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Evocação de Sacadura Cabral

Comunicação apresentada pelo eng, Viriato Tadeu na

Academia de Marinha, em 26 de Janeiro de 1982.

Antes de abordar o tema da minha comunicação, peço licença para
fazer as seguintes saudações e explicar a procedência desta evocação que
celebra o centenário do nascimento do Comandante Sacadura Cabral:

Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada.

Excelência.

Além de me ufanar com a presença de Vossa Excelência, conforta-me
saber que o que vou dizer pode contribuir «para consolidar um corpo de
princípios que constituem doutrina da Marinha»na transmissão «às actuais
gerações de conceitos de gerações anteriores», conforme as palavras de
ordem que Vossa Excelência proferiu na última abertura solene do ISNG.
É isso, Senhor Almirante, que vou tentar fazer.

Insigne Presidente da Academia da Marinha.

Senhor Almirante.

Convencido de que sou o primeiro membro desta Academia, oficial
da Marinha, a usar da palavra depois da promoção, por mérito, de Vossa
Excelência, peço licença para o felicitar como camarada, admirador e
confrade.

O senhor dr. Norberto Lopes — que foi pública e esotericamente
designado por «brilhante sénior do jornalismo sério» 1! — deu fé nos jornais
do seu currículo notável, intitulando-o «sábio discreto e bom sabedor».
A Revista da Armada referiu-se-lhe, com alegria, por tão «rara e justa distin-

1 Jorge Listopard, «Secos e molhados» (D. N. de 5 de Janeiro de 1982)

 



ção, que veio reparar, tardiamente embora, a injustiça de não ter sido feita

há mais tempo». Isto permite-me também reverenciar o Chefe a que ficou

a dever-se tal promoção, que a todos nos honra.

Senhor Presidente do Município de Celorico da Beira.

Porque acedeu a estar presente nesta homenagem a Sacadura Cabral,

devo dizer-lhe que me emocionou saber que, no passado dia 23 de Maio

— data do centenário do seu nascimento — os seus patrícios o homenagea-
ram cobrindo de flores o seu monumento da terra natal, aproveitando

para acrescentar que, em Lisboa, ainda não há um monumento condigno

que celebre a sua glória.

Pode Vossa Excelência, no entanto, fazer saber aos seus munícipes

que incansáveis admiradores de Sacadura — entre os quais se contam

os senhores almirante Malheiro do Vale e dr. Norberto Lopes — se
movimentam, em Comissão, tentando emendar essa lacuna, para que

seja erguida uma memória que corresponda ao feito desse ilustre marinheiro

e incomparável aviador beirão.

Senhoras e Senhores familiares do homenageado.

Previno-os quanto ao aspecto formal e um tanto profissional com que

irei abordar a imagem do vosso famoso parente. Notem, porém, que este

Centro de Estudos e Academia de Marinha nunca o esqueceu e várias vezes

o evocou. Devo lembrar ainda que um grupo de ex-aviadores trabalha

no Museu de Marinha, recolhendo, ordenando e classificando, o espólio

da extinta Aviação Naval, para deixar aos vindouros os dados e informações

da sua efémera existência, destacando, com satisfação, que esse grupo

recebeu recentemente de Vossas Excelências alguns documentos esclare-

cedores de Sacadura Cabral.

Assim, o Museu de Marinha continuará a ser repositório aberto e

sagrado da sua memória.

Ilustres Confrades.

Senhoras e Senhores.

Quanto ao motivo que hoje aqui nos reune, começo por afirmar quanto

me considero honrado por ter sido convidado pelo nosso eminente

Presidente para orador desta sessão, tratando-se duma comemoração

transcendente que será a evocação dum herói nacional, sabendo que, na
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sala do Museu, aqui ao lado, tudo fala dele e conserva um dos aparelhos

que o conduziu à glória.

Porventura, o senhor Presidente teve conhecimento de que, numa

reunião expontânea de gente que ainda hoje é espólio vivo da extinta

Aviação Naval, me foi confiada a incumbência de cronista das suas remo-

merações profissionais e sentimentais.

Tenho de recordar o labor deste Centro de Estudos e Academia, pois:

em 1971, os Comandantes Silva Gameiro e Soeiro de Brito, lembraram

aqui, no 50.º aniversário, a faceta científica do voo experimental ao

Funchal e quanto ele significou para a evolução dos métodos de navegação

aérea 2; em 1972, o engenheiro Rodrigues dos Santos referiu-se ao

50.º aniversário da travessia aérea Lisboa-Rio de Janeiro); em 1977, o

dr. Norberto Lopes, evocou também essa grandiosa aventura 4.

Anteciparei que, no plano de Sacadura Cabral, aprovado oficialmente,

para esse vôo atlântico, preocupava-o sobretudo a maior tirada. Seguindo

a rota litoral que bordeja a África, Dacar ficava a 1430 milhas de Fernando

Noronha — solução mais fácil, no caso de encontrar um aparelho com

autonomia suficiente, porque, voando em frente, encontraria o continente

sul-americano e um abrigo para amarar. Assim fizeram, no Atlântico Norte,

os aviadores ingleses que aterraram na Irlanda, sem saber onde estavam,

e, Lindbergh, voando até Paris.

Com o aparelho que finalmente obteve, seguiu mais curta tirada, de

1240 milhas, a partir de Cabo Verde. Confiado no prometido raio de acção

desse avião, diria na Sociedade de Geografia, no regresso:

«Navegamos sabendo sempre onde estavamos. Demonstramos, prati-

camente, a precisão da navegação aérea».

E como, no decorrer da viagem, verificasse a insuficiência de

autonomia do aparelho, tomou uma decisão alternativa e heróica, tendo

acrescentado:

«Quando, na volta do Penedo, descemos por faita de gasolina, sabiamos

onde estavamos».

2 «Viagem aérea Lisboa-Funchal», «Evolução dos métodos de navegação».

3 «Uma vitória do espirito no céu virgem do Atlântico Sul»

4 «A magnífica aventura de Gago Coutinho e Sacadura Cabral».

 



Já aqui foi tudo exposto e provado, por conferencistas mais dotados,
confirmando o que a deusa Tétis disse ao Gama, mostrando-lhe a «máquina
do mundo».

Por mais que da fortuna andem as rodas
Não vos hão de faltar, gente famosa.

Honra, valor e fama gloriosa!

Deste modo, pouco me resta acrescentar ao que foi dito. Todavia,

adianto que nas minhas «Anotações para a história da Aviação Naval»s,

reservei um fólio a Sacadura Cabral, por considerar impossível tal remo-

meração sem um espaço reservado à sua figura impar. Ele pertenceu ao
número daqueles que foram servidos pela inteligência e pela coragem

moral e física — vida em que o acaso só enterveio no momento decidido

pela morte. Seu nome é imarcescível. Inseriu-se no esferóide do mito e a

sua memória pertence à História e à tradição popular.

Acontece que o seu nome se confunde de tal modo com o de Gago
Coutinho que — disse-o o dr. Júlio Gonçalves, nos Anais do CMM— «as

gerações vindouras saberão seleccionar, apartar e estudar em separado,alguns
aspectos da personalidade desses dois homens que Portugal ovacionou».

Para os olhos de certo guarda-marinha que o acompanhou ao Brasil,

embarcado num dos navios de apoio — hoje almirante e escritor, Eduardo

Scarlatti — «Sacadura era um cara-dura, introvertido, de poucas falas,
lúcido, organizador, pertinaz, voluntarioso, frio».

Depois de tantas provas dadas — no mar e em terra — foi porém o

aviador que forçou o destino e conduziu Portugal ao festim internacional
das enciclopédias da Aeronáutica, levando para o espaço aquilo que nos

fez grandes no mar e numa das maiores «aventuras» da História.

Todavia como neste lugar opinou o engenheiro Rodrigues dos Santos,

«Sacadura correu a sorte de todos os profetas, sem audição na terra natal...»

Já se escreveu muito a seu respeito — do elogio entusiástico à louva-

minha impostora e à adulação repetitiva e comprometedora, quantas vezes

com a intenção de o subalternizar na epopeia. Quase se esqueceu que ele,

além de Aviador, também foi Geógrafo e Marinheiro— e aí residiu o truísmo

dos aviadores navais, talvez o seu anátema condenatório, porque muitos

deles não quiseram deixar de ser marinheiros.

Talvez por isso, Sacadura não deva esquecer-se como lutador inte-
merato, vontade criadora e principal impulsionador das viagens aéreas

do seu tempo — as que fez e as que não lhe permitiram fazer.

  

S* «Quando a Marinha tinha asas...» (1984).

 



EVOCAÇÃO DE SACADURA CABRAL

ELO que acabo de dizer, no meu aludido trabalho atrevi-me a delinear

P o seu perfil, não a biografia, por a considerar narrativa minuciosa

que interpreta a personalidade, destaca a figura e as paixões que sucis-

tou. O amadorismo aconselhou-me a observá-lo à luz dos testemunhos

reunidos, para traçar aquilo a que hoje se pode chamar um retrato «robot».

Ao coronel-aviador Pinheiro Corrêa — por tão curto tempo nosso pre-

zado confrade — se fica a dever a sua principal biografia. Devo acrescentar

que, no prefácio, o Dr. Norberto Lopes considerou esse livro invulgar,

«por ser dum oficial do mesmo ofício entoando hosanas em louvor dum

camarada, quando o mais comum é ratarem-lhe na pele», notando que

essa obra era «uma fonte de água pura».

Noutro livrinho? de Costa Pinto, «reuniram-se cometimentos

assombrosos tendo em Sacadura o inesquecível fundador». Nele, um avia-

dor naval — comandante Pedro Rosado, outro Bayard do ar, sereno e

menos ambicioso — afirmava:

«Sacadura vivia no mundo grandioso das suas ideias e realizava-as

com inteligência rutilante e audácia admirável. Era um grande organizador

que lograva chegar sempre ao ponto que aspirava. Conhecia-se.»

Por seu lado, os Anais do CMN são o inesgotável manacial de

informações da nossa Corporação — desde o que lá escreveu o seu «ex-chefe»

e companheiro de glória, até ao que disseram condiscípulos e camaradas,

além de outros que, de perto ou de longe, com ele privaram e o conheceram.

Cito uma nota, destacada do texto do seu número comemorativo

do 50.º aniversário da travessia aérea do Atlântico Sul, escrita por

Gago Coutinho:

«Habitantes dum país pequeno, pobre e ignorado, o “culto do passado”

não é um pretexto para nos envaidecermos com o que fizemos, e nos dis-

pensarmos do trabalho de nos levar a fazer mais alguma coisa...

Receando que nos chamem *vaidosos”, deixamos na sombra o que

fizemos e que mais tarde vem a ser atribuído a outros ...

Assim tem sido sempre, já mesmo no tempo antigo das nossas desco-

bertas oceânicas, tão mal apreciadas, lá fora».

6 «Sacadura Cabral. Homem e aviador» (1966).
7 Breve história da Aviação Portuguesa (1960).

 



Na desassombrada tese aqui exposta pelo engenheiro Rodrigues
dos Santos, este concluía: «Ofender-se o amor da verdade ocultando-se
na penumbra a memória de Sacadura Cabral». E rematava: «A verdade é
que ele surgiu no quadro da vida nacional como uma força da Natureza,
a sacudir e a reavivar ecos de grandeza no meio amorfo ...»

Pois, Senhoras e Senhores, esta é a imagem que todos os que serviram
na Aviação Naval guardam de Sacadura Cabral.

E a Armada? Terá ela correspondido?
No momento da extinção da Aviação Naval, que Sacadura criou,

nem todos a defenderam como seria curial.
Alguns, contudo, honra lhes seja, constituem honrosa excepção. Tenho

de confessar que extraí do meu trabalho esta ideia do retrato de Sacadura
Cabral e sentir-me-ia honrado se a ouvissem, como que em primeiraleitura.

Se a vossa generosidade a aceitar, esse capítulo continuará, no memorial
da Aviação Naval, avalizado pela vossa aprovação.

Oiçam pois a síntese desse retrato.

A JUVENTUDE

Nasceu em Celorico da Beira, a 23 de Maio de 1881.
É corrente dar significado à terra e província onde se nasce, quando

não ao signo da data do acontecimento. Em seu culto por Sacadura, Pinheiro
Corrêa recorreu até a umagrafóloga brasileira que, na letra do herói deduziu,
entre outras virtudes, «moralidade, inteligência e-energia». Alheio a tais
subtilezas, considerei mais objectivo levar em conta que, naquela data,
reinava D. Luís [ — rei marinheiro que dignificava a Armada, por se ter
lá formado quando príncipe.

Assim, o juvenil Artur viveu a reacção e galvanização popular
contra o «ultimatum» e o incremento da propaganda republicana,
que conduziu às revoluções do 31 de Janeiro e do 5 de Outubro.
Atento à sua personalidade e carácter, admito que não tenha gostado
dalgumas coisas que testemunhou nessas pugnas fraticidas, porque, mais
tarde, já com o halo da heroicidade, atreveu-se a dizer corajosas palavras
no Congresso da República, manifestando frontalmente a sua abominação
pela política. Recentemente, na Revista da Armada, o nosso confrade
almirante Malheiro do Vale, recordou essas palavras. Repetirei algumas:

«... nunca fui, não sou e não serei político, porque não tenho vocação
e porque nunca me encontrei com qualidades para o ser. Faço esta decla-

9

 



ração para evitar malentendidos e convites para me pronunciar por

qualquer cor política.

Nunca fui senão uma coisa: Português — e é isso que pretendo continuar

a ser e... que serei.

Deixem-me voltar à obscuridade de onde saí e que me seja permitido

continuar a exercer a profissão a que me dediquei».

Talvez alguns nunca lhe tenham perdoado essas corajosas palavras.

Mas voltando à sua juventude:

Esse rapaz beirão seria marcado cedo pelo penoso infortúnio da per-

da do pai, ficando sua mãe com dez filhos, o que impôs ao seu carácter a

missão de a ajudar.

Esta pois a primeira e não menossignificativa circunstância que pode

justificar o seu combativo mérito, assim como a carreira que escolheu,

para mais rapidamente lhe garantir recursos para a sua primeira obrigação

na vida. Assim se compreende o seu ingresso na Escola Naval, com pouco

mais de dezasseis anos de idade.

Em cerimónia póstuma, no Centro de Aviação Naval de Lisboa, o seu

condiscípulo, comandante Cisneiro de Faria, oficial que eu conheci como

manobreiro de navios de vela, afirmou:

«Fomos todos testemunhas dos seus triunfos na Escola. O seu curso

foi brilhante, sendo o primeiro classificado entre trinta e cinco que eram,

já aí dando provas de algumas faculdades, que, no auge da sua gloriosa

carreira, atingiram o máximo».

Serão pois estas as coordenadas que delimitarão o espaço onde traçarei

o seu perfil — mentalmente brilhante, materialmente carente.

Também me parece legítimo supor que ele nunca foi um despreocupado

e folgazão rapaz, como os demais, tais as responsabilidades que assumira.

Assim compreendo que esse aspirante de Marinha tenha sido aquele

«cara-dura», vivendo em modesta pensãolisboeta, nos moldes das «repúblicas

coimbrãs», por ainda não existir internato na Escola Naval.

Pelas razões aduzidas, terá sido um estudante sisudo, ponderado

e reflectido, contrastando com os estouvados condiscípulos, tocados pela

irreverência da idade. Assim venceu as dificuldades de adaptação ao meio

urbano e aos primeiros passos da vida de marinha, sempre duros.

Em 1901, já guarda-marinha, seguiu no S. Gabriel para a Divisão

Naval de Moçambique.

10

 



Então, encontrei registo dum procedimento que será traço do seu.
retrato:

«Seguindo numa lancha-canhoeira que navegava em rio infestado
de crocodilos, um grumete da tripulação, caiu à água e o jovem oficial
atirou-se por cima da roda propulsora da popa, ainda em movimento,
mergulhando várias vezes para o salvar — o que, infelizmente, não conse-
guiu. A lancha levou seu tempo em manobras para regressar ao local
do acidente, e, a bordo, todos notaram a sua coragem e sangue frio,
nadando para ela sem dar mostras do perigo que corria».

Julgo-mepois autorizado a dizer que, com 21 anos, Sacadura deu prova
de abnegação e solidariedade, pelo que, inteligência, decisão, coragem e
parcimonia, são os traços até aqui apurados do seu retrato.

HIDRÓGRAFO E GEÓGRAFO

A aplicação desse guarda-marinha indicou-o para — com outros
dois — procederem ao levantamento da bacia do rio Espírito Santo e
afluentes, de que mais tarde resultaria a carta hidrográfica do porto e canal
de acesso a Lourenço Marques.

Nesses trabalhos revelou-se observador invulgar, com tal aplicação
que o recomendou para trabalhos geodésicos na fronteira com o Transvaal.

Os livros mestres da Armada registam então um louvor, «pelo seu

critério, valentia e muita disciplina com que repeliu a agressão ao seu escaler,

quando sondava nas águas de Angoche», pelo que me permito acrescentar
mais dois traços ao retrato — valentia na acção, conjugada com fria dis-
ciplina perante emergência.

Em 1907, chegou a Moçambique uma missão geodésica chefiada
pelo comandante Gago Coutinho, que declararia depois nos Anais do
CMN:

«Foi-nos agregado um tenente, rapaz de 26 anos, que não era geógrafo

principiante e granjeara foros de extraordinário observador. Com sua

inteligência e tenacidade, supria a menor experiência, esse homem sóbrio

chegava a toda a parte. O seu talento de observador impunha-o para os

trabalhos de maior precisão, chegando a resultados que causaram a
admiração dos astrónomos do Observatório de Lisboa».

Daqui parecer-me intuitivo concluir que, com 29 anos e os créditos
firmados por acções tão brilhantes, para qualquer tenente dessa idade,
talvez tivesse chegado a hora da estúrdia duma mocidade que não conhe-
cera. Pelo que foi dito, sabemos que circunstâncias particulares não lho

11

 



permitiam, e, em 1911. concorreu a uma vaga dos Serviços de Agrimensura

de Angola, sendo-lhe confiado o cargo de subdirector desses serviços,

afastando-o da carreira normal da Marinha.

No ano seguinte, para delimitação da fronteira da Lunda, criou-se

uma Missão onde foi incorporado como geógrafo, voltando a trabalhar

sob a chefia de Gago Coutinho. «As suas longitudes — afirmaria este

— eram modelos de precisão, que nunca foram excedidos por geodésico

algum do mato».

A seguir, encarregaram-no dum reconhecimento astronómico em

Quelimane «trabalho que constitui um modelo, do mais perfeito que se

encontrava nos arquivos do Ministério das Colónias» — voltou a afirmar

Coutinho, acrescentando: «A coroa da sua glória de geógrafo foi o traçado

da fronteira, batida por meio de observações astronómicas, que lhe foi

confiada pelos portugueses e ingleses — que são mestres em geodesia. No

traçado dessa linha de 400 quilómetros, o trabalho teve uma precisão tal

que o erro provável do desvio no extremo sul, é inferior a meio metro»,

o que, naturalmente, impressionou os próprios ingleses.

Assim, Sacadura viveu durante oito anos, «o encanto dessa vida dura,

que — para Coutinho — se traduzia em glória».

Por tudo isto, o seu chefe de missão diria mais tarde a um jornalista:

«Era um Homem. Os serviços de África preparam-lhe o carácter. Se a sua

mocidade se tem passado em Lisboa a dançar o "fox-trot”, outro homem

ele seria».

Estes os traços do hidrógrafo e do geógrafo, que enriquecem o

retrato daquele que seria valoroso aviador.

Se, depois disto, restar ainda alguma dúvida relativa à sua futura

capacidade como aviador, ou de que, sem Gago Coutinho, Sacadura não

seria o que foi, atente-se nas declarações do glorioso almirante a um jorna-

lista brasileiro, depois da travessia aérea do Atlântico Sul:

«Não inventamos, nem o sextante nem o cronómetro, mas ambos

cogitamos a maneira de os empregar a bordo dum avião. Tudo foi cuidado

samente discutido e experimentado antes de ser ensaiado a valer, em voos

no alto mar» — acrescentando: «A travessia do Atlântico era material-

mente impossível ser apenas feita por Sacadura, pois não poderia “pilotar”

e navegar”, ao mesmo tempo».

Conclui-se que ambos conceberam um «corrector de abatimento»

e as bóias de fumo com que viriam a completar a navegação astronómica

obtida pelo sextante. Este foi o segredo que as suas capacidades de mari-
a

nheiros e geógrafos emprestaram à sua muita coragem.
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AVIADOR

Com 34 anos, o primeiro-tenente Sacadura Cabral regressou a Lisboa
nofinal de 1915, tendo-se candidatado, logo em seguida, à primeira convo-
cação de oficiais do Exército e daArmadaparaa nascente Aviação Portuguesa.

O que teria levado esse já maduro oficial a interessar-se por tal espe-
cialização? Porque razão a juventude dos oficiais da Armada se desinteres-
sou dela e só apareceram dois voluntários — Sacadura Cabral e o segundo-
“tenente da Administração Naval António Caseiro?

Entre várias hipóteses que não irei aqui desenvolver, destaco a
seguinte afirmação de Gago Coutinho —tal como Sacadura arredado
do serviço dos navios.

«A Marinha era meio acanhado para um homem de tão altas€ arro-
jadas aspirações».

Talvez, para muitos, estas palavras sejam chocantes, mas são realistas.

Vou agora tentar analisar facetas de Sacadura aviador — tão gloriosas
e discutidas que, aos seus contraditores, valeu tudo para cortar as guias

das suas asas de condor ...

Começo por uma questão candente.

Teria ele condições físicas para ser piloto-aviador?

Nas campanhas que tiveram eco nos meios aeronáuticos e transbor-
daram para a Imprensa, essas condições foram bastas vezes criticadas
— principalmente depois dele se ter perdido no Mar do Norte.

O almirante Armando Reboredo, ex-aviador naval, afirmou numa

publicação:

«Para alguns (invejas? — perguntava ele) houve dúvidas sobre a habi-

lidade de Sacadura», que o almirante repudiou. E quem poderá duvidar

da sua aptidão — desde a classificação «tres bon pilote», registada no

seu brevet da escola francesa de Charters — até à realização dos seguintes

voos principais, nesses tempos pioneiros:

Em 1920 — Viagem num hidro «F3, de Calshot (Inglaterra) para
Lisboa.

Em 1921 — Viagem experimental de novos processos de navegação

aérea, de Lisboa para o Funchal.

Nesse mesmo ano, fez tentativa de trazer de Calshot

para Lisboa um hidro «F3», adquirido pelo Banco
Português-Brasileiro, para uma frustada viagem à

Guiné, depois oferecido à Aviação Naval — hidro
que ficou conhecido nos Anais da Aeronáutica como
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o «hidro do Ivo». Essa viagem foi interrompida no

Ferrol, pelo temporal, que inutilizou o aparelho.

Em 1922 — Viagem Lisboa-Rio de Janeiro.

Em 1924 — Viagem em avião «Fokker», de rodas, de Amesterdão

para a Amadora.
Ainda nesse ano, a repetição do vôo dum grupo de

3 hidros «Fokker», que lhe seria fatal.

Devo acrescentar que os aviadores navais jamais olvidaram uma sua

arriscada aterragem, no limitado terreno que fica entre as docas de Belém

e do Bom Sucesso, com o avião «Fokker», de rodas, que trouxera da

Holanda.

Quem pode assim duvidar da sua capacidade como piloto aviador?

Considero porém de alto significado saber que um seu camarada,

amigo e depois colaborador na Aviação — engenheiro Ernesto Costa,

cuja argúcia e expontaneidade eram conhecidas — lhe tivesse observado

quando Sacadura concorreu à Aviação, a possível falta de adaptação ao

serviço de voo, dum homem da sua idade e qualidades, ao que este

respondera 8:

«Talvez você tenha razão, mas antevejo um grande futuro para

a aviação» — foi a sua resposta.

Também não é de menor importância o facto do brasileiro Santos

Dumont — denominado «Pai da Aviação» — não compreender que Sacadura

continuasse a correr riscos, depois de tantosjá corridos. Após o seu desapa-

recimento, tragado pelo mar, diria numacarta para Gago Coutinho: «Porque

não seguiu ele os meus conselhos, de descansar depois de tão grande

feito que foi a viagem Portugal-Brasil?» º

O seu retrato diz-nos que ele não receava a morte. Iludia-o a egocen-

trica reacção dos teimosos.

SACADURA HERÓI

Em 1923, por determinação da Ordem da Armada, sendo ele director

da Aviação Naval, apresentou-se à Junta de Saúde Naval, que o sujeitou

a exame externo dum oftalmologista de nomeada, cuja opinião levou a

Junta a considerá-lo inapto para piloto-aviador.

8 Comandante Trindade dos Santos, Revista da Armada (1978).

9 Breve história da Aviação Portuguesa, Costa Pinto (1960).
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Limitou-se a ripostar que «essadeficiência era a mesma que lhe permi-
tira brevetar-se em 1915». Em sua obstinação continuou a voar.

Noano seguinte, face aos obstáculos quese opuseram à concretização
da sua planeada viagem aérea de circunavegação, requereu a demissão
de oficial da Armada. O departamento competente aditou ao requerimento
a seguinte informação — quanto a mim cruel e absurda: «Pode ser deferido.
É para lamentar esta resolução do requerente, que constitui uma glória
nacional, não sendo, porém a sua falta muito sensível, pois, conforme
o parecer da Junta de Saúde Naval não está em condições de ser piloto-
«aviador».

Quanto a mim, tal informação foi um erro de apreciação do significado
e da estrutura da Aviação da Marinha, considerando que essa «glória
nacional» era então o único oficial superior existente nessa especialidade
e «uma falta muito sensível» no seu comando. Até parece a apreciação
duma vulgar empresa de transportes, em que se dispensa um condutor
fisicamente incapaz, ignorando que ele é o mais indicado para gerir a
empresa ...

-A minha elaboração do historial da Aviação Naval, levou-me a con-
cluir que esta nunca mais teria um chefe com o seu prestígio e envergadura.

Se não tem desaparecido tão tragicamente, talvez fosse o oficial-general-
-aviador capaz de evitara extinção da Aviação Naval — aliás o que acon-
teceu enquanto foi Comandante Geral da Armada e conselheiro respeitado
pelo Governo o almirante Botelho de Sousa, que defendia a existência
desse serviço especializado.

Entretanto, sucedeu que o Ministro que despachou o requerimento
de Sacadura,era não só um oficial fora de série, como seu admirador e ami-
go — comandante Pereira da Silva.

Em comunicação aqui feita, em 1971, pelo nosso confrade, jornalista
Maurício de Oliveira, já falecido, ficamos a saber que esse Ministro dissua-
diu Sacadura dos seus propósitos de demissão dizendo-lhe:

— «Oh Sacadura! Então você faz-me isso, a mim, que |estou aqui
a tentar alguma coisa pela Marinha?»

E que Sacadura respondera:
- —<Estábem, talvez nenhum de nós, cá na Marinha, tenha o direito

de lhe fazer isso — de o abandonar nesta emergência».
* E foi assim que, como homem— e «homem da maior ralé como não

conheci outro», na opinião de Gago Coutinho — Sacadura Cabral teve,
necessariamente, aspectos de grandeza e de fraqueza, como qualquer mortal,
pois à pobre condição humana não se furtam, nem os heróis nem os santos.
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Aproxima-se a conclusão do retrato do grande aviador, marinheiro

e geógrafo. Faltam-lhe talvez os retoques ou sombreados do mais íntimo

e humano da sua personalidade. A vida dura: do mar ou o isolamento do

mato, não modela todos os homens da mesma maneira.

Por alguns, considerado um incompreendido, por outros agressivo;

duroe intratável. Afinal, Sacadura foi um homem que se limitou a cultivar

os princípios da Honra e da Verdade.

Senhoras e Senhoras

Milagre seria, se por exemplo o talento da escritora Bessa Luís — na

opinião crítica de Gaspar Simões, também génio, «por talento ser obra

da inteligência e o génio da Providência» — caso ela se interessasse

pela figura complexa de Sacadura Cabral e completasse este retrato.

Quanto a mim essa notabilíssima escritora e excepcional biografa,

por não ser historiadora, talvez fosse capaz de enquadrar o marinheiro,

aviador é homem, em «biografia de modelo com algo que constitui o mais

íntimo duma sociedade».

Não foi ela capaz de retratar, com unisitado merecimento, um santo,

uma poetisa e a figura do Marquês de Pombal 109

Seria tempo de abordar a figura desse destacado marinheiro e aviador

— embora os portugueses «fardados» atravessem uma fase de desfavor

— porque ele foi um dos portugueses mais eminentes deste século.

Acrescentarei alguns depoimentos dos que apreciaram Sacadura:

O capitão Santos Leite, da Aviação Militar — que não foi certamente

seu antagonista na insidiosa campanha que lhe moveram alguns «raidistas»:

«Bravura, tenacidade, sangue frio, altivo desprezo pela vida, de tudo

deu as maiores provas, visando o engrandecimento da sua Pátria. Ambi-

cionou a glória. Conquistou-a».

Do seu chefe do mato e companheiro dileto do espaço — almirante

Gago Coutinho:

«Sei. que sabia o que queria, como queria, e a sua vontade reflectida,

servida pelo génio da aventura, era militarmente disciplinada. Que saltava

  

10 Augustina Bessa Luís «Santo António» (1973), «Florbela Espanca» (1979),

«Sebastião José» (1982).
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por cima dele saltava! Que admiram os seus processos, se para chegar
ao destino duma ideia a si próprio se sacificou!»

A um jornal do Brasil também Coutinho diria:

«Com a sua desaparição está de luto a Raça Portuguesa. Não deixemos
aniquilar aquele espírito de aventura reflectida, que Sacadura fez ressurgir
nos Portugueses. Que a trabalhosa e árdua vida desse super-homem, que
essa formidável demonstração das capacidades da Raça, aproveite, com
uma lição despertando na mocidade o desejo de imitar essa vida consumida
em actividade científica, pelo criador das nossas grandes viagens aéreas,
esse às da grande ciência tradicional portuguesa, a geografia».

Um dos seus mais directos colaboradores e companheiro de muitos
voos — comandante Pedro “Rosado — declarou numa entrevista:

Perguntaram-lhe: «O homem da rua diz que era vaidoso ...
Respondeu: — «E não tinha ele razão para sê-lo? Tinha uma força

de vontade invulgar que tornava excepcional a sua personalidade, reunindo
todas as condições para o fazer triunfar. E triunfou sempre, até ao derra-
deiro momento. .

Outra pergunta: «Acusam-no de confiar demasiado nosseus consagrados
méritos...»

Respondeu: — «Tinha uma confiança ilimitada na sua estrela, e por
isso as dificuldades para ele não contavam! Nunca o vi desanimar em
circunstância alguma. Possuía um feitio muito pessoal, que talvez o não
tornasse simpático à primeira vista, nem muito afável. Eu não sei se isso
se pode chamar vaidade, mas, se pode, ela estava certa em Sacadura».

Esse aviador naval — que voava noutro «Fokker» quando Sacadura
se perdeu — teve ainda as palavras exactas para um epitáfio dinâmico:

«O seu fim, mesmo, é uma apoteose ao seu altíssimo valor. Ninguém
o viu tombar, ninguém o viu morrer, ninguém o olhou vencido pela morte!
Elevou-se e penentrou na História».

Em 1972, em comunicação na Academia das Ciências, o brigadeiro
engenheiro aeronáutico, Fernando de Oliveira, fez uma avaliação da inves-
tigação científica e previsão tecnológica da travessia do Atlântico-Sul,
afirmando que pelo feito que descreveu — «ímpar entre os nossos, depois
da ida àÍndia! —.... o relatório da viagem que Sacadura nos deixou, é
digno de ser lido nas escolas, seguindo-se aos Lusíadas ... para que as
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geraçõesde hoje e do futuro saibam que a gesta portuguesa não é só passado:

É gesta que não se interrompe e continua!»

O nosso ilustre confrade dr. Norberto Lopes, «que conheceu Sacadura

de perto», sabendo que «debaixo da sua frieza, se escondia um coração

cheio de bondade, de tolerância e de compaixão pelos seus semelhantes

— conforme afirmou — recordou-o recentemente, no Diário de Notícias,

considerando-o «um romântico, um emotivo, mais sensível aos arrobos

do coração do que muitos julgam». Certo dia, Sacadura ter-lhe-ia confes-

sado:

«Imaginam todos que sou um homem feliz, um homem realizado.

Enganam-se. Há uma espécie de vácuo à volta de mim. Falta-me qualquer

coisa que ainda não consegui. Sinto que falta na minha vida uma mulher...

É talvez esse o segredo da minha actividade sem descanso na aviação ...

A aviação, para mim, é a mulher que não cheguei a ter».

A morte de Sacadura teve eco para além do meio naval e aeronáutico.

No mundo intelectual da Academia das Ciências, o seu emérito Presi-

dente, dr. Júlio Dantas, em rendilhado verbo afirmou: «A travessia Atlântica

abrira-lhe as portas da glória; o Mar do Norte, abriu-lhe as da imorta-

lidade. A nação inteira curva-se respeitosamente perante a sua memória,

não para o chorar — não se chora sobre o túmulo dos heróis! — mas

para se recolher no culto do seu exemplo e na meditação das suas virtudes.

Figuras como esta, que transcedem a natureza, deixam atrás de si, não o

luto — mas um clarão. Sacaduraã morreu, decerto, como no íntimo da sua

alma queria morrer: em esplendor, em plena apoteose, mais perto de Deus,

resplandescendo — voando... O seu sacrifício fez-nos mais belos. A sua

morte tornou-nos maiores».

No mundo das letras, ou melhor da Poesia, na viuvez do fetiche do

irmão — outro aviador-naval que teve umfim igual ao dele — Florbela

Espanca, referiu-se a ambos.

No simbolismo esotérico do desaparecimento de Apeles Espanca

no Tejo, num dos contos figurou «as ondinas, sereias e nereidas», em sua

volta e que uma delas notava: «Tem os cabelos negros como aquele que

tombou no mar do Norte ...» .

Bem haja essa poetisa rara que, pelo talento, eternizou a Aviação

Naval.
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Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada

Senhor Almirante Presidente da Academia de Marinha

Senhoras e Senhores

É com emoção que termino esta incaracterística evocação de Sacadura

Cabral. Atrevi-me a fazê-lo em nome de todos os camaradas — almirantes,

genenrais, oficiais, sargentos e praças — que serviram na Aviação Naval
ou servem na Força Aérea.

E se, da «urna decristal, túmulo aberto dondese avista o céu ...», que

Florbela disse ser ondeas filhas dos deuses encerram os aviadores perdidos
no mar, Sacadura me poder escutar, dir-lhe-ei que:

A Armada ostenta hoje o seu nome numa Fragata, que singra no mar.

Oseu nome seria dado ao porta-aviões do programa Pereira da Silva ou
ao transporte de aviões, depois adjudicado para construção, que se gorou.

Com amargura, porém, também digo que, em certo período de opaca

neblina da política militar nacional, a Aviação Naval se afundou em
incompreensão e indiferença, como serviço da Marinha — o que ele
certamente, não compreenderá.

Finalmente, neste simbolismo de comunicação com o herói, volto a

afirmar que uma devotada Comissão —civil e militar — deligencia e
não desiste de ver erguido, na capital, um monumento condigno em
memória do que Sacadura e Coutinho fizeram.

Termino reconhecido pela vossa generosa atenção, perfilado em home-
nagem a Sacadura Cabral.
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VISITA COMPLEMENTAR

À sessão plenária da Academia de Marinha, comemorativa

do centenário do nascimento de Sacadura Cabral, seguiu-se

uma visita à Secção de Aeronáutica Naval do Museu de

Marinha, guiada pelo capitão-de-mar-e-guerra, piloto aviador

Trindade dos Santos, para a qual se elaboraram, especialmente,

alguns quadros sinópticos de que se reproduzem os seguintes:

 



MUSEU DE MARINHA

VELHOS HIDROAVIÕES
QUE SÃO RELÍQUIAS DA AVIAÇÃO NAVAL PORTUGUESA

 

Primeiro plano:

Hidroavião de flutuadores Santa Cruz
«Fairey Ill» (de série) — velocidade 170 km/hora
Motor Rolls Royce «Eagle VII» — 350 cv

Este avião concluiu, no Rio de Janeiro, a primeira travessia aérea do Atlântico Sul,
em 1922.

Ao fundo:
Hidroavião de coque
«FBA — 7» (tipo B) — velocidade 109 km/hora
Motor rotativo «Gnôme» — 100 cv.

Foi o primeiro avião da Aviação Naval Portuguesa, tendo sido utilizado em
serviço de patrulha e de vigilância anti-submarina e anti-mina, especialmente na barra
do rio Tejo, durante a Primeira Grande Guerra (1917/18). É o único aparelho deste tipo
existente em qualquer museu do Mundo.

A meio:
Avião anfíbio, de cabine e coque. .
«Grumman G 14» (Widgeon) — velocidade 245 km/hora.
2motores «Ranger g-440-5» — 200 cv
Último hidroavião da Aviação Naval Portuguesa.
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OS TRÊS AVIÕES DA TRAVESSIA DO ATLÂNTICO SUL

Na impossibilidade de obter um «hidro de coque» com autonomia para o voo entre as

ilhas de Cabo Verde e Fernando de Noronha, Sacadura . Cabral optou por um

«hidro de flutuadores», embora sabendo-o «menos seguro nas amaragens, para Os

tripulantes».

D) — Voo Lisboa-Penedo de S. Pedro

aqtmmg
 

    

Lusitânia
«Fairey HI - DMK Hl» (Especial)
Velocidade contratual — 170 Km/h.
Autonomia contratual — 18h de voo.
Velocidade obtida — 147,6 km/h.
Autonomia obtida — 11,21 h de voo.

Aparelho de dnormal envergadura, para carregar mais combustível e obter acrescida

autonomia.

Perdeu-se na amaragem no mar, junto do Penedo.

(2) — Voo Fernando de Noronha -- Penedoe volta

 

Gem AG eme

  é
Portugal

«Fairey Ill» (Modificado)
Velocidade média prevista — 133,4 km/h.
Autonomia prevista — 6,20 h de voo.

Aparelho (n.º 16) de série, modificado em Lisboa, com asas de desigual envergadura.

Forçado a amarar no mar, por avaria do motor.
Perdeu-se por falta dum pau de carga suficiente, do navio de apoio, para o içar e recolher.

3— Voo Fernando de Noronha — Rio de Janeiro

areaMm ço
Santa Cruz

«Fairey HD»
Velocidade média obtida — 115,2 km/h.
Autonomia prevista — 8,30 h de voo.

Aparelho (n.º 17) de série. Foi baptizado no Rio de Janeiro, sendo madrinha a senhora

de Epitácio Pessoa, Presidente da República Federativa do Brasil.

Foi grandetroféu no Pavilhão de Portugal da Exposição Carioca Comemorativa do 1.º

Centenário da Independência do Brasil. Em Portugal, esteve exposto no Pavilhão dos

Desportos (Lisboa), em 1935 e na Avenida da Liberdade, durante as Comemorações do

37.º Aniversário da Travessia do Atlântico.

Este aviãoé uma das relíquias do Museu de Marinha.
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ACADEMIA DE MARINHA

O Posto de Capitão de Mar e Guerra da

Armada Real e o Seu Primeiro Regimento

Relance da Vida Portuguesa Setecentista.
—A sua Vida a Bordo e em Sociedade

POR

ALBERTO CUTILEIRO

LISBOA — 1985

 





O Posto de Capitão de Mar e Guerra da

Armada Real e o Seu Primeiro Regimento

Relance da Vida Portuguesa Setecentista.

— À sua Vida a Bordo e em Sociedade

Comunicação apresentada pelo pintor ALBERTO

CUTILEIRO à Academia de Marinha, em

17 de Fevereiro de 1982.

a independência, quando D. João IV encarrega Joanes Mendes de
Vasconcelos de proceder à organização das novas Ordenanças,

baseadas nas do Duque de Parma numa mescla com outras então existentes
sobretudo a francesa, procedendo a adaptação cujos considerandos finais
dão mostra do alto conceito do compilador. Porém, o antiquíssimo posto de
capitão-de-mar-e-guerra vem de mais detrás. Nos primórdios do reinado
de D. Fernandocria este o cargo de Capitão Mór das Galés o qual segundo
parece extraído do Regimento da Guerra notítulo de Capitão Mór do Mar
devendo ser ordenado na ausência do Almirante. Digno e honrado o era
ontem,e o é nos dias de hoje, este alto posto que superintendia em tudo no
comando da Galé de então de vinte e seis tóneis, mandando-o inscrever ao
Anádel Mór, os homens do mar, pescadores e marinheiros, tomando a
«vintena» desta gente, que era um de vinte, para os pôr ao remo, daí, a
serem mais conhecidos por «vinteneiros» e depois de inscritos no livro de
«Armação» passar o termo ainda usado para designar a marinha de guerra
de Armada.

Honrado e digno este posto de capitão-de-mar-e-guerra. Era ele que
superintendia em tudo, nas vicessitudes da vida do mar e da guerra, como
manobreiro e como militar. Teve ele o seu primeiro Regimento aprovado
por Alvará de El Rei D. João V de 21 de Março de 1722 não obstante o

O posto de capitão-de-mar-e-guerra surge-nos no séc. XVII logo após
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mesmojá vir detrás, pois encontramo-lo impresso em Amesterdão em 1719

por António do Couto de Castelo Branco, capitão-de-mar-e-guerra da

Armada Real e dado à luz por António de Novais Ferrão capitão de grana-

deiros que tomou estas indicações dos papéis que salvou da bagagem do

seus Mestre de Campo feito prisioneiro da Batalha de Almanza em 1707.

Desde quando se orientavam os capitães-de-mar-e-guerra por esta Orde-

nança mais tarde aprovada por D. João V nunca até hoje consegui apurar.

Em 1755 por Alvará de 6 de Dezembro o rei D. José T estabelece por

influência de Pombal novo Regimento cerceando as poucas regalias ao

capitão-de-mar-e-guerra que assim via diminuídos ainda mais os seus

proventos. São bastantes extensos para aqui os poder descrever na íntegra

ambosos diplomas. Porém,pela raridade da terminologia naval e disposições

a bordo no quotidiano da vida do capitão-de-mar-e-guerra, que me não

desejo furtar de dar um panorama geral destas curiosíssimas achegas a

futuros estudiosos de tão aliciante matéria.

Dizem os Regimentos que o posto de Capitão-de-mar-e-guerra havia

de ser desempenhado por pessoa de grande autoridade mandando absolu-

tamente no seu navio sendo o mesmo que um governador de uma Praça

de Guerra e acrescenta: — «Deve ser pessoa de experiência, robusto,

sofredor de trabalho, vigilante e afável nas ocasiões. Fazendo que se execute

a sua ordem com respeito. Há de saber demarcar o sol, ao pôr e ao nascer,

para conhecer a variação da agulha. Saber tomar o sol ao meio-dia para

saber a altura em que se acha e saber arrumar as estrelas para o mesmo

efeito. Conhecer os ventos e as correntes prevenindo os temporais com dili-

gência, antevê-los com cuidado e remediá-los sem estrondo (Aqui se sita

pela primeira vez e tradicional serviço silencioso na Armada) «é necessário

saber a conta da lua para saber as marés e a mudança que há na cartas e nas

costas em que navega e anotá-las para buscar as partes a tempo, o capi-

tão-de-mar-e-guerra deve saber todos os ofícios desde carpinteiro de ma-

chado no fabrico dos navios ao aparelho, peleja e marinhagem. em avis-

tando navios, deve de imediato mandar safar a nau de forma a que fiquem

livres as cobertas e que não haja coisa alguma que embarace. As portinholas

da alcacha das baterias devem ser logo abertas. As talhas das peças, os

vergueiros e retinas das passadas que tenham cunhas, travessões, soleiras

e pé-de-cabra e espeque sempre ordenados à mão. O artilheiro deve ter O

diamante (Estilete de aço que serve para ser introduzido no ouvido da

peça e ao mesmo tempo de o desobstruir e ir furar o saco de cartucho,

em pergaminho contendo a pólvora.) — O taco e chifre contendo a pólvora

fina (Polvarinho) a lanada soquete a cucharra encebadas. Água ou vinagre

em tinas junto das peças para refrescar estas. Deve ter tranças (murrão)
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acesas dentro das selhas da água. Que a artilharia dispare não toda, mas
sim uma peça sim outra não, de forma a permitir que a carga se efectue
sempre em pelotão. Que o Carlequim (pequena cábrea) esteja pronto para
montar alguma peça que se desmonte. Que guarneça a artilharia com
artilheiros que nunca estejam afastados das peças, e a mais gente guarnecer
uma banda só porque como hão-dedeatirar a metade das peças, se desloque
gente das que não atiram, paraas que atiram serem carregadas mais depressa,
e o mesmose fará para o outro costado quando for necessário. A gente que
se nomeia para dar cartuchos, deve saber ler para saber os números dos
calibres. As gáveas devem ser mandadas guarnecer com granadas e baca-
martes. Ter os papafigos carregados sobre os estingues e a cevadeira prolon-
gada para as abordagens. Ter as fateixas, espeques, e arpões dispostos
para a mesma. Ter os carpinteiros de machado e calafates a postos, com
guindolas e balsos para tapar balázios ou rombos no costado.

Deve dispor a artilharia de pequeno calibre para atirar com balas
encadeadas para quebrar as enxárcias e demais arvoredo do navio. Batendo-se
um navio com uma galé estando aquele em calmaria, mandará de imediato
arrasar as obras mortas do navio e pôr a artilharia de pequeno calibre car-
regadas de munição a 42 tiros por peça a atirarem na defesa da quadra.
Dispor nos castelos da popa e da proa, mosquetaria varia para atirar em
boas condições de vista e ainda sobre os artilheiros contrários quando o
navio inimigo se aproxime para a abordagem.

Não permitir a bordo, jogos de parar, apenas o jogo de cartas de pele
pintadas e os tentos a pedras ou rodelas de tacos. Nunca o «jogo de dados»
ou «bota logo», a rações de vinho ou de dinheiro. Quem

o

fizer será posto de
argolinha e a ferros no porão.

Quem fizer a outrem o nefando acto de molicisse, pecado a Deus.
Tanto o que faz como o queo

a

recebe, será com golinha varado na coberta
e ambos supliciados de morte natural no lais da verga do traguete e tudo
isto perante toda a gente que guarnece o navio.

O capitão-de-mar-e-guerra assim se deve entender. Usará a insígnia
que é uma flâmula verde e branca no topo grande e quando hasteia por
baixo da grimpa um galhardete, e faz por ornamentoe este chama-se rabo-
-de-galo.

O capitão-de-mar-e-guerra pode também exercer o cargo de capitão-de
-portos.

Nas minhas andanças por este mundo de Cristo topei um dia num
Alfarrabista de Amesterdão com esta rara obra de valiosas achegas tão
rica de pormenores para um mais amplo conhecimento dessa antiga termino-
logia naval militar. Trouxe-o comigo

e

ele aqui está presente a demonstrar
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o que afirmo. Porém, o curioso e rico não fica por aqui.! Vejamos agora

como se integrava este homem tão cheio de responsabilidades inerentes ao

cargo na burlesca, gulosa, freirática e ignorante sociedade portuguesa

setecentista. É isso que iremos ver através de curiosíssimos depoimentos

de estrangeiros que nos visitaram alguns como é o caso que vou citar,

inédito.

Trata-se dum curioso diário manuscrito que possue O arquivo do

tenente-genenral Manuel Ignácio Martins Pamplona Corte Real, primeiro

Marquêse primeiro Conde de Subserra, actualmente fazendo parte do acervo

precioso da «Casa de Cavaleiro à Porta». O diário em causa é dum rico

mercador inglês o senhor Harrison (Wiliam Harrison) negociante de chapéus

que veio a Portugal adquirir fornecedor fixo de peles curtidas de coelho.

Harrison tem trinta e oito anos pois nasceu em Isleworth no Middlesex

em 1725. Harrison chega a Lisboa em 1763. O panorama que nos dá da

Corte e do País no seu dia a dia, desta Corte sonolenta gulosa e madraça

é verdadeiramente aliciante para o estudioso da época! O diário infelizmente

incompleto mostra-nos da forma a mais detalhada como numa câmara

óptica como então se diria. A sociedade portuguesa embiocada. temerosa

de maleitas, saída da tremenda provação calamitosa da catástrofe de 1 de

Novembro de 1755. Harrison mostra-nos os portugueses tal como os viu,

bisonhos,arrogantes, gulosos de doçaria e de sexo,saídos da guerra fantasma

de 1762 que de povo invadido sai vitorioso impondo a paz ao seu maior

adversário de sempre a Espanha, perante a extraordinária táctica militar

imposta pelo grande estratega Conde de Lippe. De tudo nos dá Harrison

pitoresco detalhe. Nãoirei senão focar, o aspecto militar naval que descreve

pormenorizadamente da vinda dum capitão-de-mar-e-guerra, Manuel de

Oliveira de seu nome, comandante da Nau Nossa Senhora da Arrábida que

como Nau de viagem fazia serviço entre Pernambuco no Brasil e o Reino.

É o quotidiano do viver desse oficial da Armada pois Harrison hospedou-se

em sua casa por a mulher lhe haver arrendado três dependências. Qual

conto da vida portuguesa de então nos dá Harrison. Ouçamo-lo!

«19 de Maio de 1763, entrou enfim a barra de Lisboa. O comandante

do Everest chama-me a atenção e a do senhor de Pauley para que como

imediato dé ordem para a manobra de acostamento do prático, cuja embar-

cação já se vê dirigir-se para nós. Está um dia magnífico e resplandecente

de sol. São nove horas da manhã e uma poalha doirada envolve tudo que nos

cerca. A manobra de acostamento é rápida o piloto sobe ágil a escada de

mão que desce do costado. O mar está chão. Dum forte circular plantado

entre a entrada das duas margens em pleno mar surge-nos uma muito bela
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fortificação estilo florentino com defensas de cachorrada à volta. Esta visão
maravilha-nos pelo insólito ali imergindo do mar como sentinela da Barra
de Lisboa. Chama-se São Lourenço da Barra ou do Bugio e está artilhado
com baterias circulares de alcance e cruzamento de fogo entre as fortalezas

das duas margens do rio o que torna a sua barra inespugnável. Do forte
são nos feitos sinais a que a marinhagem do Everest responde. O piloto

é um homem de elevada estatura bronzeado, usa um chapéu de oleado na

cabeça com fitas pendentes sobre a nuca e tem na frente uma chapa metálica

com armas do reino. Dirige as indicações ao senhor de Pauley que com

voz cadenciada as reproduz ao pessoal de manobra.

O Everest avança lentamente com pano meio ferrado. O piloto de jaqueta

azul com botões doirado segue atentamente a manobra. Ao avistar-se

outro lindo forte que parece rendilhado sobre pedra que se chama de São

Vicente a par de Belém, é a torre de registo e dali nos fazem sinais a que

o Everest dá a salva correspondente. A torre responde, e entramos na Barra

desta muito linda cidade de Lisboa levando hasteada no topo a bandeira

da coroa de Portugal toda branca com as armas do rei ao centro. Subindo

o rio somos acompanhados dum lado e outro das margens por inúmeros

pequenos fortes artilhados e com guarnições de uniformes coloridos. O

militar portuguêstraja com muito melhor aspecto que o seu vizinho espanhol.

Tem mais garbo e presença e a sua disciplina é rigidamente prussiana dada

pelo marechal alemão príncipe de Schaumbourg Lippe que impôs pesada

desaire aos Espanhóis na última guerra e que renovou o Exército português

tornando-o actualmente num dos mais apresentáveis no teatro da guerra

a que for chamado.

Após havermos fundeado onde o prático indicou a amarra,frente a esta

Lisboa magnífica no mais amplo porto do Mundo, fomos cercados por inú-

meras pequenas embarcações de onde nos gritavam condições magníficas

para o nosso transporte até ao cais. Após a vinda a bordo da nau de registo
da Armada Real da Coroa dum oficial envergando um belo uniforme
escarlate, desembarcamos de imediato sendo eu conduzido ao cais da magní-

fica praça do Terreiro do Paço sala ampla e bela construída pelo ministro

Pombal e respeitável Conde de Oeiras que ressuscitou Lisboa após o terra-

moto. A vista de terra da cidade o aspecto muda um pouco dado verem-se

ainda vestígios da catástrofe. Aqui se situou o primeiro centro de distribui-

ção de pão aos martirizados habitantes de Lisboa enquanto patrulhas de
soldados dos Regimentos aquartelados em abarracamentos em redor da

cidade vindos em marchas forçadas da província, fuzilavam sem apelo

nem agravo quem fosse encontrado a roubar os infelizes. Inúmeros ladrões

foram assim dizimados no reino, enquanto outros exterminavam cães
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e gatos para evitar bocas inúteis. A provação foi tremenda mas a mão

férrea do omnipotente ministro Pombal acorreu a tudo.

O senhor de Mello para quem trouxe cartas do senhor de Branfield

conseguiu arranjar-me três amplas dependências magnificamente esteiradas

num prédio atarracado dum só andar na mais extensa rua de Lisboa à

à Junqueira próximo do telheiro onde se recolhem as embarcações reais

as quais muito belas e ricas em seus doirados ornamentos se encontram

cobertas por oleados encerados amarradas duas a duas junto à casa do

patrão-mor destas. Os remadores destas são oriundos da província do

Algarve daí e serem denominados por Algarves.

A minha locatária cujo nome era Maria Ignacia alcunhada por a

Perdigoa por seu pai se chamar Perdigão, era casada com o oficial da Mari-

nha de Guerra da Corte que em Portugal se chama Armada Real tinha

56 anos e o posto de capitão-de-mar-e-guerra o senhor Manuel de Oliveira

um honradoe excelente homem curtido na vida do mar experiente e denodado

na sua profissão de dar escolta da Coroa a comboios vindo do Brasil

carregados de oiro dos Quintos até este reino protegendo-o dos piratas

barbarescos. O senhor de Oliveira além do mais é militar digno, de mui

boa presença envolto na sua farda escarlate. É porém muito modesto. O

casal tinha duas filhas encantadoras a mais velha Helena envolta a fronte

em negros cabelos que ela prende com fitas caindo sobre os ombros. A mais

nova Beatriz a que chamam Bety tem 16 anos, a mais velha 20. Usam calças

à mourisca e sentam-se no chão esteirado e ali costuram enquanto criadas

negras cantam modinhas brasileiras. A mulher portuguesa é muito bela

e de temperamento ardente por isso os maridos são delas extremamente

ciumentos. A bela Helena fala sofrivelmente o inglês pelo qual nos enten-

demos mas com o gracioso sabor latino. Possue belos olhos e tês crioula.

No tempo assaz curto que passei em Portugal foi o meu maior encanto

tocava muito bem cravo e ambas para mim ao serão. Quando desembarquei

em Lisboa para medirigir à Patriarcal onde residia o senhor Mello logo que

pus os pés no lajedo do Cais fui de imediato rodeado por indivíduos de

chapéu tricorneo preto calçando enormes botifarras e empunhando um

chicote de cabo curto. Envergavam jaquetas verde e a sua algaraviada era

ensurdecedora tomaram logo os meus sacos de viagem. Eram boleiros como

são colhecidos pois cavalgam à boleia o cavalo ao lado do que é de tiro.

Daí o calçarem as enormes botas à Frederica com grandes esporas de latão.

Fui assim conduzido até junto duma estranha geringonça com uma enorme

caixa assente sobre duas enormes rodas a que chamam Sége de posta e

também tranquitana. Para se subir a esta caixa de suplício toda ela bambo-

leante temos que fazer estranhas provas de equilíbrio sobre uma tábua
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a servir de acesso ao interior, tábua que se encontra nas traseiras da Sége
e onde se coloca o moço, que desce logo do seu poiso, assim que a sége
chega ao destino e para nos ajudara sair daquela saladeira de nova espécie.
Asruas da cidade de Lisboa são muito acidentadas e nem todas são empe-
dradas à portuguesa como chamam

a

este incrível pavimento todo ele cheio
de buracos onde se torcem tornozelose é impossível poder-se andar. Quando
cheguei mais moído que um mouro com pancada, a casa do senhor Mello,
tudo se conjugou para enegrecer meus pensamentos. O boleeiro saltou
lesto do esquelético rocinante que montava veio direito ao meu lugar
palitando os dentes com um enorme facalhão de dois gumes a que chamam
choupa flamenga e retirou debaixo da minha caixa um enorme fueiro,
enquanto o moço da tábua descia com esta das traseiras da Sége. O sítio
era ermo com as ruínas da Igreja da Patriarcal ainda a demonstrar o terri-
fico terramoto. Julguei assim chegado o fim dos meus dias é pedi ao
altíssimo protecção para a minha alma. Porém o meu boleeiro era afinal
o melhor homem do Mundoe tal como o moço da tábua que era seu filho
procediam apenas as demarches de me sacarem do fundo da caixa da Sége
sendo o fueiro destinado a aliviar o cavalo de tiro do peso dos tendais da
carruagem. Acto contínuo e havendo pondo no focinho dos cavalos uns
pequenos sacos de aniagem com a ração de fava e aveia presos à cabeça
das alimárias veio sacar-me do meu suplício. Dei graças por me ver salvo
não só dos meus presságios, como de me ver em terra. Amarfanhado e des-
composto de vestuário subi a escadaria da casa do meu destinatário.

Agora vejamos o que nos diz o senhor Harrison àcerca do seu anfitrião
o capitão-de-mar-e-guerra Manuel de Oliveira. O seu dia-a-dia aí vai!: —

O senhor Manuel de Oliveira vive na sua casa na Junqueira que mais
parece um dédalo asiático. Quando ali cheguei a minha hospedeira uma
mulher fresca de grandes olhos pretos com belos dentes tendo os cabelos
envolvidos por uma coifa com rendas, dava a uma outra mulher, roupa
que lavara e concertara porque na sua casa se fazia de tudo. A senhora
Perdigoa era o que se pode chamar uma nova heroína na administração
do lar dadas as ausências demoradas do marido em longas viagens de ida
e volta ao Brasil com carregamento de oiro e fazendas. Contudo o lar
vivia com dificuldade visto o soldo do marido ser bastante pequeno e não
suprir as despesas da casa. Assim a senhora Perdigoa deitava mão de tudo
sempre com o melhor sorriso. À volta da casa e debaixo de grandes toldos
encerados alguns pretos jogavam aos dados com enorme algazarra enquanto
galinhas à solta remechiam no estrume. Em gaiolas de ferro maravilhei-me
de ver uma quantidade enorme de aves exóticas de bela plumagem e entre
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elas inúmeros papagaios palravam e soltavam assobios estrídulos. Era um

novo Eden para mim, tal espectáculo que meus olhos viam. Os papagaios

faladores vindos da região do Amazonas no Brasil enchiam o recinto de

ruído. Estas aves destinam-se à venda pelas casas nobres de Lisboa e o pro-

duto da sua venda autorizada pelo rei vem suprir os magros proventos

dos capitães-de-mar-e-guerra a quem o rei não paga O suficiente se bem

que ele traga à sua guarda correndo perigos vários as enormes riquezas

que o rei gasta e o ministro Pombal aferrolha deixando estes homens que

tanto preservam a sua riqueza a viverem em dificuldades. Os oficiais da

Armada vestem-se do pano escarlate que vem de França a que se chama

pano «bernéo» e as camisas da Holanda tanto basta para que Pombal

o poderoso ministro que veste toda a Corte de fazenda nacional denomi-

nada Saragoça, deteste todos os oficiais de Marinha. Estes pagam-lhe

da mesma formanesta estranha força que une os homens do mar. Osoficiais

da Marinha portuguesa são pouco comunicativos e mantém-se sempre

distantes das pequenas intrigas da Corte. Na Casa da Junqueira e sob um

alpendre como os portugueses chamam a um desvão coberto por telha

mourisca vi quatro macacos muito bem tratados e limpos pelos inúmeros

criados pretos da minha hospedeira os quais por mais estranho que

me pareça se destinam a serem vendidos a bufarinheiros que por sua vez

com eles percorrem a cidade empregando-os no espantoso mister de catar

os bichos das cabeças de todos os portugueses ou portuguesas que as tenham

infestadas o que neste País e em toda a Europa parece estar no cimo da

actualidade. Os macacos procedem a este serviço prestimoso com rapidez

perante o olhar paciente de espera do seu dono que recebida a esportula

do despiolhado segue pela rua apregoando «Quem quer catar a cabeça»

ou «Cata Cata macaco ué!» Muitas pessoas aguardam sentadas na soleira

das portas ao sol que passe o homem do macaco dos piolhos. Um bom

macaco piolheiro é vendido pelo comandante Oliveira por duas moedas

de oiro dinheiro que o bufarinheiro cobra rapidamente tal o elevado número

de infestados que o macaco despiolha. Assisti diversas vezes a este serviço

de limpeza e maravilhei-me com a rapidez do animal separando o cabelo

em pequenas madeixas às carreirinhas e extraindo os bichos que mata

trincande-os. Este estranho conjunto do macaco às cavalitas e procedendo

ao seu serviço é vulgar nas ruas desta cidade de Lisboa. O negócio é pois

rendoso para o homem que exerce este estranho e insólito comércio e para O

comandante Oliveira que os vende rapidamente. A casa do capitão Oliveira

tem nas traseiras um terreno murado curiosamente coberto no cimo por

fragmentos de garrafas de vidro quebradas as quais argamaçados protegem a
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subida dos ladrões que se cortariam nas suas arestas ponteagudas. Este ter-
reno a que os portugueses chamam quintal pois corresponde ao quinto
da área da habitação que ocupam tem um anexo edifício térreo ou
armazém onde a senhora Perdigoa guarda as plantas medicinais que seu
marido trás nos porões dos navios e que se destinam a serem vendidas aos
hervanários e boticários de Lisboa sendo quase todas oriundas do Brasil.
A minha hospedeira faz largo comércio destas plantas. Quase todos os por-
tugueses nobres tem inúmeros criados negros os quais são excelentemente
tratados nada tendo de escravos ou com eles semelhança. Muitos ricos
negociantes ou nobres promovem o casamento religioso dos negros e dando-
-lhes logo se eles assim o quiserem a alforria estabelecendo-se eles como
caiadores e elas vendedeiras de mariscos que apregoam carregando muito
e de forma arrastada nos erres. São muito limpos e asseados estes negros
que enxameiam as ruas de Lisboa sobretudo junto ao rio no Terreiro do
Paço. Lisboa é uma cidade alegre e rica de colorido dos seus habitantes
que se vestem de cores garridas. Os portugueses são de trato agradável
e as portuguesas conquistam nos rapidamente pela sua beleza. É lealissimo
na sua amizade, é muito dado ao belo sexo havendo maridos que
mantém outras mulheres com casa posta. São porém extremamente ciumentos
sendo vulgar matarem o seu antogonista em temíveis pendências que acabam
sempre com a morte de um deles. O Rei tem agradável presença é
também muito dado as damas da Corte despertando na rainha que é espa-
nhola ciúmes tais que um dia numa caçada no Paço de Salvaterra lhe dispa-
rou junto do rosto uma garrucha que por um pouco o não atinge tudo
por haver visto cortejar uma linda açafata. A rainha atira muito bem toda
a espécie de armas. O rei por um retraimento ligeiro do maxilar tem os
dentes ligeiramente saídos parecendo sempre risonho do semblante. O seu
ministro Conde de Oeiras tem boa presença mas sempre de sobreçonho
carregado falando com altivez sempre nos olhos os seus interlecutores que
bastas vezes não suportam o perscutador olhar do temível ministro. O
meu amigo comandante Oliveira ofereceu-me ontem um magnífico pacote
de simonte. O tabaco paga imposto de um terço do seu valor ao Rei.

Aqui acaba o manuscrito que é um relancear da vida portuguesa de
setecentos. Por aqui se pode aquilatar do quotidiano dum honrado oficial
da Armada Real Portuguesa que não obstante deficiente soldo procurava
viver ou direi melhor sobreviver na sociedade decadente em que se integrava.
Culto honrado e digno deu um exemplo na sua época do paciente carência
perante o rei que servia e a que preservava iemensos tesouros ele que
aumentando-os, para sustento da mulher e dos filhos tinha que consentir
que a sua companheira exercesse os mais variados misteres.
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ÁAtuns de Portugal Continental
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à Academia de Marinha em 10 de Março de 1982.

importância alcançada pela pesca do atum em Portugal Continental,
principalmente no Algarve, em tempos recuados, bem como o seu
declíneo até à quase extinção na actualidade, motivam esta comu-

nicação.

Efectivamente o facto desta pesca ter sido:

a) Direito senhorial da Coroa e pescaria real;
b) Fonte de rendimentos que facilitaram ao Infante D. Henrique

o desenvolvimento de «estudos de náutica e cartografia e o
lançamento dos alicerces da marinha nacional» (Galvão, 1953);

c) Manancial de «audaciosos marinheiros e navegadores que o
Infante recrutou para as guarnições das galés e caravelas
que iniciaram os descobrimentos marítimos» (Oliveira Martins
em Portugal nos mares);

d) Motivo de grande prosperidade económica, principalmente
no século xIv e grande parte do xv.

e ainda o interesse que o seu estudo mereceu de:

a) Distintos naturalistas tais como D. Carlos de Bragança que nos
deixou a interessante publicação «Pesca do atum no Algarve
em 1898», e o Prof. Fernando Frade, de quem fomosdiscípulo
e modesto colaborador, autor de numerosos e importantes
trabalhos sobre estes peixes;

b) Gradas figuras da Administração das Pescas como o dr. Antó-
nio Miguel Galvão e os Almirantes Augusto Neuparth e
Guerreiro de Brito, de quem respigâmos elementos para esta
comunicação justificam que se fale dos «Atuns de Portugal
Continental». É o que nos propomosfazer.

 



1 — Espécies referidas

Dos peixes do género Thunnus, vulgarmente denominados «atuns»,

existem seis ou sete espécies das quais apenas três (fig. 1) assinaladas em

Portugal Continental: Thunnus albacares (Bonnaterre), T. alalunga (Bon-

naterre) e T. thynnus (L.)

A primeira mundialmente conhecida por «yellowfin» e por «thon

aux nageoires jaunes», e entre nós por «atum albacora», simplesmente

«albacora» ou «atum de galha a ré», devido ao exagerado tamanho da

2.º barbatana dorsal e da anal, apesar de cosmopolita é predominantemente

tropical e só ocasionalmente tem sido assinalada a sua presença na costa

portuguesa; sempre isoladamente e no sul. Não é pois uma espécie de

Portugal Continental.
A segunda vulgarmente denominada à escala mundial «albacore»,

«thon blanc» ou «germon», e em Portugal «atum voador», simplesmente

«voador», ou ainda «asinha» dado o grande comprimento das barbatanas

peitorais, ocorria em ambas as costas, oeste e sul, com alguma frequência,

mas não em abundância.

A terceira, o célebre «bluefin» ou «thon rouge», era frequente em todo

o litoral, abundante em determinado período no sul do país, e aqui denomi-

nado «rabil», «rabilho», «atum comum» ou «atum do Algarve».

Só as duas últimas são pois «atuns de Portugal Continental».

 

Fig. 1— 1. T.albacares; 2. T.alalunga; 3. T.thynnus

A — barbatana anal; C— caudal; D.t—1.ºdorsal; D.2-— 2.º dorsal

P-— peitoral; V— ventral; PA — pínulas anais; PD — pín. dorsais

As duas espécies, com certas afinidades anatómicas que levam alguns

autores (Watson, 1962, por exemplo) a incluí-las num mesmo grupo,

diferem entre si por alguns pormenores internos, respeitantes por exemplo
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ao esqueleto e à bexiga natatória, e por um conjunto de características
externas, bastantes para a sua fácil e imediata distinção. Efectivamente
pescadores, entidades relacionadas com o comércio e indústria das pesscas,
e até o comum das pessoas as distinguem prontamente atendendo apenas
a essas características que resumimos de Frade e Vilela (1962).

 

Thunnus thynnus Thunnus alalunga

 

Maior corpulência

Forma mais bojuda; principalmente nos
jovens.

Dorso azul escuro; flancos, branco cinza;
ventre esbranquiçado.

Barbatanas peitorais falciformes; mais
curtas que o comprimento da cabeça.
As extremidades livres não atingem o

Menor corpulência

Forma mais alongada, principalmente
nos jovens.

Corpo uniformemente azul ardósia mo-
lhado. Excepto ventre e flancos, de cor
branco prateado.

Barbatanas peitorais alongadas; maiores
que o comprimento da cabeça. As ex-
tremidades livres ultrapassam o começo

começoda 2.º dorsal. da 2.º dorsal e até o da anal.

Pínulas dorsais 8 a 10; anais 5 a 10. Pinulas dorsais e anais 7 a 8. 
 

O tamanho das barbatanas peitorais basta normalmente para a sepa-
ração das duas espécies. Mather III (1962 a) cita um pormenor —- um
debrum, uma orla branca no bordo posterior da barbatana caudal — que
distingue 7. alalunga de todas as suas congéneres, que não possuem
tal debrum.

O «Voador» encontra-se a diversos níveis desde a superfície até pro-
fundidades da ordem dos 200 m. ou pouco mais, de acordo com a região
geográfica, a época do ano e, certamente, com a idade dos indivíduos.

É um peixe cosmopolita que empreende amplas migrações ainda não
completamente conhecidas, em grande parte determinadas por variações
térmicas da água ambiente, que o levam a percorrer regiões tropicais,
subtropicais e temperadas (maior latitude registada, 42º N, segundo
Mather III, 1962 b), de uma vasta área que inclui os oceanos Atlântico,
Índico e Pacífico, e o Mar Mediterrâneo. Em mares onde operam pescadores
portugueses citam-se diversos locais de captura: Açores, Madeira, Canárias e,
no continente português, Nazaré, Peniche, Sesimbra, Setúbal e alguns
locais do Algarve. Em Portugal Continental porém ocasionalmente e sem
a abundância atingida pelo «atum comum», de que passamos a ocupar-nos
exclusivamente.

 



2 — Atum comum — Habitat e comportamento

T. thynnus é a mais afamada das espécies do género e exibe um compor-

tamento mais complexo que as outras.

Estes atuns que podem atingir grande tamanho — mais de 3m. e de

500 kg, segundo Bragança (1899) — empreendem amplas migrações e sofrem

drásticas mudanças nos seus hábitos, relacionadas com as estações do ano

e estados do seu ciclo de vida. Segundo MatherIII (1962 b) tais modificações

de comportamento ocorrem principalmente tendo os indivíduos os seguintes

tamanhos e idades: 2,5 Kg (lano); 30 Kg (4 anos); 120 Kg (9 ou 10 anos).

Vivem em águas temperadas do Atlântico, no Mediterrâneo e no

Mar Negro. E, poderá dizer-se também no Pacífico ocidental se se concluir

que as diferenças entre exemplares daquele oceano e os da costa americana

do Pacífico não tem valor específico. Para Watson (op.cit) os «atuns comuns»

do Atlântico e do Pacífico são duas subespécies de Thunnus thynnus:

T. thynnus thynnus e T. thynnus orientalis, respectivamente,

Estes atuns encontram-se em diferentes níveis, desde a superfície até

profundidades da ordem de 200 m., de acordo com o tamanho dos indi-

víduos e a época do ano. Os maiores são os que descem a maiores profundi-

dades.

Constituem na extensa área de pesca Atlântico + Mediterrâneo,

populações — relativamente independentes dado que as migrações que

empreendem ocasionam misturas — nas três subáreas estatísticas: Atlân-

tico ocidental, Atlântico oriental e Mediterrâneo.

Efectivamente operações de marcação comprovam migrações trans-

atlânticas de atuns de diversos tamanhos. E estudos merísticos e morfomé-

tricos não provam nem desmentem diferenças significativas ou completa

semelhança entre atuns de ambas as margens do Atlântico, segundo

Mather TIE (1962 b).
Além de migrações transatlânticas (atuns marcados ao largo de

Boston capturados na costa da Noruega, por exemplo) são também de

referir migrações transequatoriais de que citamos dois casos de nosso

conhecimento directo: a) em 31 de Janeiro de 1950, capturado em

Moçâmedes, por uma «arte de sacada» um atum com 2,40 m, e 270 Kg,; b)

em Novembro de 1952, pescado à «linha», ao largo de Porto Alexandre,

um atum com 2,20 m. e 205 Kg (Vilela e Monteiro, 1959).

No Atlântico ocidental as migrações decorrem normalmente entre a

Terra Nova e o Golfo do México, ou um pouco mais a sul, e, obviamente

no sentido inverso. O Golfo do México e o Estreito de Florida são compro-

vadas áreas de postura, em Maio e Junho, segundo o Comité Permanente
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de Investigação e Estatística (SCRS), da Comissão Internacional para a
Conservação dos Atuns do Atlântico (ICCAT). Em outras regiões do
Atlântico, segundo este Comité, a postura aparentemente não ocorre,
dada a ausência de larvas em amostras de plâncton de numerosas e extensas
colheitas.

No Atlântico oriental haverá, ou terá havido, migrações anuais
com o seguinte trajecto, é no sentido inverso. Atuns vindos do norte
da Europa, provavelmente da costa da Noruega, deslocar-se-iam de norte
para sul e atingindo a costa algarvia mudavam de sentido e seguiam de
Oeste para leste até à grande Baía de Cádis onde fariam a postura que
demorava seis a oito semanas; de Maio a fins de Junho ou princípios
de Julho. Terminada a postura retomavam a marcha no sentido inverso.
Eram pois migrações de ida e retorno.

A postura na grande Baía de Cádis, admitida por distintos zoólogos
como L. Roule e F. de Buen, só não foi seguramente comprovada por
não se conhecerem larvas de atunsaí obtidas; certamente por aí não haverem
sido feitas colheitas de plâncton na altura própria. Todavia factos que a
seguir se citam depõem a favor da existência dessa postura, e da descrição
que se faz das migrações anuais no Atlântico oriental.

Assim:

a) Colheita de atuns com 25 cm naturalmente «recem-nascidos»,
na costa sul de Espanha; estudados por Rodrigues-Roda
(Vilela op.cit);

b) Captura de exemplares com cerca de dois palmos (de 40 cm
pouco mais ou menos), segundo informação de pescadores
algarvios. Não mencionados nas estatísticas por serem aí
incluíidos na rubrica «outros peixes»;

c) Captura de atuns com cerca de 50 cm por armações de Cascais,
conforme refere Bragança (op. cit.) que diz: «Em agosto
de 1897 e novembro de 1898 poude observar alguns centos
de pequenos atuns (média 0,50 m) caídos nas armações de
Cascais, e este anno já alguns se encontraram á venda nos
mercados de Lisboa e Cezimbra».

d) Captura em Novembro e Dezembro de 1960, ao largo do Cabo
Espichel, de exemplares com 60 a 65 cm, quarenta dos quais
marcámos de bordo do barco de pesca desportiva «Pioneiro»;

e) Captura no sul da Península Ibérica de atuns marcados ao
largo da Noruega (Vilela op. cit.)

 



A opinião de D. Carlos de Bragança, transcrita de Galvão (op. cit)

que «sustentava que a maior parte dos atuns do Atlântico retrocedia quanto

chegavam ao estreito de Gibraltar» apoia também a descrição que se fez.

Os atuns que retrocediam seriam os chamados «genéticos», isto é, aptos

para fazerem a postura, e não os «erráticos», segundo opinaram L. Roule

e F. Buen. As travessias do estreito de Gibraltar efectuar-se-ão nos dois

sentidos. Da travessia do Atlântico para o Mediterrâneo podemos citar

um caso concreto: um atum marcado na Baía de Cádis em Maio de 1960,

recuperado em Agosto do mesmo ano em Le Grau du Roi, no Golfo de Lion.

Naregião do Mediterrâneo, que inclui o Mar Negro, a postura decorre

no Verão, segundo admite o SCRS. Nessa região, conforme referem Frade e

Vilela (op. cit) existem pelo menos duas áreas de postura: uma, certamente,

entre a Sardenha, a Sicília e a Tunísia; outra, provavelmente, no Mar

Jónico.

3 — Atum comum — Pesca no Algarve

Ignora-se comose efectuaria primitivamente a pesca do atum na extensa

região que inclui o litoral algarvio, mas admite-se, segundo Galvão (op.cit.)

que «havendo muitos pegos, como havia, na costa, os atuns os buscavam,

eram cercados com redes e os tiravam à força com instrumentos de ferro».

Sabe-se todavia que na costa do Algarve foi exercida por feníceos e cartagi-

neses, continuada por outros povos da orla mediterrânica, e que comple-

tada a conquista desta província, em meados do século XTII, prosseguida

por portugueses, como era natural.

Exercida com «armações» — artes fixas então conhecidas pelo termo

árabe «almadravas», com a significação de «lugares de matança», cujo

uso terá sido introduzido no país, e aperfeiçoado, por sicilianos e genoveses

— esta pesca conheceu períodos de grande florescência (principalmente

no século xIv e parte do xv) e períodos de decadência( nos séculos xvi

e xvir) cuja progressão acertadas medidas tomadas por Pombal, no

século xvilI, não conseguiram evitar. Em consequência o número destas

artes, que terá ultrapassado a vintena (em 1586, no domínio castelhano,

dezoito arrendadas a um só indivíduo — Galvão, op. cit.) foi decrescendo

até à sua completa extinção no terceiro quartel do nosso século. Em 1894

ainda funcionavam 12, entre Lagos e Tavira; na década de 50, havia cinco;

em 1966, apenas três; em 1968, só duas; em 1971, nenhuma.
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Tab. 1 — Armações do atum no Algarve em 1894

 

   
Distrito Marítimo Nome Data do último termo Objectivo

Lagos Torre Altinha 13- 2-94 R AT e OP

Portimão Cabo Carvoeiro 2- 394 R AT. De OP

Portimão Pedra da Galé 27-11-93 € AT. De OP

Portimão Olhos d'água 10- 2-94 C AT. De OP

Faro Forte Novo 12- 4.94 R AT. De OP

Faro Ramalhete 14- 2-94 R AT. De OP

Faro Cabo Santa Maria 29- 3-94 € AT. D. e OP

Olhão Bias 2- 3-94 € AT, RVe OP

Tavira Livramento 26- 3-94 R AT. RV e OP

Tavira Barril 28- 3-94 R AT RVe OP

Tavira Medo das Cascas 29- 3-94 R AT. D. RV. RCe OP

Tavira Abóbora 26- 3-94 R AT. D. RV. RCe OP   
 

AT=atum; C=concessão; D=direito; OP=outros peixes; R=renovação; RC=recuado; RV=revés

Os períodos de decadência teriam sido motivados, assim se dizia, por
má administração, erros de exploração, insuficiências técnicas, mau estado
dos portos, carências de sal no Algarve, falta de braços.

Flutuações na abundância de atuns não eram efectivamente as causas
mais invocadas da crise. Alguns casos de escassez, que entretanto se
terão verificado, foram mais tarde atribuídas a causas naturais; concreta-
mente a um fenómeno periódico sujeito a duas ondas: uma, de oito anos
de período; outra, de oitenta anos. Esta a opinião do Almirante Neuparth,
emitida em 1924, segundo referem Guerreiro de Brito e Galvão (op. cit.).

Quando nos começámosa interessar pelo estudo dos atuns — na década

de cinquenta — havia cinco armações no Algarve, todas no sotavento,

entre Faro e Tavira. Estes peixes eram classificados por categorias de tama-
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nho: «atuns», com mais de 90 Kg.; «atuarros», com 50 a 89 Kg; «albacoras»,

de 30 a 49 Kg; «cachorretas», com menos de 30 Kg. Também se admitia

a seguinte equivalência: 1 atum = 2 atuarros = 4 albacoras =: 8 cachor-

retas. Os peixes muito mais pequenos eram incluídos na rubrica esta-

tística «outros peixes». A venda era feita por contagem e não a peso.

Pudemosentão verificar que os atuns apareciam em princípios de Maio,

vinham de oeste, se apresentavam gordos, com as gónadas maduras € reple-

tas. Iam fazer a postura, que decorria normalmente de meados de Maio

a fins de Junho ou meados de Julho. Eram chamados «atuns de direito»,

e parte deles «caíria» em armações orientadas para a captura dos que se

deslocavam de oeste para leste. Mais tarde, a partir de meados ou fins de

Julho, feita a postura, apresentavam-se magros, com as gónadas vazias e

esfomeados. Eram os «atuns de revés», muitos dos quais seriam retidos por

armações orientadas para a retenção dos que se deslocavam de leste para

oeste. Atuns de «direito» ou de «revés» que invertiam o sentido normal da

sua marcha eram chamados «atuns de recuado».

As capturas variavam muito quantitativamente. O número provável

de retidos era anunciado içando-se nas armações bandeiras de acordo

com determinado código. Quando este número atingia ou ultrapassava

500 era içada a bandeira nacional. Embora nessa década fossemos frequen-

temente ao Algarve, e na época própria, nunca vimos içada essa bandeira,

nem assistimos a «levantadas» de muito mais de centena ou centena e

meia de atuns.

A partir de 1958 os peixes passaram a ser vendidos a peso, o que

nos permitiu determinar o peso médio dos transaccionados na categoria

de «atuns» em 1958 e 1959; concretamente 140 kg.

Nesta base elaborámos a tabela 2, expressa em «atuns», de «atuns»,

«atuarros», «albacoras» e «cachorretas» pescados pelas armações entre

1901 e 1960.

A tabela não fornece exacta indicação das flutuações de abundância

destes peixes neste período de 60 anos, entre outros motivos por se ignorar,

por exemplo, o número de armações em actividade ao longo do período,

e a regularidade com que funcionaram. Mostra no entanto claramente

que a abundância na realidade diminuiu.

O histograma (fig. 2) respeitante ao período decorrente de 1930 a

1960, expresso em número de indivíduos das diferentes categorias de

tamanho confirma a tendência degressiva da pesca pelas armações algarvias,

evidente na tabela.
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Tab, 2 — Atuns pescados pelas armações do Algarve

N.º de indivíduos e toneladas

 

 

1901-1930 1931-1960
Anos N Anos N

1901-1905 152.372 1931-1935 57.312
1906-1910 143.157 1936-1940 75.264
1911-1915 114.188 1941-1945 70.066
1916-1920 59.479 1946-1950 88.923
1921-1925 39.666 1951-1955 58.298
1926-1930 67.315 1956-1960 40.646

Total 576.177 Total 390.509
Média N 19.206 Média N 13.017
Média Ton. 2.689 Média Ton. 1.822 
 

O decréscimo atingiu principalmente os exemplares de maior porte,
os «atuns». O elevado número de «cachorretas» pescado em 1959, é sem
dúvida excepcional. Dado o seu pequeno peso (< 30 Kg) pouco influiriam
no total registado nesse ano se expresso em toneladas.

 

ATUNS, THUNNUS THYNNUS (L), PESCADOS PELAS ARMAÇÕES
NO ALGARVE DURANTE 1931 - 1960
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— Dados posteriores, abrangendo o período 1960-1969, expressos na

tabela 3, em número de indivíduos das quatro categorias de tamanho,

confirmam continuidade no declíneo da pesca; também mais acentuada-

mente entre os «atuns» de que entre as «cachorretas».

Efectivamente o total de «atuns» pescados entre 1965 e 1969 foi de

5018 indivíduos, ou seja menos de 1/5 dos capturados no quiquénio anterior,

concretamente 25 719. Quanto às «cachorretas» verifica-se que a pesca em

1965-1969, precisamente 4316 exemplares, foi apenas 2 a 2,5 vezes inferior

à registada no quinquénio 1960-1964, exactamente 10 458 indivíduos.

Como em todos os anos do hexénio 1960-65 esteve sempre em activi-

dade o mesmo número de armações (concretamente 5) e o produto da pesca

foi sempre diminuindo, legitimo nos parece concluir que houve contínuo

decréscimo na abundância de peixe.

Tab. 3 — Pesca das armações do Algarve — N.º de peixes

 

 

  

Ano Atum Atuarro Albacora Cachorreta Total

1960 6915 487 295 59 7756

1961 9991 1342 177 788 12 298

1962 4491 447 186 47 s17

1963 2 226 513 183 453 3375

1964 2096 189 63 9m1 11 459

Total 25719 2978 904 10 458 40 059

Média 5 143,8 595,6 180,8 2091,6 8 011,8

1965 497 287 22 7 813

1966 923 224 31 2 006 3184

1967 1366 263 4 39 1672

1968 365 32 1 1 399

1969 1867 36 4 2263 4170

Total 5 018 842 62 4316 10 238

Média 1 003,6 168,4 12,4 863,2 2047,6     
 

Extr.* de Estat.? das Pescas INE — Armações no mar:

1960/65 — 5; 1966—3; 1967 —3; 1968 e 1969 — 2.

Da mesmaorigem extraímos dados, expressos em toneladas, na rubrica

«Pesca desembarcada na área marítima do sul»; portanto pescas não exclusi-

vamente efectuadas por armações e no Algarve, que a seguir reproduzimos

resumidamente. Estes dados confirmam as conclusões baseadas na Tab. 3.
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1960-1964 1965-1969
NOMES

COMERCIAIS

Total Média Total Média

Atuns .. cc... 3 769,5 753,9 850,9 170,18

Atuarros. . ........ 235,4 47,08 61,3 16,26

Albacoras ......... 527,9 105,58 45,9 9,18

Cachorretas ........ 21,4 4,28 18,4 1,68

Totais... .... 4554,2 910,84 976,5 195,3

 

Em 1970 a única armação ainda no mar apenas pescou um atum. Sabe-se
que, de então para cá, de quando em quando tem sido capturado um ou
outro exemplar no Algarve, por «artes» que visam a pesca de outros
peixes, como por exemplo os «tresmalhos», mas a pesca regular deixou
efectivamente de existir.

Perante tal situação parece legítima a pergunta. Que aconteceu a
Thunnus thynnus (L.) outrora tão abundante em Portugal Continental,
principalmente naquela província?

Às razões apresentadas em tempos idos, atrás referidas, para justificar
os períodos de decadência da pesca, não explicam as quebras na abundância
entretanto ocorridas, que conduziram ao termo das capturas de atum na
costa algarvia, no final da década de 60. Tal como acontece com a citada opi-
nião do Almirante Neuparth, não confirmada.

O fenómeno,sobretudoa escassez de atuns grandes (assim se consideram
os indivíduos com 120 ou mais kg — MatherIII 1962 b) não é exclusivo de
Portugal Continental. De excepcional apenas a sua maior expressão; o
desaparecimento quase total dos atuns.

4 — Atum comum — Pesca à escala mundial

As populações das três subáreas, Atlântico ocidental, Atlântico oriental
e Mediterrâneo, incluindo esta os atuns do Mar Negro, proporcionaram
significativas capturas na década de 70, inclusivamente na segunda sub-
área na qual Portugal se integra (Tab. 4). Só no nosso País a pesca foi
efectivamente insignificante: entre 0,1 e 20 % dos totais da área.
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Tab. 4 — Capturas de «atum comum» no Atlântico, no

Mediterrâneo e em Portugal Continental — Toneladas

 

 

 

 

Regiões 1970 1971 1972 1973 1974 Média

At E ....... 5 700 4300 5 700 4 600 5 800 5 220

At W. .. cc... 5 800 7100 4 000 3 800 3 300 4 800

Mediterrâneo ....| 490 6 600 5 300 5 700 12 400 6 980

Atl. + Medit. .. .| 16400 18 000 15 000 14 100 21 500 17 000

Portugal Ton. ... 196 131 83 17 38 93

Portugal % .... 1,2 0,7 0,6 0,1 1,8 0,88

Regiões 1975 1976 1977 1978 1979 Média

At. E. ...... 9 900 5 800 7000 8 300 6 400 7480

At. W. ...... 5 200 5 600 6 600 5 600 6 000 5 800

Medit. . . . ....| 11100 16 100 11 900 7800 9800 11 340

Atl. + Medit. .. .| 26200 27 500 25 500 21 700 22 200 24 620

Portugal Ton. ... 172 164 200 444 206 237,2

Portugal (YO) +... 0,7 0,6 0,8 20 0,9 1,0      
 

Realmente na última década, 1970-1979, até um acréscimo se verificou

da primeira metade, 1970-1974, para a segunda, 1975-1979; não só global-

mente mas também nas subáreas. Tal acréscimo não significará maior

densidade das populações, maior abundância de atuns, mas aumento do

esforço de pesca à custa de maior número de «artes» em acção, com

maior poder de captura. Com a agravante de actuarem predominante-

mente sobre peixes de pequeno e médio porte de que grande quantidade

não atingirá maturidade nem maior tamanho. Óbvia consequência é pois

a quebra na pesca de atuns grandes e correlativa baixa no produto da

pesca, bem evidente se expressa em peso e não em número de indivíduos.

O decréscimo na pesca de atuns (com 120 Kg ou mais) que desde

há anos se vem notando é reconhecido no parecer do Comité Permanente

de Investigação e Estatística da ICCAT, em 1972, que diz: «O facto mais

saliente na pesca de atuns grandes tem sido o acentuado declíneo nas

capturas desde cerca de 1960, que provocou o fim das pescas alemães e dina-

marquesas. As armações portuguesas apenas pescaram um atum grande

em Setembro de 1971».

Em 1976 no mesmo Comité se tomou conhecimento de que «a pesca

portuguesa de tunídeos não existe senão na Madeira e Açores. As capturas

continentais são apenas ocasionais».
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Que o aumento do esforço de pesca incide principalmente sobre atuns
pequenos é facto geralmente reconhecido. Porisso foi aprovada pela ICCAT
em 1974, a proposta dos Estados Unidos da América do Norte dese «proibir
a pesca de atuns da espécie Thunnus thynnus thynnus com menos de 6,4 Kg.
Com uma tolerância de 15 Y%, de indivíduos mais pequenos. A este peso
correspondem atuns com cerca de 2 anos de idade e 80 cm de compri-
mento (Frade e Vilela op. cit.).

Supomos que esta medida não será bastante para se assegurar a raciona-
lização da pesca do atum. Para se alcançar este objectivo é imprescindível
um melhor conhecimento das características e comportamento das popu-
lações, dos «stocks», como soe dizer-se.

Entretanto poderiam adoptar-se medidas complementares. Por exem-
plo, «proibir as pescas nos locais de postura durante o tempo em que
esta decorre». Alguns locais são conhecidos, como por exemplo Mediter-
râneo e Mar Negro, Golfo do México e Estreito de Florida; e sabe-se que
a postura dura 6 a 8 semanas.

Não é também de excluir à hipótese de modificações, naturais ou
provocadas, das características do ambiente marinho terem concorrido
para o desparecimento do «atum comum» das costas de Portugal Conti-
nental.
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ACADEMIA DE MARINHA

Teixeira da Mota

(1920-1982)

in memorian

LISBOA — 1982

 





Congregaram-se algumas destacadas personalidades que pri-
varam com o homenageado em várias fases da sua vida — como

estudante, como militar e como estudioso —para no dia 8 de Junho

de 1982, reunir a Academia de Marinha em sessão plenária pública,
nas instalações do Museu de Marinha e homenagear a memória

do seu falecido Presidente, Vice-Almirante Avelino Teixeira da
Mota.

A sessão foi honrada com a presença de S. Excelência o Almi-

rante Sousa Leitão, Chefe do Estado-Maior da Armada, além de

familiares do homenageado, almirantes e oficiais da Armada e
outras entidades civis e militares.

Foram oradores: O Vice-Almirante Mário Dias Martins, na

qualidade de condiscípulo do Vice-Almirante Teixeira da Mota,

no Liceu e na Escola Naval, que referiu os seus primeiros passos;

o Contra-Almirante António Augusto Peixoto Correia, que deu

conta da sua dinâmica acção cultural na Guiné Portuguesa; o Pro-

fessor Dr. Luís Mendonça de Albuquerque, Vice-Reitor da Univer-

sidade de Coimbra e Presidente da Secção de História Marítima

da Academia, seu íntimo amigo e companheiro de muitos trabalhos,

que apontou a sua projecção de estudioso nacional e internacional. 1

1 A publicação desta separata foi decidida em sessão preparatória de 30 de Junho
de 1982. Enquanto se organiza a publicação das «Memórias» da Academia de Marinha,
em atraso, é da responsabilidade do Secretário-Geral a coordenação dos textos, conforme
os originais entregues e revistos pelos oradores e/ou a gravação magnética da sessão de
homenagem ao Vice-almirante Teixeira da Mota.

 





 
Vice-almirante Avelino Teixeira da Mota

 





O Presidente da Academia em exercício, Professor Engenheiro
Eduardo Romano de Arantes e Oliveira, Reitor da Universidade
Técnica de Lisboa, abriu a sessão em nome de S. Excelência o
Chefe do Estado-Maior da Armada, tendo declarado :

«Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada |
Senhores Almirantes
Senhores representantes das Academias de Ciências e de História
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Á Academia de Marinha homenageia hoje o seu segundo Presidente,
Vice-Almirante Teixeira da Mota, falecido há cerca de dois meses.

A outros, mais competentes para o efeito de que o actual Presidente
em exercício, caberá o elogio do homenageado. Mas não poderia esse mesmo
Presidente deixar de pronunciar algumas palavras introdutórias.

Em primeiro lugar, para saudar Vossa Excelência, Senhor Almirante
Chefe do Estado-Maior da Armada e agradecer a sua presença, sempre
honrosa e muito grata a uma Academia que, não esquecendo quem a tutela,
vê representada em Vossa Excelência uma corporação, a Marinha, de que
o País tanto se orgulha.

Animado do mesmo espírito, saúdo igualmente todos os prestigiosos
elementos aqui presentes dessa gloriosa corporação.

Dirijo, em segundo lugar, as minhas saudações ao representante do
Sr. Ministro da Cultura e Coordenação Científica responsável por um
sector da vida nacional ao qual o nosso homenageado consagrou tanto do
seu talento e da sua energia. Basta lembrar a sua importante actividade
dentro da Academia de Ciências de Lisboa e da Academia Portuguesa
de História, que nesta sessão se fizeram representar.

 



Em terceiro lugar, apresento, em nome da Academia de Marinha,

respeitosos cumprimentos de muita estima e compreensão pelos dolorosos

momentos vividos durante a doença e depois do falecimento do nosso

homenageado, à Família do nosso saudoso Presidente e, especialmente,

à Senhora Dona Maria de Lourdes Teixeira da Mota, sua viúva.

Deixarei para mais tarde a apresentação dos ilustres oradores desta

sessão, apresentação essa que me compete fazer e que farei com o maior

prazer. Registo no entanto desde já o agradecimento da Academia de

Marinha por terem acedido a nela participar.
Penso que é este também um momento para referir as preocupações

e as aspirações da Academia que me tem sido dado recolher neste interregno

que precede a eleição do seu terceiro Presidente, eleição esta que se espera

vir a realizar em Novembro, no termo de um processo de cuidadosa pre-

paração.

Não valerá a pena descrever esse processo numa sessão com as carac-

terísticas das de hoje.

O que importa salientar é que os cuidados com que se prepara o escur-

tínio revelam a grande veneração da Instituição pelos seus dois primeiros

Presidentes, Almirantes Sarmento Rodrigues e Teixeira da Mota, e o desejo

que a anima de lhes encontrar um digno sucessor.

Interessa referir quefoi julgado conveniente começar por promover

uma reflexão sobre o papel que desempenha e pode vir a desempenhar

esta Academia tanto no âmbito nacional como na da Armada.

Noquese refere ao primeiro, considerou-se que a Academia de Marinha

não poderá renegar as suas origens esquecendo os motivos que determinaram

a sua fundação. Ela foi de facto fundada porque se sentiu a necessidade

de uma instituição que animasse em Portugalos estudos de História Marítima

e, dentro desta, os das grandes contribuições que os Portugueses deram

para a Descoberta da Terra, para a expansão da Cultura e Civilização

Ocidentais e para a abertura destas a influências de todas as outras.

Arnold Toynbee falou-nos do ímpeto provocado pela reacção ocidental

à pressão siríaca, ímpeto este que, sete a oito séculos decorridos sobre

a invasão muçulmana das Espanhas, «levou a vanguarda portuguesa da

da Cristandade ocidental para fora da Península Ibérica e, por mar em volta

da África, até Goa, Malaca, Macau (e Japão), e a vanguarda castelhana

pelo Atlântico até ao México e, através do Pacífico, até Manila».

ó

 



Observa Toynbee que «estes pioneiros ibéricos prestaram à Cristandade
ocidental um serviço sem paralelo. Ampliaram o horizonte e portanto o
domínio da sociedade que representavam até abranger todas as terras
habitáveis e mares navegáveis do globo. Foi a esta energia ibérica (continua
Toynbee) que a Cristandade ocidental deveu o começar a desenvolver-se
como o grão de mostarda da parábola, até se transformar na «Grande
Sociedade», árvore em cujos ramos as nações da Terra puderam alojar-se.»

E, de facto, a contribuição portuguesa, cientificamente planeada
(e a atitude mental nova que tal planeamento revela não foi certamente
a menor das contribuições lusíadas) e audaciosamente executada, desen-
cadeou dois dos poucos processos verdadeiramente revolucionários € apa-
rentemente irreversíveis da História da Humanidade: o diálogo dos mundos
europeu e extremo-oriental e o imprevisto aparecimento de um mundo novo
que, colonizado pela Europa, daria à Cristandade ocidental o peso sufi-
ciente para que se deslocasse decisivamente, no sentido desfavorável ao Oci-
dente, o difícil equilíbrio que desde a Antiguidade se viera fazendo e des-
fazendo entre os mundosclássico e siríaco-iraniano, primeiro e, mais tarde,
entre a Cristandade e o Islão.

Pioneiro pois, Portugal sofreu a sorte de todos os pioneiros: foi ultra-
passado e seguidamente, votado ao esquecimento.

Esquecimento natural, por um lado. Mas também esquecimento,
provocado por interesses. Interesses dos que vieram imediatamente depois.
E interesses mais recentes, e servidos por meios muito mais poderosos,
dos que, por razões consciente ou insconcientemente políticas, tentaram,
nas últimas décadas, apagar um brilho de tal modo inacreditável que os
Portugueses são os primeiros a nele não acreditar.

Um humanista inglês, Plumb, a quem Boxer pediu que escrevesse
a Introdução da sua já de si polémica obra «The Portuguese Seaborne
Empire», afirma nessa Introdução que a posse de um império não actuou
como catalizador para Portugal. «Na Holanda, na Inglaterra, em Espanha
e em França, a posse de um império actuou como um fermento, não só
na vida económica e política da nação, mas também nasua vida cultural,
na sua literatura, na ciência e na arte. Em Portugal, Lisboa aumentou, e
Camões escreveu os Lusíadas. É evidente que houve maior prosperidade
do que a que teria havido se Portugal continuasse apenas dependente dos
seus vinhos e da pesca. Mas, além de Camões, há muito poucos escritores,
arquitectos, pintores ou cientistas cujos nomes sejam conhecidos, a não
ser por especialistas. O impacto cultural do Império português, se bem
que possa ser ignorado, é estranhamente superficial».

Concluiu-se assim que só tem valor o que anda nas bocas do mundo,
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isto é, como diz Plumb, o que é conhecido fora doscírculos de especialistas.

Curiosa atitude para um humanista que não parece também ser muito

conhecido, fora de um círculo de especialistas ...

Outros vão mais longe e tiram aos portugueses a prioridade das contri-

buições ou esquecem essas próprias contribuições, o que, se por um lado

penaliza, não pode por outro lado surpreender-nos.

Atenda-se de facto que a informação sobre as contribuições portu-

guesas está principalmente contida em arquivos nacionais, riquíssimos

mas pouco explorados. Os investigadores estrangeiros que não se dirijam

directamente a esses arquivos estão pois limitados, ou a observar vestígios

materiais que não abundam, ou a consultar as obras dos poucos portugueses

que, como Teixeira da Mota, se dedicaram à sua investigação.

A tecnologia moderna veio no entanto por ao nosso alcance uma

maneira de modificar a situação. Considerando de facto que a investigação

nas diferentes áreas científicas se baseia cada vez mais na consulta a bancos

de dados interligados por redes informáticas internacionais, cumpre-nos

constituir um desses bancos de dadose introduzi-lo nas redes internacionais

de informação. Só precisamos para tanto de meios humanos e materiais

que a importância dos fins torna lícito ambicionar.

Parece caber à Academia de Marinha, mais que a qualquer outra insti-

tuição nacional, a função de, no domínio da História Marítima, repor a

verdade dos factos e não deixar que a História se faça na ignorância deles.

Daí que o falecimento de Teixeira da Mota a abalasse profundamente.

É que ele não era só o seu Presidente, mas um dos muitos poucos especia-

listas capazes de contribuir para que fossem atingidos os seus objectivos.

E agora que ele morreu, mais cedo do que seria de esperar, todos se

voltam para Luiz de Albuquerque e lhe pedem que assegure a continuidade

de uma linha de investigadores que, com raízes nos grandes cronistas que,

segundo Plumb, pecam por não serem conhecidos das grandes massas

internacionais, teve no Visconde de Santarém a sua origem moderna.

Mas Luiz de Albuquerque nada poderá fazer se a Academia não puder

por-lhe à disposição os meios necessários para desenvolver um centro de

investigação nos domínios da História Marítima, centro esse para cuja

organização e crescimento a experiência das Universidades, colhida noutras

áreas científicas, pode ser de grande utilidade.
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Necessário é que esse centro forme, no País ou no estrangeiro, um núcleo
de especialistas dos vários domínios da História Marítima, que dê a esses
especialistas apoio bibliográfico e logístico, que promova os seus con-
tactos internacionais e que os faça visitar os locais, espalhados pelo
mundo, onde existam elementos interessantes para os seus estudos.

Necessário é ainda que os ligue aos bancos de dados estrangeiros
e que lhes faculte contribuir para a constituição do banco de dados portu-
guês, a que atrás me referi, susceptível de facultar facilmente aos investi-
gadoresestrangeiros as informações que até agora lhes têm faltado, o que em
parte desculpa a ligeireza com que se referem às contribuições portuguesas.

A Armada, e permita-me Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior
que em nome da Academia lho agradeça, parece disposta a dotar esta de
meios de que,até agora, não dispôs. Se esses meios forem de facto confiados
à instituição, satisfar-se-á um dos desejos mais veementes do seu último
Presidente e prestar-se-lhe-á a maior das homenagens.

No âmbito da Armada, a Academia aparece como uma instituição
cultural susceptível de contribuir para a formação permanente dos oficiais.
Daí a importância da sua Classe de Artes, Letras e Ciências.

Sem pretender sugerir um programa ao futuro Presidente da Academia,
mas lembrando-me de que ainda sou Presidente da Classe em questão,
direi que me parece caber à Academia, quanto a este ponto, muito mais
que organizar conferências para os seus próprios membros. Uma abertura
concretizada em acções formativas dirigidas a oficiais da Armada, especial-
mente aos mais jovens, constituirá certamente um serviço de singular
relevância. Na minha qualidade de Reitor da Universidade Técnica, darei
todo o apoio à próxima Presidência em todas as acções de tipo novo que,
nos domínios tecnológicos, ela entenda dever promover.

Resta-me apresentar, pela ordem em que intervirão, e com uma brevi-
dade que o facto de serem personalidades bem conhecidas e a curteza do
tempo justificam, os nossos oradores.

 



O Vice-Almirante Dias Martins fez toda a sua vida de comandos e

professorado ao serviço da Marinha. Terminou a sua brilhante carreira no

serviço activo como Adjunto do Presidente da República, na sua passada

qualidade de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Umaactividade internacional, concretizada na participação em reuniões

internacionais sobre comunicações e no facto de ter sido Adido Naval junto

da nossa Embaixada em Paris, tornou-o conhecido fora do nosso País

e levou-o à honrosa posição actual de Vice-Presidente da Comissão de

Direito Marítimo Internacional.

Nesta sessão, dar-nos-á o seu ponto de vista de condiscípulo do homena-

geado, no Liceu e Escola Naval, e testemunhará as suas manifestações

precoces de estudioso da História.

O segundo orador, Contra-Almirante Peixoto Correia, exerceu várias

funções na Marinha, nomeadamente no comando de flotilhas de escoltas

oceânicas e de navios-patrulha.

No plano internacional, foram-lhe confiadas numerosas missões.

De 1958 a 1962, foi Governador e Comandante em Chefe das Forças

Armadas na Guiné. De 1962 a 1965 exerceu as funções de Ministério do

Ultramar, e nessa qualidade tive a honra de o conhecer talvez o Senhor

Almirante não se lembre já, antes da primeira e cuidadosamente preparada

visita que, em 1963, jovem engenheiro, fiz a Angola e Moçambique.

A Armada sempre teve o seu quinhão na administração ultramarina,

mas foi sobretudo a partir dos começos do século XVIII, quando, reinando

D. João Y, foi criada a Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, que

passou a competir aos oficiais de Marinha, além das suas árduas e complexas

funções profissionais específicas, delicadas missões de administração ultra-

marina onde foram encontrar (já os antigos notavam que a Rocha Tarpeia

está próxima do Capitólio), a sua glória e o seu calvário.

Por ter feito, como Secretário e Ajudante de Campo, parte da equipa

que apoiou o então Comandante Sarmento Rodrigues como Governador

da Guiné, entre 1945 e 1949, o Almirante Peixoto Correia conheceu Teixeira

da Mota no início da sua carreira de historiador. Pareceu pois a pessoa

indicada para nos falar de um período tão interessante como significativo

da vida no nosso homenageado.

Quanto ao Doutor Luís Mendonça de Albuquerque, Professor e Vice-

-Reitor da Universidade de Coimbra, Vice-Presidente e Presidente da Secção

de História Marítima desta Academia, de que é um dos fundadores, membro

da Academia de Ciências de Lisboa, matemático, engenheiro geógrafo,

historiador, nada mais direi.
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Falará de improviso sobre um amigo com quem tantas vezes colaborou.

Ninguém poderia fazê-lo melhor.

E com estas palavras termino uma introdução que foi mais longa do

que desejaria.

Tenho dito.
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mente, promove a Academia da Marinha esta sessão para evocar
a memória e prestar a última homenagem ao Almirante Teixeira
da Mota,ilustre marinheiro e homem deciência que a morte acabou

de nos arrebatar, quando ainda tanto havia a esperar da sua inteligência,
cultura e saber. Fazendo-o, a Academia da Marinha presta o derradeiro
e devido preito aquele que soube durante toda a sua vida dignificar a
Marinha e o País.

Agradeço a oportunidade que me foi dada de me associar a esta evo-
cação, falando do Almirante Teixeira da Mota, dos seus longínquos tempos
do Liceu e da Escola Naval, em relação aos quais a minha posição é muito
especial e muito próxima por ter sido seu condiscípulo do 1.º ao 7.º ano do
Liceu e camarada de curso na Escola Naval, numa amizade serena e profunda,
nunca ensombrada por questões nem desavenças.

E, assim, não poderia de forma alguma recusar a distinção que me foi
feita, embora tivesse a consciência de que se não fossem as razões do senti-
mento, não seria eu, certamente, quem da forma mais adequada, por carên-
cias próprias, deveria aqui falar para vos transmitir uma ideia da sua,
já nesse tempo, extraordinária personalidade. Desta maneira, não conse-
guirei passar duma sentida e sincera evocação do jovem queele foi, então,
evocação que, pela sua indigência, não estará certamente à altura do Almi-
rante Teixeira da Mota e que bem longe estará duma homenagem condigna.
Essa será realmente prestada pelos ilustres oradores que se seguirão no
uso da palavra e que dele falarão como homem decultura e sábio de projec-
ção internacional, do fulgor da sua obra e do valor das suas investigações.

O meu preito, ao qual vos associo, procurará, pois, mostrar o Almi-
rante Teixeira da Mota (ou o Avelino, como daqui para diante o chamarei)
tal como eu o vi e estimei, partilhando convosco as minhas recordações
por muito parcas e vagas que sejam. Por isso, empregarei no meu trabalho
muitas vezes a primeira pessoa, o que me permitirá sentir-me mais próximo
dele, participando ainda mais intimamente deste acto.

Estamosaqui, pois, para recordar com emoção o amigo, o condiscípulo,

N UMA decisão oportuna e inteiramente justa que a honra profunda-
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o camarada, o oficial da Marinha,o investigador, o cartógrafo, o historiador,

o sábio, pois todasestas coisas ele foi. Cada um de nós veio aqui por alguma

ou algumas dessas razões. Eu vim por todas elas e ainda pela dívida que

para com ele contraí da amizade que me dedicou, dos exemplos que me deu,

das boas palavras que me prodigalizou, do privilégio que tive de conviver

com ele. Vim igualmente por todos os colegas de Liceu e camaradas da

Escola Naval que aqui não puderam estar e que tão numerosos me confiaram

a perturbação que lhes havia causado a notícia da sua morte.

O nosso conhecimento e amizade datam do tempo do Liceu de Passos

Manuel que frequentámos durante sete anos. Desenvolveram-se, sobretudo,

no período em que, juntos, fomos escuteiros (e na mesma Patrulha, a Patru-

lha «Leão») e continuaram pela Faculdade de Ciências até à Escola Naval.

Partilhâmos desde sempre as mesma alegrias e as mesmas vicissitudes,

os mesmos sonhos e os mesmos anseios. Juntos fomos às aulas e exames,

juntos fizémos as várias viagens, estágios e instruções, juntos vivemos

muitas das horas de estudo e trabalho e os momentos de aperto antes

de sermos chamados a prestar provas, juntos passámos momentos de

lazer, de camaradagem e descontracção, bem como alguns momentos

críticos e difíceis, juntos festejámos os momentos de alegria, quando termi-

nado o curso é realizado o sonho, fizemos a nossa primeira comissão de

serviço, os nossos primeiros embarques, os primeiros voos com as nossas

própriad asas. Falar do Avelino não é em si tarefa fácil e talvez mais árdua

quando se trata de falar dos seus tempos de Liceu ou da Escola Naval.

A memória esbateu-se, o tempo já passado é muito e as recordações

estão sepultadas sob factos novos.

No entanto, mau grado as deficiências da memória, as recordações

que se coam, indecisas aqui, mais nítidas acolá, trazem-me a imagem dum

jovem sério e estudioso, calmo € reflectido, sensato, generoso, bom camarada

e bom amigo, bem formado morale fisicamente, de nobre carácter e educação

esmerada e amadurecido para além da idade.

Assim o recordamos todos os camaradas da instrução primária com

quem tive ocasião de falar. Segundo eles me confiaram, era já então um

apaixonado pela leitura e demonstrava grande gosto pelos assuntos de

história pátria a que se dedicava com o maior entusiasmo para grande

alegria do professor.

Depois, no Liceu, as predilecções mantiveram-se. Aluno brilhante

em todas as disciplinas, graças ao seu entendimento esclarecido, inteligência

e dotes de trabalho, continou a distinguir-se no estudo da História e da

Geografia, tendo começado decididamente a dedicar-se à História dos

Descobrimentos.
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Se alguma imagem dele ainda guardo na minha retina desses tempos
recuados, ela é a de um rapaz, ainda de calções, sobraçando grandes livros,
atlas e documentos que ia buscar à Biblioteca do Liceu e quelia e estudava
afincadamente. :

E faláva-mos por vezes de algumas das muitas coisas que ia aprendendo
e às quais nós, talvez, não déssemos toda a importância, pois nessas idades
cuida-se mais de folgar que de estudar, sobretudo quando se trata de algo
para além daquilo que constitui a obrigação escolar. Com o Avelino tal
não sucedia nem assim ele pensava e, dessa maneira, dava saída à sua
vocação que começava a despertar, sem detrimento para os estudos que
seguiam com obrilho habitual, nem abdicar das brincadeiras próprias
da sua idade.

Já rapaz mais espigado, escuteiro com 14 ou 15 anos, foi ele quem
me entusiasmou a mim e a outros a fazer a especialidade de «astrónomo»,
ajudando-nos com todos os conhecimentos que já então possuía, para além
daquilo que aprendêramosnasaulase dando, sobretudo, ênfase aos aspectos.
práticos. Tenho gravado na memória um quadro queele fez com as estrelas
principais e seus alinhamentos e que ele ilustrara com asfiguras dos heróis
das lendas do céu da antiga mitologia, quadro esse que ornamentava a
parede da sede do nosso grupo de escuteiros.

À noite, nos acampamentos, à roda do «fogo do conselho» era ele o
primeiro a descobrir e reconhecer no céu e dentre a miríade dos astros
que se podiam ver, as estrelas e os planetas que ofereciam maior interesse.
Dir-se-ia pois, por estes indícios, que o Avelino tinha traçado um destino,
uma orientação, que o seu espírito havia já definido os horizontes a explo-
rar e que a sua vocação estava encontrada. Quem lha teria despertado?
Seus Pais? Algum dos seus mestres? Quando se deu para ele a revelação,
o chamamento?

Nunca o interroguei a esse respeito, nem creio mesmo que ele fosse
capaz de dar uma resposta, mas sinto que nele sempre existiu o embrião
do que havia de ser o Avelino adulto,investigador e estudioso e que ascendeu
a tais alturas. Avelino terá sido de todos aqueles cuja vida se cruzou com
a minha, o que menos terá mudado de maneira de ser, de objectivos e inte-
resses, desde os bancosda escola até à idade da razão, até ao homem maduro.
Julgo que, desde esses tempos até aos últimos anos, encontraríamos a
mesma austeridade de comportamento que não dispensava o bom-humor,
o mesmo rigor e exigências perante si próprio que não negavam a maior
compreensão pelas carências e necessidades dos outros, o mesmo desejo
de prestar auxílio e minorar as dificuldades dos camaradas, a mesma ânsia
de saber e aprender, a mesma curiosidade, o mesmo escrúpulo na apresen-
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tação das suas conclusões, o mesmo sentimento de missão que sempre o

caracterizaria em todas as fases da sua vida. E à missão a que se havia

entregado tudo subordinou dentro dos limites que a sua carreira naval

lhe permitiria e quase se pode dizer que tudo sacrificou. Seja como for,

a sua vocação foi avassaladora e a ela se entregou numa doação total,

alterando e organizando mesmo a sua vida e os seus hábitos no sentido

conveniente. Ele sabia que o caminho seria árduo e difícil e que por isso

a preparação teria de ser longa e cuidada.

Lembro a este propósito a sua impaciência perante a lentidão da escrita

convencional como meio de transmitir ao papel as ideias que acodem à

mente a um ritmo muito mais rápido. Por isso, alterou a sua caligrafia,

tornando-a muito mais corrida, sacrificando os pontos nos ii e os vários

acentos nas palavras e não cortando os tt, antes fazendo um ligeiro floreado

na base da letra, para não ter de levantar a pena do papel e assim ganhar

tempo. Devo dizer que dele copiei a forma como hoje ainda escrevo os

meus tt.

Além disso (era o único, que eu saiba, quea utilizava) aprendeu por si

próprio estenografia para conseguir escrever ainda mais depressa os seus

pensamentos e tomar apontamentos mais completos das lições.

Um outro pormenor não menos importante, por constituir ferramenta

indispensável para um estudioso que tem de gastar longas horas na leitura,

foi o seu intuito em ler rapidamente e isto numa época em que ainda não

estavam disseminados os actuais métodos de leitura rápida ou dinâmica,

atingindo ritmos de leitura muito superiores aos da média, que às vezes

nos comprazíamos a comparar.

Julgo, ainda, poder dizer que foi deliberada e gradualmente que desen-

volveu um notável poder de síntese, mesmo a partir de elementos dispersos

e de relacionamento difícil. Essa possibilidade era preciosa para a elaboração

de apontamentos das lições, apontamentos esses que eram muito disputados

por nós, pois constituiam bons elementos que facilitavam o estudo. Esta

capacidade, acima detudo, deve ter sido de capital importância na elaboração

dos seus trabalhos.

Durante o curso da Escola Naval em que se guindou aos lugares

cimeiros da classificação, prestou igual atenção e dominava com à-vontade

todas as disciplinas científicas, técnicas, militares e literárias, o que fala bem

da flexibilidade do seu espírito, da universalidade da sua inteligência e da

maneira como se preparou para a carreira naval.

Em todas logrou obter óptimas classificações, mas continuava parale-

lamente a estudar a navegação dos descobrimentos e sabíamos que muitas

das suas tardes de sábado eram passadas na Torre do Tombo rebuscando
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velhos documentos, enquanto nós gozávamos dum repouso merecido
depois dum regime intensivo de estudos e dedicávamos grande parte do
nosso tempo livre à família ou aos divertimentos.

Das visitas à Torre do Tombo e das actividades extra-curriculares
nasceu a sua «memória» de Guarda-marinha, que tinha de ser apresen-
tada como trabalho de fim de curso, indispensável para a promoçãoa oficial,
juntamente com a viagem final de instrução e o exame prático no mar.
Intitulou ele esse trabalho de investigação histórica «O problema da longi-

tude na primeira circumnavegação do Globo —- O regimento da altura de
Leste-Oeste de Rui Faleiro e as Regole Sul'Arte Del Navigare de António
Pigafeta», no qual faz a identificação e estudo dum célebre regimento
náutico da viagem de Fernão de Magalhães, que se considerava perdido.

Mereceu um louvor do Comando da Escola Naval e o Almirante

Gago Coutinho, chamado a pronunciar-se por força da especialidade
e dificuldade do assunto, teria escrito para ele um prefácio com vista a uma
projectada publicação.

Infelizmente, não consegui obter cópia da apreciação do Almirante

Gago Coutinho na possível correspondência trocada com a Escola Naval

e bem desejaria dispor dela para vos oferecer a sua douta opinião. No
entanto, por informações que colhi, apurei que o Almirante Gago Coutinho,

com toda a autoridade que o seu muito saber lhe conferia, louvava com
palavras altamente encomiásticas e encorajava o jovem que se revelava

com um trabalho de tal craveira, pois não só conseguia descobrir, como

identificar os documentos existentes, estudando-os e tornando-os acessíveis
à compreensão geral, apesar da sua complexidade.

Com este facto que coroa o princípio da carreira do Avelino como
homem de ciência e que contém as maiores promessas para o futuro, pro-

messas amplamente cumpridas, fecha o período sobre o qual me propusera

falar — o Avelino aluno do Liceu e da Escola Naval.
Julgo, no entanto, ser ainda possível alinhavar mais alguns porme-

nores sobre a sua personalidade e que têm interesse para que o retrato

fique mais completo.

Deveis ter reparado que abandonei o nome de Teixeira da Mota para

falar sempre do Avelino. Pois se era assim que ele sempre foi conhecido por

todos nós! O uso do seu nome próprio em vez de apelido era uma distinção,
um reconhecimento das suas qualidades de amigo e de camarada, um sinal
de afecto. Era, de certo modo, um privilégio que não era concedido a todos.

A nossa maneira de ser formal não nos permitia utilizar com à-vontade

os primeiros nomes, aliás como agora, e preferiamos normalmente a desig-
nação pelo apelido ou, ainda melhor, pelos apelidos. Pois o Avelino foi
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sempre Avelino, numa manifestação de aceitação e de amizade que marca

bem comoele era estimado por todos. E já que falei de nomes, acrescentarei

para mostrar como, à nossa maneira, nos interessávamos pelos seus tra-

balhos e actividades no domínio da investigação histórica, bastará dizer

que desde que tomámos conhecimento do assunto que seria o objecto da

sua memória de Guarda-Marinha, passou o Avelino a ser conhecido familiar-

mente, entre nós, pelo sobrenome do «Pigafetta» que nada tinha de zombaria

ou menosprezo, mas, pelo contrário, era um tributo, uma homenagem.

Fisicamente era sólido, robusto, vivo e ágil. Sem ser dotado para qual-

quer desporto em particular, graças à sua aplicação e poder de vontade

entrava com sucesso em todos os jogos e desportos que praticávamos,

com muita intensidade. A mesma concentração que ele dedicava aos proble-

mas da mente, aplicava-a aos problemas do esforço físico, com a mesma

pertinácia e concentração. Se chamado a fazer um esforço forte e prolon-

gado, como por vezes era necessário em provas atléticas ou desportivas

ou em instrução, nunca regateava o melhor de si próprio e empregava-se

de corpo e alma, com o maior vigor e determinação, como a sua natureza

generosa lhe impunha e a compleição física lhe permitia.

A sua personalidade era, pois, a do homem de gabinete, duplicada pela

do homem de acção. Quanto a esta última fez sempre alarde duma boa

preparação física, robustez e gosto pela actividade. Na realidade, a sua

participação física nos divertimentos, jogos e desportos era total.

Não era pois diferente de todos nós senão pela seriedade dos seus

propósitos e por servir já, com exactidão e segurança, objectivos que clara-

mente se havia definido.

Partilhava de todos os nossos passatempos e folguedos, apenas se

lhes furtando quando o assunto ou a linguagem saíam de certos limites.

Mas, mesmo assim, e para participar connosco em todos os momentos

do nosso convívio, chegou a criar um novo tipo de gracejos para opor à

intemperança da nossa linguagem. Era talvez a sua maneira de nos mostrar

que também era possível colher alegria e boa disposição do nosso estouva-

mento, com palavras mais modestas ou por processos diferentes. Assim,

nessas ocasiões, era habitual fazer graças e trocadilhos de fino espírito,

mediante jogos de palavras, manipulando o seu significado ou a sua forma,

de maneira extremamente habilidosa. Era a chamada «piada gramatical»

do Avelino, que a todos divertia e que era admitida como moeda corrente

(e até copiada) nas nossas tertúlias.

Desejaria ter tido oportunidade para contactar mais camaradas do

nosso curso e do nosso tempo, para deles solicitar episódios ou memórias

de factos, de incidentes que fossem característicos ou reveladores da persona-
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lidade do Avelino. A colheita que consegui não foi grande e nem todos os
factos relembrados eram relevantes ou interessantes. Alguns ficaram já
incluídos neste retrato, tosco e sumário que tentei fazer dele.

Julgo não valer a pena interrogarmo-nos sobre o que teria movido o
Avelino, além da sua carreira naval, a tomar e a prosseguir as actividades
que abraçou e em que tão extraordinariamente se distinguiu. Comojá disse
atrás, como e quando foi o chamamento?

Seria a sua vocação para seguir a carreira da Marinha que o havia
impelido a dedicar-se ao estudo da cartografia e da história e métodos da
navegação dos descobrimentos?

Seria, pelo contrário a necessidade de conhecer mais a nossa gesta no
mar que o levou a escolher a Marinha?

Os acontecimentos são fruto de mais de uma semente e, no seu caso,
foi também certamente assim. Certas circunstâncias da sua própria carreira
de oficial da Marinha o devem ter influenciado no sentido de se dedicar
mais e mais ao estudo e à investigação.

O que é certo é que, de qualquer forma, o seu nome se juntou na eterni-
dade a tantos nomes deilustres oficiais da nossa Armada que, simultanea-
mente com as suas carreiras, se dedicaram e se distinguiram no estudo
dos diversos aspectos das descobertas marítimas.

Por isso, aqui estamos reunidos, irmanados no mesmo desígnio de
evocar e prestar homenagem sentida ao Avelino, cuja memória nada poderá
fazer desaparecer, pois permanecerá para sempre os nossos espiritos e nos
nossos corações.

Mário Dias Martins
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«Compilação dos primeiros artigos do homenageado — título apropriado das suas paixões no
domínio do espírito...»

 



  



UITO se dignifica esta Academia, prestigiando ao mesmo tempo a
Marinhae o País, ao promover

a

realização desta sessão consagrada
a homenagear a obra do seu último e eminente Presidente, Vice-
-Almirante Avelino Teixeira da Mota. À sua Presidência apre-

sentamos respeitosas saudações e o testemunho de que imenso nos honra
participar nesta reunião.

Tivemos, na realidade, o privilégio de privar de perto com Teixeira da
Mota na Guiné, de o termos ali como companheiro incomparável e de
havermos contactado com ele, noutras situações. Eram evidentes nelé a
seriedade de princípios, a modéstia nos procedimentos e a isenção e sereni-
dade de atitudes. Qualidades estas, aliás naturais duma personalidade que
admitia a possibilidade de não serem definitivos certos passos dos seus
estudos, desde que lhe viessem demonstrar a necessidade de rectificação.
e de um melhor esclarecimento, embora sustentasse com a maior firmeza
e determinação os resultados que tivesse por inquestionáveis das suas
investigações de quem possuía uma forte noção da responsabilidade; de:
quem se dispunha a aceitar a discussão e a crítica dos seus trabalhos ; e de
quem nunca fez o mínimo alarde das aptidões que o caracterizavam abun-
dantemente. :

Porém, a par da sua estrutura moral, tornaram-no notado e admirado
naquela colónia os seus raros dotes de historiador e de geógrafo. Muito
jovem ainda atingiu renome internacional, e em carreira ascensional, veio
a projectar-se como figura de relevo no processo científico nacional, nos
domínios da cartografia, da etnografia, do ensino universitário e da história,
a cuja secção dos descobrimentos, e portanto da expansão - portuguesa
no mundo, votou grande parte do seu extraordinário e incassável labor,
a ponto de ser considerado uma das maiores autoridades na matéria.

Sendo estas algumas facetas da operosa vida de Teixeira da Mota,
não é de estranhar que

o

ilustre Almirante nos tenha legado, e ao País que
tão bem serviu, um excepcional curriculum vitae da obra que levou a efeito

É-nos, pois, muito grato, perante as razões expostas, falar de Teixeira
da Mota,evocando os primeiros anos da sua acção navida cultural da Guiné
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Portuguesa, apesar de reconhecermos que se trata de tarefa nada fácil,

dada a envergadura do homenageado desta sessão.

Em 25 de Abril de 1945 chegava a Bissau o capitão-tenente Sarmento

Rodrigues. Acompanhavam-no, como ajudante de campo, o segundo-tenente

Avelino Teixeira da Mota, seu antigo oficial de guarnição no contra-torpe-

deiro Lima e, na qualidade de secretário e chefe de gabinete, nós próprio,

com o posto de primeiro-tenente.

O nome de Sarmento Rodrigues estava justamente auréolado de

merecida reputação: a sua personalidade de estudioso virada para os

problemas de espírito, da Marinha e do Ultramar, os cargos desempenhados
em Moçambique e Goa, o comando do Lima e a sua já considerável activi-

dade bibliográfica, dedicada sobretudo a temas navais, eram factos conhe-

cidos e apreciados na Guiné. Era, por isso, enorme a espectativa da popu-

lação no novo governador. Esta aderiu à obra efectuada por Sarmento

Rodrigues com verdadeira e entusiástica capacidade de realização e de

imaginação. Sucedeu-se, efectivamente, a ritmo acelerado, toda uma série

de importantes empreendimentos que integravam um harmonioso plano de

desenvolvimento de ordem material, administrativa e legislativa que foi

concretizado em realizações de todos os campos de actividade, marcando

um período notável de renovação que atingiu e beneficiou a Colónia.

Mas do programa de Governo constava ainda o impulso cultural a

imprimir à Guiné, porquanto, como ele escrevia, «Chegou a época de dar

à cultura de espírito incremento paralelo ao progresso material. Não deve-

remos nós descurar o engrandecimento artístico, intelectual e moral, embora

nunca o tivessemos menosprezado. Podemos, ao contrário, dar a impor-

tância merecida e necessária ao aperfeiçoamento mental, pois que isso é

indispensável ao bem estar, ao progresso e à civilização que difundimos».1

Manifestava-se aqui a influência positiva da vasta cultura e do dina-
mismo creador que haviam de situar Sarmento Rodrigues no exercício

de altas missões. Desempenhou-as com o maior êxito e patriotismo, culmi-

nadas com a presidência, desde 1978 até falecer, desta Academia de

Marinha, que resultou do Grupo de Estudos de História Marítima, criado

1 In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, N.º 1, Janeiro 1946, pág. 5 e 6.
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em 1969 pelo Ministro da Marinha, Almirante Pereira Crespo, e que,

no ano seguinte, devia ser transformado em Centro de Estudos de Marinha.
Saliente-se que, de igual modo, o Almirante Teixeira da Mota terminou

a sua fecunda carreira naval à frente desta Academia, depois de ter sido.

durante oito anos, secretário-geral eleito do Centro de Estudos de Marinha.

Do exposto se pode concluir que, ao falar nesta Instituição, não se

deve esquecer o nome do Almirante Sarmento Rodrigues — que fez dela

o último sonho da sua vida como, aliás, lhe é indissociável o de Teixeira

da Mota.

De facto perdurava a estreita afinidade e ligação que, desde 1945, e

em termos culturais, existia entre ambos, no contexto que acabamos de

indicar.

Voltando ao programa do governo, refira-se que em 1945, por portaria

do Governo da Colónia foi criado o Centro de Estudos da Guiné Portuguesa.

Competia-lhe promover o desenvolvimento cultural da Colónia, proceder à

organização do Museu e dirigir a publicação do Boletim Cultural da Guiné

Portuguesa, seu órgão trimestral de informação e cultura, que publicou

todas as obras de interesse referente àquele território — de carácter histórico,

etnográfico, científico, literário e artístico, definidos por Teixeira da Mota,

como passo a dizer:

«No campo histórico compreende-se não apenas o relativo ao actual

domínio português, mas tudo o que diz respeito à nossa acção, desde o

século XV, na costa ocidental de África, entre o Cabo Bojador e o

Equador.

Dentro do campo científico o objectivo em vista é o estudo sistemá-

tico da colónia sob todos os aspectos — meio físico, meio biológico e meio

humano. Especial atenção merece o que se refere à etnografia, pretendendo-se

desenvolver ao máximo os conhecimentos sobre todos os povos indígenas.
No domínio literário e artístico o «Boletim» propõe-se contribuir com

a sua quota parte para o maior incremento da Arte e Literatura colo-

niais». (1)
O Boletim Cultural que tinha, portanto, como objectivo fundamental

o melhor conhecimento da Colónia e a elevação do seu nível cultural e a

cuja comissão de redacção pertenceu, até 1957, Teixeira da Mota, veio a

constituir um valioso repositório de elementos de estudo sobre a Guiné.

O Museu da Guiné Portuguesa, criado por decreto de Novembro

de 1947, mediante proposta formulada pelo Governo da Colónia, dividia-se

1 In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 1, Janeiro 1946, «Colaboração».

23

 



nas secções de História, Etnografia, Ciências Naturais e Económia, tendo

como anexos a Biblioteca e o Arquivo Histórico.

Foi na criação e manutenção destes organismos que se revelou, como

sequência lógica da sua particular sensibilidade para o domínio cultural,

da sua formação de humanista e das suas brilhantes qualidades de escritor

e conferencista, a superior dimensão de Sarmento Rodrigues e o alto valor

intelectual de Teixeira da Mota. Executorfiel e dedicado da obra do governo,

animou e intensificou as condições favoráveis para a eclosão dum movi-

mento cultural local e a sua colaboração profundamente erudita e eficiente

prestada ao Centro de Estudos, ao Boletim cultural e ao Museu, tornou o

jovem e talentoso tenente de Marinha no grande obreiro da cultura da

Guiné.
Se é justo lembrar que Sarmento Rodrigues, como fundadore principal

impulsionador do Centro de Estudos, fomentou a política de espírito e

acompanhou com a maior atenção e persistência a actividade deste sector

por ele instituído e patrocinado e a que os sucessivos governos da colónia

dispensaram todo o apoio e estímulo, julgamos oportuno recordar que a

Teixeira da Mota coube uma participação constante, inteligente e decisiva

na organização, evolução e funcionamento do Centro de Estudos — de que

foi Vogal das suas comissões executivas, durante dez anos, e Presidente,

de Outubro de 1956 a Maio de 1957 — e do Museu da Guiné Portuguesa.

Infatigável na sua aturada pesquisa de livros, cartas e fontes documentais

antigas, realizou Teixeira da Mota valiosos trabalhos de investigação

histórica. Registe-se, em 1947, como primeiro livro da sua autoria — ciente

de que «sendo riquíssima a etnografia da Guiné, continuava muito igno-

rada» 1 o «Inquérito Etnográfico organizado pelo governo da Colónia

em 1946» e que serviu para o aperfeiçoamento e actualização dos métodos

de investigação.
Saíu do prelo, também editado pelo Centro de Estudos, a «Habitação

Indígena na Guiné Portuguesa», de colaboração vária, contendo vasta

documentação sobre a diversidade de tipos de habitação das diferentes

tribos.

Elaborou uma carta geográfica da Guiné, de 1/1000000 na quai

figuravam, além dos principais cursos de água, as estradas e os centros

de administração e comerciais. Com base neste documento, e na mesma

escala, apresentou Teixeira da Mota a carta étnica da Colónia.

Convencido como estava de que «o movimento de investigação africana

se caracteriza sobretudo pela parte sempre crescente que nele vão tomando

1 In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 32, Outubro de 1953, pág. 615.
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os elementos locais», 1 incentivou colaboradores cujas pontencialidades
de autores incrementou, seguindo um método que visava «aglutinar activi-
dades e esforços até aqui isolados e por isso condenados a perder-se». 2
E acentuava: «não se imiscui (o Centro de Estudos) nos processos de traba-
lho de cada um, nem nas suas formas de actividade; aceita todas as colabo-
rações e está pronto a auxiliar e a aconselhar dentro das possibilidades dos
seus recursos». 2 E acrescentaria em 1953: «... O Boletim de modo algum
pretendia ser só de sábios e para sábios, pelo que estimulou ao máximo a
colaboração de indivíduos de reduzida preparação científica mas de conheci-
mentos notáveis sobre determinados assuntos, por virtude de uma longa
prática e permanência no território». 3

Foi esse núcleo de estudiosos ligados a Teixeira da Mota que muito
contribuiu para tornar a Guiné conhecida e valorizada, interna e externa-
mente, graças aos esforços empreendidos pelo Centro de Estudos, conforme
se lê, por exemplo, no Boletim do Instituto Francês da África Negra, de
Dakar. 4 A eles se referia publicamente, na sessão inaugural da II Confe-
rência Internacional dos Africanistas Ocidentais, o governador Sarmento
Rodrigues, que em certo passo do seu discurso prestou homenagem a
esses quase «obscuros observadores que laboriosa e lenta, mas seguramente,
estudam, caso por caso, no isolamento do seu posto do mato, mourejando
no seu ofício», 5 mencionando-os, de seguida na generalidade, ao afirmar
que «os administradores e chefes de posto, os comerciantes cultos, os fun-
cionário de todas as categorias, médicos, engenheiros, botânicos, zóologos,
militares, missionários, todos vivendo em África, poderão fazer colheitas
exaustivas de elementos que os especialistas hão-de mais tarde analisar
para finalmente congregar em síntese, em trabalhos acabados».

Em seuartigo institulado «Nolimiar do 3.º ano» prosseguia Teixeira da
Mota as suas considerações sobre os trabalhos em curso e com a finalidade
de obter um lugar digno para a cultura guineense, exprimia-se assim quantos
aos princípios que orientavam o Centro de Estudos:

«Entre os nossos métodos de acção há dois anos que são fundamentais.
Pretende-se o progresso do conhecimento através da objectividade da obser-
vação e da melhoria contínua dos processos de trabalho.

In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 32, Outubro 1953, pág. 645.
In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 9, Janeiro 1948, pág. 4.
In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 32, Outubro 1953, pág. 614.
In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 1-2, pág. 24.
In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 9, Janeiro 1948, pág. 19.
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Na observação e experiência, na noção do progresso contínuo do

conhecimento e no desejo de aperfeiçoar constantemente a técnica de

estudo se podem resumir os nossos princípios» 1

Depois de acentuar que se projectava para breve a vinda de um espe-

cialista linguístico e uma investigação sobre mutilações étnicas, anunciava

o interesse da Comissão Executiva de que os serviços técnicos colaborassem

com o Centro de Estudos. Aludia então a que «os problemas da nutrição,

abrangendo os aspectos fisiológicos e patológicos, os processos de agri-

cultura, o regime de propriedade e as formas de estrutura que lhe estão

ligadas, também se encontram na nossa agenda ...» 2 Daqui se infere

quanto Teixeira da Mota, não sendo um especulativo, atendia à necessidade

de estudo dos problemas objectivos. São seus os artigos. «A agricultura

de brames e balantas vistas através da fotografia aérea», «Notas sobre o

povoamento e a agricultura indígena na Guiné Portuguesa» e «um relatório

de Sousa Lage», ? o que reforça o que anteriormente se disse.

O estudo das tripanosomíases, da flora guineense, da entomologia, da

colectânea de documentos sobre Honório Barreto, são ainda objecto da sua

pormenorizada apreciação acerca das futuras «Memórias» do Centro de

Estudos, que cada vez com mais vitalidade ia aumentando a sua actividade

editorial, designadamente voltada para o estudo das populações.

Em Novembro de 1947 o tenente Teixeira da Mota passou à missão

Geo-Hidrográfica da Guiné, criada em 1944, ano em que outras missões

científicas iniciaram a sua actuação na colónia. Embarcou no navio-hidro-

gráfico Mandovi (mais tarde no navio-hidrográfico Pedro Nunes) onde,

durante cerca de dez anos, desempenhou as funções de adjunto da brigada

de portos — encarregada do levantamento hidrográfico dos portos, rios

e canais — de adjunto e chefe da brigada de cartografia, e, por vezes, de

comandante interino do navio.

O exercício destas funções proporcionou-lhe um mais perfeito conheci-

mento do território e não o impediu de continuar a desenvolver a sua acção

cultural em proveito da Guiné.

Em Dezembro de 1947 reunia-se em Bissau, com incontestável sucesso,

a II Conferência Internacional dos Africanistas Ocidentais, dado que fora

aceite pelo seu Comité Permanente a sugestão portuguesa de que ela se

realizasse na Guiné durante as comemorações do V Centenário da sua

descoberta. Estiveram presentes geógrafos, naturalistas e etnógrafos por-

1 In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 9, Janeiro 1948, pág. 4.
2 In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 9, Janeiro 1948, pág. 9.
3 In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 32, Outubro 1953, pág. 617.
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tugueses, franceses, ingleses e espanhóis. Doze investigadores portugueses
e membros residentes, do Centro de Estudos, apresentaram cerca de vinte
trabalhos. Entre eles, Teixeira da Mota foi secretário-local da conferência.
O seu magnífico trabalho de preparação foi devidamente salientado no
decurso das sessões, mercê do qual, bem como do dos restantes membros
da comissão organizadora, foi assegurado o pleno êxito desta reunião de
cientistas.

Relator da 3.º Secção, respeitante ao meio humano — havia mais duas
concernentes aos meios físico e biológico — teve Teixeira da Mota a honra
e satisfação de a Conferência emitir o voto de dar a mais larga difusão à
sua proposta de revisão da toponímia da África Ocidental, e de que se
solicitasse aos governose serviços competentes que aceitassem as correcções
formuladas. Proposta que se inseria na sua comunicação: «Influência por-
tuguesa na toponímia costeira da África Ocidental», na qual o autor anali-
sava os topónimos costeiros portugueses nas suas origens e deturpações.

Sobreeste assunto esclarece-se que Teixeira da Mota publicou em 1950,
pelo Centro de Estudos, o seu livro «Topónimos de Origem Portuguesa
na Costa Ocidental de África desde o Cabo Bojador ao Cabo de Santa
Caterina».

Apresentou à Conferência em apreço mais quatro comunicações a
saber: «Diogo Gomes, primeiro grande explorador do Gambia (1456),
pois este navegador subiu este rio em toda a sua extensão navegável até
Cantorá; «Importância dos antigos documentos geográficos portugueses
para o estudo etnológico das populações oeste-africanas», em que era feita
a análise dos velhos textos da literatura de viagens portuguesas(roteiros,
cartas, tratados náuticos e relações de viagens), o que permitia obter múlti-
plos informes de valor para o conhecimento histórico e etnológico da África
Ocidental; «Algumas notas sobre a história dos Fulas — Coli Tenguelá
e a chegada dos primeiros Fulas ao Futa-Jalom», que continha novos ele-
mentos para o estudo das migrações Fulas, extraídos dos clássicos portu-
gueses; e, finalmente, «Cronologia e âmbito das viagens portuguesas de
descoberta na África Ocidental de 1445 à 1462», em que o autor procedia
ao exame e discussão das viagens de descoberta da região entre o Cabo
Vermelho e a Serra Leoa.

Teixeira da Mota não pára. Silenciosamente reúne elementos. Ivestiga.
Estuda. Publica «D. João de Castro, navegador e hidrógrafo».! Por ocasião
da II Conferência Internacional dos Africanistas Ocidentais organizou,

1 In Anais do Clube Militar Naval, n.º 5-6, Maio-Junho 1948, pág. 301-61.
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na cidade de Bissau, uma exposição de bibliografia constando das obras

editadas na colónia ou fora dela, acerca da Guiné, no último triénio e uma

exposição de cartografia antiga da África Ocidental, que consagrou especial-

mente no noroeste africano e compreendia reproduções das cópias que

figuravam, em 1940, na exposição de cartografia de Belém, comemorativa

do 2.º Centenário da Fundação e da Restauração de Portugal.

Além da alocução que então proferiu, Teixeira da Mota publicou,

em Abril de 1949, no Boletim Cultural, a sua comunicação denominada

«Nota sobre os vestígios portugueses na cartografia francesa do noroeste

africano dos séculos XVII e XVIIl». Meses decorridos, nos Anais do Club

Militar Naval, insere as suas «Notas sobre a historiografia da expansão

portuguesa e as modernas correntes da investigação africana»! e escreve

«Fernão Vaz explorador ignorado do golfo da Guiné» 2

Prossegue sem esmorecimento a sua actividade. Consulta os velhos

manuscritos e os relatos dos cronistas quinhentistas. Prepara a saída do

livro «Guiné Portuguesa», em 2 volumes.

Conferencista de assinalados recursos expõe no Congresso Comemora-

tivo do V Centenário da Descoberta da Guiné, realizado na Sociedade

de Geografia de Lisboa, e publica os seus estudos sobre a «Descoberta da

Guiné» — que muito o celebrizaram e em que, segundo o ilustre almirante,

«dificilmente se pode aceitar que Nuno Tristão tenha ultrapassado

Gambia para Sul» 3 —nos Anais do Clube Militar Naval e no Boletim

Cultural, que felizmente acolheu grande parte da sua obra; promoveu

a divulgação neste órgão das «Efemérides da Guiné Portuguesa», após

profiada pesquisa de elementos e de colaboração com três altos funcionários

da colónia e das «Efemérides do Centenário».

Como delegado do Centro de Estudos participu, em 1949, em Ibadan,

na 3.º Conferência Internacional dos Africanistas Ocidentais, a que foram

submetidossete trabalhos de membros daquele organismo,e, no ano seguinte,

representando também a Sociedade de Geografia de Lisboa, no 1.º Colóquio

Internacional de Estudos Luso-Brasileiros, em Washington.

No tocante a distinções conferidas no período que nos propusemos

tratar, diremos que Teixeira da Mota foi, desde 1947, sócio efectivo do

Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia e, de 1948 a 1959,

membro do Conselho Superior Científico do Instituto Francês de África

Negra, de Dakar, ondeos seus trabalhos mereceram sempre o maior apreço.

1 In Anais do Clube Militar Naval, Julho-Setembro de 1959.
2 In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 19, Julho 1950, pág. 379-84.
3 In Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, n.º 1, Janeiro 1946, pág. 149.
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Em traços gerais falei da obra de Teixeira da Mota na Guiné Portuguesa,
durante aproximadamente a segunda metade da década de quarenta.
Contudo, ela viria a ser enriquecida ao longo da sua vida. O exercício
de determinados cargos, as missões que lhe foram atribuídas e a elaboração
de complexos estudos — unse outros, muitas vezes objecto de destacados
e significativos louvores — revelaram o seu alto mérito e o real valor da sua
capacidade intelectual. Todavia, continuava a ser a pessoa simples, discreta
e atenciosa, de sempre. À sua memória tenho a honra de render a sincera
homenagem do maior apreço e admiração.

António Augusto Peixoto Correia
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Evo uma justificação pelo facto de não trazer um discurso escrito.

Porém, creiam que tentei fazê-lo, mas que não fui capaz de redigir

uma linha. Aqui me desculpo por isso, e também pelo desalinho
das palavras que vou dizer. 1

Tive a sorte de conhecer Teixeira da Mota, e de com ele conviver

com muita intimidade, nos últimos vinte e quatro anos da sua vida.

Tive a boa sina de trabalhar ao seu lado e discutir com Ele alguns

problemas que o preocupavam e a todos ou quase todos os que me preo-

pavam a mim. Em boa verdade não poderei dizer que falávamos de preo-

cupações comuns, porque as de Teixeira da Mota eram muito mais vastas

do que as minhas.

Tive também a felicidade de o acompanhar a colóquios e missões

— na Inglaterra, em França, na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos

— enfim, a vários lugares do mundo onde se discutiam os problemas que
nos diziam respeito; e vi quanto a sua opinião era desejada e respeitada.

la frequentemente a casa dele para conversar, horas e horas, sobre

esses mesmos problemas que nos interessavam. Encontrei sempre da sua

parte uma disponibilidade aberta, franca, por vezes até jovial, para aceitar

os meus pontos de vista (e para os discutir, quando deles discordava) ou

para aceitar as minhas observações, quando lhas fazia, sem nunca manifestar
a mais leve contrariedade perante qualquer impertinência — quando,

por vezes, eu tenha sido impertinente, ao desenvolver uma ou outra ideia

com que Ele não estaria de acordo.

Isto, a meu ver, revela o espírito de um verdadeiro cientista — aberto

a qualquer opinião, invariavelmente disposto a ouvir as razões dos outros,

e sobretudo actuando sempre com espírito encorajador; na verdade (nunca

nunca poderei esquecê-lo) quando eu por qualquer motivo, manifestava

desânimo, Teixeira da Mota sabia ter uma palavra para me contrariar.

E acabava insistindo sempre. «Não podeser. A sua obra é importante.

1 Texto compilado de gravação magnética revisto pelo autor.

31

 



Continue!» — exagerando muito aquilo que eu seria capaz de fazer, com

generosidade de Amigo.

E tudo me assaltou à memória quando me vi solicitado a escrever

sobre Teixeira da Mota. Julgo porém ainda ser cedo para o fazer. A sua

obra requere um estudo objectivo e desenvolvido, que a emoção que sobre

mim pesa não consente. Hei-de fazê-lo um dia, se o tempo que tenho para

viver mo consentir.

Mas afoito-me a sair do círculo fechado das recordações pessoais.

Certo é que elas também têm o seu significado para esboçar a figura de

Teixeira da Mota, por revelarem traços dominantes do seu carácter. Efecti-

vamente, assim, como me tratava a mim, verifiquei que também tratava

todos aqueles que se abeiravam dele, a pedir, uma informação, um esclare-

cimento, uma pista ou um livro. Os «seus» livros, de que era tão ávido!

Esses livros que nunca chegavam para a sua sede de aprender mais coisas!

Em todasas viagens que fazíamos, carregava a mala delivros novos para os

estudar quando regressasse ao Restelo, a sua casa. Até me recordo de uma

vez lhe ter dito: «Teixeira da Mota! Não leve tantos livros, porque você

já não vai ter tempo para os ler». E ao dizer-lhe isso, não podia adivinhar

que, de facto, a morte caminhava ao seu encontro a passos largos!

Teixeira da Mota começou a publicar os seus estudos quando andava

pelos 23 anos. Tenho comigo o livro em que compilou artigos dispersos

desses primeiros tempos de trabalho intelectual produtivo.

Esse livro, muito apropriadamente, traz a designação de «Mar. Além-

Mar». O título, como Teixeira da Mota explica no prefácio, foi encontrado

pelo poeta Rui Cinatti—e só um poeta podia ter encontrado um título

tão apropriado, porque as grandes paixões de Teixeira da Mota, no domínio

do espírito, foram relamente o mar, e o além-mar também.

Não se pense que tendo dado importância aos estudos da Guiné, ele

se ficou por aí. Realmente a Guiné foi o grande pólo da sua atracção pelo

desvendar da História. Mas Teixeira da Mota, escreveu trabalhos sobre a

navegação no Índico, por exemplo; Teixeira da Mota escreveu trabalhos

sobre a penentração portuguesa no continente africano, a sul do Equador;

Teixeira da Mota escreveu trabalhos sobre Gonçalo Coelho e o descobri-

mento do Brasil; Teixeira da Mota escreveu trabalhos sobre Cabrilho

— ele interessou-se por tudo aquilo que dizia respeito ao mar e ao além-mar

português. Além-mar que terminou, como sabemos, mas que continua

na nossa História muito vivo, e donde será impossível, aliás, eliminá-lo.

Foi na verdade a Guiné que despertou em Teixeira da Mota o entu-

siasmo pela publicação das suas ideias, entusiasmo este — como já aqui

recordado — que já nele se pressentia desde os tempos do Liceu. Ele era
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o homem que se interessava por tudo que dizia respeito à Guiné — da
etnografia à língua. Fez-se aqui referência a um inquérito linguístico e a
um inquérito etnográfico, cujos textos estão neste livro e são extremamente
importantes.

Mas este volume contém outros trabalhos dispersos, que hoje, porven-
tura, estariam esquecidos se nele não têm sido compiladose seria lamentá-
vel quetal tivesse acontecido, pelo valor e pelo significado dos textos. Não
me é lícito percorrer o livro de uma ponta a outra, mas não posso deixar
de dizer que o primeiro trabalho nele contido trata dos «Projectos duma
secção de cartografia, para um museu de náutica ou dos descobrimentos».

Logo nos damos conta de comoestetítulo é significativo. Este trabalho
foi publicado em Abril de 1944, quando Teixeira da Mota tinha apenas
23 anos. Aos 23 anos Teixeira da Mota podia publicar um projecto, que veio
mais tarde a realizar-se parcialmente no Centro de Estudos de Cartografia
Antiga, criado pela Junta de Investigações Científicas do Ultramar e que
Ele dirigiu mais de uma vintena de anos; mas só agora se pensa em criar
um Museu dos Descobrimentos, dando execução à segunda parte daquele
projecto. O plano. apresentado data de há quase quarenta anos! Só depois
de tanto tempo passadose criou uma comissão para estudar a viabilidade de
talMuseu, por força de um despacho de S. Excelência o Ministro da Cultura.
Teixeira da Mota, como sabem,fazia parte dessa Comissão, como coorde-
nador, e ninguém melhor do que Ele estava em condições de orientar esses
trabalhos.

A este primeiro artigo outros se seguiram, e só me refiro aos que foram
escritos antes de completar os 30 anos. Todoseles são pioneiros, como podia
facilmente mostrar, mas vou aludir apenas a alguns deles:

«Notas sobre a historiagrafia dos Descobrimentos, em Portugal». Estas
notas têm uma importância extraordinária, porque revelam aquilo que é
necessário fazer, para que se compreendam profundamente os Descobri-
mentos portugueses. Um estudo desta natureza não pode ser simplesmente
descritivo. É necessário ir à raiz das coisas e estudar porque razão elas se
deram;e é esse ponto de vista que Teixeira da Mota aí desenvolve, natural-
mente na esteira de um Fontoura da Costa, de um Gago Coutinho, de um
Joaquim Bensaúde, que aliás cita; mas tem de se reconhecer que vai mais
longe do que esse ilustres historiadores, pois permitiu a clarificação total
do controverso problema. Este artigo foi escrito em 1944 — teria ele 23 ou
24 anos — e ficou inédito até a publicação deste volume. Aliás os inéditos
de Teixeira da Mota são em grande número, e extremamente valiosos para
a nossa História; falo com algum conhecimento de causa, porque li ou discuti
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com Ele alguns dos textos a que não teve tempo de dar a forma cuidada

e definitiva, que a sua exigência de rigor impunha.

Insisto: Teixeira da Mota era um homem muito cuidadoso no que

publicava. Extremamente escrupuloso. Todavia devo acrescentar que, nos

textos reeditados, procurou manter tanto quanto possível a sua forma primi-

tiva, com um desassombro extraordinário — o que é pouco vulgar entre

cientistas — deixando proventura aqui e ali nesses mesmosescritos algumas

opiniões com que já não estava inteiramente de acordo, para deixar marcada

a sua evolução e definir um distanciamento que havia no momento da ree-

dição, relativamente aquilo que Ele próprio tinha escrito vários anos antes.

Mas, dizia eu, e vou repetir-me, os inéditos de Teixeira da Mota são

realmente de superior qualidade; devemos não só falar deles como tratar da

sua edição. Durante vinte anos Teixeira da Mota estudou a Guiné Portu-

guesa. Acumulou materiais que devem constituir algumas —ia dizer

dezenas de milhares, no entanto tenho receio de exagerar — mas com

certeza muitos milhares de fichas, devidamente catalogadas, e sobre os mate-

riais por elas fornecidos projectou inúmeros estudos; cito, ao acaso, o

que se refere à actividade muito documentada de um aventureiro chamado

Lagarto, que foi largos anos traficante da costa da Guiné, e ninguém antes

de Teixeira da Mota estudara; ou um outro sobre os problemas da pira-
taria de que foram vitimas os vários portugueses que vinham da Guiné

ou da Mina — acumulou dezenas e dezenas de fichas sobre esse tema;

ou um terceiro sobre Duarte Pacheco Pereira e a sua oferta de serviços

ao Rei de Espanha, que o célebre defensor de Cochim fez com desconten-
tamento, quando do mal entendido que teve com o rei de Portugal; e citarei

ainda a sua memória de Guarda-Marinha, de que ouvi aqui referências ao

senhor almirante, e que é um trabalho que também se guarda entre os seus

inéditos; uma vez facultou-me a leitura dessa memória, e foi-me possível

ver que é efectivamente um estudo primoroso — o seu primeiro estudo, já

de grande interesse; enfim variadíssimos outros estudos que é absolutamente

indispensável publicar — e eu se me permitissem, daqui apelava, o que me
parece não ser necessário, para o Senhor Presidente da Junta de Investi-

gações Científicas do Ultramar, no sentido de se promover, de facto e no

mais curto lapso de tempo possível, a edição de todos esses inéditos, que na

sua grande parte, estão em condições de se tornarem conhecidos sem des-
lustre para a memória do seu Autor.

Para além da referência a esses trabalhos que Teixeira da Mota publicou,

nos anos de 40, sou oubrigado a dizer ainda mais alguma coisa.

Na verdade, além desses estudos, Ele deixou uma obra enorme, que em

parte já aqui foi recordada. Mas eu queria salientar sobretudo que a memó-
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ria publicada sobre a Guiné, que vem neste livro, com algumas poucas
rectificações, ou antes, alguns poucos acréscimos, porque de facto, e como
já disse, Teixeira da Mota não rectificava ; preferia escrever uma pequena
nota com qualquer acréscimono seu trabalho, para mostrar que no momento
e no estado actual dos conhecimentos havia mais qualquer coisa a dizer,
além do que Ele próprio tinha escrito. As notas são poucas. Em todo o
caso esse trabalho é primoroso. Pode-se dizer sem exagero que é hoje um
clássico da literatura portuguesa dos Descobrimentos. Ninguém mais
deve escrever sobre o descobrimento da Guiné, porque tudo ali está escrito
sobre esse acontecimento. Esse estudo acabou com todas as interrogações,
resolvendo todos os problemas que exisitiam (e não eram poucos!) com
argumentos de carácter etnográfico, de carácter náutico, de carácter geográ-
fico e até de carácter linguístico. Todos os argumentos que Teixeira da Mota
pôdeir buscar, tudo o que pôdecarrear para estudar o problema do desco-
brimento da Guiné, a tudo atendeu. Pode-se dizer que fez um «puzzle»
e daí safu uma obra que é qualquer coisa de invulgar nível. O senhor almi-
rante referiu-se há pouco a este texto, que é realmente admirável,

Um outro extraordinário texto, que revela até a maneira dadivosa
como Teixeira da Mota se entregava

a

estes temas,é o estudo dos topónimos
de origem portuguesa da Costa Ocidental da África, onde revela, efectiva-
mente, conhecimentoslinguísticos muito seguros, um conhecimento profun-
díssimo da cartografia, e das fontes Portuguesas, revelando para além disso,
um grande desejo de levar a bom termo uma obra correcta, num domínio
onde são muitas as dificuldades; de facto, um livro desta natureza é sempre
ingrato de redigir, pelo peso da erudição que exige; e Teixeira da Mota
sabia à partida que esse livro, duma utilidade inconstestável, estava conde-
nado a poder ser mal recebido pelas pessoas que o lessem, exactamente
por esse motivo.

Depois, a grande aventura de Teixeira da Mota foi a cartografia
— aventura que não pôde terminar, infelizmente. Teixeira da Mota devia
ter escrito e não escreveu, porque o tempo lhe não deu para isso, a Carto-
grafia Portuguesa dos séculos XVII e XVIII— assunto em que só Ele
estava à vontade.

Ainda hoje, no Centro de Estudos de Cartografia Antiga, me foram
pedir uma opinião sobre uma carta do século XVIII. Eu respondi não ter
opinião sobre essa carta, por não conhecer a Cartografia do século XVIII.
O meu interlocutor insistiu: «E quem poderá saber isso? Tive que dizer:
«Do meu conhecimento, ninguém. Depois da morte de Teixeira da Mota
ninguém conhece em Portugal a cartografia ultramarina do século XVIID.
A geografia de Portugal sim, há quem a conheça, mas a cartografia ultra-
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marina portuguesa do século XVIII não — e principalmente a do Brasil.

Existe no Brasil quem a conheça, mas não em Portugal. Infelizmente essa

obra ficou por fazer. E o que é mais grave, como disse, é que ninguém
poderá agora fazê-la.

Nós, amigos de Teixeira da Mota, que apreciamos o seu trabalho,

não podemos deixar de sentir uma certa revolta — revolta muito funda
— pelo facto de o termos visto ser arrebatado desta vida quando estava em

pleno vigor das suas faculdades mentais, e quando tanto podia fazer pela

ciência deste país — país que ele tanto amou e tanto dignificou.

Luís Mendonça de Albuquerque
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Antes de se encerrar a sessão comemorativa, S. Excelência o Almirante
Chefe do Estado-Maior da Armada, afirmaria:

Depois dos oradores que falaram, qualquer palavra da minha parte
seria estultícia.

A melhor homenagem que podemos prestar ao nosso grande amigo
que foi Avelino Teixeira da Mota, está representada pelas altas persona-
lidades dos meios cultural e científico que aqui se reuniram, nesta comunhão,
para ouvirmosfalar de três fases da vida de Teixeira da Mota.

Um agradecimento a todos os que quiseram aqui reunir-se para isso,
em meu nome pessoal e da Marinha.

Muito obrigado

37

 









ACADEMIA DE MARINHA

O Grande Estaleiro Naval

do Estuário do Tejo

POR

JOSÉ NOGUEIRA RODRIGUES BRANCO

LISBOA — 1985





O Grande Estaleiro Naval do Estuário do Tejo

Comunicação apresentada pelo Engenheiro JOSÉ

NOGUEIRA RODRIGUES BRANCO na

Academia de Marinha em 16 de Junho de 1982

1. Antecedentes

É um lugar comum referir as qualidades excepcionais do estuário

do Tejo. As suas dimensões, os seus fundos, o clima ameno de que desfruta

e a sua protecção dos temporais do quadrante de sudoeste fazem deste

estuário um dos melhores portos do Mundo. A sua posição geográfica

em relação às rotas que servem a Europa é igualmente muito boa. É de

notar também que, apesar de todas estas condições, este estuário ainda

se encontra longe do aproveitamento possível, sobretudo na sua margem

sul, se o compararmos com outros estuários europeus.

Por desfrutar das qualidades referidas é natural que, ao longo dos

tempos, se tivesse sempre sentido o desejo da construção, neste estuário,

dum grande estaleiro naval que não só correspondesse às nossas necessi-

dades como pudesse assistir os navios mercantes que servem a Europa.

Na sua visão de desenvolvimento do país, também o Marquês de

Pombal se apercebeu dessa qualidade e assim encomendou em 1750 ao

arquitecto húngaro Carlos Mardel um projecto de um arsenal que seria,

para a época, o maior do Mundo. O projecto chegou a concretizar-se

parcialmente.

No decorrer do século XIX assistiu-se ao aparecimento de uma série

de projectos de estaleiros mas só no final desse século se construíram as

docas n.º 1 e 2 e o plano inclinado do estaleiro da Rocha de Conde de

Óbidos. Este estaleiro foi sucessivamente adaptado às necessidades que

se faziam sentir no porto de Lisboa e, como se sabe, passou a partir de 1937

a ser gerido, em termos de concessão, pela Companhia União Fabril.



A partir de meados da década de 50 empreendeu a administração

desta companhia um esforço de organização e produtividade nas suas

fábricas do Barreiro. Essa acção estendeu-se também ao Estaleiro da Rocha

e deu-se assim o passo decisivo que iria permitir que este velho estaleiro

se preparasse para servir de estaleiro-mãe da nova grande unidade que

surgiria no estuário do Tejo dez anos depois.

É interessante recordar, a trinta anos de distância, como funcionava

esse velho estaleiro da Rocha. Nessa época a empresa dependia muito mais

do querer e dedicação dos seus dirigentes, mestres e operários do que dos

seus meios e estrutura. Vivia-se um clima de grande dedicação que originava,

por sua vez, um espirito de sacrifício e de procura de soluções engenhosas

que permitiam ultrapassar a mediocridade dos meios e a falta de raciona-

lização dos métodos e das estruturas.

Sentia-se, no entanto, que as coisas não podiam continuar assim, pois

o esforço de renovação que surgiu após a segunda guerra mundial tinha

alastrado praticamente a todos os sectores da indústria e era por isso impos-

sível parar essa onda na indústria naval, embora se tratasse de um campo

tradicionalmente fechado. Estávamos nos tempos da hegemonia dos

mestres gerais que começando por simples aprendizes nos estaleiros iam

progredindo mercê de uma dedicação sem limites e uma saúde férrea e da

circunstância de se ter chegado a uma época, seja-me permitido dizer, de

conhecimento praticamente acabado.

Vivi com entusiasmo essa época e ainda recordo com saudade alguns

mestres, mais conhecidos pelas alcunhas do que pelos seus nomes, de quem

pude recolher os conhecimentos práticos da indústria que, por ser formado

em engenharia mecânica, não recebi na Universidade. Era o tempopatriarcal

em que a produção de cada oficina era programada de cor pelo seu

mestre que ditava ao seu apontador os pedidos de auxílio às outras

secções e se deslocava aos locais necessários para tomar conhecimento

do trabalho. Era vulgar encontrar-se o mestre da carpintaria de moldes

a tomar as medidas desta ou daquela peça para se fazerem os respectivos

moldes e ver o mestre das forjas no parque de laminados a escolher o varão

para a nova madre do leme cujo empalmeseria forjado por uma massa pen-

dular suspensa engenhosamente do tirante central de umadas asnasda oficina.

Era ainda a época em que se enformavam a quente as balizas das novas

construções no respectivo plano em trabalho de empreitada que envolvia

uma equipa que simultaneamente tomava conta do forno, da máquina

de sutamento e enformava os perfilados com macacos hidráulicos contra

réguas fixadas ao plano por cães e brocas segundo o traçado copiado

das cérceas.
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Nesse tempo a oficina de mecânica pouco mais era do que um aglo-

merado de máquinas-ferramenta e ainda hoje me interrogo como era

possível, nessas condições, realizar o trabalho que se fazia. Estavamos

na época da simples comparação e era vulgar um operário deixar a sua

máquina e deslocar-se a bordo com o seu compasso de pernas para obter

a medida de um diâmetro.

A oficina de encanamentos dava os primeiros passos na sua individua-

lização.

Nas docas o trabalho de limpeza e pintura dos cascos era ainda feito

manualmente e na união das peças metálicas desses cascos preponderava

a cravação que tudo envolvia com o ruído próprio e ensurdecedor dos

martelos pneumáticos. O pessoal trabalhava ainda em bailéus suspensos

e sem guardas, continuando assim as antigas tradições marinheiras.

Neste conjunto oficinal sobressaía a Sala do Risco como um sector

de élite. À sua entrada existia uma placa encaixilhada que dizia, em letra

bem desenhada, que era proíbida a entrada a pessoas estranhas a esta secção,

continuando assim a tradição de segredo de estado que a geometria de

Monge tinha usufruído.

Em menos de 10 anos todo este programa se alterou radicalmente

pois de uma maneira sistemática foram estudadas as diferentes oficinas

e racionalizados os seus métodos, equipamentos e implantações. A men-

talidade também evoluiu bastante e para isso muito se ficou a dever ao lan-

çamento de um Programa de Formação Profissional Acelerada em meados

de 1962, destinado a responder às necessidades de pessoal levantadas
pela construção de duas fragatas para a nossa Marinha de Guerra

(a Almirante Pereira da Silva e a Almirante Gago Coutinho) e que posterior-

mente se transformou num esquema de Formação Contínua. É curioso

registar que as bases seguidas nesse programa ainda são hoje usadas,

naturalmente com as devidas adaptações, no Departamento de Formação

da empresa.

No campo administrativo foram dados os primeiros passos na racio-

nalização dos circuitos, começou-se a organização dos armazéns € iniciou-se

a estruturação da Função Pessoal de acordo com as novas ideias surgidas.

Em meados da década de 50 a construção de um grande estaleiro

naval no estuário do Tejo era já ponto assente. A falta de uma doca de repa-

ração, com medidas superiores à doca n.º 1 do Estaleiro da Rocha, levava

a docar no estrangeiro os navios de passageiros Vera Cruz, Santa Maria

e Príncipe Perfeito assim como os navios tanques da Soponata cuja cons-

trução se iniciava. Por outro lado, passava ao largo da nossa costa um

tráfego de navios tanques cuja reparação se podia fazer com vantagem
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no estuário do Tejo. Esses navios, após a descarga nos portos da Europa,

podiam fazer a lavagem dos tanques em viagem e docar a seguir no

porto de Lisboa poupando 2 a 3 dias.

Nos últimos anos da década de 50 foram realizados vários estudos

para a definição e localização do novo estaleiro. Nesses estudos desempenhou

papel preponderante o Sr. Eng. João Rocheta que veio também a ser um dos
principais obreiros desse novo empreendimento.

A 20 de Novembro de 1962 e depois de porfiadas negociações, o Governo

concedeu à LISNAVE autorização para construir e explorar, no porto

de Lisboa, na baia da Margueira, um novo estaleiro naval.

Cinco anos depois, isto é a 23 de Junho de 1967, foi inaugurado o

Estaleiro da Margueira. Esse facto constituiu um acontecimento relevante

na economia portuguesa dado o vector que introduziu na exportação

e o desenvolvimento sócio-económico que provocou. Foi o primeiro estaleiro

de reparações navais de grandes dimensões com implantação racionalizada

do mundo e veio dar ao estuário do Tejo uma utilização mais adequada
das suas excelentes características e potencialidades.

2. Projecto, construção e arranque do estaleiro na sua forma inicial

O novo estaleiro da LISNAVEteve, logo após a sua abertura, o maior
êxito e para isso contribuíram como causas próximas: o encerramento

do Canal do Suez, verificado duas semanas antes dessa abertura, o que

valorizou a sua já excelente posição em relação aos estaleiros de reparação

naval do Mediterrâneo e a construção da sua doca n.º 11 com dimensões

que permitiam a docagem na Europa dos navios de 326 000 toneladas

de porte destinados ao transporte, em termos económicos, de ramas de

petróleo do Golfo Arábico pela rota do Cabo da Boa Esperança, até à

Baía de Bantry no sul da Irlanda.

Além destas causas próximas naturalmente de primeira importância,

há no entanto que referir outras causas que permitiram a criação, em tempo

oportuno, de um estaleiro moderno dispondo: de uma implantação raciona-

lizada com possibilidades de expansão; de um aparelho comercial e técnico-
-administrativo adequado e de uma comunidade de trabalho apta a assimilar

e desenvolver as tecnologias modernas que começavam a ser usadas na

reparação naval.

Em primeiro lugar é de mencionar a feliz associação que se estabele-

ceu entre os estaleiros Suecos (ERIKSBERGS e KOKUMS) e Holandeses
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(NDSM, WILTON-FIJSENOORD e RDM), todos eles de vanguarda.

Essa associação permitiu conjugar os conceitos de racionalização de

espaços, equipamentos e processos, que ao tempo se desenvolviam nos

estaleiros de construção suecos, com o profundo conhecimento do negócio

de reparação naval de que os holandeses eram detentores.

Teve também o merecimento de tornar possível a formação de um

grupo de projecto e de construção da nova unidade que englobou natural-

mente engenheiros dos estaleiros associados e do estaleiro da Rocha.
Este grupo foi chefiado pelo engenheiro sueco Thorsten Andersson, bom

conhecedor da reparação naval no seu país, que teve o mérito de criar

uma concepção global e moderna do novo estaleiro e pôr em prática na sua

construção os princípios básicos da aquisição dinâmica de equipamentos.

É também de referir a já mencionada acção que, desde meados da

década de 50, se vinha a desenvolver no Estaleiro da Rocha e que permitiu

a racionalização dos métodos de trabalho tanto nos diferentes ramos tecno-

lógicos como no campo administrativo e a criação de uma nova menta-

lidade aberta às grandes mudanças que se iam operar. Todo este esforço

de organização teve a maior importância no projecto, construção e

arranque da nova unidade. A parte portuguesa estava preparada para

compreender e desenvolver toda esta acção e não será descabido mencionar

algumas zonas em que as soluções utilizadas foram da sua exclusiva autoria.

Queremosreferir, entre outras, as oficinas de mecânica, e de encanamentos,

os caminhos de rolamento dos guindastes e, nas docas, os arranjos das

galerias, os seus berços e o arranjo da casa das bombas de esgoto.

Queremos também referir que o projecto das obras marítimas e de

construção civil foi realizado pela PROFABRIL com a colaboração do

Gabinete DE WEGER de Roterdão e do LABORATÓRIO NACIONAL

DE ENGENHARIA CIVIL. A PROFABRIL encarregou-se também da

fiscalização da obra.

A construção iniciada oficialmente a 6 de Abril de 1964 decorreu

sem incidentes de maior embora o projecto da doca n.º 11 tivesse sido

entretanto alterado nas suas dimensões para poder docar navios de maior

porte e assim responder à oportunidade que se oferecia.

A inauguração oficial fez-se a 23 de Junho de 1967 com a docagem

do navio Índia da CNN perante cerca de 2 mil convidados e de todo o

pessoal da LISNAVE que com visível satisfação assistiram às cerimónias.
A partir desta data a LISNAVE passou a dispôr de um estaleiro

com umaárea de 30 hectares em que estavam incluídas 2 docas de grandes

dimensões. A doca n.º 11 para navios até 326000 toneladas de porte,

com um comprimento de 350 metros e uma boca de 54 metros e a doca

7

 



 
Fotografia aérea do estaleiro da Margueira depois da sua inauguração

 



n.º 12 para navios de 100 000 toneladas de porte, com um comprimento

de 268 metros e uma boca de 42 metros.

O topo sul da doca n.º 11 foi fechado com uma porta intermédia

permitindo assim a construção, a partir desse topo, de uma outra doca

(a futura doca n.º 10) também com 54 metros de boca. Estes meios de

querenagem eram apoiados por uma oficina de caldeiraria e um conjunto

oficinal de que se destacavam as oficinas de mecânica e de encanamentos

e respectivos armazéns. O estaleiro dispunha ainda de um comprimento

de cais de 1450 metros que permitia que a relação comprimento de cais/

[comprimento de meios de querenagem apresentasse um valor de 2,35

característico de um moderno estaleiro de reparações. O estaleiro dispunha

ainda de 2 guindastes de 50 toneladas e 4 guindastes de 15 toneladas

além de boas áreas de parqueamento de peças em curso de reparação.

As instalações administrativas e sociais edificadas já apresentavam nível

europeu.

3. As expansões que conduziram o Estaleiro à sua forma final

Após o arranque, no qual é de mencionar mais uma vez o papel

importante de apoio que teve o Estaleiro da Rocha, surge, como se sabe,

a época áurea da construção dos super-petroleiros em virtude do encer-

ramento do Canal do Suez. A LISNAVEvê-se deste modo obrigada a expan-

dir o seu estaleiro da Margueira para poder responder às necessidades

resultantes do crescimento da frota mundial de navios tanques, tanto em
número como nas dimensões dos navios.

Essa expansão, que pode ser considerada como continuação da

construção do estaleiro, fez-se em duas fases.

A primeira fase durou de 1969 a 1971. É conhecida pela expansão

para o Norte e caracterizada pela construção da doca seca para navios

de 1000 000 de toneladas de porte, pelo aumento de 700 metros de compri-

mento de cais e ampliação das oficinas de mecânica, de encanamentos,

de electricidade, de carpintaria naval e dos armazéns cobertos. Esta

ampliação era indispensável a uma exploração racional da nova doca.

Dado que ao tempo se previa ser muito reduzido o número de

ULCC's, situação que se confirmou, a doca foi concebida com 3 vigas

de apoio de quilha facto que lhe permite docar simultaneamente dois

grandes petroleiros.

 



Esta expansão para norte veio originar ainda a necessidade da LISNAVE

aumentar a sua frota de rebocadores com unidades aptas à manobra desses

grandes navios e, assim, aos quatro rebocadores iniciais de 18 toneladas

de tracção estática, foram acrescentados mais 6 rebocadores com 35 tone-

ladas de tracção estática.

A segunda fase, conhecida pela expansão para o sul, durou de 1970

a 1972 e destinou-se a responder ao mercado das grandes reparações

de casco resultantes dos graves acidentes causados pelas explosões veri-

ficadas, no princípio da década de 70, quando os petroleiros navegavam

com lastro.

Esta expansão é caracterizada pela implantação de um sector de

fabricação metálica segundo os princípios de mecanização que estavam

a ser usados nos modernos estaleiros de construção naval.

Conjuntamente a doca n.º 10, já inicialmente prevista para grandes

reparações de casco, foi aumentada para o comprimento total de 360 metros

e, deste modo, poder servir a expansão referida.

O sector foi projectado para uma produção anual de 60 000 toneladas

de aço e, consequentemente, com a possibilidade de fazer grandes compo-

nentes de casco para estaleiros de construção que vinham beneficiar da

possibilidade de uma maior quota no aprestamento com o consequente

fornecimento do equipamento.

A fim de não perturbar as condições de fabricação do novo sector,

foi igualmente construída, nesta fase, uma oficina de caldeiraria, para uma

produção anual de 20000 toneladas de aço, unicamente destinada às

reparações.

Com a conclusão das expansões referidas, passou a LISNAVE

a dispôr de um estaleiro adaptado às características do mercado. Tinha

porém de se debruçar, uma vez mais, sobre a formação profissional para

responder à nova necessidade de mão-de-obra especializada. Era também

obrigada a criar algumas empresas associadas que lhe permitissem responder

às solicitações em campos tecnológicos específicos. Dessas empresas

destacamos:

— GASLIMPO — Sociedade de Desgaseificação de Navios,

S. A. R.L., que começou a actuar com unidades flutuantes na

limpeza e desgaseificação de navios tanques e estendeu a sua

acção também à decapagem e limpezas industriais;

— E. N. I. — Electricidade Naval e Industrial, S. A. R.L., para

cobrir o campo da electricidade, electrónica e instrumentação.
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O estaleiro atingiu após estas expansões a sua maior dimensão.

Passou a dispôr de uma área de 46 hectares com 4 docas, uma das quais
a n.º 13 para navios de 1000000 toneladas de porte, com um comprimento

de 520 metros e uma boca de 90 metros. A relação comprimento de cais/
[comprimento de meios de querenagem manteve-se.

Aos guindastes existentes são acrescentados os seguintes: 1 pórtico

gigante de 300 toneladas, 4 guindastes de 100 toneladas, 5 guindastes de

15 toneladas e 4 guindastes de 12 toneladas. Dispõe também de 2 gruas

flutuantes. As instalações administrativas e sociais cresceram na proporção
adequada.

Acabada, por assim dizer, a construção do Estaleiro da Margueira,

uma vez que se considerou ter atingido as suas máximas dimensões,

e mantendo-se no princípio da década de 70 a procura na construção naval,

tudo indicava lançar-se a LISNAVE, com a sua equipe de desenvolvimento,

em novos empreendimentos. Vimo-la assim envolvida na criação da
SETENAVE e na modernização e expansão dos Estaleiros Navais de Viana

do Castelo.

A existência de todo o «know-how» adquirido justificou também a

resposta às solicitações que começaram a surgir dos chamados países do

Terceiro Mundo. Concorreu assim à construção e gestão do

ASRY—Arab Shipbuilding and Repair Yard, no Barím, que ganhou em

Julho de 1974 após 2 anos de negociações. O valor do empreendimento

atingiu nessa altura os 310 milhões de dólares. Ao mesmo tempo concorreu e

ganhou a construção dum novo estaleiro no Brasil em associação com a

Renave, concurso que infelizmente veio a ser posteriormente cancelado

pelas autoridades brasileiras em 1975.

Todo este esforço foi coroado do maior êxito e é de destacar o

ano de 1973 em que a LISNAVEatingiu a sua produção «record» a que

correspondeu numa tonelagem de porte docada de 26.4 milhões e um proces-

samento de 78 500 toneladas de aço.

H



 
õesexpansira depois da conclusão das suasFotografia aérea do estaleiro da Margue:
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Fotografia aérea do estaleiro da Margueira no dia 15-3-1979. O total da tonelagem

de porte bruto dos navios a receberem assistência neste dia totalizou o valor de 2 500000

o que constituía um recorde mundial (num só estaleiro e num porto)
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A PRIMEIRA CRISE DE VIABILIDADE ECONÓMICA

4. Origens e consequências da primeira crise de viabilidade económica

A subida dos preços do petróleo nos fins de 73 com todos os reflexos

que veio trazer à indústria naval e a instabilidade surgida com a Revolução
em Portugal desencadearam a primeira grande crise de viabilidade econó-

mica da LISNAVE.

A crise manifestou-se inicialmente pela saída forçada ou a não aceitação

de quadros a todos os níveis. Deu-se a inevitável ascenção aos lugares

em aberto de pessoas não suficientemente rodadas para o desempenho
das funções.

A gestão teve de se processar em moldes completamente diferentes

dos usados anteriormente no respeitante às relações de trabalho e a

mudança brusca operada criou, naturalmente, situações de indefinição

que complicaram todo o funcionamento da empresa.

A LISNAVE viu-se perante a ameaça de nacionalização, que, no

entanto, não se concretizou mas foi obrigada a integrar a mão-de-obra

que tinha contratado a prazo, bem como os efectivos da empresa associada
GASLIMPO. Essa integração foi feita com grandes dificuldades, dados

os problemas de ordem jurídica e económica que acarretou, além de ter

feito aumentar os efectivos da LISNAVE em cerca de 1550 trabalhadores.

A LISNAVE passou assim a dispôr de um efectivo total que rondou as
10 000 pessoas.

O bom senso impediu, porém, que se integrassem as restantes empresas

associadas.

Pelas razões apresentadas, a Função Pessoal adquiriu importância

excessiva, mobilizando a maior parte do tempo dos gestores que, deste

modo, tinham que relegar para segundo plano os aspectos técnicos. A

velocidade da fabricação inevitavelmente baixou embora os salários tenham,

durante esse período, subido em mais de 30 por cento.

A progressiva desvalorização do escudo teve como consequência

um aumento da taxa de juro e a LISNAVE viu-se obrigada a suportar

elevadíssimos custos de financiamento. Toda esta situação acarretou um

progressivo endividamento à Banca Nacionalizada.

Por outro lado, a crise na indústria naval reflectiu-se na falta de enco-

mendas no sector de Novas Construções. Era desenfreada a competição

neste campo e, dado que a LISNAVE não usufruia de qualquer tipo

de subsídio estatal, foi praticamente impossível firmar novos contratos
que permitissem dar continuidade à ocupação dos 1300 trabalhadores
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desse sector, apesar dos esforços insistentes desenvolvidos pela Direcção

Comercial.

A acrescentar a tudo isto, as novas circunstâncias criadas pelas melho-

rias tecnológicas introduzidas no tratamento dos cascos vieram alargar

o período entre duas docagens e, por outro lado, a tendência verificada

nos ULCC's para o aumento da boca em relação ao comprimento,

tornaram o conjunto das docas da LISNAVE, por razões dimensionais,

menos apto à satisfação das necessidades do mercado.

5. O primeiro Plano de Reviabilização Económica

Em Novembro de 1978, dada a melhoria que se vinha a verificar nas

relações sócio-laborais, foi possível à Administração, em conjunto com

a Direcção, elaborar e começar a aplicar um plano de reviabilização

destinado a dar à empresa uma situação económica favorável e compatível
com as condições existentes.

Esse plano assentou fundamentalmente nas seguintes linhas mestras:

— Encerrar o Sector de Novas Construções;

— Adaptar o Sector de Reparações às novas características do

mercado. Nessa adaptação considerou-se prioritário o melhora-
mento dos métodos de limpeza e tratamento dos cascos dos

navios com o objectivo de não só responder às novas condições

tecnológicas como à necessidade de redução do tempo de

estadia dos navios em doca;

— Redução dos custos de exploração através de uma política

de austeridade nos consumos de materiais e serviços e no

estabelecimento de um plano de reformas antecipadas, em

regimem de voluntariado, com vista a atenuar os excedentes

de pessoal da empresa;

— Redução dos prazos de emissão e cobrança das facturas emi-

tidas com vista à diminuição dos encargos de financiamento

decorrentes dos créditos concedidos aos clientes e

— Reorganização estrutural da empresa de modo a dar-lhe

acesso a outros campos de actividade.

Com o plano de reviabilização apresentado conseguiram-se atingir

a maior parte dos objectivos propostos.

A actividade do sector de Novas Construções foi praticamente

extinta nos fins de 78 com a entrega à SETENAVE do último componente
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construído. O processo de encerramento iniciou-se com a criação de uma

única Divisão de Produção no Estaleiro da Margueira que absorveu

esse sector e o transformou progressivamente no Serviço de Casco das Repa-

rações. Esta solução permitiu, por um lado, não desmantelar as instalações

fabris existentes e, por outro, libertar o edifício da oficina de caldeiraria

de reparações, construído quando da ampliação para sul, e nele instalar,

em melhores condições, as oficinas de conservação do Estaleiro.

Aumentou a capacidade de docagem do Estaleiro pela utilização

da doca n.º 10 em trabalhos de reparações. A fim de abreviar as manobras

da porta intermédia, que serve essa doca, € a relativa falta de cais, que a

utilização dessa unidade veio ocasionar, procurou-se, tanto quanto possível,

trabalhos com duração superior à média.

Dinamizou-se o Centro de Formação de modo a responder às neces-
sidades do estaleiro nesse campo. Como tarefa prioritária procedeu-se à

reconversão de mão-de-obra disponível nas especialidades carentes:

mecânica, encanamentos e caldeiras.
Foi realizado um programa de mecanização do trabalho de limpeza

e beneficiação dos cascos dos navios no Serviço de Docas que permitiu

não só reduzir, em média 1 dia, a estadia dos navios em doca, como

melhorou a resposta às exigências dos clientes nesse campo.

O Plano de reformas antecipadas tem vindo progressivamente a

a ser aplicado com boa aceitação do pessoal.
Construiu-se no estuário do Tejo, junto ao Porto Brandão, uma estação

fixa de limpeza e desgaseificação avaliada em 12 milhões de dólares a fim

de substituir as instalações flutuantes cujos custos operacionais e de

conservação eram muito elevados.

Tomaram-se as primeiras medidas de remodelação da estrutura da

empresa reforçando o grupo de estudos e projectos do sector de expansão

para o exterior. Procurou-se assim alargar o campo de actuação dos especia-

listas da LISNAVE.
As acções que acabamos de referir tiveram naturalmente um efeito

positivo e assim, apesar da continuada recessão que se tem vindo a fazer

sentir, foi possível obter uma ocupação satisfatória do pessoal e das docas

durante os últimos anos e desenvolver, ao mesmo tempo, com enorme

êxito toda uma série de novos projectos no estrangeiro que culminaram

com a entrega à LISNAVE da realização dum novo estaleiro em Jidá na
Arábia Saudita, inaugurado no dia 12 do corrente; dum outro novo

estaleiro em Cabo Verde, a inaugurar em Maio de 83 e; finalmente, no

apoio ao Governo de Angola para a recuperação do estaleiro do Lobito.
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O DESAFIO DA DÉCADA DE 80

6. Tendência no transporte marítimo de ramas de petróleo e de granéis

A recessão na economia mundial tem-se manifestado no princípio
desta década por um clima de grande concorrência no mercado de transporte
marítimo e é hoje convicção assente, que o regresso às condições normais
de mercado não significa, de modo nenhum, o regresso à tranquilidade
e crescimento da década de 60.

Na realidade o contínuo aumento da frota mundial que em 10 anos
duplicou a sua tonelagem, estando actualmente em 650 milhões de tone-
ladas de porte, enquanto o volume de carga a transportar somente
aumentou no mesmo período 40 por cento e o aumento do preço do combus-
tível, que também no mesmo período duplicou, tem originado perturbação
nos armadores.

No caso particular do tráfego de petroleiros, cuja frota representa
49 por cento da frota mundial, tem-se verificado desde 1978 uma quebra
de 31 por cento no número de toneladas milhas de petróleo bruto transpor-
tado. Essa quebra deve-se ao facto dos países importadores terem adop-
tado não só uma política de conservação de energia como o recurso a
fontes de abastecimento mais próximas.

A exploração do petróleo do Mar do Norte, do Alasca e do México
que, como consta possui importantíssimas reservas, a exploração do gás
da Sibéria e das possibilidades de aproveitamento de outras reservas entre
as quais as do Atlântico Sul vêm dar a todo este mercado contornos que
ainda estão longe de se poderem avaliar.

No tráfego de graneleiros a situação também é difícil pois em 1981
o número de toneladas milhas cresceu apenas dois por cento enquanto
no mesmo período a respectiva frota cresceu oito por cento. A recessão
na indústria do aço tem afectado este tráfego.

Toda esta situação tem reflexos na indústria naval que vive tempos
muito difíceis não se esperando que a desejada recuperação se dê antes
de meados da década.
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7. Adaptação do Estaleiro às novas realidades

A pergunta que naturalmente se faz é como vai a LISNAVE reagir

a-esta crise da economia mundial. É evidente queas previsões nesta matéria

ultrapassam a capacidade humana dada a multiplicidade de interesses

socio-económicos envolvidos. A LISNAVE habituou-nos, porém, a saber

construir, na medida do possível, o seu próprio futuro e é por isso que nos

atrevemos a fazer algumas considerações partindo de pressupostos que

parecem razoáveis.

Em primeiro lugar acreditamos que o navio petroleiro está longe

de ser um produto em vias de extinção embora apresente tendência

para uma redução cada vez maior do número de navios acima das 100 000

toneladas de porte. Por outro lado, embora o aparecimento de novos esta-

leiros, nos chamados países do Terceiro Mundo, vá concerteza exercer

pressão neste mercado, a sua influência real só se virá a sentir a longo prazo.

Nestes termos a LISNAVE terá que, para já, saber manter o seu lugar

entre os actuais parceiros e prepar-se gradualmente para as grandes mudanças

que vão surgir.

Nas considerações que vamos fazer sobre essa preparação partimos

do conceito de que umestaleiro de reparações navais envolve no seu conjunto

um espaço onde existem os equipamentos necessários e é pela incorporação

de mão-de-obra, servida por um aparelho de suporte técnico-administrativo

adequado, que os navios vão sendo reparados a preços e prazos compe-

titivos.

Comecemos então pelo espaço e os equipamentos. O estaleiro da

Margueira utiliza hoje efectivamente uma área inferior à que dispõe, cerca

de 60 por cento e tudo indica que os seus equipamentos sirvam perfeitamente

até meados da década em curso. Nestas condições a LISNAVE tem livre

é sua Função de Desenvolvimento e compreende-se assim que haja todo o

interesse em a utilizar no exterior. Beneficia da venda do seu «know-how»

e mantém-na operacional, uma vez que será certamente necessária na

adaptação e modernização a realizar logo que, por estabilização do

mercado,se verifique essa oportunidade.

No respeitante ao aparelho de suporte técnico-administrativo há que

continuar com o esforço de racionalização da maior parte das rotinas

administrativas de modo a permitir, pela inserção dos recentes meios

de processamento de dados, uma informação mais pronta e adequada

com um adelgaçamento desse aparelho. Há também que ir procurando

gradualmente uma mudança de estrutura é mentalidade que se adapte

melhor à reparação de navios de menores dimensões.
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Resta finalmente a comunidade de trabalho e aqui temos dois aspectos

a considerar: o da quantidade e o da qualidade. O estaleiro da Margueira

dispõe hoje de um efectivo superior ao que necessita, embora tenham sido

lançadas com êxito campanhas de reformas voluntárias antecipadas.

A LISNAVE tem que continuar com o seu esforço de criar novos

empreendimentos para poder absorver esse excedente de mão-de-obra.

Também tem que continuar com a sua política de Formação Contínua

para poder manter o seu pessoal com o grau de eficiência necessário

e promover um verdadeiro espírito de corpo. Sabemos, pela experiência

vivida, que esse espírito de corpo se adquire facilmente quando as

pessoas se interessam pela conquista de um verdadeiro profissionalismo

que funciona como elo comum de entendimento. Foi esse o segredo que

permitiu a existência da comunidade de trabalho do estaleiro da Rocha

que está na origem, como se disse, da comunidade hoje existente.

Um empreendimento industrial com as características do Estaleiro

da Margueira — recordemos que o seu imobilizado ascende a cerca de

vinte milhões de contos — não só tem potencialidade para ultrapassar

os tempos difíceis da crise mundial que vivemos como também influenciará

toda a solução futura que envolva a reorganização entre nós da indústria

naval. De resto, também já aconteceu assim no passado pois vimos a

LISNAVE envolvida após a criação do seu Estaleiro da Margueira, na

criação da SETENAVE, na modernização dos Estaleiros Navais de Viana

do Castelo e na tentativa de solução, em termos de melhor viabilidade

técnica, do estaleiro para navios de dimensões médias no estuário do

Tejo, solução que envolvia naturalmente os estaleiros da Rocha e da

PARRY & SON além de outras empresas menores. Também a vimos

na procura da reorganização da indústria de construção naval através

do GENA — Grupo de Estudos da Indústria de Construção Naval de

que foi fundadora e impulsionadora.

Estamos hoje mais do que nunca numa época de viragem e todos

sentimos a urgência em repensar praticamente tudo que diga respeito às

actividadesligadas ao mar. Na actual conjuntura político-económica compre-

endemos que tal tarefa apresenta muitas dificuldades mas por isso mesmo

é urgente começar a estudar soluções coerentes e arrojadas que se possam

concretizar o mais cedo possível.

É evidente que na procura destas soluções têm papel preponderante

os organismosoficiais competentes, tem também papel importante a desempe-

nhar a Universidade na formação de pessoas e ventilação de problemas.

E neste ponto é de desejar que o ensino de Engenharia do Oceano, em boa

hora iniciada recentemente com o Curso de Construção Naval — íamos
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dizer quase por carolice — possa prosseguir. Da iniciativa privada também

muito há a esperar pois só ela tem a capacidade de resposta indispensável.

Acreditamos firmemente que existe capacidade suficiente para

ultrapassar a presente crise nos seus múltiplos aspectos e que continuará

a existir, neste magnífico estuário do Tejo, o grande e prestigioso estaleiro

que nos habituámos já a considerar como uma das realidades nacionais.

José Nogueira Rodrigues Branco
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BOCAGE GUARDA-MARINHA —

A SUA VIDA E A SUA ÉPOCA
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Bocage Guarda-Marinha —

a sua vida e a sua época

Comunicação apresentada pelo pintor Francisco Alberto
Cutileiro na Academia de Marinha em 30 de Janeiro
de 1982

ERIA certamente o maior interesse, se duma janela aberta sobre

esta Lisboa em recuados tempos, nos permitisse ver aquele mês

de Maio florido do ano da graça de 1702. Eis pois, no ruído da

janela que se abre, sobre Lisboa ribeinha, num apertado dédalo de

ruelas estreitas. Alcandorada sobre colinas desde a Sé à Cotovia e desde

a Rua Nova dos Ferros à Patriarcal. No Terreiro do Paço é a azáfama

habitual. No mercado fronteiro ao rio tudo ali é movimento, no vozear

da procura e na grita da oferta. O colorido deslumbra os olhos do

viandante com os panos da Holanda e o Bernéo da França. Frades,

Mercadores, Marinheiros, Judeus de Escambo, Eguariços, Matulagem

do Cais, Rapazio e cães. Uma panorâmica castiça dé alarido e côr.

Ao cais da Ribeira depois de haver firmado o pavilhão real hasteado

na nau de Registo, uma Fragata com a bandeira dos mercadores da

Mancha procura fundeadouro. Vem levemente adornada a bombordo

e o seu casco injuriada a pintura de breu mostra a madeira na sua côr.

São dez horas da manhã e o dia está radiante de sol. A Fragata depois

da manobra de acerto solta o ferro com o ruído cavo na água espari-

nhando em volta cantando o mestre quantas braças. Unhado o ferro

há um movimento de catreiros que dirigem rapidamente as suas embar-

cações para a Fragata. Em pouco tempo encontra-se esta cercada de

inúmeros botes de onde-os arrais em alta grita oferecem os seus prés-

timos. De bordo, na faina de dar fundo, poucos e ligaa esta algaraviada.
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Dando ordens ao seu imediato, e de braço estendido, o comandante

orienta no convés todo o movimento. À meia nau sobre a coberta

vê-se nitidamente uma peça desmontada da sua carrêta e esta feita

em pedaços, uma portinhola da bataria alta feita em estilhas com o

ferrolho interior torcido. No costado alguns batoucos a que haviam

posto breu denotavam que o navio se havia batido algures, outro tanto

mostrava o arvoredo, onde se verificavam reparações de momento.

Entretanto de bordo a azáfama não pára procura-se agora descer

o bailéo uma canoa. A Fragata arma com vinte peças e o seu nome

é «La Meduse» que se distingue em letras brancas pintadas por baixo

da camarinha. Entretanto a canoa com os seus remadores havia descido

à água enquanto o mestre com uma retenida procurava acostar a

escada que fôra descida arrimada ao costado. No cimo, dá pé para

descer, um homem alto bem constituído a quem um tripulante em corrida

da camarinha até ao portaló traz uma capa que este envolve no braço

enquanto desce. Para que a espada que suspende à cinta não o estorve

na descida coloca-a em diagonal sobre o peito de forma a ficar por

de cima dos braços. A descida é rápida mostrando a destresa de quem

certamente o faz há muito tempo. O Comandante é um homem de meia

idade desenvolto nos gestos e no andar vê-se que é afeito à dura vida

do mar. Segue-o na descida o seu imediato também de elevada estatura.

Ambos trazem na cabeça o tradicional gôrro marron dos marinheiros

da Normandia com a sua orla que desce em caso de temporal a tapar

as orelhas. É o gorro dos capitães corsários de Saint Malo. Os rema-

dores tentam aguentar a canoa junto ao costado mas o Comandante

num salto rápido cai nesta seguido do imediato. Um empurrão do homem

do crok e a canõa desliza com os remadores a manobrarem à voz do

mestre. Em boa cadencia rápida, depressa acostaram ao cais do Terreiro

do Paço junto à escadaria do Forte de salvas. À saída do comandante

os remeiros levantam os remos na vertical em saudação. Visto de perto

é louro com os cabelos já prateando nas temporas, tem os olhos azuis

e nariz alteado o que lhe dá um aspecto perscutador de águia. É cheio

de dignidade com a capa a envolver-lhe o tronco e levemente levantada

atrás pela bainha da espada preta que suspende do cinto, segue-o o

imediato transportando no braço uma bolsa de couro em forma de

pasta. Assim que desembarcam o comandante e seu acompanhante

são logo rodeados pela matula de cais em que predominam os Ségeiros

com os seus característicos chapéus de três bicos. A custo se firma

um que por mais perto se chegou, e que com uma chibata afasta o

rapazio em volta. O Ségeiro aproxima-se dos recém chegados e procura

preço com gesticulações mímicas numa algaraviada de termos comuns
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em todos os portos e que se tornam entendidos por todo o mundo de

viajantes. Mas entretanto a matula afasta-se respeitosa abrindo alas,

são os Quadrilheiros com o seu Meirinho de vara, cuja jurisdição

vai desde os Remolares ao Paço da Ribeira. Estava ali no seu mister.

Aproximando-se do estrangeiro sauda-o com um leve gesto de elevar

a mão ao chapéu tricorneo mas o estrangeiro já se antecipara desbarre-

tando-se numa cortezia e o mesmo fizera o seu acompanhante. Os

quadrilheiros cercaram o grupo isolando-o do rapazio. Da bolsa trazida

pelo seu imediato o comandante tira de dentro documentos que

apresenta autenticando ser proprietário da Fragata sob bandeira mer-

cante de França de nome «La Meduse» artilhada de vinte peças auto-

rizado, por Sua Magestade El Rei de França. Declarou chamar-se

Antoine Gilles L"Hedois du Bocage, ser viúvo e natural de Cherburgo

onde nascera em 10 de Abril de 1658. Tem pois 44 anos de idade. Que

ao afastar-se a um dia de viagem de Tunis fora atacado por três

corsários argelinos que afundara um e pusera os restantes em fuga.

Que no decurso do combate sofrera algumas avarias e a carga com o

combate e o mau tempo se deslocara fazendo o navio adornar pelo

que resolvera aportar a Lisboa. A tudo atento ouvia o Meirinho com

gestos da cabeça trunfada de grande cabeleira caida sobre os ombros

e sovacando o tricórneo. Do pescoço pendia um cordão negro tendo

suspensa uma luneta de cabo de osso. Vestia uma casaca rodada de

cor parda com calções verdes e meias brancas. Nos pés calçava sapatos

de cordovão negro com grandes fivelas de prata. O senhor Du Bocage

terminara a sua declaração, mas omitia a verdadeira, que mais tarde

o seu imediato Drumond ao comissionar-se num armador holandês

ter afirmado que L'Hedois du Bocage atacara três navios ingleses com

dois dos quais combatera tomando-lhes a carga que trazia para vender

em Lisboa como se fosse mercador. Que tivera carta de corso do rei

de França e que era bem conhecido pelas suas proezas desde San Malô

até à costa de Berbéria. Entre a mercadoria apresada havia uma caixa

contendo inúmeros relógios que se destinavam a um mercador de

Veneza. As declarações de Drumond viriam mais tarde a confirmar-se

pois L'Hedois du Bocage fez em Lisboa farto negócio sobretudo com

os relógios ao tempo muito procurados e pagos a peso de ouro. Em

Lisboa vendeu pois toda a mercadoria. Pagou à tripulação que depressa

se engajou noutros navios surtos em Lisboa e por intermédio do Judeu

de Escambo Simão Halevy Halpern morador em Cata que Farás desfez-se

da restante carga mais comprometedora, tendo feito chorudo negócio.

Era vulgar nessa época em que os soberanos a começar por Isabel

de Inglaterra passavam aos seus mais destemidos capitães de navios,
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cartas de corso de autêntica pirataria com direito de saque dum terço

da rapina recebendo o soberano interveniente indirecto no corso, parte

de leão. Por isso não era causa de espanto ou desonra, sabendo-se

que Francis Drake e outros são ainda hoje relembrados com louros

na história universal. Perante o personagem acima descrito, estamos

perante o avô do nosso maior poeta depois de Camões, o grande Manuel.

Maria Barbosa du Bocage ! Orgulhava-se o poeta de seu avô possuidor

de grossos cabedais que sendo convidado por El-Rei D. João V sabedor

das suas inúmeras aventuras de marinheiro audaz o convidara por

intermédio do seu ministro, Diogo de Mendonça Corte Real e ingres-

sar na Armada Real Portuguesa com o posto de Capitão de Mar e Guerra.

L'Hedois du Bocage pensou maduramente achou a proposta tentadora

ao ver aproximarem-se os cinquenta anos com certa estabilidade na

vida e aceitou. É-lhe passada carta de naturalização e por ela se dá

conta que L'Hedois du Bocage fora casado ou viúvo, isso não sabemos,

com D. Catarina Cosma L'Hedois du Bocage. O avô do poeta torna-se

conhecido na nossa história por actos de verdadeira bravura honrando

a bandeira portuguesa que serviu com a maior dignidade no decurso

da sua vida. Sob a cobertura da Nau Nossa Senhora das Necessidades

de 64 peças e 500 homensde tripulação bateu-se bravamente com a

restante esquadra portuguesa contra a armada Turca na batalha naval

do cabo de Matapan em 1717. O seu fogo certeiro sobre a nau capita-

nea Turca arrazando-lhe a bataria do castelo da popa é notável acto

de bravura e temeridade fazendo aproximar-se do navio contrário

a um tiro de pistola e aí dar a bordada que obrigou os otomanos a

afastarem-se da contenda. Por esse e outros actos de bravura indómita

foi promovido a Coronel do Mar posto correspondente a Almirante.

Na carta patente que o Arquivo do Tenente General Pamplona regista,

diz-se «havendo a muita estima em que Sua Magestade regista a sua

acção no combate travado na defesa da cidade do Rio de Janeiro em 1711

contra o corsário francês Duguay-Trouin fazendo explodir um navio

contrário e disposto de tal forma batarias de defesa, fronteira ao con-

vento dos beneditinos atingiu severamente muitos dos navios contrários

dificultando até quanto poude a acção destes lhe faço mercê de o nomear

Coronel do Mar da minha Armada Real». Havendo sido nomeado

para se deiocar a Setúbal para verificar o estado do armamento e defesa

do Castelo de São Filipe, nesta cidade se demora algum tempo. É aí

que num beberete ou merenda como então se chamava, que conhece

uma senhora muito mais nova do que ele filha do rico proprietário

e cônsul da Holanda Leonard Lestouf. Com esta senhora, D. Clara

Francisca Lestouf casa em 1720. Já não é novo, conta 62 anos mas
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ainda é forte, desenvolto no andar, vigoroso nas atitudes. Uma noite

ao regressar a casa à Patriarcal é atacado por dois embuçados. Ao

primeiro varou-o com estocada aos peitos ao segundo que se ia pôr

em fuga fisgou-o pelo pescoço e foi entregá-lo de rastos aos quadri-

lheiros que ao arruido haviam acorrido. De tudo isto o seu neto se

orgulhava nos longos serões na cidade ouvindo contar a sua mãe as

aventuras do avô marinheiro e olhava embevecido o relógio de cadeia

tão belo com seu mostrador de esmaltes os seus ponteiros de ouro que

seu avô usara sempre, e que ele próprio mesmo nos dias de maior

aperto jamais se separaria. Relógio que certamente teria feito parte
da célebre caixa tomada no saque aos navios ingleses apresados de
isto. A História não regista. O certo é, que mais tarde seria o motivo

de grossa rixa entre o poeta e outro, alí no Rossio, no Botequim das
Parras. As histórias do avô acompanham até certo ponto a vida do
poeta mas só na parte ligada à honra régia da concessão da patente
de Coronel do Mar. E é nesta honra que o poeta se serve para invocar
ascendência nobre no seu ingresso na Companhia dos Guardas-Mari-
nhas. Havemos dado um resumo geral do ascendente do poeta. Do
casamento de seu avô nasceram duas filhas, a mais velha D. Mariana
Joaquina Xavier Lestouf du Bocage viria a casar com o Juiz de Fóra
e Ouvidor o Bacharel José Luis Soares Barbosa que viriam a ser os
pais de Manuel Maria Barbosa du Bocage. O nome do avô L'Hedois
só o viria a utilizar nos requerimentos para indicação de bom tom na
ascendência nobre, porque depois o poeta jamais o viria a utilizar
como se verifica nos seus papéis. As razões e os motivos desconhe-
cemo-las.

Em Setúbal, na tacanhês do meio e mostrando já uma vivacidade

enorme Bocage forma o seu espírito na vivenda do ambiente familiar.

Sua mãe era segunda sobrinha da célebre poetisa francesa Maria Anne

Le Page du Bocage, tradutora do «Paraíizo perdido» de Milton e autora

da tragédia «As Amazonas» tão enaltecidas por Voltaire que lhe confere

uma coroa de louros à autora, acrescida a honra de ter sido distinguida

com o primeiro prémio da Academia de Rouen. Tudoisto influenciava

sobremaneira o espírito do poeta. Os primeiros estudos na cidade

sadina deixam ao poeta amargas recordações pelos maus tratos que

o seu mestre lhe infligia sem que motivos ou causas o justificassem.

Frequenta em seguida na aula régia do padre espanhol D. João de Medina

a cadeira de Gramática onde aprende a Língua Latina. Aí forma-se

o espírito de Bocage. Era então uso o estudo da cadeira de humani-

dades se bem que esta pouco desenvolvimento tivesse das ciências

naturais. Porém Bocage tudo aprende numa sofreguidão ávida de saber.



Os grossos cabedais de seu avô marinheiro haviam desaparecido na

voragem do terramoto de 1755 e o poeta já não conheceu senão por des-

crições familiares, a ostentação e a riqueza da casa de seu avô à Patriarcal

consumida pelo cataclismo. Os proventos de seu pai eram parcos como

Juiz de Fóra pelo que este se vira na necessidade de recursos a montar

banca de advogado no que também não foi feliz. Manuel Maria é

então uma criança débil, de têz macilenta, de olhos azuis e com o nariz

alterado no meio «o fiel retrato do avô» dizia sua mãe, no que não

correspondia lá muito bem no físico, visto que o neto era franzino

e como ele bem diz no seu soneto auto biográfico:

Magro, de olhos azues, carão moreno,

Bem servido de pés, meão de altura,

Triste de facha, o mesmo de figura,

Nariz alto no meio e não pequeno;

Compreende-se o amor materno e certo entusiasmo pela filha do

audaz Almirante. Das grandezas passadas em bens nada ficou, e seu

pai falho de recursos a braços com uma advocacia pouco proveitosa

levou Manuel Maria a pedir autorização ao pai e a ingressar com 14

anos de idade como cadete no Regimento n.º 7 de Infantaria da Praça

de Setúbal onde assenta praça em 1779.

Vem pouco depois para Lisboa. Na capital do reino vive-se pela

queda de Pombal um ambiente de profundo desprezo pelos actos do

antigo ministro de D. José e a jovem Rainha D. Maria 1 a instâncias

de seus ministros cria uma instituição a 5 de Agosto de 1779 que se

intitularia Academia Real de Marinha trazendo para Lisboa inúmeros

alunos da província uma vez que à nova Academia dava aos que a

frequentavam as mesmas regalias que tinham os estudantes da Univer-

sidade de Coimbra a medida era nitidamente uma afronta ao espírito

pombalino da reforma. Para esta nova instituição ingressou Bocage

e nela formou a sua sólida formação científica bem conhecida indo

“mais tarde, em 1783 aperfeiçoá-la na Real Academia dos Guardas-

-Marinhas criada pela soberana também a instâncias dos nobres

maltratados por Pombal que extinguira a primeira, em 1774. Bocage

ao ingressar como aluno na Companhia recebe o número 34. É orgulhoso

de seu avô marinheiro e assina o seu nome completo na justificação

de nobreza para o ingresso, Manuel Maria de Barbosa L'Hedois du

Bocage. Tenho aqui presente cópia de esse documento autografo do

poeta e bem assim o alardo dos objectos do uniforme ou a ele ligados

que lhe foram entregues no Armazém de Aprestos no Arsenal Real
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da Marinha. O Poeta tem agora 17 anosé de feitio desdenhoso e compraz-

-se em ridicularizar tudo aquilo caduco que o cerca. É mordaz nos ditos

de espírito que fluentemente profere. Tem grandes amigos nessa juven-

tude sempre altaneira de entrega total entre camaradas. Entre eles

destaca-se o jovem Guarda-Marinha Penalva filho dos ricos Marqueses

de Penalva. Bocage reside num modesto quarto, uma água furtada

na Rua do Loreto frente a uma estanqueira possuidora do enorme

nariz. O poeta faz-lhe um poemeto satírico que começa: — Nariz,

Nariz, Nariz! Nariz que nunca acaba! Nariz que se desaba! O marido

da estanqueira não gosta da graça e de noite faz uma espera munido

dum nodoso varapau. Bocage é avisado e os seus amigos sabedores

da projectada vingança acompanham-no a casa. São oito sendo três

Guardas-Marinhas. Ao chegarem ao local ocuitam-se e quando o

pobre estanqueiro chega com o cacete tiram-lho das mãos já trémulas

de medo e trazem Bocage perante ele. O poeta com a sua costumada

verve olha o mísero e dispara-lhe com um ruído estranho a acompanhar

a frase — Enorme cacete! Enorme Nariz! Pequeno espírito! Nula

inteligência! e entre galhofas soltam o pobre que se some na escuridão.

Para se compreender a arrebatadora vivência do poeta a sua troça

constante, num ritus amargo à sociedade ignorante, decrépida, gulosa

e mandriona que o cerca, teremos que nos integrar nela pela análise

dessa época. Se a enorme figura do poeta é repleta de algumas contro-

vérsias no seu viver que se lhe apontam, é necessário analisar-mos

um pouco neste modestíssimo estudo o que era e como era a socicdade

portuguesa setecentista em que o poeta viveu. Alguns estrangeiros

que nos visitaram nos fins do século XVIFI deixaram algumas memórias

escritas. Uns mais objectivos, outros superficiais, mas todos de interesse,

deixaram curiosas revelações sobre, o nosso viver naqueles tempos.

Algumas são aliciantes pela graça objectiva dos considerandos, do

então nosso viver quotidiano. Há uma memória curiosíssima de 1792

do Inglês Wiliam Hopner que como subdito de Sua Magestade Britânica

veio a Portugal como mercator de panos e adquirir curtumes coisas

um pouco antagónicas mas que este cidadão natural de Liverpool

a tudo se comprasia. O negócio foi-lhe rendoso ao que parece porque

voltou no ano seguinte e então no famigerado Botequim das Parras

conheceu Bocage numa noite em que ele diz haver sido relevante de

beleza poética mas algo ruidosa. Mas antes de lá chegarmos ouçamos

o que este Inglês nos diz na análise da nossa sociedade, não é muito

extensa infelizmente para esta espécie de investigações; mas bastante

rica de pormenores. Portugal é um país de sol radioso. Possui as mulheres

mais belas que vi no sul da Europa, tem sedosos cabelos negros e muito
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belos olhos, grandes e rasgados, amam da forma mais ardente e os

homens de países diferentes deste clima terão que se precaver de forma

a haverem-se com esta ardência tenaz! Os portugueses vivem exclusi-

vamente para amar o belo sexo, são no entanto extremamente ciumentos,

brigões, gulosos e mandriões. A sua ignorância é pasmosa. Um homem

culto, o Duque de Lafões que é de elevada estatura, chama-lhe o

elefante científico! A Rainha Senhora D. Maria I é bastante formosa

e de rara distinção de maneiras veste muito bem as modas de vestuário

que lhe são confeccionadas em Paris pela modista da Rainha. Agora

com as graves ocorrências verificadas na França são confeccionadas

na Corte. O principal mester do país é a agricultura no sul mas está

totalmente atrasado porque o clima não ajuda as colheitas devendo

os agricultores para poderem viver dedicar-se à verdadeira cultura

que o país pode dar o manter a cultura da uva plantando vinhas. O

povo português é alegre comunicativo muito cortez com os estrangeiros

mas muito pouco dado ao trabalho. Vêem-se nas praças e nas ruas

deitados em pleno diahomens no vigor da vida sem nada fazerem.

As mulheres portuguesas, nunca saiem das suas casas se não quando

vão às festas grandes da quaresma, quando vão casar e quando morrem.

Fora disso vivem em salas forradas no pavimento por tijolos vermelhos

e cobertos estes por longas esteiras onde elas se sentam cruzadas e ali

vivem entre uma pequena corte de criados e criadas pretas oriundas

do Brasil ou de Angola. Estas que como escravas nada têm a ver com

o sentido do termo são tratadas pelos seus amos com muita estima

o que surpreende, promovendo os amos o seu casamento com outros

negros criados em casas nobres diferentes a quem depois servem de

padrinhos no casamento religioso havendo depois lautos jantares

com a presença de todos os negros e negras com grande alarido destes

que cantam canções nostálgicas. Os amos assistem à festa até à distri-

buição do fato aos noivos que lhe é dado de prenda pelos amos padrinhos.

Os casais assim casados cristamente ou ficam a viver com os amos ou

saiem das casas empregando-se eles em serviços no cais da ribeira

.ou como caiadores de casas e elas na venda dum molusco que apanham

no rio a que chamam mixelhão. Esta protecção que o português dis-

pensa ao negro convivendo com ele e admitindo-o na sua casa causa

espanto natural a quem venha ao reino porque não sendo o negro

maitratado defende o seu senhor da forma mais dedicada que chega

ao sacrifício. Uma noite no Botequim do Rocio onde se reunem os

poetas da cidade de Lisboa a que chamam Arcadia das Parras (Aqui

o estrangeiro confunde o nome do Botequim com a nova Arcadia)

vi ali rodeado por numeroso e ruidoso grupo o poeta Bocage. É uma
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figura esguia e macilenta de cabelo desalinhado a cair-lhe sobre a testa
em farripas, sovacava um chapéu grande de dois bicos a que os
portugueses chamam «Timão» ou «Meias Luas» vestia uma casaca
amarrotada de pano melado e um colete de casimira desabotoado,
numas pernas magras envergava meias brancas e uns grandes sapatos
com grandes fivelas gesticulava e vendo um mulato que a troco de
algum dinheiro que lhe davam, tocava modinhas brasileiras a que os
portugueses chamam «Lunduns à viola». Bocage disse o epigrama
mordaz que a seguir reproduzo que por haver sido escrito no momento
e me dado pelo dono do Botequim o senhor Pedro que muito estima
o poeta e a mim me tem cambiado dinheiro sem juro elevado porque
a moeda portuguesa é cara no escambo livro. O epigrama por
curioso traduzo porque é uma crítica aos portugueses no seu viver
com os negros.

«Nºaquele dia o Criador pegou num pouco de argila e modelou
à sua imagem e semelhança uma figura que pôs ao sol a secar. Em
seguida escolheu a argila mais fina e fez outra figura que como a pri-
meira colocou ao sol para secar também. Fez-se tarde e o Criador
foi ver a sua obra. A primeira estava intacta e num gesto o Criador
fez nascer o homem. Pegou na outra figura mas esta com a ardência
do astro rei havia fendido ao meio. O criador noutro gesto criou a
mulher! Depois como se fez noite o Criador fez mais duas figuras
com a argila que restava e como já não havia sol pô-las a secar sem luz
e depois de secas fez o Criador nascer o negro e a negra, mas de
repente sem se saber de onde vinha apareceu o português e logo ali
fez nascer o mestiço. Pasmai hó gentes universais que o português
deixar de fazer mulatos? Nunca mais! Isto dito no meio da maior
alburdia e alvoroço contagiou tudo e todos saindo para a Praça do
Rossio na maior grita ficando de imediato o Botequim vazio e indo
todos atrás do poeta. Pareceu-me haver nisto demasiado entusiasmo
pelo poeta que é de bem triste presença! Talvez por ele incarnar uma
crítica ao viver dos portugueses com os pretos, e insinuar as novas
ideias que vindas de França avassalam toda a Europa, o torne tão esti-
mado deste povo que pouco conhece tal a sua ignorância, das mais
elementares liberdades».

Era esta a sociedade portuguesa em que Bocage vive. A sua vivência
quotidiana na Companhia dos Guardas-Marinhas não é isenta de
conflitos. Um seu camarada Filipe de Barros e Vasconcelos tem uma
irmã muito bela. Um dia esta com os Pais foi com o irmão a umafesta
no Convento da Madre de Deus. Bocage viu a moça e enebriado com
a sua beleza e como diz ele próprio [Devoto incensador de mil deitades,
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(Digo de moças mil) num só momento], — Escreve um soneto que lhe

envia e a poesia lida em casa pelos pais causa enormíssimo escândalo

na pacata vida portuguesa. O irmão julga-se ofendido e no dia seguinte

na Companhia provoca Bocage. Este riposta, esmurram-se sacam das

bainhas os chifarotes e no corredor ter-se-iam ferido se o oficial de

serviço não põe fim à pendência. Bocage é castigado com detenção

em domicílio o que ele cumpre indo para casa dos pais em Setúbal

também em parte para recompor a sua saúde abalada porque prolonga

a sua permanência nesta cidade. No seu regresso a Lisboa os amigos

cercam-no e de novo volta à sua vida anterior. Uma noite do Botequim

das Parras um seu camarada pergunta-lhe as horas e Bocage sacando

do relógio de grande cadeia que fora do seu avô informa-o. Mas este

incrédulo retorque ao poeta «isso são horas corsárias». Tanto bastou

para que tudo à volta fossem copos quebrados mesas tombadas de

mistura com grossa pancadaria. A custo o Guarda-Marinha Penalva

arranca Bocage para fora do Botequim pelas traseiras deste onde o

dono e seu amigo o José Pedro das Lumináriaslhe dá apoio na fuga.

Cansado deste viver, almeja em seu espírito a ideia de ir à Índia

e que como poeta idealizar no Épico todo génio da sua monumental

obra. Assim como seu pai é amigo dum familiar do Capitão de Mar e

Guerra Pedro de Mariz de Sousa Sarmento interfere junto deste a favor

do filho. E assim, pela tradicional cunha portuguesa essa instituição

nacional que ainda hoje perdura, Bocage obtém a nomeação a 31 de

Janeiro de 1786 o seu provimento no posto de Guarda Marinha para

o Estado da Índia, sendo despachado a 4 de Fevereiro seguinte.

Descobri um dia já lá vão bastantes anos no velho Arquivo da Casa

da Índia hoje no Arquivo da Alfândega de Lisboa o velho Tombo

onde se inscreve a carta patente do poeta. Bocage anseia por sair do

ambiente asfixiante que o cerca tem 21 anos de idade. Na cidade vive-se

o medo da propagação das doutrinas filosóficas trazendo profunda-

mente empenhado o Tribunal da Inquisição a Polícia da Corte e o feroz

Intendente Diogo Ignácio de Pina Manique. Para escapar à perseguição

já anteriormente havia emigrado em 1778 para França o padre Fran-

cisco Manuel do Nascimento (Filinto Elísio). Era uma época de incer-

tezas e de dúvidas. Tudo e todos se tornavam suspeitos. Assim, o ambiente

de Lisboa soalheira o piolhosa como outro estrangeiro a classificou,

tornava-se irrespirável para o poeta.

A 9 de Março de 1788 depois de haver recebido do oficial maior

da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultrama-

rinos, José Gomes de Araújo a quantia de Oitenta e Quatro Mil Reis

para embarcar como Guarda-Marinha para o Estado da Índia sendo
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Vinte e Quatro Mil Reis, de quatro meses de soldo singelo por ajuda

de custo, e Sessenta Mil Réis de seis meses de soldo dobrado adiantados.

É este recibo amarelado pelos anos em que o poeta assina Manuel

Maria de Barbosa L'Hedois du Bocage que certamente encheu de

jubilo o poeta ao assiná-lo e que o Marquês de Subserra o Tenente-

-General Pamplona um dia salvou de ser destruído com outra papelada

no páteo do Terreiro do Trigo. Ontem como hoje e hoje como

ontem comentários para quê!...

A 10 Bocage que nunca se havia visto com tanto dinheiro despede-se

dos amigos no Botequim de onde sai já aos romperes da alva e cerca

das onze horas entra no bote que o levará à Nau de viagem «Nossa

Senhora da Vida, Santo António e Magdalena». Comanda-o o Capitão

de Mar e Guerra José Rodrigues Magalhães. É natural que o poeta

tenha tido a bordo boa recepção pois dela não deixou memória escrita.

A Nau arribou ao Rio de Janeiro devido ao mau tempo. Necessitando

a mesma de reaparações no arvoredo demoram-se uns dias em fabricos

pelo que o poeta desembarcou no Rio onde foi magnificamente recebido

pelo Vice-Rei do Brasil Luiz de Vasconcelos e Sousa e por toda a socie-

dade fluminense que encantou com a sua arrebatadora inspiração

poética.

Ao chegar a Goa não o impressionando a luxuriante vegetação,

nem as Religiões, Raças e Línguas que o esforço hercúleo dos portu-

gueses de quinhentos haviam reunido sob a protecção da mesma bandeira

das quinas, Bocage satirisa primorosamente os Índios preso ao seu estro

poético e lamenta em primorosos versos a decadência de Goa e das

possessões portuguesas baluartes das antigas glórias militares lusas.

Não obstante a grande amizade do Desembargador Sebastião José

Ferreira Barroso, Bocage não cuida dos seus estudos e aqui chamo

a atenção para o facto de pessoas, e escritores até com responsabili-

dade, e investigadores pouco atentos, para o lambeu que sobre o poeta

lançaram de que este havia desertado. Lamentamos a uns a precipitação

da consulta indo atrás do que outros afirmaram e não havendo apro-

fundado, o facto, e outros por afirmarem de ouvido aquilo que é

uma autenta falsidade.

Vejamos. Bocage descurou os estudos e não pode pura e simples-

mente ser promovido ao posto imediato razão pela qual segundo o

regulamento da Companhia o aluno que não obtivesse aproveita-

mento não poderia ser promovido, e mais tinha de deixar por baixa

imediata o posto transitório de Guarda-Marinha (O Marinheiro que

aguarda o posto imediato) na terminologia naval francesa setecentista

onde a Companhia fora baseada na sua primeira tentativa de criação
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pelo Marquês de Pombal. Não podendo continuar como Guarda

Marinha, Bocage fica em situação algo senão mesmo precária a que lhe

acode o seu amigo Sebastião Barroco e o Capitão-General Governador

da Índia Francisco da Cunha Menezes o qual propõe à Rainha D. Maria I

que em face dos merecimentos do poeta o nomeasse no posto de

Tenente Infantaria da 5.º Companhia do Regimento de Guarnição

da Praça de Damão. Bocage é despachado por Carta Patente de 25 de

Fevereiro de 1789. Mas o seu desgosto por ter de deixar a Marinha

é enorme a imagem de seu avô marinheiro assober-lhe a memória.

Parte para Damão e dois dias depois escreve ao Capitão-General

Francisco da Cunha Meneses a carta em que rescinde a aceitação

do posto para que fora nomeado dizendo-se debilitado de saúde e ansioso

dos ares pátrios. Esta carta que pertenceu ao bibliófilo Fernandes

Thomáz é bastante significativa para derrimir o lambeu a que já Camilo

Castelo Branco se insurgira. Bocage segue depois de acidentada viagem,

para Macau quase como o desejo de percorrer todos os caminhos

do Épico cujo génio é a sua constante. Em todos os lugares é recebido

com amizade e honras que sabendo-o desertor tal não sucederia!

Filipe Nery da Silveira que Bocage fora substituir na vaga de Tenente

em Damão por haver sido nomeado Feitor da mesma Praça escreveu

a Lázaro da Silva Ferreira Governador de Macau dizendo-lhe que

«Bocage carpia máguas por haver sido compelido a sair da Marinha

e que mais máguas carpia saudoso da sua Gertruria e dos pátrios ares».

Aqui se desfaz uma calunia! Há que razão tinha o poeta em bradar

de forma altisonante «Onde estão os mestres deste paiz que eu

desejo aprender ?».

Em Agosto de 1790 depois de vicissitudes várias e de tormentos

não pequenos, o poeta entra a barra de Lisboa. O ambiente em Lisboa

continua estreitissimo e ainda mais asfixiante. As perseguições a tudo

quanto cheire a jacobinismo é posto a ferros Bocage esgueira-se entre

pedreiros livres cantando a liberdade das novas ideias é espiado pelos

môscas do Intendente «andam-me atraz das canelas diz» — Contra

o despotismo declama um poema a que intitula «verdades duras».

Estes são considerados papéis ímpios e sediciosos. Entretanto o poeta

que forma a nova Arcadia passa a intituiar-se Elmano Sadino e atira

em cacos pelo ar Instituições, Governantes, Costumes satirisando

tudo que há sua volta lhe parece caduco ou carcomido. Estoira o ano

de 93. A onda que avassala a Europa faz ruir o trono da França e a

cabeça de Luiz XVI rola no cadalso. A rainha dá sinais de loucura

e tudo desaba à sua volta. É o fim! É o Fim! Diz a pobre atormentada

pela tragédia. Agita-se a nobreza do país é preciso levantar corpos
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de novas tropas. D. João perante a incapacidade de sua Mãe é à socapa
nomeado Regente. É um Príncipe adiposo, espertissimo, sempre rodeado
de frades e trazendo metidas nas calças da farda que sempre enverga,
pernas inteiras de galinha, que de fugida para Mafra onde se mete a
ouvir cantochão, na semi obscuridade da Basílica, vai tasquinhando
com o osso espetado na mão. Baba-se com frequência e tem o beiço
inferior caído bem como as pálpebras dando-lhe a aparência de alheado
a tudo que o cerca, mas estão redondamente enganados quem assim
o julgue diz o mestre de capela Nazolini, o príncipe é espertíssimo
mas faz que não vê!

É a ele que Bocage dirige o célebre soneto que lhe vai causar a
prisão e a entrada nas masmorras da Inquisição.

Se quereis bom Monarca ter soldados?

Para compor lustrosos Regimentos?

Mandai desentulhar esses Conventos

Em louvor da Preguiça edificados!

Era demais! Pina Manique catrafila-o! De cabeleira descomposta
como um possesso o Intendente dá ordem que o prendam e o Poeta
é preso a bordo da Corveta Avizo quase a levantar ferro para a Bahia
precisamente no último minuto suspensa a manobra, pelo tiro de aviso
da Nau de Registo. Bocage é trazido para terra debaixo de escolta
e conduzido à cadeia do Limoeiro. O Polícia que regista o auto de
ocorrência assina POLIZIA. A sua entrada na Cadeia, como o apal-
param, e o segredo onde o meteram, de tudo dá conta em versos magní-
ficos que se espalham entre os amigos. Dos interrogatórios a que é
sujeito transferem-no logo a seguir para os cárceres da Inquisição
onde dá entrada a 7 de Novembro de 1792. É ainda o seu grande amigo
Penalva que com outros interfere pelo Poeta. O Príncipe D. João sabedor
de algumas facécias deste não o julga por elemento perigoso senão
falaz e a 17 de Fevereiro de 1798 o Poeta dá entrada no Mosteiro de
São Bento da Saúde em Lisboa para logo de seguida a 22 de Março
passar ao Hospício de Nossa Senhora das Necessidades dos Clérigos
de São Filipe Nery. Os bonsfrades que ele tanto ridicularizou, depressa
o doutrinaram pois poucos meses depois saía em liberdade que ele
cantou primorosamente sem que o processo instaurado nele fosse encon-
trado quaisquer motivos para condenação. Mas o poeta vinha bastante
combalido. Falho de recursos, em 1801, aceita à proposta do naturalista
brasileiro o Padre Mariano da Conceição Veloso para mediante o orde-
nado de vinte e quatro mil reis, fazer as traduções de vários poemas
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didáticos. O Trabalho penoso e da máxima responsabilidade a que

se sujeitou e ainda a publicação das suas Rimas, agravaram o seu mal.

Os sucessos que as traduções obtiveram e o êxito do seu primeiro volume

a que outros se seguiram numaansiedade de quem antevê o fim próximo,

esgotou a débil saúde do vate. Para junto dele acorreu sua irmã também

falha de recursos indo ambos viver para a modesta casa da Travessa

de André Valente.

Ainda há poucos dias subi a alta soleira da porta naquele dédalo

de casario pombalino e no limiar do portal elevando-me aos poucos

pela íngreme escada entrei na pequena sala comum em que a um canto

escuro eu vislumbro o tugúrio do poeta como sombra enorme do seu

génio imortal que ali sucumbiu. Pátria de grande homem e de não

menores imbecis ouço ressoar nos meus ouvidos o arfar do poeta no

seu grande desvario.

Já Bocage não sou!... À cova escura

meu estro vai parar desfeito em vento

E ao despedir-se da vida com dolorosa mágoa na manhã de 21 de

Dezembro de 1805 com os olhos embaciados Diz! Adeus hó mundo!

Hó Natureza! Hó Nada!

É neste vazio do Nada, que a Armada esqueceu quem a serviu

e com mágoa a deixou. Façam-lhe a honra de o não esquecer que só

se enobrece quem o fizer porque na chamada histórica do maior génio

poético da pátria lusa depois de Camões o Guarda-Marinha Manuel

Maria de Barbosa L'Hedois du Bocage estará sempre presente. E

parece-me que a Armada essa velha senhora, se não honrará pouco

com isso.
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A Origem do Glorioso Corpo de Fuzileiros da Armada

(Três Séculos de História Militar Naval)

Comunicação apresentada pelo Pintor FRANCISCO

ALBERTO CUTILEIRO na Academia de Marinha

em 27 de Outubro de 1982.

EINAVA Filipe 11, nesta união ibérica a que Jaime Cortesão chamava

umaunião entrelaçada de fio de lã podre! Os negócios do reino que go-

zaram sempre de independência nominal, iam de mala pior e o gover-

nador então nomeadopara dirigir o reino, D. Diogo da Silva Mendonça, Mar-

quês de Alenquer em Portugal e Conde de Salinas em Espanha, conseguira

reunir à sua volta toda a antipatia dos portugueses. Toda a pouca nobreza

que possuíramos se esvaíra nos plainos de Alcácer Quibir, com um rei

paranóico, alimentado por sismas vários, ou ainda dispersa no vasto império

pelo Mundo repartido. Aqui e além um rebento, mas tão poucos, que o

que circundava à volta era o povo! Este povo sofredor, que ao longo da

história, tem sido sempre o povo português! Lá esteve o povo,a raia miúda,

sempre levado por encenadores já não digo inteligentes, mas oportunos

e espertos, neste teatro que tem sido a vida portuguesa no decurso de

séculos. Ao lado do vizinho rico, naquele joeiro enorme, em que somos

e seremos sempre o grão ínfimo nojoeirar para fora do crivo, como perdido

nas ambições múltiplas que nos tem cercado, somos e seremos sempre o

vizinho pobre! Mas nunca este povo, rude, pobre e sofredor, se curvou

perante o transbordar das suas ilusões perdidas, conduzidas ou encenadas

por outros que não os seus irmãos, no amanho das terras, ou no entelhar

dos casebres. Foi-o assim em 1384. Foi-no em Aljubarrota. Foi-no em

Ameixial e Montes Claros. Foi com as «Braun Bess» a servirem de nova

espécie de cacete, inutilizada para o tiro, que os fuzileiros na sencostas

de Santo António do Cântaro, despenharam os franceses das arribas do
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Bussaco, naquele reconhecimento, a que os ingleses não arriscando uma

parcela do canastro, teimam em chamar batalha e onde a glória por

inteiro coube ao Regimento de Infantaria 8 que a definiu no holocausto

do seu sacrifício. Foi ainda o povo de taifadores, almocreves ou pomareiros

que como em levantar de feira, correram os franceses gloriosos de Massena

e Soult até Toulouse a ponta-de-pé no traseiro, e foi ainda o pé descalço,

o pata ao léu da Maria da Fonte, que pondo fim aos desmandos dos nossos

desentendimentos caseiro, disse basta! Os bois ao rego e a enxada na

mão, se queremos a arca com pão! E as Saldanhadas, dos encenadores

de pacotilha, deu fim à comédia com o descimento do pano dessa década!

É pois, aqui no povo! Neste povo heróico que encontramos sempre

caminhando ao lado da pátria e sangrando ambos, que vamos encontrar

a semente lançada ao solo em 1618, a origem do actual Corpo de Fuzileiros

da Armada. Em 1618, desconheço o mês, não obstante porfiadas buscas

no Arquivo Geral de Simancas e na Biblioteca Nacional de Madrid no

Arquivo Filipino das notas informativas do reino de Portugal, consegui

encontrar algo que me pudesse identificar o dia e o mês da criação da pri-

meira unidade militar criada e fixa com carácter permanente em Portugal.
Há apenas uma nota informativa proposta pelo Conde de Basto ao Gover-
nador do Reino, Marquês de Alenquer, dando-lhe a conhecer o desejo do
povo através dos seus juízes para a criação duma unidade militar fixa e

permanente no reino para obstar às incursões dos piratas barbarescos,

alegando ser ainda seu desejo, ouvidos os juízes do povo de Lisboa, Porto,

Coimbra e Évora, que fossem extintos os escravos mouros junto do litoral

sobretudo em Óbidos, Atouguia da Baleia, Sesimbra e Vila Nova de Milfontes,
porque com os avisos deles concorriam às nossas costas em assaltos indo
até às Ilhas Adjacentes. Esclarecendo haver sido saqueada em 1616 a Ilha
de Santa Maria e em 1617 a de Porto Santo. Buarcos estava constantemente

a ser investida e todo o Algarve em perigo de ataque dos piratas! Assim

propunha-se a criação dum Terço de Infantaria permanente, pago de

conto, que acudisse a embarcar nos navios da coroa, constituído nas levas

por homens válidos no todo físico e que fossem adestrados no manejo
das armas de forma a poder dar valimento seguro nas ocasiões em que a

necessidade o impusesse! E acrescentava. Por semelhante aperto se considere
de mais necessário a defesa dos bens do reino e da fazenda de cada um!

É uma linguagem pasmosa nos dias de hoje e que o Corpo glorioso dos

Fuzileiros da Armada se deve orgulhar! Pago pelo povo, para a defesa

do povo! E eu quando digo povo, digo Pátria, porque na defesa dela se

encontraram os Fuzileiros da Armada!
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Filipe nmera um pobre diabo cheio de maleitas ascentrais extremamente

piedoso e cheio de presságios, a Rainha Margarida de Áustria não tinha

lá muitos ciúmes do pobre «Pio» porque este quando cercado de açafadas

esbeltas o seu maior prazer não sei se «Pio» se de olfato, constituía em

cheirá-las, não sei porém, até que certo ponto, porquanto Henrique Iv

o Biarnês usufruia de igual gosto. E foi o olfacto que matou o pobre
Filipe 11 porque tendo aceso um braseiro no seu quarto, as emanações

de carbono o mandaram desta para melhor. Instado pelos seus áulicos

a visitar Portugal a muito custo anuiu recioso sempre de algum contra tempo

de que aliás a sua visita e estadia foi fértil. Em Maio de 1619 atravessa o

Caia e chega a Elvas. Com ele viajava seu filho depois Filipe Iv prognata

borbónico de cabelos escorridos, louro de olhos azuis e um leve tremor

de mãos a denunciar taras congénitas. Em Évora enxameada de frades

em litania pesada e sonolenta é mimoseado com um auto de fé que a santa
inquisição julga de mérito prover a sua piedade doentia. O Terço da Armada

tinha um ano de formado, é possível que a sua constituição fora feita e esco-

lhida entre os maisválidos surradores, carpinteiros ou alvanéus hortelões espa-

daúdos acostumados a tirar a aiveca do arado num empuxão violento

do terreno barrento sustinham os bois à canga numa mostra hercúlea da

sua força de semeador ou que debulha o trigo na eira a mangual! Filipe rr

anuiu à criação do Terço da Armada Real com carácter fixo e permanente

como de corpo de infantaria paga. Ele ia de visita a Portugal e não desejaria

criar descontentamentos entre o povo que desejava sobremaneira

conquistar. Mas o povo fora forçado a pagar os festejos públicos com

desagrado total, porque de Espanha não viera um ceitil, e o povo mau

grado arcara com as despesas. Havia murmúrios e arremedos de desagrado.

Sabedor disso Filipe 111 que mandara executar Marco Túlio Catizoni,

por um grupo de portugueses em Veneza e em Milão o fazer acreditar

ser D. Sebastião jugulando o pretenso movimento que à volta do aventu-

reiro se gerou. O seu receio é enorme porque se demora em Almada oito

dias! Da tributação imposta fizera-se de Lisboa uma feérica demonstração

dum júbilo aparente a que o rei não desatilado de todo,verificou ser forçada.

Assim, logo que desembarcou da Galé acolheu-se ao mosteiro dos Jerónimos

onde os frades o acolheram surpresos da sua presença. Foi sob estas pesadas

arcarias neste Mosteiro de Santa Maria de Belém que bastas vezes nas

manhãs chuvosas entre o silêncio das nave, eu vivi o pasmo dos frades

e o receio do rei. Habitou Filipe HI o corpo principal do edifício que fica

fronteiro a este pavilhão onde nos encontramos. O rei acolhera-se persig-

nando-se quando passou o arco principal olhando os bustos da Rainha

Isabel do lado direito de quem entra e o de D. Manuel do lado esquerdo
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formando o fecho dos arcos como cariátides de anfitriões coroados na sua

humildade conventual «depois de vós nós»! Filipe nmrecolheu-se logo

e veio depois à surelfa ver do balcão entre as duas torres o formar a sua

guarda real de arcabuzeiros. Só assim dormiu algo incomodado
porque os braseiros acesos na antecâmara do balcão principal faziam

gemer a água das paredes que dela escorria em abundância. Muitos anos

tiritei de frio enregelado sob estas abóbadas, sem hábito, sem burel e sem

camandulas, apenas com coroa porque essa nunca me faltou! É possível

que o novo Terço da Armada tivesse tomado parte integrante nas ceremónias

festivas pois tinha um ano de criado e a ele o nosso D. Francisco Manuel

de Melo se refere nas suas Epanáforas de vária história ao dizer: «por haver

necessidade de se formar todos os anos, armadas do reino com gente colectícia

e junta somente para uma ou outra ocasião, a qual cessando se dispersava.

A este inconveniente se procurou atalhar nomeando-se Dom António

de Ataíde para general perpétuo da Armada em 1618 havendo alcançado

do rei para que em Portugal se levantasse e fosse fixo na Armada um Terço

de Infantaria natural, o que se fez, havendo sido nomeado para seu primeiro

Mestre de Campo D. Francisco de Almeida de grande suficiência para

maiores ocupações!

Poucas nações do Mundo se poderão orgulhar de ter na sua história

uma tradição militar tão antiga como o nobilissimo Corpo de Fuzileiros

da Armada descendente em ramo directo do velho Terço da Armada Real

da Coroa de Portugal e porque disso não resta a menor dúvida cotejemos

à luz válida do seu vasto historial os seus — trezentos e sessenta e quatro

anos de existência numa vivência de sacrifício de dar e de tão pouco receber

se não os aplausos do povo, deste povo de Lisboa, que sempre que os vê

passar garbosos e altivos no seu passo cadenciado de arma justa ao correr

do braço, que foi sempre a sua forma de desfilar tradicional desde tempos
imemoriais e só há memória da Marinha desfilar de arma ao ombro no

período que decorre de 1919 a 1961 por adopção nefasta de figurino estran-

geiro, a que 42 anos depois por configuração da espingarda-metralhadora G-3

novamente os Fuzileiros voltaram a ter a arma em desfile na sua posição

tradicional, que foi sempre a da Marinha. Aos poucos, por incúria, por

desleixo, por a mais crassa ignorância das nossas tradições militares

vamos ficando mais pobres n'aquilo que devia ser sagrado de se manter

o culto do brio militar! Dizia o rei D. Carlos que o marinheiro se avaliava

pela bitola do oficial que o comandava, um era o espelho vivo do outro.

E nada mais certo, até ainda há bem pouco anos o aforismo se mantinha

inalterável e viu-se nos plainos africanos regado pelo seu sangue generoso.

É esta a minha última palestra, chamemoslhe assim neste género de conversa
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amena, na Academia de Marinha. Sinto-me velho cansado e isolado na

tarefa a que me propus de alevantar ânimos em prol das mais nobres,

antigas e tradicionais usanças da Marinha desde os seus uniformes aos

chapéus, desde o alcacha aos botões, não entrei na roupa branca porque essa

continua imaculada porque o marujo quando nada tem que fazer, afirmava

ainda o rei D. Carlos, lava-se! Não vislumbrei no decurso de tantos anos,

senão incompreensões, despeitos, malquerenças e a mais negra a mais

crassa ignorância e inépsia por aquilo que devia constituir o mais sagrado

dos deveres o preservar acima de tudo as tradições da Marinha. E eu pergunto

daqui: Quem me ouviu, quem me deu uma simples palavra de estímulo

para um serviço que não era meu nem a mim me competia porque era

vosso? Quando há dias vi nas ruas de Lisboa os guardas-marinhas do navio-

-escola italiano Américo Vespussio e vi os seus espadins suspensos por

extensivas correias, lembrei-me dos garibaldinos da unificação italiana

de há apenas cem anos e recordei-me da perda das nossas tradições dos

mesmos espadins nos guardas-marinhas, substituída por uma anacrónica

entrega de espadas à maneira americana a que só falta atirarem com os

barretes ao ar. Perdemos as tradicionais fitas pendentes do barrete dos

marujos que vinha do princípio do século xix para adoptarmoso figurino

inglês enquanto a Marinha russa e a alemã ainda a mantém. Eu, que da

Marinha no decurso de tantos anos trouxe uma mão cheia de nada e outra

de coisa nenhuma estou na posição sempre vertical do aceno de despedida

porque o peso dos anos já se faz sentir e o desencanto de não podermos

vir a dar conta do recado mais assoberba, mais havia uma constante,

umadívida a saldar duma promessa a cumprir como ex-voto verbal e, como

fui sempre homem de boas contas, aqui estou para a liquidar na dedicatória

expressa ao Venerável, Glorioso e mui antigo Corpo de Fuzileiros da

Armada como lhe chamou o rei D. Pedro v quando em 1851 na velha

Sala do Risco do Arsenal da Marinha deu solene abertura às aulas da

Escola Naval, após a oração de sapiência proferida pelo lente da cadeira

de História.

Depois de 1640 nos alvores da independência dá D. João Iv privilégios ao

Terço da Armada, escolhendo-o para sua guarda pessoal, passando a partir daí

a denominar-se Terço da Armada Real do Mar Oceano. O nome é pomposo

e altissonante no acolchetar dos medos tradicionais pela imensidão oceânica.

O recrutamento ou leva, fazia-se mediante bandos que percorriam as ruas

da cidade e arredores precedido pelo meirinho, o escrivão, o tambor ou

caixa de guerra e por dois quadrilheiros armados de chuços. O tambor
depois de arruar era tombado e servia de mesa de escrita e de pagamento
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aos soldados alistados sendo-lhe o soldo pago adiantadamente incorpo-

rando-se estes logo na leva de alistados e assim percorria as ruas da cidade.

O dinheiro fornecido para os aprestos militares corria pelos Armazéns

e era cobrado do imposto do Consulado criado em 1593, especialmente

para sustentar a Armada da Costa. Largos anos serviu este imposto

pois em 17 de Março de 1647, data do primeiro Regimento dos Armazéns,

determinar que uma das atribuições do provedor era assistir as mostras

do Terço da Armada por este ser pago pelo Consulado. Todas as outras

despesas militares do país eram pagas pela Junta dos Três Estados. O Terço

como unidade militar era normalmente composto por 10 companhias,

com um mestre-de-campo e um sargento-mor de batalha que é o mais

antigo ascendente do que viria a ser mais tarde o capitão-de-mar-e-guerra.

Cada Companhia tinha um capitão o qual escolhia os oficiais da sua

companhia, alferes? Sargentos, cabos-de-esquadra, furriéis, pífanos e tambo-

res. Os tambores não podia ter praça de soldado por ser ofício vil ou pre-

goeiros sendo quase todos oriundos da província do Algarve ou libertos dos

cadeias com perdão para o exercício do mister de tambor. O tambor-mor

era escolhido pelo mestre-de-campo que lhe mandava fornecer um bastão

encastoado em prata com as suas armas gravadas. Com este bastão ensinava

o compasso aos tambores no acerto da cadência, e também o afinava nos

costados de todo aquele que prevaricasse no serviço. Eram duas espécies

de cadência a de rufar e a de desmoita! O Terço cuja dotação era de mil

homens tinha ainda o cirurgião, o boticário e o vivandeiro. O primeiro

receitava, o segundo fazia a beberragem e o terceiro enterrava o infeliz.

O que se poderia chamar então um serviço perfeito. Um dia, estando o Terço

da Armada aquartelado no Castelo um cavalo que fora mandado dar ao

capitão da Companhia apanhado à mão de semear um pão de munição que

fora abeberado em certa mesinha morreu pouco depois em estranhas con-

vulsões. O doente a quem a mesinha se destinava foi depois descalço pagar

uma promessa a Nossa Senhora de o ter livrado da morte. O etnógrafo

Francisco Lage tinha em sua casa este precioso ex-voto cujo pitoresco aqui

assaz registar datado de 1702. O símbolo de posto na hierarquia militar

do tempo era constituído pelo Espontão nos oficiais de capitão a alferes

e a alabarda no sargento. Duas companhias eram armadas de lança ou pique

com cerca de cinco metros de comprimento cada uma sendo,as restantes,

compostas de mosqueteiros a que se chamavam «mangas». O mosqueteiro

estava armado duma pesada arma de fogo de elevado calibre e de difícil

manejo, «o mosquete» que para ser usado necessitava ainda dum forcado

de apoio. O sistema de explosão do tiro era obtido por uma mecha acesa,

«o murrão» que se introduzia num olhal da fecharia e que premindo o gatilho
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levava este aceso com rapidez ou lentidão conforme a pressão no gatilho

até à caçoleta da pólvora fina disposta junto ao ouvido da câmara de

explosão. Como todas as armas de ante carga de calibre elevado a descarga

era violenta obrigando a um recuo não menos violento do mosquete que

bastas vezes era desmontado da coronha e os queixos do pobre mosque-

teiro que já não vinha a verificar o efeito do tiro. O estampido era

medonho, a nuvem de fumo de espantar. Como o murrão enfiava no olhal

cuja configuração o fecho dava duma cabeça de serpente assim ficou conhe-

cida esta arma como mosquete de serpentina. Os mosqueteiros formavam

em quadrado as suas mangas tendo no centro os piqueiros. Quando uma

face descarregava, após o tiro, recuavam os mosqueteiros para irem carregar

de novo as armas sendo o seu lugar ocupado pelos piqueiros. Era morosa

a operação do carregamento, o mosqueteiro com um estilete, «o diamante»

introduzia este no ouvido da câmara de explosão quase sempre obstruído

pela pólvora de grãos irregulares, depois limpava o interior do cano com

a vareta de saca trapo, introduzia depois a pólvora retirada do frasco de

madeira de buxo torneado que abria por torção da tampa e que suspendia

do talabardão a tiracol. Embuchava depois a carga com pequenos pedaços

de pelica de coelho batendo bem com o soquete da vareta enfiando de seguida

no cano de projéctil de chumboouferro vasado obtido nas Taracenas de Bar-

carena. O tiro com enorme fragor era eficaz até cinquenta metrose inofensivo

até certo modo a partir daí. A detonação bastas vezes de maior efeito para

o inimigo cercado de densa fumarada, tornando propício ao mosqueteiro

a utilização do pesado mosquete como clava de nova espécie e foi assim

mesmo que vencemos em Montes Clarosà cacetada,tal como em Aljubarrota

à pedrada das fundas dos guardadores de gado. Para que romancearmos

a história se ela vivida na sua verdadeira forma torna enormes os seus inter-

venientes. Alexandre Herculano ao perguntar-lhe D. Pedro V porque não

completava a sua história, disse! Não tenho alentos para demolir quimeras!

Comoera o fardamento da praça do Terço da Armada? De cor verde

a casaca rodada, abotoada à frente por pequenos botões de metal com os

canhões das mangas amarelos e calções verdes, nas pernas meias de linho de

dois fios e sapatos de biqueira quadrada em pele de bezerro com pala alta

e presilha de aperto segura porfivelão de metal. O Terço em combate mudava

de fardamento, passando a envergar um peitoral ou armadura, ou cossolête

com abas, saindo-lhe os braços envoltos no gibão verde, ou então usando

um pelote de anta acamurçada e na cabeça a substituir o largo chapeirão

braguês, «o murrião» de crista em aço brando fabricado em Viseu nas

Taracenas reais, era enfeitado na parte lateral com plumas coloridas

segundo as cores escolhidas pelo coronel, que ainda tinha o privilégio
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de astear bandeira, «a bandeira coronela» também decorada nas cores

heráldicas das suas armas. O mosqueteiro do Terço da Armada Real do

Mar Oceano alimentava-se a bordo de carne salgada em barricas e de

biscoito que era fabricado e cozido nos fornos de Val de Zebro. Uma ração

de carne salgada, um arrátel de biscoito e dois quartilhos de vinho por dia,

era a alimentação do mosqueteiro do Terço. Ao domingo depois da missa

era distribuida a ração de toucinho curado. Em terra recebia por dia

em vez de biscoito, dois páis de arrátel e meio de centeio e um de trigo
à escolha, e a mesma quantidade de vinho. A carne era cozida em verde

com toucinho e feijão branco. À cinta trazia o mosqueteiro uma adaga

de punho de madeira embainhada de couro que tinha duas serventias.

Servia-lhe de faca em uso alimentar, e de defesa e ataque quando introduzida

no cano do mosquete sendo assim o antepassado da baioneta de alvado.

Este dispositivo não era prático pois inutilizava o mosquete como arma

de fogo impedindo o seu uso. Mais tarde, com o invento da baioneta de

alvado cuja colocação no cano não impedia a utilização de arma de fogo

a infantaria passou a ter melhor acção operacional.

A acção mais importante que foi registada no início da sua formação

como unidade militar, aponta-se ao Terço da Armada Real da Coroa

de Portugal, a reconquista em 1625 de São Salvador da Baía tomada de

assalto aos holandeses que a 28 de Abril daquele ano pediram a capitu-

lação enviando um parlamentário ao mestre-de-campo do Terço D. Fran-

cisco de Almeida. Depois de negociações em que a intransigência de

D. Francisco de Almeida foi duma firmeza notável dando ordens que pela

brecha aberta nas fortificações se procedesse ao assalto, os holandeses

renderam-se entregando a praça em 1 de Maio. Historiar a partir daqui

as acções em que o velho Terço da Armada tomou parte seria uma comuni-

cação sobremaneira extensa recheada de factos notáveis é certo, mas que

numa simples palestra não se justificava por ser uma enumeração maciça

de datas e factos a elas ligados. Gastão de Melo de Matos no seu interessante

trabalho «Notícia sobre o Terço da Armada Real» enumerou alguns, distante

no entanto da sua totalidade, por falta de acesso à documentação real

compulsada para a sua Signópsis cronológica pelo tenente-general Manuel

Ignácio Martins Pamplona Corte Real; 1.º Conde e 1.º Marquês de Sub-

serra e da Bemposta. Aqui se encontra reunida toda a Acção do Terço

bem como de outras em que tropas do reino tomaram parte.

Mas como e porquê o nome de Terço de Fuzileiros da Armada Real

da Coroa de Portugal do Mar Oceano? O nome de terço deriva da classifica-

ção à espanhola de «tércio» formação regular de tropas reunidas sob um

comando, e encontramo-lo já na formação de tropas para a jornada de
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Alcácer Quibir em que o rei D. Sebastião determina que os terços se formem

por companhias de arcabuzeiros e piqueiros as chamadas mangas que

mais tarde nas campanhas da restauração se viriam a tornar notáveis.

Porém o termo fuzileiro, só muito mais tarde viria a reunir-se ao nominal

terço; historiemos os factos! Pelo envolvimento de Portugal na nefasta

grande aliança para onde a nossa mui antiga aliada a Inglaterra nos

arrastou, que de 1704 a 1707 ficou conhecida na história pela guerra da

Sucessão de Espanha. Não obstante o nefasto resultado que dela colhemos,

por outro lado não se perdeu a honra das armas portuguesas em campanhas

de sorte vária salvaguardando tudo a notável capacidade militar do Marquês

das Minas que nela se cobriu de glória e se tivesse tido o apoio do nosso

antiquíssimo aliado outro teria sido o curso da história e do tratado de

Utrech!
Em 1705 D. Pedro 1 estabelece para o Exército a unificação dos

calibres das armas de fogo para acabar de vez com a profusão destes, cir-

cunstância terrível para a operacionalidade das tropas pela enorme confusão

que gerava. Assim, determinou que se extinguissem os mosquetes de serpen-

tina ou murrão bem como os mosquetes de roda. Esta campanha cheia

de altos e baixos tem situações altamente cómicas com a entrada das

tropas portuguesas do Marquês das Minas em Salamanca a caminho de

Madrid em marcha relâmpago para a época. O alvoroço na cidade é grande,

repleta de conventos e as noviças do mais rico da cidade, fronteiro à estrada

principal para Madrid, ficaram no maior alvoroço porque diziam elas

à reverenda madre «los portugueses são muito beijocadores» desde logo isto

serviu a um popular compositor espanhol de zarzuelas a compor a bem conhe-

cida «As Amazonas de Tormes» onde o facto é apontado de forma mais

cómica! D. Pedro 1 mandou vir de Inglaterra, de onde havia de ser? As

primeiras armas de fecharia de Silex munidas de um fuzil onde a peder-

neira batendo produzia a chispa que iria inflamar a pólvora contida na
cassoleta. O invento era espanhol aperfeiçoado em França e depois genera-

lizado na Europa. Vaubam o célebre mestre francês de fortificação dera à

arma de Silex todo o seu poder de aperfeiçoamento balístico. Assim surgem

nas nossas tropas as primeiras armas de fuzil. O Terço da Armada recebe

as primeiras armas em Junhode 1705, estava-se em plena campanhade Verão

porque no Inverno não havia guerras a chuva molhava a pólvora e as tropas

eram obrigadas a recolher a quartéis de Inverno! Eram pândegas estas

guerras a tempo fixo em que o general Inverno era notório cabo de guerra!

Com a distribuição das novas armas são criadas em Agosto de 1705 as

primeiras companhias de fuzileiros, passando efectivamente a partir daí

a denominar-se de forma corrente por «Terço de Fuzileiros da Armada
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Real da Coroa de Portugal do Mar Oceano». Isto entenda-se não obsta

a que a sua origem se baseie de forma concreta na formação em 1618 no
Terço da Armada Real onde entronca como é bem de ver, e sobre o qual não

podem existir dúvidas! A formação é uma única, a denominação segue-se

no curso da sua vivência. Falecido D. Pedro mt em 1 de Setembro de 1706

com a maior camada de sífilis que há memória em testa coroada! Sobe

ao trono D. João v apenas com 17 anos de idade. Alvorecem nele algumas

esperanças a que o chá, os doces e o gosto do paladar freirático iria fazer

perder ao sumptuoso rei de Mafra todas as qualidades que no início do seu

reinado parecia dar mostras. Assim logo a 15 de Novembro de 1707 manda

publicar o novo Regimento pelo qual se dá nova forma à sua Cavalaria e

Infantaria aumentando-lhes os soldos. Pelo novo Regimento o Terço de

Fuzileiros da Armada Real da Coroa de Portugal do Mar Oceano, passa a

denominar-se Regimento da Armada Real. Não obstante o termo de Regi-

mento haver sido estabelecido por D. João v ele já era utilizado por

D. Pedro 1 ao determinar que o Terço da Armada se passasse a deno-

minar Regimento do Príncipe isto, evidentemente, ainda quando D. Pedro

era Príncipe Regente. Tal nome resultou em diversas perguntas de escla-

recimento para se saber qual o termo a adoptar se Terço se Regimento a

que se fixou de Regimento do Príncipe como sua guarda pessoal, tal o

aprazimento em que Príncipe Regente tinha o valimento desta unidade

militar como unidade de élite!

Cada praça de fuzileiro vencia em 1707 cinquenta e três réis e um pão

de munição de arrátel e meio sendo de trigo, ou de dois sendo de centeio,

por dia, recebendo somente trinta réis ficando vinte e três cativos para

pagamento da sua farda*. Assim o diz o cronista José Soares da Silva na sua

Gazeta em forma de carta, que o soldado ficava a receber menos do que

dantes tinha! Era o convite à valsa de roubos à mão armada e de se verem

os soldados de sentinela a pedirem esmola à porta dos quartéis isto porque,

desde o coronel proprietário do Regimento fosse ele qual fosse até aos

sargentos todos auferiam vastos proventos nos abastecimentos das praças.

Ao novo Regimento da Armada é agora distribuído novo armamento, novos

chapéus e novo fardamento, tudo à francesa. Introduz-se a cabeleira nos

soldados, feita de fio de estopa, lavada e fiada em forma de peruca com laço

preto pendente. Como o Regimento da Armada se destinava o embarques

nas Armadas do reino, as espingardas para não serem atacadas pelo bicho

nas madeiras das coronhas, eram estas pintadas de vermelho extraído

do pau Brasil. Desta forma o conjunto de casacas verdes, canhões amarelos

e caíreis nos chapéus, davam aos soldados um colorido extraordinário

as suas espingardas alinhadas ao correr do corpo pintadas de encarnado.
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De resto o fausto do rei D. João v era notório em tudo, o pior era dever

às tropas seis meses de soldo!

Perante uma crise a que ainda não tinha chegado o ouro dos quintos

do Brasil D. João v após o tratado de Utrech reforma o Exército por

Decreto de 20 de Agosto de 1715 desejando como afirma, aliviar o reino

de impostos uma vez terminada a guerra! Esta reforma reduz ao indispen-

sável o Exército determinando apenas a existência de alguns Regimentos

para guarnição das fronteiras; o curioso porém, é que é tal o valimento

activo do Regimento da Armada que determina a criação de dois Regimentos

da Armada a que une o da Junta do Comércio fixando-lhe a dotação de

mil homens cada um. Um deles ficará sendo a partir daí o Regimento de

Fuzileiros da Armada Real. Desde aí quantas páginas de glória, de heróica

e destemida bravura os fuzileiros se têm inscrito com os louros da vitória?

D. João 1v ao escolher para sua guarda pessoal o velho Terço da Armada

sempre fixo no Paço da Ribeira a que depois D. Afonso vI e D. Pedro 11

manteria, mostram bem o privilégio dado ao mais antigo corpo militar

criado e fixo em Portugal. O seu primeiro quartel é no Castelo de onde

destacava guarda para o Paço da Ribeira, dali, desfilava a guarda que ia

render com tambores e pifanos levando à frente o tambor-mor e o oficial

de espontão com borla de honras pendente, assim saía do castelejo em passo

cadenciado com destino ao Terreiro do Paço. No trajecto corria-se às janelas

para se ver através das ripadas do crivo à boa maneira mourisca a que as

mulheres portuguesas sempre viveram, verem passar os garbosos fuzileiros

da Armada Real no seu passo cadenciado, armas perfiladas todo reluzente

de metais polidos nas suas casacas verdes. À chegada ao Terreiro havia

a cerimónia do render da Guarda tradicional a que se refere o viajante

francês Mouriau da forma mais pitoresca «Antes de chegar a Guarda dos

Fuzileiros da Armada que é a Guarda do Rei de Portugal para ir render

a que de semana permanecera no seu posto, em que o oficial comandante

da mesma come à mesa do rei como seu convidado, surgem de repente os

quadrilheiros com o seu meirinho à frente, envolto na sua opa negra e munido

da sua vara sovacando o chapéu de três bicos para não descompôr a cabe-

leira e a ponteirada de chuços os quadrilheiros vão levando de roldão toda

aquela matula de vendilhões e mercadores que ali se aglomeram ao Domingo.

É um verdadeiro desabarde gritos, correrias muares aos coices líquidos entor-
nados frutas e legumes espalhados pelo chão, tudo isto entre a algazarra do

rapazio que aproveitando o arruído acorre para usufruir do que encontra es-

palhado pelo terreiro que é espantosa coisa de ver! Toda esta função se dá

para deixar ao Regimento dos Fuzileiros da Armada do Rei campo de mano-

bras para a cerimónia do render da guarda que é cerimónia digna de se ver,

13



pelo aprazimento que causa, enquanto os cães que enxameiam esta cidade

de Lisboa bebem o leite das vazilhas quebradas e entornado no Terreiro

com grande brigas entre si e que é um perigo o traseunte aproximar-se.

Chega o Regimento luzido nas suas casacas verdes com os chapéus debruados

a cairel dourado levando na frente os tambores e os pífanos tocando a

passo lento mas firme com os fuzis pintados a Krakoíite escarlate, é espectá-

culo digno de ver-se e de muito melhor apreço do que vi na vizinha

Espanhapois o soldado português tem muito melhor presença que o espanhol

(isto devendo-lhe o rei seis meses de soldo)! Uma vez chegado em frente do

Paço da Ribeira cujos eirados estão sempre repletos de senhoras de serviço

ao paço e de cortesãos o que dá a cerimónia um rico aspecto de cor, a

Guarda que é rendida forma frente à que vai render e os oficiais comandantes

das mesmas desbarrotam-se em cortesias enquanto os tambores tocam

rubando continuadamente. As bandeiras não se desdobram porque só

o fazem e se inclinam na presença do rei, são brancas esquarteladas de verde,

branco e amarelo com as armas reais ao centro e dois cordões entrelaçados

de fio amarelo e verde com borlas pendentes da lança da aste. Os fuzileiros

do rei, são homens de elevada estatura, pois o português é de meã altura

pelo que estes são escolhidos entre moços da lavoura na provínica o que

descontenta as gentes pela falta de braços para o cultivo das terras. Os oficiais

comandantes das dez companhias de fuzileiros de que se compõe o Regi-
mento que é de mil homens, são oriundos das famílias nobres do reino

e devem ter boa origem de sangue a que os portugueses chamam limpo!

Possuem bela presença física com as suas cabeleiras francesas de polvilhos.

Tudo neste país é à francesa desde os trajes oriundos de Paris até aos

pequenos espadins dos nobres. Maridos há que se arruínam com os vestidos

pagos a peso de ouro às modistas de Paris só para contento das consortes.

Quando no Terreiro do Paço há salvas da ordenança devêmo-nos pôr a

salvo pois a correria das muares espantadas, dos cães assustados e do arruído

do povo num atropelo, pode causar ao viajante incalculáveis prejuízo

físico. Ontem como hoje, porque aqui termina infelizmente a descrição

saborosa do senhor de Mouriau, o bom sabor latino das coisas portuguesas

pouca evolução colheu nos dias de hoje sempre que há festa rija com

molho ou sem ele, nesta mui nobre e sempre leal cidade de Lisboa!

Com a vinda do Conde de Schaumbourg Lippe em 1762 verifica-se

uma viragem histórica no panorama militar português, usanças, comodismo,

desleixo, o tradicional «deixa andar à portuguesa» sofreu uma fundição

total no cadinho das inutilidades e foi atirado in-loco ao barril do lixo.

Sim porque o príncipe, alemão de origem, não era para brincadeiras de

soldados. Criou, adestrou e reformou o que havia de bom e o que não
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prestava deu-lhe a vivência por finda. Estruturado o novo Exército à boa
maneira de Frederico da Prússia com introdução de certas normas inglesas
como no marchar em passo cadenciado oblíquo, tudo foi criado numa
férrea disciplina que tornou o Exército português na altura um dos mais
cotados da Europa. No curto espaço de dois anos após a campanha da
«guerra fantástica» de 1762 o Conde de Lippe impôs à Espanhae ao tenente-
-general Aranda um cessar de hostilidades altamente honroso para o
país. O príncipe alemão criara um Exército de magnífico aspecto e eficiente
acção.

Cultivando sobremaneira o brio militar dizia o Conde de Lippe nas suas
reflexões em adenda dirigida ao rei D. José «Que o brio do militar se molda
com o uniforme que enverga o soldado apegando-o ao corpo no espírito
e na presença. Que sem o primeiro ficará descalço, e que sem o segundo
ficará despido e que um soldado desleixado é um soldado sem brio e sem
honra». E mais adiante «Uma Pátria que não cultiva o brio dos seus soldados
e suas tradições militares que a enobrecem, aviltando o valor daqueles
desprezando os louros que herdou depressa perderá a sua memória histórica
e a fará perder aqueles que a conquistaram». Impressionam estes conceitos
do grande cabo-de-guerra do estratega extraordinário que foi o conde
de Schaumbourg Lippe que tão profundamente ficou arreigado nas tradições
militares portuguesas. É aindaneste período áureo que confirmando um Alvará
Régio de D. João tv que determinava para sua Guarda Pessoal o Terço
da Armada Real com suas regalias de precedência por haversido o primeiro
a organizar-se no reino, que o rei D. José manda publicar o célebre Alvará
da Precedência dos Regimentos da Armada Real e da Artilharia de Marinha
que como afirma nele, já vinha de El Rei seu bisavô, que em exercício ou
desfile os Regimentos da Armada Real formassem sempre à mão direita
de todos os outros Regimentos do reino, entestando sempre o desfile
em primeiso lugar por haver sido o primeiro a ser criado e fixo em Portugal,
acrescentado sem que essa medida por justa desmerecesse ou viesse menos-
prezar a estima e o conceito do rei pelos outros Regimentos do reino,
obrigando aos comandantes dos Regimentos da Armada Reale aosrestantes
oficiais que ao iniciar o desfile fizessem manobrar os Regimentos e se
desbarretassem em cortesias aos restantes comandantes e oficiais dos
outros regimentos mandando rufar os tambores em cortesia e só assim
podendo iniciar depois o desfile.

Chegou aqui a hora meus senhores, de eu perguntar num último alento
em defesa das tradições da Armada, que a mim já me não cabe! Porque ao
que tudo me leva a querer o haver feito num bradar em pleno deserto!
Qual será o país do Mundo que se orgulhe de ter um corpo militar tão
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antigo e nobre como o heróico brioso e destemido Corpo de Fuzileiros

da Armada de Portugal! Honra lhes seja.

Cumpri a minha promessa ela aqui fica.

E se a Marinha essa velha senhora, não gosta de gostar, no dizer de

Comandante Sacadura Cabral, ou outros que se seguirem que sejam mais

felizes que eu!

Existe na Armada um velho ditado dos princípios do século xvim que

diz curiosamente o seguinte preceito! «Onde vires um gato deitado, um

frade sentado e um marinheiro a comer esse lugar é bom».

Simplesmente eu durante vinte e cinco anos fiz sempre uma dieta

rigorosa!
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NOTA

* A mais antiga citação que no decurso de longos anos vim dedicando ao estudo

do trajo militar em Portugal e encontrei descrita de forma oficial, refere-se aos primórdios

das campanhas da independência no reinado de D. João 1v. Vem ela descrita no

artigo 41.º do Regimento de Fronteiras, sancionado pelo rei a 29 de Agosto de 1645

e diz-nos: «Quando aos soldados se derem vestidos de munição segundo a sua necessi-

dade, um em cada ano, sendo esta entrega registada no livro de assentos a mandado

do Vedor Geral para que o Almoxarife que a recebia para entrega aos soldados desse

dela conta, apresentando os soldados fardados nos dias de mostra. Era o controlo contra

desvios em que desde o coronel proprietário do Regimento aos sargentos e cabos tudo

forrava nos abastecimentos, situação a que pôs fim o Conde de Lippe nas acertadas medidas

tomadas durante a sua directa orientação.

A segunda citação ainda referente ao século xvir, reporta-se ao ano de 1664 e é-nos

dada por António de Sousa de Macedo no seu manuscrito existente na secção de reservados

da Biblioteca da Ajuda. António de Sousa de Macedo foi secretário de Estado de

D. Afonso vir, seu grande amigo e válido havendo sido perseguido por isso! Diz-nos

ele na sua Miscelânea «Sexta-feira 18 de Abril se embarcaram para Aldeia Galega (hoje

Montijo) os Terços de Infantaria da Guarnição da Armada de que é Mestre de Campo

Roque da Costa Barreto; tendo nos dois dias antecedentes passado sua mostra no Terreiro

do Paço para que vissem as casacas. O Terço da Armada de verde e forro amarelo trajando

as mesmas cores o Mestre de Campo e Oficiais». Introduziu esta gala o Conde de

Schomberg. Esta forma de vestir os soldados se aprovou, porque além dos tornar vistosos

distinguia o Terço e estimulava os soldados nas ocasiões vendo-se deixar atrás os outros.

Esta despesa saiu dos soldos dos mesmos soldados que com comodidade ficaram vestidos».

Esta forma de vestir à sua custa levou os soldados a dizerem terem ficado pior do que

dantes». O que prova ter havido certamente fardamento próprio.

Na reorganização militar efectuada por D. João v em 15 de Novembro de 1707,

sobre ela diz-nos o cronista José Soares da Silva no seu manuscrito intitulado de «Gazeta

em forma de carta» existente na secção de reservados da Biblioteca Nacional, e referente

ao dia 24 de Novembro de 1707, «Que El Rei por Decreto de 24 deste mês deu novas

e acertadas disposições nas coisas militares e entre elas foi o de acrescentar o soldo aos

soldados e cabos dando aqueles os seus trinta réis livres cada dia e na campanha o seu

pão de munição,e a sua ração de carne e a cada um o seu vestido acabado de todo. Assen-

tou-se que estes hão-de constar de casaca, calção, meias, sapatos, chapéu, duas gravatas

e duas camisas. Foram arrematantes, Henrique Jansen e D. P. Gama a 8500 cada

vestido». Esta citação curiosíssima pelo pormenor de os fardamentos serem dados por

arrematação por ainda não existir o Arsenal Real do Exército, dá-nos ainda em conta

o custo por farda, que diga-se olhando à época não ser barata de todo.
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início do ensino de Náutica em Portugal remonta, como se sabe, à

época dos descobrimentos marítimos. Segundo a tradição, o Infante

D. Henrique fundou a primeira escola para esse ensino na Vila do

Infante ou Terçanaval, em Sagres. Sabe-se que astrólogos nacionais e

estrangeiros se reuniam com o Infante para discutir problemas dos desco-

brimentos. Contudo, alguns historiadores afirmam que em Sagres nunca

houve uma verdadeira escola de Náutica. De qualquer modo, a Vila do

Infante começou a despovoar-se após a morte de D. Henrique, ocorrida

em 1460, tendo passado para Lisboa a direcção do movimento da nossa

expansão marítima. Note-se que no tempo da Marinha de Vela a grande

escola para a formação dos pilotos eram os próprios navios, onde eles

adquiriam, após muitos anos de prática os conhecimentos necessários

para o exercício das suas funções. Contudo, este sistema não se revelou

inteiramente satisfatório e por insuficiência de conhecimentos dos pilotos

se perderam muitos navios. Foi por isso criada em Lisboa, no século XvI,

uma Aula de Matemática para o ensino dos pilotos, a qual ficou a cargo

do cosmógrafo-mor, o primeiro dos quais foi, como se sabe, Pedro Nunes.

Segundo o almirante Teixeira da Mota, saudoso presidente desta Academia,

teria sido estabelecida em 1559 1, Para obterem a respectiva carta, os pilotos

deviam saber traçar derrotas, conhecer as costas e as entradas dos portos,

1 Veja-se Os Regimentos do Cosmógrafo-mor de 1559 e 1592 e as Origens do

Ensino Náutico em Portugal, por A. Teixeira da Mota.



calcular as singraduras e o abatimento do navio e determinar a sua posição

e a variação da agulha, por observações astronómicas.

A Aula de Matemática era dada na Ribeira das Naus, onde, segundo

o Regimento dos Armazéns da Guiné e Índia de 17 de Março de 1674

tinham livre entrada os alunos da aula do cosmógrafo-mor. Esta aula foi

continuada pelos sucessores de Pedro Nunes naquele cargo até ao

século xvirr. Note-se que embora destinada a pilotos, era também frequen-

tada por mestres, contramestres e guardiães e até por gente nobre que

desejava servir no mar 2. O último cosmógrafo-mor foi Luís Francisco

Pimentel que sucedeu no cargo a seu pai, em 1719, e faleceu a 2 de Setembro

de 1764. De referir que neste mesmo ano de 1764 começou a funcionar

no Porto, a 29 de Setembro, uma aula de cosmografia e náutica 3.

É de salientar que antigamente os comandantes dos navios de guerra

-capitães como então se chamavam—eram geralmente nobres e não tinham

habilitações náuticas especiais, comandando indiferentemente no mar

e em terra. Competia-lhes, principalmente, manter a disciplina a bordo

e dirigir o navio em combate. A responsabilidade pela navegação pertencia

aos pilotos e a manobra das velas era dirigida pelos mestres.

No século xvil o comandante do navio passou a ter a designação

de capitão-de-mar-e-guerra. Curiosamente, num códice, possivelmente do

século xviII, existente na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra,

indicam-se as qualidades necessárias a um soldado para ser um bom capitão-

-de-mar-e-guerra: devia ser ciente, valoroso, robusto, sofredor de trabalhos,

vigilante, afável, rigoroso, cortez, liberal e sobretudo bom cristão. Este

códice indica também os conhecimentos que ele devia ter sobre construção
naval, o navio, a artilharia e a navegação. Relativamente a esta última,

devia saber tomar a altura do sol com o astrolábio, balestilha e quadrante,

calcular a variação da agulha pela marcação do sol ao nascer e ao pôr,

reconhecer as estrelas e ter conhecimento dos ventos e das correntes e das

precauções a tomar com mau tempo ou água aberta4$ No princípio do

século xvill já existia o posto de capitão-tenente. Contudo, somente

após a subida ao trono de D. José se começa a constituir um corpo de oficiais.
Em 17575, ressurge o posto de capitão-general da Armada em que é

provido D. João da Bemposta, filho natural do infante D. Francisco,

2 Os Regimentos do Cosmógrafo-mor de 1559 e 1592, já citado.

3 Noções de Legislação Naval Portuguesa, por J. M. Dantas Pereira, p. 30.

4 «Tratado do que deve saber um bom soldado para ser bom capitão-de-mar-e-

-guerra», códice n.º 235 bis da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.

Ss Decreto de 23 de Julho de 1757.



irmão de D. João v e primo portanto de D. José. A seguir, são criados

outros postos e nos fins do século xvim a Marinha de Guerra passou

a ter uma corporação com os quadros de oficiais fixados e a hierarquia

dos diferentes postos bem definida é. Para além dos postos de capitão-

-general da Armada e de almirante, o corpo de oficiais ficou então a compor-se

de vice-almirantes, tenentes-generais, chefes-de-esquadra, chefes-de-divisão,

capitães-de-mar-e-guerra, capitães-de-fragata, capitães-tenentes, tenentes-

-de-mar e segundos-tenentes. Foi também estabelecida a correspondência
desses postos com os dos oficiais do Exército.

Como se sabe, no tempo da Monarquia os nobres exerciam os cargos

mais importantes da Administração Pública e das Forças Armadas. Adqui-

riam a cultura necessária para o desempenho daquelas funções nos colégios

de jesuítas. Quando o Marquês de Pombal fez cessar em 1759, a activi-

dade da Companhia de Jesus em Portugal, os seus colégios foram fechados,

o que levou o Marquês a fundar em Lisboa uma escola para o ensino da

nobreza. Esta instituição, criada a 7 de Março de 1761 foi denominada

Colégio dos Nobrese ficou instalada no edifício do Noviciado dos Jesuítas,

no local onde está actualmente a Faculdade de Ciências da Univer-

sidade de Lisboa.

O Colégio dos Nobres funcionava em regime de internato. Para a admissão

era necessário ter foro de moço fidalgo, idade não inferior a sete anos

nem superior a treze e saber ler e escrever. O Colégio podia receber cem

porcionistas, os quais pagavam 120 mil réis por ano. O ensino compreendia

lições de grego, latim, retórica, história, línguas vivas (francês, italiano

e inglês), equitação, esgrima e dança. Para além destes estudos de cultura

geral, considerados basilares naquela época, havia um curso matemático

destinado aos alunos que aspirassem a servir na Marinha e no Exército,

com a duração de três anos. No primeiro ano aprendiam Aritmética, Geo-

metria e Trigonometria; no segundo, Álgebra, Ánalise Infinitesimal, Cálculo

Integral, Mecânica, Estática, Hidrostática e Hidráulica; e no terceiro, Óptica,

Dióptrica, Catóptrica, Astronomia e Náutica. Os estatutos do Colégio

previam também aulas de Arquitectura Militar e Civil, Fortificação e
Desenho.

A abertura solene do Colégio dos Nobres foi a 19 de Março de 1766.
No primeiro ano entraram apenas 24 alunos e nos anos seguintes, até ao ano

lectivo de 1769-1770, mais 21 7. Os professores eram quase todos estran-

9 Decreto de 16 de Dezembro de 1789 e Aviso de 9 de Outubro de 1796.

7 Vid. História da Fundação do Colégio Real dos Nobres, por Rómulo de Carvalho,

Coimbra, 1959.



geiros. De salientar que o ensino da Álgebra e da Física se iniciou apenas

no ano lectivo de 1768-1769 e que dos 45 alunos admitidos no Colégio

até 1770 somente cinco frequentaram as disciplinas científicas 3.

Mas cedo o Colégio dos Nobres entrou em profunda crise, por negli-

gência dos alunos e falta de adaptação dos professores e, em 1771, a sua

administração foi entregue à Real Mesa Censória que procedeu a uma

devassa a este estabelecimento. O Alvará de 13 de Março de 1772 estabe-

leceu medidas rigorosas para terminar com os abusos dos alunos e dos

próprios professores. O ensino das Ciências foi abolido pela Carta de Lei

de 10 de Novembro daquele ano, sendo transferidos para a Universidade

de Coimbra os laboratórios e diversos aparelhos. A partir de 1772, o Colégio

limitou-se ao ensino das humanidades, até à sua extinção em 1837.

Curiosamente, quatro meses após a fundação do Colégio dos Nobres,

ou seja, a 2 de Julho de 1761, foi criado um corpo de 24 guardas-marinhas.

Eram equiparados a alferes do Exército e tinham o mesmo soldo, insíg-

nias e uniformes mas estes diferiam nas cores que eram iguais às dos uni-

formes dosoficiais da Armada. Para ser admitido neste corpo,era necessária

a formalidade de «provança» de nobreza, analogamente ao que fora esta-

belecido para a admissão de cadetes das tropas de terra, pelo Alvará de 16

de Março de 1757. De salientar que este alvará determinava que em cada

companhia dos regimentos podiam ser admitidos três cadetes, para se

instruírem na arte e disciplina militar º.

Ignoram-se quais as aulas que frequentavam estes guardas-marinhas,

para além da sua instrução prática a bordo, mas cedo se reconheceu que

a maioria deles não conseguia adquirir os conhecimentos indispensáveis

para a promoção ao posto imediato, ou seja, a tenente-de-mar. Note-se

que este posto foi criado a 21 de Março de 1762 e, a 30 de Julho desse mesmo

ano, foi autorizado a admissão na Armada de 12 tenentes-de-mar e de 18

guardas-marinhas «com residência e aula na cidade do Porto». Estes oficiais

destinavam-se às guarnições das fragatas de guarda-costa do Norte de

Portugal 10.

Em 1765, quatro anos depois da criação do corpo de guardas-marinhas,

D. João da Bemposta, capitão-general da Armada fez um relatório dirigido

a D.José em quefoca a necessidade de ser criada uma escola para a instrução

dos futuros oficiais. Neste documento, de que existe cópia no Arquivo

8 Vid. História da Fundação do Colégio Real dos Nobres, já citado.

9 Vid. História de Portugal por Joaquim Veríssimo Serrão, vol. VE,p. 250.

10 Colecção de Legislação Portuguesa, por António Delgado da Silva, anos 1750-

-1762.

6

 



Geral da Marinha !!, salienta-se que faltava na Armada uma academia

para ensinar aos tenentes-de-mar, guardas-marinhas e sargentos-de-mar-e-

«guerra as Ciências Matemáticas e a Navegação, bem como a Táctica e

Arquitectura navais, Aparelho e Manobra de navios. Acrescenta D. João

da Bemposta que para serem dadas estas aulas era conveniente constituir

uma companhia de guardas-marinhas, comandada por um oficial com a

graduação de capitão-de-mar-e-guerra e com dois oficiais para assistirem
às lições e manterem a disciplina e o respeito aos mestres. No referido

relatório indicam-se todos os pormenores para o funcionamento da escola,

nomeadamente os mestres necessários, horário das aulas, exames a efectuar,

mapas de instrução, informações dos alunos, registos nos livres mestres, etc.

O relatório tem apensa uma informação, datada de seis de Setembro de 1765,

feita pelo capitão-de-mar-e-guerra José Rollen Van Deck, oficial estrangeiro

ao serviço da nossa Armada, sobre a Companhia de Guardas-Marinhas

que existia no Departamento de Rochefort, em França 12, Van Deck tinha

estado doze anos na Companhia, onde, além de guarda-marinha, fora

oficial de uma das brigadas em que ela estava dividida e descreve detalhada-

mente o funcionamento desta escola que era frequentada nessa época

por 184 guardas-marinhas. De notar que estes tinham uma graduação

equivalente à de cadete. Foi com base nesta informação que D. João da

Bemposta fez o seu relatório. Era seu ajudante de ordens Manuel Carlos

da Cunha e Silveira, Conde de S. Vicente, então capitão-de-mar-e-guerra.

Curiosamente, muitas das ideias expostas naquele documento foram apli-

cadas pelo conde, quando, dezassete anos mais tarde, assumiu as funções

de comandante da nossa Companhia de Guardas-Marinhas, criada em 1782,

como veremos.
É de salientar que alguns dos guardas-marinhas do corpo criado em

1761 foram oficiais distintos da nossa Armada, nomeadamente, António

Januário do Vale, Pedro de Mendonça e Moura, Tristão da Cunha e

Meneses e Marcos da Cunha, filho do Conde S. Vicente.

Masa falta de aptidão revelada pela maior parte dos guardas-marinhas

levou à supressão desta classe, por Decreto de 9 de Julho de 1774. O mesmo

11 Vid. no Arquivo Geral da Marinha a caixa n.º 140. No Arquivo existem

além desta mais doze caixas com documentação relativa à Companhia de Guardas-

-Marinhas.
12 Além desta, havia Companhias de Guardas-Marinhas em Brest e Toulon

(vid. Glossaire Nautique, por A. Ja). Van Deck comandou as naus Nossa Senhora da

Madre de Deus, em 1762 e Nossa Senhora do Pilar, em 1764 (vid. Três Séculos no Mar

pelo comandante A. M. Esparteiro. Comandou também a fragata Nossa Senhora da

Arrábida, em 1757.



decreto determinava que em cada nau ou fragata podiam embarcar seis
«voluntários exercitantes», rapazes de doze a dezasseis anos que venciam

como grumetes. Eram escolhidos pelos comandantes dos navios de guerra

e pelo Provedor dos Armazéns da Guiné e Índia e praticavam nosexercícios

e manobras de bordo. Os que demonstrassem aptidão eram promovidos

ao posto de sargento-de-mar-e-guerra que dava acesso ao de tenente-de-mar.
De referir que o posto de sargento-de-mar-e-guerra fora criado pelo Decreto

de 10 de Junho de 1763 e que a principal função deles a bordo era fiscalizar

a distribuição das munições de guerra e de boca. Além disso, deviam apli-

car-se às manobras das velas e à pilotagem.
Todavia, este sistema inteiramente prático de formação de oficiais

também não se revelou satisfatório. Era indispensável uma escola em terra

para fornecer os necessários conhecimentos científicos aos futuros oficiais

da Armada e aos pilotos das Marinhas de Guerra e Mercante. Este estabele-

cimento veio a ser criado a 5 de Agosto de 1779 e foi denominado Academia

Real de Marinha. As aulas eram no Colégio dos Nobres, tendo começado

a 4 de Abril de 1780 13. Os alunos deviam ter pelo menos catorze anos

e saber expeditamente as quatro operações da Aritmética. Note-se que a

Academia Real de Marinha se destinava também à habilitação dos candi-

datos a oficiais engenheiros do Exército, os quais frequentavam as cadeiras

de Aritmética, Geometria, Trigonometria, Cálculo, Física e Hidráulica.

Terminadasestas cadeiras tinham aulas de Fortificação, Engenharia e Desenho.

O curso matemático que habilitava para as Marinhas Militar e Mercante

tinha a duração de três anos. No primeiro ano, os alunos frequentavam

a cadeira de Aritmética, Geometria, Trigonometria Plana e Álgebra até

às equações do 2.º grau; no segundo ano, Álgebra na sua aplicação à

Geometria, Cálculo Diferencial e Integral e Princípios Fundamentais

da Física; finalmente, no terceiro ano, Trigonometria. Esférica e a Arte

da Navegação, teórica e prática. De referir que os primeiros professores

deste curso matemático foram João Ângelo Brunelli, Miguel Franzini

e Francisco António Ciera, respectivamente do 1.º, 2.º e 3.º anos. O pro-

fessor Miguel Franzini fora contratado inicialmente para o Colégio dos

Nobres, onde regeu a cadeira de Álgebra e Geometria, tendo vindo de

Itália em 1762. Além dos professores das cadeiras, havia lentes substitutos,

os primeiros dos quais foram Custódio Gomes do 1.º ano e José Joaquim

Faria do segundo 14, Terminado o curso matemático, os alunos faziam

13 Vid. Gazeta de Lisboa de 7 de Abril de 1780.

14 Vid. Almanaque de Lisboa de 1783.

 



dois anos de embarque, sendo depois promovidos a tenentes-de-mar ou

a pilotos da Marinha de Guerra, conforme o caso. Os alunos destinados
a pilotos da Marinha Mercante tinham um curso mais reduzido, o qual

compreendia as matérias de Aritmética, Geometria Plana e Esférica e

Navegação. De salientar que os professores a alunos da Academia Real

de Marinha tinham os mesmos privilégios que os lentes e alunos da Univer-

sidade de Coimbra. Uma importante disposição do regimento desta Aca-

demia foi o estabelecimento de 24 prémios pecuniários — partidos como

então se chamava — doze para os melhores alunos do curso de Marinha

e outros doze para os do curso de engenheiros. Estes prémios eram distri-

buídos anualmente, numa cerimónia que se realizava no mês de Outubro,

à qual assistiam todos os lentes e alunos. Os estatutos da Academia

previam também a criação de um observatório. Note-se, finalmente, que

a Academia Real de Marinha ficou subordinada ao inspector-geral da

Marinha.

Em 1782, portanto três anos após a fundação da Academia Real de

Marinha, foi criada uma nova instituição destinada exclusivamente à

formação de oficiais da Armada, a Companhia de Guardas-Marinhas,

cujo bicentenário decorre assim este ano. O Decreto de 14 de Dezembro

de 1782 que a estabeleceu contém muito poucas disposições: limita-se

a restabelecer a classe de guarda-marinha com as anteriores prerrogativas,

fixando o seu número em 48 e a idade de admissão no mínimo de catorze

e no máximo dezoito anos. Para ser admitido, eram necessárias as mesmas

qualificações que para cadete do Exército, isto é, «provanças» de nobreza,

mas estavam dispensados desta exigência os filhos de oficiais de Marinha

com o posto de capitão-tenente ou superior e os dos oficiais do Exército

com o posto de sargento-mor — equivalente ao actual major — ou superior.

Além destes, podiam ser admitidos na Companhia, também com dispensa

de «provanças» de nobreza os alunos da Academia Real de Marinha que
tivessem concluído o curso matemático com prémio, mesmo que a sua

idade fosse superior à estabelecida para a admissão mas neste caso era

necessária a dispensa real. Segundo o almirante Dantas Pereira, entendeu-se

na altura que a própria experiência devia concorrer para a elaboração

do regulamento e mais instituições que haviam de reger a Companhia;

confiou-se de início quase toda a autoridade nestes pontos relevantíssimos

de zelo do seu fundador, o Conde de S. Vicente que foi o primeiro coman-

dante da Companhia 15.

15 Vid. Escritos Marítimos e Académicos, por José Maria Dantas Pereira «Discurso

na Abertura da Academia dos Guardas-Marinhas» em 1803, p. 6.



Julga-se conveniente esclarecer que na época em que foi fundada

a Companhia de Guardas-Marinhas era ministro da Marinha Martinho

de Melo e Castro e capitão-general da Armada o Marquês de Angeja, O

qual tinha sido nomeado para este cargo em 1782, após a morte de D. João

da Bemposta, ocorrida em 1780. O capitão-general era também o inspector-

-geral da Marinha e exercia assim a autoridade máxima sobre os navios

e estabelecimentos da Armada. Esta situação originou conflitos de autori-

dade entre Martinho de Melo e Castro e o Marquês de Angeja que só ter-

minaram com a morte do marquês, ocorrida em 1788, passando então

para o ministro as funções de inspector-geral da Marinha. O Conde de

S. Vicente foi, como já dissemos, ajudante-de-ordens de D. João da

Bemposta mas pediu exoneração destas funções em 1770, tendo então o

posto de coronel-de-mar. Quando o Marquês de Angeja foi nomeado

capitão-general, escolheu o conde para o cargo de seu ajudante-de-ordens,

o qual tinha, entretanto, sido promovido a posto de marechal-de-campo

com exercício na Marinha 16,
Na qualidade de inspector-geral, o Marquês de Angeja tinha na sua

directa dependência a Companhia dos Guardas-Marinhas mas delegou

a sua autoridade no Conde de S. Vicente, o qual ficou a exercer as funções

de comandante. Na realidade, foi o Conde de S. Vicente que contribuiu

de forma decisiva para a fundação da Companhia. Era sua ideia que o ensino

dos guardas-marinhas devia ser ministrado num colégio fechado, como

então sucedia em Espanha, França, Holanda e Rússia, embora outros

fossem da opinião de que se devia seguir o sistema inglês, ou seja, o regime

de escola aberta 17.
Todas as instruções, ordens e outras determinações para a abertura

e funcionamento da Companhia de Guardas-Marinhas foram elaboradas

pelo Conde de S. Vicente que as submetia previamente à aprovação do

Marquês de Angeja, sendo depois inseridas no Livro de Registo de Ordens

do capitão-general da Armada !8. O conde também as transcrevia para um

livro que denominou Registo Diário da Academia da Companhia de Guardas-

16 Segundoos Livros Mestres do Arquivo Geral da Marinha, D. João da Bemposta

faleceu a 23 de Outubro de 1780 e o Marquês de Angeja foi nomeado capitão-general

a 12 de Fevereiro de 1782. O Conde de S. Vicente começou a exercer as funções de seu

ajudante-de-ordens a 2 de Agosto de 1782. O marquês faleceu a 11 de Março de 1788.

17 Vid. Escritos Maritimos e Académicos, já citado, «Discurso na sessão de abertura

da Academia dos Guardas-Marinhas» em 1803, p. 7.

18 Vid. Livro de Registo de Ordens do capitão-general da Armada», no Arquivo

Geral da Marinha.
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«Marinhas. Este manuscrito, começado a 25 de Março de 1783 e um outro

«Borrador pertencente à Companhia de Guardas-Marinhas e à sua Real

Academia», estão arquivados na Secção de Reservados da Biblioteca

Nacional de Lisboa. O primeiro tem registos até 23 de Junho de 1787 e o

segundo foi começado em 1 de Janeiro de 1787 e acaba em 31 de Dezembro

de 1788 19.

A abertura da Companhia foi no dia 24 de Março de 1783, pelas catorze

horas, conforme as minuciosas instruções feitas pelo Conde de S. Vicente.

A Gazeta de Lisboa, de 19 de Agosto de 1783, refere-se à criação da Compa-

nhia nos seguintes termos: «Em consequência do Decreto de 14 de Dezembro

do ano findo, pelo qual S. M. foi servida criar uma Companhia de 48

Guardas-Marinhas, foi a mesma Senhora também servida ordenar o estabe-

lecimento duma Academia de Marinha para a instrução da Companhia,

incumbindo da direcção dela o excelentíssimo Marquês de Angeja capitão-

-general da Armada Real e Inspector-geral da Marinha, o qual encarregou

a sua execução ao excelentíssimo Conde de S. Vicente, marechal-de-campo

com exercício na Marinha e seu Ajudante-de-ordens. Em observância

da dita ordem se acham já estabelecidas as seguintes lições; desde 24 de

Março, as de Desenho, Arquitectura Naval, Aparelho Prático e Manobra,

Manejo de Armae Evoluções de Infantaria. Desde 25 de Junho a de Mate-

mática e desde 2 de Julho a de Língua Francesa. Todos estes exercícios

se praticam na magnífica «Casa das Formas» do Arsenal Real da Marinha,

em diferentes horas da manhã e da tarde, com tal distribuição que cada uma

das brigadas dos guardas-marinhas é instruída particularmente duas vezes

por semana em todas as artes e ciências próprias da sua profissão e toda

a Companhia o é todos os dias de manhã em Matemática e nas segundas,

quartas e sextas-feiras na língua francesa, devendo esperar-se da conhecida

capacidade dos professores e da boa ordem das lições que este estabeleci-

mento seja uma própria oficina dos mais hábeis oficiais de mar, como

promete já o gosto com que se aplicam os alunos».

Não resta assim a menor dúvida de que o legislador teve a intenção
de dotar desde logo a Companhia de Guardas-Marinhas duma Academia

anexa para a instrução dos seus alunos. Mas a Academia não foi imediata-

mente instituída porque se achou prudente deixar para mais tarde a elabo-

ração dos seus estatutos, para à luz da experiência serem estabelecidas as

disposições mais adequadas.

 

19 Códices 6473 e 249 da Secção de Reservados da Biblioteca Nacional de Lisboa.
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Dereferir que os dois primeiros guardas-marinhas foram nomeados em

Outubro de 1782, antes de ter sido publicado o decreto que criou a Compa-

nhia. Em Fevereiro de 1783 foram nomeados mais dezasseis, mas três

destes embarcaram, dois para a Índia e um para Macau, de modo que no

dia 24 de Março, data da abertura da Companhia, se apresentaram apenas

quinze. Como já dissemos, nesse dia iniciaram-se as aulas de Desenho e

Arquitectura Naval, de que foi nomeado professor o mestre de risco

João de Sousa Pather, de Aparelho e Manobra, a cargo do mestre de naus

Manuel dos Santos e de Manejos de Armas e Evoluções, de queera instrutor

o cabo de esquadra António Ferreira de Carvalho. A 25 de Junho seguinte,

começou a aula de Matemática, sendo lente o sargento-de-mar-e-guerra

José Pinto Rebelo, o qual tinha o curso da Academia Real de Marinha.

A aula de Língua Francesa iniciou-se a 2 de Julho seguinte, sendo professor

Francisco de Mendonça Sepúlveda. Finalmente a 8 de Novembro do mesmo

ano, começou a aula de Aritmética, de que foi nomeado professor e capitão-

-tenente José Jacinto de Azevedo Leiria. É curioso registar que o Conde

de S. Vicente pensou criar também lições de florete, dança, inglês e física

experimental, mas só conseguiu concretizar, mais tarde, a de florete, que

começou em 1788, sendo mestre Justino Pinot 20.

A Companhia tinha a sua sede na Casa das Formas — nome que se

dava antigamente à Sala do Risco do Antigo Arsenal da Marinha. O
Marquês de Angeja nomeou os capitães-tenentes Pedro de Mariz de Sousa

Sarmento e Agostinho da Rosa Coelho para o serviço da Companhia, os

quais o executavam às semanas, rendendo ao sábado à tarde, depois de
terminadas as aulas. Os guardas-marinhas estavam distribuídos por três

brigadas, cujos chefes eram os três alunos mais antigos. De referir

que o Conde de S. Vicente elaborou um regulamento provisional para a

Companhia, no qual estabeleceu as normas para o serviço diário e as

obrigações de todos os seus elementos, quer nas funções militares, quer

nas académicas. Antes de começarem as aulas, o oficial de serviço passava

revista às brigadas, para verificar as faltas e se os alunos estavam devida-

mente vestidos (podendo, contudo, assistir às aulas à paisana) e levaram

consigo os cadernos para as lições. Estas começavam da parte da manhã

às sete horas e de tarde às quinze, desde 20 de Março até 22 de Setembro

e às oito e catorze, respectivamente de manhã e de tarde, no semestre seguinte.

20 Cfr. Registo Diário da Academia da Companhia de Guardas-Marinhas e Escritos

Marítimos e Académicos, «Discurso na abertura da Academia de Guardas-Marinhas»

em 1803, já citados.
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As aulas da tarde tinham a duração de duas horas e depois delas os alunos

realizavam um passeio pelo recinto do Arsenal, visitando as diferentes

oficinas, armazéns e carreiras de construção. Este passeio tinha a duração

de uma hora. As três brigadas tinham as lições em diferentes pontos

da Sala do Risco, sob a vigilância do oficial de serviço que mantinha a

disciplina.

Nodia 21 de Março de 1783, foi admitido na Companhia D. Domingos
Xavier de Lima que, emborajá fosse tenente-de-mar,se sujeitou aos mesmos

exercícios que os outro alunos. D. Domingos embarcara como «volun-

tário exercitante», a 7 de Julho de 1781, na nau Nossa Senhora do Pilar

e fora promovido a tenente-de-mar em 18 de Junho do ano seguinte. Pelo

seu casamento com a Marquesa de Nisa ficou com este título e comandaria,

mais tarde, a esquadra portuguesa que colaborou com a de Lord Nelson

no Mediterrâneo, nos anos de 1798 e 1799. Nelson considerava o

o Marquês de Nisa um dos melhores oficiais-generais do seu tempo e

referiu-se com louvor ao comportamento dos oficiais e marinheiros da nossa

esquadra.

A instrução de Aparelho e Manobra era dada inicialmente com o auxílio

de pequenos modelos que existiam então na Sala do Risco. Para tornar a

instrução mais prática o Marquês de Angeja mandou construir no Arsenal,

em 15 de Abril de 1783, um modelo de grandes dimensões, com cestos,

vergas de gávea e vaus suficientemente fortes para suportar quatro

guardas-marinhas em cima. Este modelo não pôde ficar com as dimen-

sões proporcionadas, devido à pouca altura da Sala do Risco. As suas

medidas eram as seguintes:

Comprimento de roda a roda . . ... 44 pés

Boca .....lcccc 13 pés

Altura da superfície de água à borda

(bordo livre) ....cccc... 2,5 pés

Altura da mastreação. . . ..... 26 pés e 5 polega-

das 21,

Em Abril de 1783 aprontaram para sair de guarda-costa a nau Nossa

Senhora de Bom Sucesso e a fragata S. João Baptista. O Conde de

S. Vicente aproveitou esta oportunidade para mandar embarcar os primeiros

21 Vid. Livro de Registo de Ordens do capitão-general da Armada, já referido

p. 246.
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destacamentos de guardas-marinhas e elaborou as normas para a sua instru-

ção a bordo que intitulou «Regulamento para a instrução e serviço dos

destacamentos de guardas-marinhas embarcados». Na nau embarcaram

três guardas-marinhas e na fragata dois. O Marquês de Nisa também

seguiu nesta esquadra. À mostra do armamento foi passada pelo Conde

de S. Vicente, a 24 de Abril e a esquadra recebeu instruções para largar

a 28 do mesmo mês. No dia da largada foram distribuídos pelos dois navios

todos os guardas-marinhas da Companhia, acompanhados pelos capitães-

-tenentes Pedro de Mariz e Rosa Coelho, a fim de assistirem «à manobra

de largada e fazer à vela», vindo depois para terra em faluas. Terminada

a guarda-costa, a esquadra regressou a Lisboa no dia 10 de Julho de 1783.

No dia 30 de Julho de 1783, foi lançada à água na Ribeira das Naus

a fragata Tritão, de 44 peças. À cerimónia assistiu, além da família real,

«um brilhante e numeroso concurso», segundo a Gazeta de Lisboa.

Os guardas-marinhas, então em número de 25, assistiram também ao lança-

mento.

Outra efeméride que registamos,a título de curiosidade, é a admissão

na Companhia no dia 2 de Agosto de 1783 do guarda-marinha Manuel

Maria Barbosa Hidois du Bocage, nosso célebre poeta. O seu carácter

brigão revelou-se imediatamente, visto que no dia 4 de Outubro daquele

ano foi preso pelo capitão-tenente Agostinho da Rosa Coelho por ter

tido uma luta a murro e à espada com o guarda-marinha Filipe de Barros

e Vasconcelos.

Alguns anos mais tarde, a 24 de Agosto de 1786, a Rainha D. Maria 1

e os Príncipes Reais assistiram na Ribeira das Naus ao lançamento à água

da nau Medusa. Depois desta cerimónia, passaram à Sala do Risco, onde

assistiram aos exercícios da Academia dos Guardas-Marinhas. A Gazeta

de Lisboa relata o acontecimento nos seguintes termos: «S. M. e AA. pas-

saram à grande Sala das Formase aí se dignaram conceder à Companhia

dos Guardas-Marinhas a honra de presencear os exercícios da Real Academia.

Como as provas que os ditos guardas-marinhas deram nestes exercícios

da sua habilidade, instrução e desembaraço mereceram a aprovação de

S.M. e AA. é admiraram a Corte e o grande número de pessoas distintas

que ali se acharam, se fará deles mais individual menção no segundo

Suplemento». Neste Suplemento da Gazeta de Lisboa salienta-se que «todos

os sobreditos exercícios foram mandados pelos seus respectivos lentes.

Estes são todos portugueses e trabalham imediatamente debaixo da ordem

do Excelentíssimo Conde de S. Vicente, marechal-de-campo com exercício

na Marinha e ajudante-de-ordens do Excelentíssimo Marquês de Angeja,

capitão-general da Armada, o qual o tem encarregado desta direcção, e
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com a influência dos seus acertados planos mereceu a Companhia a dis-

tinção de S.M. e AA. aprovarem quanto naquele dia executou». 22

É de salientar que o Conde de S. Vicente exercia importante funções

no Paço e usava a sua influência para melhorar o ensino dos guardas-mari-

nhas e prestigiar a Companhia. Nas cerimónias de beija-mão no Paço,
compareciam os guardas-marinhas que o conde apresentava à Rainha.

A primeira vez que os guardas-marinhas assistiram a esta cerimónia foi

no dia 15 de Março de 1783, isto é, ainda antes da abertura oficial da

Companhia. Foram 13 a esta cerimónia, dos 16 então existentes, por os

outros terem dado parte de doente 23.

A Rainha D. Maria I assistia também aos exames dos guardas-marinhas

e ela própria escolhia as matérias para os interrogatórios, por meio de um

palito que introduzia, ao acaso, entre as folhas dos livros do ensino. Outras

vezes, a Rainha e o Príncipe Regente D. João (futuro D. João vi) iam à

Sala do Risco para assistirem aos exercícios da Academia dos Guardas-

-Marinhas, como já dissemos anteriormente e se repetiu nos anos seguintes,

enquanto viveu o Conde de S. Vicente. Este levava o seu desvelo a ponto

de convidar os guardas-marinhas para as festas nos seus salões, a fim de

adquirirem nestes convívios o conhecimento da vida de sociedade 24.

Mas nem tudo decorria bem na Academia dos Guardas-Marinhas:

muitos alunos fugiam ao regime escolar e procuravam ser promovidos

a tenentes-de-mar sem ter concluído o curso matemático, muito embora

ficassem com a obrigação de o concluir, mais tarde. Em 1785, o Conde

de S. Vicente passou a aplicar multas aos tenentes -de-mar e guardas-marinhas

que faltassem às aulas ou exames. Criou também prémios para os melhores

alunos que consistiam em dinheiro ou na oferta de livros, carta marítimas

e instrumentos náuticos 25.

Em 1788, o Conde numa carta dirigida ao Ministro Martinho de Melo

e Castro, refere que passados cinco anos sobre a data em que assumira o

comando da Companhia, esta ainda não tinha sido estruturada, embora

reconhecesse que a elaboração do regulamento da Companhia e da sua

Academia exigia muita meditação. Esta carta tem a data de 27 de Abril

de 1788 e nela são sugeridas várias providências que o conde propunha

que fossem imediatamente aprovadas. Daqui resultou a publicação do

22 Vid. Gazeta de Lisboa, de 29 de Agosto de 1786.

23 Vid. Livro de Registo de Ordens do capitão-general da Armada, p. 232.

24 Vid. Os Primeiros Cem anos da Escola Naval.

25 Vid, Escritos Marítimos e Académicos, já citado.
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Decreto de 14 de Julho de 1788 que reformou a Companhia, mas, curiosa-

mente, não foi então instituída oficialmente a respectiva Academia 26.

Por esta reforma, o número de guardas-marinhas passou para 60 e

foi criado o posto de aspirante, fixando-se o número destes em 24. A criação

deste posto teve em vista seleccionar os candidatos a guardas-marinhas,

sendo imediatamente demitidos os aspirantes que não revelassem as quali-

dades requeridas para o serviço da Marinha. Estes deviam ter o mínimo

de doze anos e o máximo de dezasseis e venciam três mil reis, por mês,

metade do soldo de um guarda-marinha. A Companhia ficou portanto

com 84 alunos, divididos por três brigadas, tendo cada um um chefe-

-tenente-de-mar, um brigadeiro e um sub-brigadeiro, ambos tenentes de

Infantaria. Neste decreto são reconhecidos o vigilante cuidado e acerto

com que o Conde de S. Vicente exercera a direcção da Companhia desde
1783, sendo então confirmado nos cargos de comandante e inspector.

Foram também atribuídos à Companhia um auditor (o auditor de Marinha),

um secretário, um cirurgião e um capelão.

Para auxiliar o Conde no comando da Companhia foi nomeado, em

1788, o capitão-de-mar-e-guerra Joaquim José dos Santos Cassão e passou

a haver desde esse ano mais um professor de Matemática, o capitão de

Infantaria com o curso de engenheiro Eusébio Dias Azedo, ficando assim

a escola com dois professores desta cadeira 27. Note-se que o conde foi

também dispensado, em 1788, das funções de ajudante-de-ordens do capitão-

-general da Armada, para se poder dedicar integralmente à sua missão de

comandante e director 28.

Em 10 de Setembro de 1788, assentou praça de aspirante a guarda-

-marinha José Maria Dantas Pereira de Andrade que frequentara a Aca-

demia Real de Marinha durante dois anos e fora admitido na Companhia

como prémio dos seus estudos. Dantas Pereira era um aluno brilhante

e logo em Janeiro de 1789 foi proposto pelo Conde de S. Vicente para

a promoção a guarda-marinha. Alegou o conde que ele fora examinado

na sua presença pelos lentes e mestres da Academia dos Guardas-Marinhas

e dera inteira conta de todas as matérias e em algumas excedera mesmo o

que era exigido aos outros aspirantes para serem promovidos. Acrescia

ainda que pelos vastos conhecimentos que Dantas Pereira já então possuia

de Matemática merecera a distinção de desde logo ensinar na Academia

 

26 Vid. «Borrador pertencente à Companhia de Guardas-Marinhas», já citado.

27 Vid. Escritos Marítimos e Académicos.

28 Vid. Livros Mestres do Arquivo Geral da Marinha.
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os primeiros elementos daquela ciência 2º. A Rainha D. Maria 1 atendeu

o pedido € Dantas Pereira foi promovido à 18 de Janeiro de 1789. Ainda

nesse mesmo ano, à 17 de Dezembro, foi promovido a tenente-de-mar,

mas com à condição de continuar à prestar serviço na Compa: ia, onde

ficou a exercer às funções de chefe da 3.º brigada 3º. Em Outubro de 1780,

foi nomeado lente de Matemática, cargo em que Se manteve durante muitos

anos, assumindo mais tarde o de comandante da Companhia e director

da sua Academia, como veremos a seguir. Dantas Pereira foi sócio efectivo

da Academia das Ciências de Lisboa € publicou muitos trabalhos de grande

interesse para à Armada.

Era desejo do Conde de S. Vicente que fosse atribuída à Companhia

uma fragata de 74 a 75 peças para instrução dos guardas-marinha
s.

Contudo, apesar das suas diligências, somente em 1790 foi possivel efectuar

uma viagem de instrução, na fragata Cisne, onde o conde embarcou, tendo

nessa altura O posto de tenente-general.
Nesta viagem participou à maior

parte dos oficiais, guardas-marinh
as e aspirantes da Companhia. Acompa-

nhou a fragata Cisne O bergantim Falcão. Os dois navios partiram de Lisboa

em Julho de 1790 e visitaram OS portos de Gibraltar, Algeciras, Cádiz e

Lagos, regressando ao Tejo em Setembro daquele ano 31,

Depois da morte do Marquês de Angeja, ocorrida a 11 de Março

de 1788, O Ministro Martinho de Melo e Castro assumiu à inspecção-geral

de todos OS organismos d
a Armada, ficando assim à Compan

hia de Guardas-

Marinhas sob a sua directa dependência. Ma
s Melo e Castro não se enten-

dia bem com O Conde de S. Vicente e as relações entre OS dois foram

sempre difíceis, até ao falecimento do Ministro, à 24 de Março de 1795.

O conde pouco lhe sobreviveu, visto que faleceu à 8 de Dezembro daquele

mesmo ano. Depois da sua morte, ficou comandant
e interino da Compa-

nhia O chefe-de-divisã
o Joaquim José dos Santos Cassão o qual já acos-

tumado ao comando do seu antecessor, manteve Os Usos preexistentes.

Entretanto, OS lentes e oficiais da escola sentiam cada vez mais à neces-

sidade de estatutos que consolidassem € regulassem à Academia dos

Guardas-Marin
has 32, Os lentes foram por fim encarregados da elaboração

1

29 Esta proposta está arquivada nas caixas de documentos da Companhia de

Guardas-Marinh
as, do Arquivo Geral da Marinha.

30 Segundo Os Livros Mestres do Arquivo Geral da Marinha.

31 Vid. Gazeta de Lisboa, de 16 de Julho de 1790 e 5 de Outubro do mesmo ano.

32 Vid. Escritos Maritimos e Académicos, «Discurso na abertura da Academia

dos Guardas-Marin
has» em 1803, P- 14.

17



de Marinha»e logo que revelassem aptidão para a vida do mar eram promo-

vidos a segundos-tenentes. Deste modo, ficaram dispensados os dois anos
de embarque a que estavam anteriormente obrigados, o qual devia incluir

uma viagem à Índia ou ao Brasil.

O chefe-de-divisão Joaquim José dos Santos Cassão, embora conti-

nuasse a pertencer à Companhia, foi nomeada para comissão de embarque

em Janeiro de 1797, passando a exercer as funções de comandante o lente

Eusébio Dias Azevedo. Este manteve-se nessas funções até Outubro daquele

ano, sendo depois substituído pelo lente Silva Pontes. Mas o sargento-mor

Eusébio Dias Azedo voltou às funções do Comandante interino em Março

de 1799. Estas sucessivas mudanças de comando, exercidas ainda por cima

com carácter de interinidade, afectaram gravemente as condições de disci-

plina da Academia. Os registos diários desaparecem, ignora-se a morada

e o destino de muitos alunos e chega a verificar-se a promoção de onze

guardas-marinhas sem que qualquer deles estivesse nas condições dos

estatutos 37. Em 1798, foram nomeados lente de Matemática o professor

substituto João Martiniano de Oliveira e Sousa e lentes substitutos da

mesma cadeira, o doutor Manuel Pedro de Melo e Francisco de Paula

Travassos, este último lente substituto da Universidade de Coimbra, o qual

acumulava o seu cargo com as funções do lente da Academia Real de

Marinha. Cita-se este facto, por ter sido uma das poucas vezes em que

um professor desta Academia era simultaneamente lente da Academia

dos Guardas-Marinhas apesar de se afirmar algumas vezes o contrário.

Entretanto, foi criado, por Aviso de 15 de Março de 1978, o Observa-

tório Real de Marinha que foi instalado junto ao Dique do antigo Arsenal.

O seu primeiro inspector foi o vice-almirante Pedro de Mendonça e Moura

e o primeiro director e capitão-de-fragata Manuel do Espírito Santo Limpo,

tendo sido nomeados ajudantes o primeiro-tenente Paulo José Maria Ciera,

o primeiro-tenente da Brigada Naval Carlos Teodoro Dumoiseau de Monfort,

o primeiro-tenente António Caetano de Sequeira Sério e o segundo-tenente

Raimundo José de Oliveira. É interessante registar que em 1799 o Obser-
vatório publicou as primeiras «efemérides náuticas», com a tábua de decli-

nação do sol ao meio-dia e outras tábuas úteis para a navegação que foram

calculadas pelo primeiro-tenente Dumoiseau de Monfort 38,

Criado o observatório, foi determinado que os alunos das duas Aca-

demias de Marinha destinados à Marinha de Guerra ou Mercante deviam

37 Vid. Escritos Marítimos e Académicos, p. 19.

38 Vid. Almanaque de Lisboa, de 1798 e Gazeta de Lisboa, de 8 de Janeiro de 1799.
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ser ali instruídos nas observações e cálculos astronómicos, não podendo

ser admitidos na Marinha de Guerra na classe de voluntários ou promo-
vidos a segundos-tenentes sem ter aprovação nos exercícios práticos que ali

efectuavam 3º.

Não queremos deixar de referir um outro importante acontecimento

do ano de 1798: a 30 de Junho desse ano foi fundada a Sociedade Real

Marítima, Militar e Geográfica, cuja sede era na Sala do Risco e de que

eram membros natos os lentes das Academias de Marinha e dos Guardas-

-Marinhas. À sessão inaugural desta sociedade, no dia 22 de Dezembro

de 1798, presidiu o Príncipe Regente D. João, tendo nela falado o Ministro

da Marinha D. Rodrigo de Sousa Coutinho e o capitão-de-fragata Dantas

Pereira. Tinha como finalidade a elaboração de cartas hidrográficas,

geográficas e militares e em 1798 já tinha iniciado o levantamento da carta

de Portugal, de que fora encarregado o professor Ciera, da Academia

de Marinha. O primeiro secretário desta sociedade foi o professor Francisco

de Paula Travassos, lente das duas Academias de Marinha 40,

Por resolução de 11 de Dezembro de 1799, o curso matemático da

Academia dos Guardas-Marinhas passou a ser o mesmo que o da Academia

Real de Marinha, com as matérias divididas pelos mesmos anos. Além disso,

o ano de embarque que os guardas-marinhas faziam no fim do primeiro
ano foi transferido para o fim do curso. Esta medida teve como finalidade

obrigar os alunos a concluírem o curso matemático antes de saírem da

Academia.
É de salientar, contudo, que apesar da fundação da Companhia de

Guardas-Marinhas não diminuiu a frequência de alunos na Academia

Real! de Marinha. Em 1793, estavam inscritos na 1.º Cadeira 55 alunos

militares, 109 paisanos, 10 voluntários militares e um religioso; na 2.º

Cadeira, 16 militares e 23 paisanos; na 3.º Cadeira,5 militares e 9 paisanos*1.

Em 1799, eram tantos os alunos matriculados: na 1.º Cadeira que se tornou

necessário distribuí-los por duas turmas, ficando uma a cargo do lente

proprietário e a outra do lente substituto. Foi também determinado

que os alunos reprovados no primeiro exame de Aritmética eram imediata-

mente excluídos, podendo, contudo, voltar a matricular-se no ano lectivo

seguinte 42. Todavia, a afluência, em 1800, era tão elevada que a disciplina

nas aulas era afectada. Foi então determinado, como medida morigeradora,

39 Decreto de 6 de Junho de 1798.

40 Vid. Gazeta de Lisboa, de 3 de Agosto de 1798 e 5 de Janeiro de 1799.

41 Vid. Almanaque de Lisboa, de 1793.

42 Decreto de 14 de Dezembro de 1799.
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que os alunos que dessem vinte faltas não justificadas ou faltassem às saba-

tinas perderiam imediatamente o ano, embora pudessem voltar a matri-

cular-se no ano lectivo seguinte 43. Frequentavam nessa época a 1.º Cadeira

281 alunos, distribuídos por duas turmas, a 2.º Cadeira, 45 alunos e a

3.º, 93, o que perfazia 419 alunos na Academia Real de Marinha“4,

No princípio do século xix o Corpo da Armada Real estava já com

um número excessivo de oficiais, pelo que se tornou necessário restringir

as admissões na Companhia de Guardas-Marinhas, passando a ser exigido

aos candidatos o foro de fidalgo pelo pai e pela mãe e que estes tivessem

vivido «à lei da nobreza». Apenas eram exceptuados desta exigência os

filhos de capitães-de-mar-e-guerra, coronéis e oficiais generais 45. Além

disso, a entrada no Corpo de Oficiais ficou limitada do seguinte modo:

1) Aos guardas-marinhas com o curso completo e os respectivos

embarques;

2) Aos «voluntários» da Academia Real de Marinha, com apro-

vação nas cadeiras de Construção Naval, Aparelho e Manobra,

Táctica e Artilharia, da Academia dos Guardas-Marinhas,

os quais eram admitidos como guardas-marinhas extraordi-

nários;

3) Aos primeiros pilotos com cinco anos de exercício nesta cate-

goria;

4) Aos engenheiros construtores com o curso completo. Para

além, destes, foi ainda autorizada a admissão no quadro de

oficiais dos «voluntários» existentes naquela época.

É curioso registar que o Decreto de 13 de Novembro de 1800 que es-

tabeleceu estas limitações à entrada no Corpo da Armada Real institiu

também o princípio de que as promoções dos oficiais deviam ser feitas

na proporção de 3/4 por antiguidade e 1/4 por mérito. O mesmo decreto

determinou que todos os anos se armasse uma corveta para o embarque

durante as férias dos alunos da Academia dos Guardas-Marinhas e dos

«voluntários» oriundos da Academia Real de Marinha. Julga-se, con-

tudo, que estas viagens nunca foram efectuadas.

43 Decreto de 27 de Setembro de 1800.

44 Almanaque de Lisboa de 1800.

45 Decreto de 13 de Novembro de 1800. A admissão dos filhos de capitães-de-mar-

-e-guerra, coronéis e oficiais-generais foi autorizado pela Resolução de 19 de Dezembro

de 1800.
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Entretanto, a Companhia de Guardas-Marinhas continuava sem

comandante efectivo. A situação era caótica por falta de liderança dos

sucessivos comandantes interinos e até as próprias instalações da escola

se deterioravam. Reinava a mais indisciplina. Foi nestas circunstâncias que

o capitão-de-fragata Dantas Pereira fez o surpreendente pedido ao Ministro

da Marinha D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para ser nomeado comandante

da Companhia, embora ficasse a acumular esse cargo com as funções de

professor, para evitar, segundo as suas palavras, desaires e colisões de

autoridade e por se julgar credor dessa particular atenção dada a genera-

lidade de conhecimentos que possuía dos diferentes ramos daquele serviço,

por ter passado por todos os seus graus e diversos estados 46, Nomeado

pouco depois comandante, por Aviso de 21 de Junho de 1800, imediatamente

as suas qualidades de chefia se revelaram e a disciplina foi rapidamente

restaurada. Graças aos seus esforços, as instalações da escola foram

também melhoradas. Como já dissemos, inicialmente todos os exercícios

e aulas eram na Sala do Risco. A Companhia dispunha apenas duma sala

para cartório (secretaria), do quartel do estandarte e dum paiol onde se

guardavam apetrechos de Artilharia. Mais tarde, o quartel passou a ser

utilizado como sala de Navegação e de Cálculo e foi instalado um gabinete

para arrecadação de instrumentos geométricos, astronómicos e mecânicos.

Durante o comando de Dantas Pereira foram inauguradas novas salas

de aula, restaurado o navio-modelo existente na Sala do Risco e renovada

a bateria ali colocada para exercícios de Artilharia, a qual passou a dispor

duma peça para treinos de pontaria. A Biblioteca da Academia foi também

arranjada e aumentada. De notar que esta biblioteca fora criada por Decreto

de 1 de Abril de 1802, para nela ser instalado um depósito de escritos

marítimos de autores portugueses. Dantas Pereira procurou ainda melhorar

a instrução dos guardas-marinhas a bordo, para o que nomeava professores

da escola para os acompanhar durante os embarques 47.

Em 1801, foram nomeados lentes substitutos de Matemática, para

os lugares anteriormente ocupados pelo doutor Manuel Pedro de Melo

e pelo primeiro-tenente Tristão Álvares da Costa Silveira, o primeiro-tenente

António Caetano Sequeira Sério e Manuel Ferreira de Araújo Guimarães,

os quais tinham prestado serviço no Observatório Real de Marinha.

46 Este documentoestá arquivado nas caixas respeitantes à Companhia de Guardas-

“Marinhas existentes no Arquivo Geral da Marinha.

47 Vid. Escritos Marítimos e Acadêmicos, «Discurso na abertura da Academia

dos Guardas-Marinhas» em 1803, pp. 20 e seguinte.
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Naquele ano, foi ainda nomeado lente substituto de Matemática o bacharel

José Joaquim Pereira.

No ano seguinte (1802) entrou para o lugar de lente de Artilharia

o capitão-de-fragata António Gonçalves Pereira, o qual ficou também a

exercer as funções de vice-comandante. Nesse ano, a Companhia tinha

nove oficiais das brigadas, 61 guardas-marinhas e 21 aspirantes, o que

dava um total de 91 alunos 43.

Mas aproximava-se um período conturbado da nossa história que

iria ter consequências muito importantes para a Companhia dos Guardas-

-Marinhas e para a sua Academia. Portugal, para o qual era fundamental

o comércio com a Inglaterra não respeitou o bloqueio continental, imposto

pela França, em 1806, àquele país e Napoleão mandou invadir o nosso

território. Quando as tropas de Junot entraram em Portugal, D. João vI,

tomou a decisão de partir para o Brasil, então colónia portuguesa. Foi

rapidamente armada uma esquadra, composta de oito naus, três fragatas,

três bergantins, duas escunas e uma charrua, para a retirada da família

real, dos ministros, altos dignitários da Corte e famílias nobres, num total

de 15000 pessoas. A Companhia de Guardas-Marinhas recebeu também

ordem para partir, tendo embarcado na nau Conde D. Henrique.

Dantas Pereira levou consigo todos os alunos, a biblioteca, o arquivo,

a bandeira e os instrumentos que, à pressa, conseguiu reunir. Acompa-

nharam-no os lentes de Matemática João Martiniano de Oliveira e Sousa,

Manuel Ferreira de Araújo Guimarães e Joaquim Ângelo Coelho Freire

e o mestre de Aparelho e Manobra Nicolau José Ribeiro. O lente de Arti-

lharia António Gonçalves Pereira, os lentes de Matemática Eusébio Dias

Azedo e José Joaquim Pereira e o mestre de Arquitectura e Desenho José

Corrêa ficaram em Lisboa 4º.
A 27 de Novembro de 1807, D. João vi embarcou na nau-capitânea

Príncipe do Brasil. A esquadra, ao mando do vice-almirante Manuel da

Cunha Souto-Maior, largou do Tejo a 29 de Novembro, a caminho do

Brasil, tendo chegado ao Rio a 18 de Janeiro de 1808.

O arquivo e a biblioteca da Academia nunca mais voltaram a Lisboa.

Quando à bandeira, foi encontrada, em 1872, pelo almirante Augusto

de Castilho numa igreja de Quelimane (Moçambique) misturada com

artigos religiosos. A bandeira voltou então para Portugal mas foi parcial-
mente destruída durante o incêndio que queimou a Sala do Risco e algumas

48 Segundo a Gazeta de Lisboa e o Almanaque de Lisboa, de 1802.

49 Vid. Os Primeiros Cem Anos da Escola Naval e o Almanaque de Lisboa

de 1807 e 1812.
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dependências da Escola Naval, em 18 de Abril de 1916 59, De referir que

consta dum documento existente no Arquivo Geral da Marinha a relação

de todos os artigos que foram levados para o Brasil em 1807 51.

Logo que chegou ao Brasil, Dantas Pereira iniciou diligências para

recomeçar ali as actividades da Companhia de Guardas-Marinhas e da sua

Academia, tendo conseguido que lhe fossem cedidas algumas dependências

do Mosteiro de S. Bento que adaptou para o funcionamento da escola.

Dantas Pereira foi promovido a chefe-de-divisão — posto equivalente

a contra-almirante — pouco depois da chegada ao Rio de Janeiro e mante-

ve-se no comando da Companhia e nas funções de professor de Matemática

até 1817, ano em que foi promovido a chefe-de-esquadra graduado e
pediu a exoneração de comandante, o que foi aceite em 15 de Novembro

de 1817. Foi também jubilado nas funções de lente de Matemática a 13 de

Abril de 1818. Promovido a chefe-de-esquadra efectivo a 13 de Maio de 1819,

foi nomeado conselheiro do Almirantado, organismo que tinha a sua sede

em Lisboa. Veio então para Portugal na charrua Magnánimo, tendo desembar-

cado em Lisboa, a 28 de Agosto de 1820. Após a extinção do Conselho

do Almirantado, em 1822, passou para as funções de vogal do Real Conselho

de Marinha. Este organismo tinha funções judiciais e foi criado pelo Decreto

de 3 de Outubro de 1823. Depois da vitória liberal, Dantas Pereira foi

demitido da Armada e partiu para França, onde faleceu em Paris, a 23

de Outubro de 1836 52.

Exerceram as funções de professores da Academia dos Guardas-Mari-

nhas no Rio de Janeiro, para além daqueles que para lá partiram em 1807,

o capitão de Artilharia Joaquim Inácio Lima e o major da Brigada Real

de Marinha José Corrêa de Sousa, ambos lentes de Matemática, o tenente-

-coronel de Engenharia Luís Magno dos Santos, lente de Artilharia, o padre,

António do Carmo Pinto de Figeiredo, professor de Desenho, José de Cristo

Moreira, professor substituto desta última cadeira e o segundo-tenente

João António Pussich, nomeado lente substituto de Matemática em 1816

e lente efectivo em 1818 53.

Em 1820, era vice-comandante da Companhia de Guardas-Marinhas

no Rio de Janeiro o chefe-de-divisão Francisco Maria Teles, auditor, o

so Vid. Os Primeiros Cem Anos da Escola Naval.

51 Este documento faz parte da documentação referente à Companhia de

Guardas-Marinhas do Arquivo Geral da Marinha.

s2 Vid. Os Primeiros Cem Anos da Escola Naval e os Livros Mestres do Arquivo

Geral da Marinha.

53 Vid. Livros Mestres do Arquivo Geral da Marinha e o Almanaque de Lisboa

de 1812 a 1820.
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desembargador António Correia Picanço, secretário, o primeiro-tenente

João Henriques de Paiva e cirurgião, António José da Silva Calado.

Prestavam serviço na Companhia o capitão-de-mar-e-guerra graduado

Caetano Procópio Godinho e o capitão-tenente FradiqueSilvério de Araújo.

A Companhia tinha então 21 guardas-marinhas e 12 aspirantes 34.

Em 1821, D. João vi regressou a Lisboa e o governo e as restantes

instituições voltaram a funcionar em Portugal. Contudo, apenas no ano

seguinte o Ministro da Marinha Joaquim José Monteiro Torres, por des-

pacho de 4 de Janeiro, deu instruções ao Conselho do Almirantado para

o regresso do Rio de Janeiro da Companhia de Guardas-Marinhas, bem

como do seu cartório e biblioteca. No mesmo despacho, o Ministro pediu

ao referido Conselho para indicar um oficial para o cargo de comandante

interino dos guardas-marinhas e aspirantes 55. De salientar que, em 1823,

havia 34 guardas-marinhas, 28 dos quais em Portugal e os restantes no

Brasil e 82 aspirantes, 47 dos quais com vencimento e destes 21 em

Portugal e 26 no Brasil e 35 sem vencimento, estando 31 em Portugal e

4 no Brasil56. Foram os elementos da Companhia dos Guardas-

-Marinhas e da sua Academia que ficaram no Brasil que constituíram

o embrião da futura Escola Naval brasileira.

Entretanto, a 4 de Julho de 1825, reabriu em Lisboa a Companhia

dos Guardas-Marinhas nas suas antigas instalações da Sala do Risco,

tendo sido nomeado comandante e director da sua Academia o capitão-

-tenente João de Fontes Pereira de Melo. O ensino dos guardas-marinhas

foi reorganizado pelo Regulamento Provisório de 29 de Março de 1825.

A companhia foi dividida em duas brigadas e o número de guardas-marinhas

fixado em 40, incluindo-se neste número os aspirantes que venciam soldo.

Os alunos passaram a frequentar o curso matemático na Academia Real

de Marinha, sendo consideradosdiscípulos desta Academia. Apresentavam-

-se nas aulas sob a forma de destacamento, comandado pelo aluno mais

antigo ou graduado. Na sede da Companhia tinham lições de Artilharia

e Manejo de Armas, Desenho e Construção Naval Prática, Táctica Naval

e Aparelho e Manobra. A Companhia tinha, além do comandante e director

que era também professor de Táctica Naval, um vice-comandante e

professor de Artilharia, um professor de Desenho e Construção Naval

Prática, engenheiro-construtor e um mestre encarregado das lições de

s4 Almanaque de Lisboa, de 1820.

55 ma cópia deste despacho faz parte da documentação da Companhia de

Guardas-Marinhas existente no Arquivo Geral da Marinha.

56 Vid. Almanaque de Lisboa, de 1823.
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Manobra. Para estes cargos foram nomeados, em 20 de Junho de 1825,

respectivamente, o capitão-tenente Fradique Silvério de Araújo, o primeiro-

-tenente engenheiro-construtor José Matias dos Santos e o segundo-tenente

graduado António Gonçalves Valença. Em 21 de Junho de 1825, existiam

24 guardas-marinhas, 68 aspirantes e 37 «voluntários» 57. É de salientar

que enquanto a Companhia esteve no Brasil continuaram a ser admitidos

«voluntários» na Armada, oriundos da Academia Real de Marinha, a qual

ficou a funcionar em Lisboa.

Com a vitória dos liberais foram abolidas as «provanças» de nobreza

para a admissão na Companhia de Guardas-Marinhas. A abolição foi

decretada em 27 de Agosto de 1832 pelo Governo liberal, passando a

exigir-se para a admissão somente que os candidatos tivessem mais de dez

anos de idade e a máxima de quinze, constituição vigorosa, soubessem

ler e escrever e as quatro operações com números inteiros, decimais e

fracções. Foi então extinta a classe dos «voluntários» que já não tinha razão

de subsistir.

O capitão-tenente João de Fontes Pereira de Melo exerceu o comando

da Companhia e a direcção da Academia até 1839. Este oficial foi, mais

tarde, ministro da Marinha e conselheiro de Estado, tendo atingido o

posto de chefe-de-divisão. Foi também membro da Academia das Ciências

de Lisboa. Em 19 de Fevereiro de 1839, foi nomeado comandante o capitão-

-de-fragata João Pedro Nolasco da Cunha. A escola tinha então, além dos

professores de Artilharia, Arquitectura e Manobra, mestres de francês,

inglês e esgrima, um comandante militar e um secretário. Havia 38 guardas-

-marinhas efectivos, 19 agregados, 27 graduados e 61 aspirantes 58.

Aproximavam-se porém os últimos anos da Academia dos Guardas-

-Marinhas. Em 1837, foi criada a Escola Politécnica que sucedeu à Academia

Real de Marinha 5º. Os alunos da Academia dos Guardas-Marinhas e

os candidatos a pilotos continuaram, contudo, a frequentar na Escola

Politécnica o curso matemático, muito embora em regime transitório.

Esta situação e os graves inconvenientes para a disciplina que resultavam

dos alunos ficarem fora da vigilância dos seus oficiais durante parte do

dia, levaram o capitão-de-mar-e-guerra Lourenço Guermack Possolo

que substituira, em 28 de Abril de 1841, o capitão-de-fragata João Pedro

Nolasco da Cunha no comando da Companhia, a propor a criação duma

escola especial de Marinha no mesmo local onde esta funcionava, isto é,

  

s7 Conforme a documentação existente no Arquivo Geral da Marinha.

s8 Vid. Almanaque de Lisboa, de 1839.

s9 Decreto de 11 de Janeiro de 1837.
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na Sala do Risco e dependências anexas. Acrescia que na opinião do coman-

dante Guermack Possolo o curso matemático, embora permitisse uma

«instrução transcendente e superabundante era deficiente para a profissão

a que se destinava 6º. A Escola Politécnica foi ouvida sobre esta proposta

e não concordou com a teoria de que fosse prejudicial para a disciplina

a frequência das suas aulas, considerando, por outro lado as matérias

ali leccionadas indispensáveis à formação dos aspirantes. O Ministro da

Marinha nomeou então uma comissão para estudar o assunto e esta propôs
que o ensino fosse independente da Politécnica e o curso reduzido na sua

duração. Mas esta solução não deve ter agradado ao ministro e nova

comissão foi nomeada, desta vez constituída por «pessoas técnicas» e lentes

da Escola Politécnica 61, Daqui nasceu a Escola Naval, criada por Carta
de Lei de 23 de Abril de 1845, sendo extinta a Academia dos Guardas-

-Marinhas. Os alunos passaram a frequentar primeiramente as cadeiras

preparatórias na Escola Politécnica, como aspirantes de 3.º classe e, só

depois de as concluírem, iniciavam o curso da Escola Naval. O primeiro
comandante desta escola foi o capitão-de-fragata António Lopes da Costa

Almeida que foi também o último director da Academia dos Guardas-

“Marinhas, tendo substituído o capitão-de-mar-e-guerra Lourenço Guer-

mack Possolo, em 7 de Novembro de 1843. Anteriormente exercera as

funções de professor de Artilharia 92. Na altura da extinção da Acade-

mia, havia 28 guardas-marinhas efectivos, 17 graduados, 12 aspirantes

com soldo e 108 sem soldo 63.
De referir que os alunos da Escola Naval foram integrados num corpo

militar que manteve o nome de Companhia de Guardas-Marinhas e conti-

nuou com o seu quartel na Sala do Risco. A Escola Naval ocupouas antigas

instalações da Academia dos Guardas-Marinhas e ali continuou até ser

transferida para o Alfeite, em 1936. Quanto à Companhia, passou a ser

designada por Corpo de Alunos Militares da Escola Naval, em 1887, e

60 Vid. o ofício de 20 de Julho de 1841 do comandante da Academia dos Guardas-

-Marinhas para o ministro da Marinha José Ferreira Pestana, in documentação da

Companhia de Guardas-Marinhas do Arquivo Geral da Marinha.

61 Vid. Inquérito acerca das Repartições de Marinha, vol. I, p. 101.

62 António Lopes da Costa Almeida foi um oficial distinto, autor de roteiros

e outros livros de interesse naval, tendo atingido o posto de chefe-de-divisão. Foi membro

da Academia das Ciências de Lisboa e recebeu o título de Barão de Reboredo.

63 Vid. o mapa do estado actual da Companhia dos Guardas-Marinhas referido

a 7 de Junho de 1845, in documentação desta Companhia do Arquivo Geral da Marinha.
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por Corpo de Alunos da Armada em 1892. Contudo, o nome tradicional

de Companhia de Guardas-Marinhas ressurgiu na reforma da Escola
Naval de 1921, embora efemeramente, visto que, em 1924, foi substituído

pelo do Corpo de Alunos da Armada, chamando-se actualmente Corpo

de Alunos da Escola Naval.

Lisboa, 10 de Novembro de 1982.
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COMANDANTES DA COMPANHIA DE GUARDAS-MARINHAS

E DIRECTORES DA SUA ACADEMIA

19 de Março de 1783

a 8 de Dezembro de 1795

8 de Dezembro de 1795

a 21 de Junho de 1800

21 de Junho de 1800 a

15 de Novembro de 1817

20 de Junho de 1825

a 19 de Fevereiro de 1839

19 de Fevereiro de 1839

a 28 de Abril de 1841

28 de Abril de 1841 a

7 de Novembro de 1843

7 de Novembro de 1843

a 21 de Maio de 1845

Manuel Marcos da Cunha, marechal-de-campo com exer-

cício na Marinha, Conde de S. Vicente. Foi comandante

interino até 14 de Julho de 1788.

Durante este período foi primeiramente comandante interino

o chefe-de-divisão Joaquim José dos Santos Cassão que

acumulava estas funções com comissão de embarque, sendo

substituído pelos professores de Matemática Eusébio Dias

Azedo e António Pires da Silva Pontes Leme. Em 1798

o chefe-de-divisão Cassão sai definitivamente da Companhia.

Em 1799 e 1800 foi comandante interino e lente Eusébio

Dias Azedo.

José Maria Dantas Pereira de Andrade, nomeado com o

posto de capitão-de-fragata e chefe-de-esquadra quando

exonerado. Foi com a Companhia para o Brasil em 27 de

Novembro de 1807.

H FASE

Capitão-tenente João de Fontes Pereira de Melo.

Capitão-de-fragata João Pedro Nolasco da Cunha.

Capitão-de-mar-e-guerra Lourenço Guermack Possolo.

Capitão-de-fragata António Lopes da Costa Almeida.
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RESUMO CRONOLÓGICO

8- 8-1750 — Aclamação de D. José. O Marquês de Pombal é nomeado ministro dos

Negócios Estrangeiros e da Guerra. Passa à pasta do Reino em 1756.

23- 6-1757 — Ressurge o posto de capitão-general da Armada Real dos Galeões de

Alto Bordo do Mar Oceano, sendo provido neste cargo D. João da Bem-

posta,filho natural do Infante D. Francisco, irmão de D. João V e primo

portanto de D. José 1.

16- 3-1757 — Alvará que autoriza a admissão de três cadetes em cada companhia dos

regimentos do Exército, para se instruírem na arte e disciplina militares.

7- 3-1761 — Criado o Colégio dos Nobres, no qual foi estabelecido um curso matemático

com a duração de três anos destinado aos candidatos a oficiais da Marinha

e Exército. Este curso foi extinto em 1772.

2- 6-1761 — Criado um corpo de 24 guardas-marinhas, equiparados a alferes.

2 f
ã - 3-1762 — Criado o posto de tenente-de-mar.

30- 6-1762 — Criados doze tenentes-de-mar e dezoito guardas-marinhas com residência

e aula na cidade do Porto.

10- 6-1763 — Criados vinte sargentos-de-mar-e-guerra. Tinham acesso a oficial.

1765 — D. João da Bemposta propõe a D. José a fundação duma Academia de

Marinha e duma Companhia de Guardas-Marinhas, nos moldes da exis-

tente em França, no Departamento de Rochefort.

5- 1-1770 — Martinho de Melo e Castro é nomeado Ministro da Marinhae do Ultramar.

9- 7-1774 — Supressão da classe de guarda-marinha e criação dos «voluntários exerci-

tantes», em número de seis em cada nau ou fragata.

23- 2-1777 — Morte de D. José. O Marquês de Pombal é demitido.

5- 8-1779 — Criação da Academia Real de Marinha, onde havia um curso matemático

com a duração de três anos, destinado aos candidatos a oficiais da Armada

e pilotos. Nesta escola também funcionava um curso para habilitação de

oficiais engenheiros do Exército.

23-10-1780 — Morre D. João da Bemposta, capitão-general da Armada.

12- 2-1782 — O Marquês de Angeja é nomeado capitão-general da Armada.

2- 8-1782 — Manuel Carlos da Cunha e Silveira, Conde de S. Vicente, marechal-de-

-campo com exercício na Marinha, é nomeado ajudante-de-ordens da

Marinha.
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14-12-1782 — Criada a Companhia de Guardas-Marinhas, com quartel na Casa das

Formas (Sala do Risco).

24- 3-1783 — Pelas catorze horas deste dia foi aberta a Companhia de Guardas-Marinhas,

sob a direcção do Conde de S. Vicente, iniciando-se as aulas de Desenho,

Arquitectura, Aparelho e Manobra, Manejo de Armas e Evoluções. A

abertura está registada no Livro de Ordens do capitão-general da Armada

e no Registo Diário da Academia da Companhia dos Guardas-Marinhas.

19- 8-1783 — A Gazeta de Lisboa noticia a abertura a 24 de Março daquele ano da

Companhia de Guardas-Marinhas e da sua Academia.

29- 8-1786— A Gazeta de Lisboa noticia que a Rainha D. Maria I e a Família Real

assistiram na Casa das Formas aos exercícios da «Real Academia».

11- 3-1788 — Morre o Marquês de Angeja. Martinho de Melo e Castro assume a inspec-

ção superior de todos os organismos navais.

14- 7-1788 — Reforma da Companhia de Guardas-Marinhas. É criada a classe de

aspirante. O Conde de S. Vicente passa a comandante efectivo da

Companhia.

10- 9-1788 — Assenta praça de aspirante José Maria Dantas Pereira de Andrade.

16-10-1790 — Dantas Pereira é nomeado lente de Matemática.

12- 6-1790 — A fragata Cisne larga do Tejo em viagem de instrução dos guardas-marinhas

e aspirantes. O Conde de S. Vicente, Dantas Pereira e outros oficiais

da Companhia participam nesta viagem.

24- 3-1795 — Morre Martinho de Melo e Castro.

8-12-1795 — Morre o Conde de S. Vicente.

1- 4-1796 — São finalmente aprovados os estatutos da Real Academia dos Guardas-

-Marinhas. Era então Ministro da Marinha Luis Pinto de Sousa Coutinho.

20- 5-1796 — São criados os «voluntários da Academia Real de Marinha», classe em que

eram admitidos os alunos premiados desta Academia.

15- 3-1798 — Criado o Observatório Real da Marinha, na Ribeira das Naus.

30- 6-1798 — Criada a Sociedade Rea! Marítima, Militar e Geográfica, cuja sede era na

Sala do Risco, destinada à elaboração de cartas hidrográficas e topográficas.

11-12-1799 — O curso matemático da Academia dos Guardas-Marinhas passa a ser

análogo ao da Academia Real de Marinha.
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embarca na nau Conde D. Henrique, com o mesmo destino.

15-11-1817 — Dantas Pereira, chefe-de-esquadra, é exonerado a seu pedido de comando

da Companhia.

4- 1-1822 — Por despacho desta data do Ministro da Marinha Joaquim José Monteiro

Torres, a Companhia de Guardas-Marinhas é mandada regressar a Portugal.

29- 3-1825 — Regulamento provisório, reorganizado o ensino dos guardas-marinhas,

cujo número é fixado em 40. O curso matemático passa a ser frequentado

na Academia Real de Marinha.

4- 7-1825 — Reabre a Companhia de Guardas-Marinhas, nas antigas instalações da

Sala do Risco e salas anexas, sendo nomeado comandante e director o

capitão-tenente João de Fontes Pereira de Melo.

27- 8-1832 — Abolidas as «provanças» de nobreza para a admissão na Companhia.

11- 1-1837 — Criada a Escola Politécnica, sendo extinta a Academia Real de Marinha.

Os alunos da Academia dos Guardas-Marinhas passam a frequentar o

curso matemático na Politécnica.

19- 2-1839 — Nomeado comandante e director da Companhia e da sua Academia e

capitão-de-fragata João Pedro Nolasco da Cunha.

28- 4-1841 — Nomeado comandante e director o capitão-de-mar-e-guerra graduado

Lourenço Guermack Possolo.

20- 7-1841 — Lourenço Guermarck Possolo propõe ao Ministro da Marinha a criação

duma escola especial de Marinha, no mesmo local onde funcionava a

Companhia, por considerar prejudicial para a disciplina que os alunos

frequentassem a Escola Politécnica.

7-11-1843 — Nomeado comandante e director o capitão-de-fragata António Lopes

da Costa Almeida.

23- 4-1845 — Criada a Escola Naval, sendo extinta a Academia dos Guardas-Marinhas.
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