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VIAGEM DE BARTOLOMEU DIAS EM 1487/88

VISTA POR UM MARINHEIRO

Comunicação apresentada pelo Comandante António Cardoso

à Academia de Marinha em 7 de Fevereiro de 1990

minha maneira de ser que, em parte, explica esta comunicação.

Todos nós temos os nossos heróis, os meus são Bartolomeu

Dias, o maior dos caravelistas, e António Raposo Tavares, O

mais famoso dos bandeirantes.

Se acreditasse em reencarnações diria que no século XV andara

embarcado em caravelas e no século XVII subira os rios brasileiros

em canoas.

Limito-me, no entanto, a estar complexado, mais precisamente com

o complexo de Crillon, que é atribuído àqueles que lamentam não terem

estado presentes nos grandes acontecimentos históricos. Crillon era um

bravo general de Henrique IV, que teve a desventura de não estar

presente no dia em que a batalha de Arques se decidiu.

Os principais documentos antigos que referem, embora pouco e por

vezes com erros, a viagem de Bartolomeu Dias são as Décadas de João

de Barros, escritas meio século depois da viagem, o «Esmeraldo Situ

Orbis» de Duarte Pacheco Pereira, que foi contemporâneo de Barto-

lomeu Dias, e que esteve com ele embarcado na part final da viagem,

e as cartas e planisférios de Martellus (1489), Cantino (1502) e Kunst-

mann III (1506) (?), que fornecem elementos para a cronologia da via-

| ih não seja propriamente uma confissão, há um aspecto da

() Sendo desconhecido o autor da carta, ficou com o nome do autor do

Atlas publicado em 1859.

 



gem, porque às terras descobertas eram quase sempre dados nomes de
santos, cujo dia do ano se conhece.

A toponímia da viagem tem sido estudada por vários historiadores.

O Prof. Eric Axelson, sul-africano, tem dedicado a este assunto muitos

anos de estudo, observando in loco os lugares, assim como a localização

dos padrões. São dele os trabalhos mais recentes e a ele se devem os

esclarecimentos de muitas dúvidas, mas outras ainda subsistem, razão

porque foi feito este trabalho, em que se procura reconstituir a viagem

com base numa interpretação dos documentos antigos, em estudos ulti-

mamente publicados, em roteiros e publicações hidrográficas, e nos ensi-

namentos da viagem de Lisboa a Mossel Bay da caravela «Bartolomeu

Dias», construída em 1987, em Vila do Conde.

A reconstituição da viagem feita há 5 séculos que a seguir se apre-

senta é bastante conjectural, embora se tenha procurado que fosse

realisticamente marinheira, em parte facilitado pelo conhecimento direc-

to de alguns locais, e por algum saber de experiência feita em navios

de vela e das coisas do mar.

Em oito anexos referem-se pormenores da navegação à vela nalgu-

mas zonas e acerca do reino de Benim.

Sobre a viagem, Barros começa por dizer que foram armados dois

navios até 50 tonéis cada (*) e uma naveta de mantimentos e sobresse-

lentes, e que partiram no fim de Agosto de 1486.

Hoje há consenso que foi em 1487, que os dois navios eram cara-

velas latinas, comandadas por Bartolomeu Dias e João Infante, e que

a caravela deste era a «S. Pantaleão». A naveta, que Barros também

chama nau, era comandada por Diogo Dias, irmão de Bartolomeu Dias,

e deveria ser maior que as caravelas, possivelmente de pano redondo,

e dos navios não se sabe mais nada.
Estima-se que uma caravela de 50 tonéis teria um comprimento

de cerca de 20 metros e no visual devia ser semelhante, embora mais

rasa, à caravela «Bartolomeu Dias» construída em 1987, e que tinha

23 metros de comprimento, dois mastros, um pequeno castelo à popa

e levava 18 tripulantes. Julgo de interesse referir que esta caravela,

apesar de ter no casco tintas antivegetativas, ao chegar a Cape Town

após só três meses de viagem, teve de limpar o fundo devido às algas

(2) O tonel era uma medida de capacidade que equivalia a cerca de 2,4

metros cúbicos.
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e incrustações e que durante a viagem teve de substituir por duas

vezes a maioria dos cabos.

Por outro lado, deve ter-se em conta que a manobra das velas

latinas das caravelas, sobretudo quando molhadas ou com vento fresco,

são bastante mais difíceis e perigosas do que as velas redondas. E que

as caravelas portuguesas criaram fama de muito bolinadoras, ao serem

comparadas com os outros navios da época, em regra bojudos e com

pano redondo. Os actuais barcos à vela, sobretudo os de regata, bolinam

muito mais. Em qualquer embarcação, quando aumenta a bolina, dimi-
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nui a velocidade e aumenta o abatimento. Por isso, não há vantagem

em ultrapassar certos ângulos de bolina.

O Dr. Manuel Leitão diz que uma boa caravela, em condições ideais,

deve poder conseguir rumos verdadeiros de 55º, ou seja, com 30º de

vento aparente pode progredir cerca de 35 milhas contra o vento num

percurso de 100 milhas.

Sem entrar em pormenores, refere-se que a lotação de uma caravela

dos Descobrimentos de 50 tonéis deveria rondar 20 homens (), que

andavam descalços, dormiam vestidos em qualquer sítio do convés e

raramente se lavavam. Não havia casas de banho nem retretes.

Quando o tempo permitia tinham uma refeição quente cozinhada,

em geral, num caldeirão de cobre, com fogo de lenha em cima de areia

e comia-se com os dedos. A iluminação era por velas e candeias de óleo.

Abaixo do convés, além do lastro de pedras e areia, havia pipas,

barris, caixotes e sacos para mantimentos, água e vinho, etc., a cargo

de um despenseiro, que guardava à chave os artigos mais procurados

ou racionados. Não é fácil de imaginar como iam os porões com mais

os sobressalentes, velas, cabos, âncoras, pranchas de madeira, aduelas

para barris, breu, sebo, armas, etc., a que se juntava a água das infil-

trações e dos derrames do vasilhame.

Para sinais entre os navios e para qualquer eventualidade levavam

algumas bombardas pequenas.

Cada caravela tinha um batel que, por vezes, seguia a reboque, e

era utilizado para transportes para terra, indicar fundeadouros, explo-

rações na costa e nos rios, etc. É muito provável que estas caravelas

utilizassem remos e, em fundos baixos, varas quando faltasse o vento.

Os instrumentos náuticos resumiam-se a quadrantes e astrolábios,

bússolas e prumos de mão. Para cálculo da latitude, os pilotos recorriam
aos Regimentos, da Polar e do Sol (à passagem do meridiano), sendo

a longitude estimada.

Cada navio levava um piloto dos mais competentes da época. Bar-

tolomeu Dias levava o piloto Pêro de Alenquer, a quem D. João II tinha

concedido mercê de usar trajes de seda e apito de marinheiro suspenso

de cadeia de ouro. Na caravela «S. Pantaleão» ia Alvaro Martins e na

naveta João Santiago, que fora piloto de Diogo Cão na viagem que fez

até à actual Namíbia.

(*) A tripulação deveria incluir o mestre, piloto, calafate, carpinteiro, tanoci-

ro, barbeiro, cozinheiro, marinheiros e grumetes.
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Segundo Barros, seguiam a bordo dois negros salteados (assalta-

dos) por Diogo Cão na angra do Salto, e quatro negras para serem dei-

xadas em áreas povoadas, para divulgarem as riquezas do Reino e que

se procurava o Reino de Preste João.

Segundo alguns historiadores, também iam quatro chefes trazidos

do Congo, como reféns, por Diogo Cão, e que deveriam ali voltar dentro

de 14 luas.

Bartolomeu Dias, antes de partir, deve ter obtido de Diogo Cão

e dos seus pilotos, e também dos negros apresados, informações detalha-

das e esboços de cartas, sobre a navegação, sobre as gentes e sobre as

terras que visitaram nas duas viagens que tinham feito.

Vejamos agora a viagem. João de Barros, depois de referir a partida,

retorna muito laconicamente à viagem, dizendo que, apesar de Diogo

Cão ter já descoberto a costa até ao cabo do Padrão (Cape Cross, na

Namíbia), Bartolomeu Dias, passado o rio do Congo, começou a seguir

a costa até chegar à angra do Salto, por causa dos dois negros que Diogo

Cão ali aprisionara.

Daqui pode depreender-se que estiveram no rio Congo.

Tendo partido de Lisboa no fim de Agosto, devem ter chegado

ao rio do Congo em meados de Outubro, numa derrota que se julga ter

sido sem escala, semelhante à que consta no Roteiro de Castilho (1866)

e que os caiques de Olhão, em geral, também seguiam quando iam para

Angola, ao virar do século passado, ou seja: passar à vista das ilhas da

Madeira, Canárias e Cabo Verde, preferivelmente por W, com os alí-

seos de NE e a corrente das Canárias (*). Depois, com amuras a EB e

ventos do S ou de W, dobrar o cabo das Palmas, aproveitando a corrente

da Guiné que corre para E. Depois de cruzar a corrente Equatorial

que corre para W, corrigir o rumo pela latitude do rio do Congo.

Ver anexo AI — Rio do Congo.
Depois do rio do Congo, Bartolomeu Dias seguiu a costa até à

Angra do Salto.

A costa de Angola é pouco recortada e os poucos abrigos são baías

fechadas por restingas, como Luanda, Lobito (”), Porto Alexandre e Bafa

() Em Agosto e Setembro, os alíseos de NE terminam pouco depois das

ilhas de Cabo Verde, mas em compensação os alíseos do SE vêm até mais ao N

e chegam a ultrapassar o Equador.

() A restinga de Lobito é relativamente recente, e deve ter começado a

formar-se no século XVII.
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dos Tigres. Em compensação, não há temporais, embora haja fortes

calemas de SW. O vento predominante é WSW e as brisas de dia cha-

mam-se virações e sopram para terra, e à noite terrais, que sopram

para o mar.

O litoral do N é quente, húmido e muito chuvoso. No litoral do

S a corrente de Benguela, que vem do S e é fria, faz baixar a tempe-

ratura, e os ventos originam uma nebulosidade elevada durante todo

o ano, Os nevoeiros são mais intensos na época seca para S do Lobito,

mas podem aparecer em qualquer altura do ano, sendo a costa para

S do Lobito árida e escalvada. Para S de Porto Alexandre há dunas

e a costa é deserta. Na estação seca, ou cacimbo (Maio a Setembro),

por vezes há ventos de E (lestadas), que vêm do deserto e são quentes,

chegam a provocar tempestades de areia e causam muito mal-estar.

Ver anexos A-II, A-III e A-IV.

Os problemas que agora se põem é saber onde ficava a Angra do

Salto e onde ficou a naveta de mantimentos com nove homens a bordo?
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Teixeira da Mota sugere que a Angra do Salto é a Angra das Aldeias,

e que foi aqui que ficou a naveta(º).

Viriato dos Campos procura demonstrar que foi na Manga das

Areias (”), hipótese que tem tido ultimamente bastante aceitação.

Vejamos o que se sabe sobre estes dois locais.

ANGRA DAS ALDEIAS (PORTO ALEXANDRE)

Diogo Cão, na segunda viagem, ergueu o primeiro padrão em Janei-

ro de 1486 no cabo Negro, que fica a uma dezena de milhas a NNE

da Angra das Aldeias, que Pacheco Pereira descreve como uma grande

Angra que entra uma légua e meia pela terra dentro, e diz que o nome

provém de Diogo Cão ter encontrado dentro dela duas grandes aldeias

de gente pobre que vivia de pescaria. Os dois negros que Diogo Cão

assaltara deviam ser destas aldeias.
Cecílio Moreira (*) diz que Diogo Cão deve ter contactado com gente

das aldeias que havia no vale de um rio próximo, que hoje se chama

Coroca, único local com água nas imediações e com terrenos férteis nas

margens, por serem alagadas quando chove muito no planalto de Huila.

O nome Porto Alexandre provém do explorador Sir James Alexan-

der ter estado na região em 1835 e, depois disso, as cartas inglesas

passaram a designar a angra por Porto Alexandre. E nós não reagimos.

Em 1862, pescadores algarvios de Olhão iniciaram uma das nossas

mais arrojadas emigrações, indo em caíques de Olhão para Mossâmedes,

Porto Alexandre e Baía dos Tigres (º), onde criaram feitorias de pesca.

mpnem

(8) A. Teixeira da Mota—Bartolomeu Dias, Edição do N.R.P. «Bartolo-

meu Dias».

(7) Viriato Campos — Aclaração ao feito de Bartolomeu Dias— Euro-

press 1987.

(&) Cecílio Moreira— Entre as dunas e o mar, Porto Alexandre. Cecílio

Moreira foi praça da Armada. Radicou-se no sul de Angola, dedicou-se ao ensino,

fez vários estudos e expedições na região e publicou alguns trabalhos.

(9) O primeiro caíque foi o «Flor de Maio», que partiu de Lisboa em

Setembro e chegou a Porto Alexandre em 1863, tripulado por cinco homens e

um menor, após ter arribado a Luanda em Janeiro, por falta de mantimentos.

O último foi o «Mensageiro», de 49 toneladas, que chegou a Porto Alexandre

em Outubro de 1911, após 38 dias de viagem. Os caíques partiam, em regra, em

Agosto, como Bartolomeu Dias fez, e demoravam cerca de mês e meio a dois

meses até Porto Alexandre.

 



As primeiras construções em Porto Alexandre eram feitas com terra

amassada, trazida da foz do rio Coroca, e com ossosde baleias que havia

no local e outro material trazido de fora. Essas construções foram -provi-
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sórias durante muitos anos, porque as areias movediças, impelidas pelo

ventos, as soterravam. A água e a lenha vinham do vale do Coroca, e os

alimentos eram confeccionados com água das cacimbas abertasna areia

a pouca distância da praia e com elevado teor de sal.
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MANGA DAS AREIAS (BAÍA DOS TIGRES)

Esta baía é descrita por Pacheco Pereira como uma enseada que

terá duas léguas na boca e se estende pela terra dentro cinco ou seis

léguas, com doze a quinze braças de fundo, a terra é deserta, sem arvo-

redo, porque tudo é areia. Dentro há muita pescaria, e em certos tempos

vêm do sertão alguns negros pescar, os quais fazem casas com Ossos

de baleia...

Quatro séculos depois, aqueles pescadores algarvios, com base em

Porto Alexandre, também ali iam pescar de tempos a tempos, levando

uma vida extremamente primitiva, vivendo quase sempre a bordo dos

barcos, mas sujeitavam-se a isso com a ideia de lucro na venda do pes-

cado, sendo a principal dificuldade a falta de água.

O nome Baía dos Tigres provém das dunas que a rodeiam terem

manchas escuras e arredondadas nas elevações que sobressaem da cor

clara das dunas e lembram à distância a pele de um tigre.

O roteiro dos portos de Angola diz que quando o vento é fresco

forma-se na baía vaga e pequena ondulação; que as «lestadas» de Junho

e Agosto obrigam a mudar de fundeadouro quando se está na parte E;

€ as «garroas», que sopram de W, fazem garrar as embarcações.

Antes de partir de Lisboa, Bartolomeu Dias devia saber por Diogo

Cão e pelos seus pilotos, e também pelos negros apresados, que na parte

sul das terras descobertas a Angra das Aldeias e a Manga das Areias

eram os únicos locais que permitiam bom abrigo para a naveta dos man-

timentos, e que a Angra das Aldeias era preferível, por ter perto água €

aldeias onde o pessoal da naveta podia resgatar qualquer coisa que

necessitasse.

Apesar do seu laconismo, Barros não deixa de referir que os dois

negros eram levados para a Angra do Salto por ordem de El-Rei e ensi-

nados porBartolomeu Dias do que deveriam fazer, o que mostra a impor-

tância que isso tinha. Por isso, não custa aceitar a ideia do seu relacio-

namento com a estadia ali da naveta de mantimentos com pessoal. A

escolha desse local deveria ter sido decidida em Lisboa e por a naveta ser

diferente das caravelas, se esta se separasse, o piloto que nela ia já conhe-

cia o local.

O principal argumento de V. Campos perde força, porque devem

ter sido aqueles negros, e não os tripulantes da naveta, que disseram

que em certos tempos do ano iam negros do sertão à Manga das Areias

pescar e faziam casas...
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Os negros do sertão que ali iam eram nómadas do deserto, e não

iam propriamente pescar, mas à procura de baleias ou focas que davam

à praia, e apanhar peixe e marisco na borda de água. Sabiam sobreviver

no deserto, faziam cacimbas para obter água, que só eles conseguiam

beber, e chupavam o suco do peixe fresco.

A própria terminologia usada por Pacheco Pereira também devia

traduzir a realidade de uma grande angra ser mais segura e abrigada

do que uma enseada formada por uma manga de areias.

Verifica-se, ainda, que Pacheco Pereira, que recebeu informações

directas de Bartolomeu Dias, descreveu a manga das arcias com pouca

precisão, ao dizer que terá duas léguas de abertura e que entra pela terra

dentro cinco ou seis léguas. Se a naveta ou qualquer das caravelas de

Bartolomeu Dias tivessem entrado dentro da Manga das Areias não deve-

ria haver esta imprecisão.

Tudo indica, por conseguinte, que a naveta de mantimentos deveria

ter ficado na Angra das Aldeias, que era a Angra do Salto, e actualmente

Porto Alexandre, e que Bartolomeu Dias nem sequer deve ter entrado

na Manga das Areias, actualmente Baía dos Tigres.

É muito provável que na naveta tivesse ficado o pessoal menos

apto para a viagem que se seguia e discorda-se que nela tenha ficado o

irmão de Bartolomeu Dias, que a comandava, como afirma o nosso ilustre

confrade Luís de Albuquerque. Aliás, é com humildade que se discorda

da quase totalidade da versão sobre a viagem de Bartolomeu Dias, que

publicou no livro «Navegadores, Viajantes e Exploradores Portugueses»,

em 1987.

As duas caravelas deixaram a naveta possivelmente em meados de

Novembro e prosseguiram para Sul, por uma costa deserta e desoladora,

que a partir do rio Cunene, é agora conhecida por Skeleton Coast — cos-

ta dos equeletos —, devido aos muitos navios que ali encalharam, princi-

palmente por desvios da corrente de Benguela, que empurram para terra,

pela fraca visibilidade e frequentes nevoeiros, sobretudo de noite, que

correm ao longo da costa.

No princípio de Dezembro devem ter passado pelo padrão erguido

por Diogo Cão no actual Cape Cross (21º 46 S), a 360 milhas de Porto

Alexandre, e entraram no desconhecido...
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A costa deveria passar a ser descrita légua por légua, para ser mos-

trada em carta ao Rei D. João II ("º), os ventos e correntes observados

e calculada a latitude dos locais mais importantes.

Depois de Cape Cross são 24 milhas de costa rochosa e árida, onde

o mar rebenta a cerca de 500 metros de terra. A esta zona Bartolomeu

Dias chamou terra de S. Bárbara, que se comemora a 4 de Dezembro.
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Para O interior avista-se uma serra, que ainda hoje, vista de longe, apre-

senta uma tonalidade cinzenta azulada, a que Bartolomeu Dias chamou

Serra Parda (actual Erongo Mountains, cujo pico mais alto tem 2349

metros).

Com a costa a correr para SSW e com o vento e a corrente de proa,

os navios eram obrigados a fazer frequentes bordos numa navegação

cuidadosa e trabalhosa, que a fraca visibilidade e os nevoeiros ainda

mais dificultavam. O prumo de mão era constantemente usado, porque

os fundos desta costa não dão ideia da distância à terra. Ao pôr do Sol,

quando possível, fundeavam ou afastavam-se para o largo.

Walvis Bay não deve ter sido avistada, provavelmente devido a

má visibilidade ou por um bordo para o mar, além de que do mar

dificilmente se avista, por a terra ser plana até muito para o interior.

A 8 de Dezembro avistaram uma angra, a que chamaram Con-

ceição, que se julga ser a actual Conception Bay, que não dá qualquer

abrigo.
A 21 de Dezembro chegaram a uma reentrância a que deram o

nome de Golfo de S. Tomé, que se julga ser a actual Spencer Bay (25º

44' S). A meia milha da entrada desta baía há uma ilhota de 38 metros

de altura (Mercury Island), onde o mar por vezes rebenta com fúria

indiscritível. A E desta ilhota pode fundear-se.

Actualmente a costa da Namíbia é deserta e quase toda considerada

Área Restrita de Exploração de Diamantes. Nesta costa podem surgir

ventos do deserto de E ou NE, por vezes com força 7 e 40º de tempe-

ratura (Berg Winds).

No dia 23 de Dezembro chegaram a um'golfo, 30 milhas para SSE

de Spencer Bay, a que chamaram Santa Victória, e que se julga ser

Hottentot Bay (26º 08' S), que tem uma abertura de duas milhas e dá

protecção aos ventos de SW num fundeadouro com 8 metros em fundos

de areia.

Contrariamente ao que muitos historiadores referem, a grande Baía

de Luderitz, que é difícil de distinguir do mar, não deve ter sido avis-

tada na viagem de ida, possivelmente devido a um bordo para o mar

por a costa ser suja e com nevoeiros frequentes. Os actuais Roteiros

dizem que as três dezenas de milhas de Hottentote Bay a Luderitz Bay
exigem uma navegação cuidada, porque há muita vaga e corrente e o

mar rebentar com força e com ruído na costa rochosa com váriasilhotas

e baixios, sobretudo nas calemas ou com vento fresco de SSW ouSW.

Os nomes dos locais são elucidativos — Danger Point, Wreck- Point,
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Rocky Point. Nesta área já aconteceu o mar rebentar em fundos de

22 metros.

Acresce que as caravelas passaram a 26 de Dezembro pelo golfo,

a que chamaram Santo Estêvão, que se julga ser Elisabeth Bay, ou seja,

três dias depois de passarem pelo Golfo de Santa Victoria. Apesar da

distância entre os dois golfos ser só de 50 milhas, os dois navios, nave-

gando só de dia, não deveriam ter tido tempo para entrar na grande Baía

de Luderitz, que fica a meio caminho. E se o tivessem feito, ou avistado,

deveria ter qualquer nome relacionado com o dia 25 de Dezembro

(Natal), o que não aconteceu.

Bartolomeu Dias só deve ter entrado em Luderitz no regresso, em

24 de Julho, Dia de S. Cristóvão. Mais adiante volta-se a este assunto.

A 31 de Dezembro, as duas caravelas passaram pela Terra de

S. Silvestre, que se julga ser uma parte da costa, rochosa e com peque-

nas reintrâncias e algumas ilhotas, antes da actual baía Jammer Bucht

(27º 10" 5.)

Lembra-se que em Janeiro começa O Verão no hemisfério sul,

e que a ondulação grande com rebentação, a que os ingleses chamam

rollers, é mais forte eperigosa no SW da Africa em Dezembro e Janeiro

e em Julho e Agosto, alturas em que Bartolomeu Dias por ali passou.

A costa segue depois para S por uma praia contínua de 60 milhas

até à foz do rio Orange, que Bartolomeu Dias não deve ter avistado

porque a foz, de uma milha de largura, no Verão está sempre tapada

por um banco de areia.

Bartolomeu Dias não deve ter sabido da existência deste rio nem

que ele é responsável por haver diamantes para N da sua foz, onde

actuaram de 1963 a 1966 várias dragas grandes que tiveram de suspen-

der a extracção de diamantes por algumas terem encalhado em violentos

temporais. Fala-se nisto para dar uma ideia dos perigos desta zona.

Os roteiros actuais dizem que na foz do rio Orange, em Janeiro,

altura em que Bartolomeu Dias ali passou, a percentagem dos ventos

dos quadrantes do S é 74%, com média de força 5, chegando por

vezes a força 7 (50 a 60 km/h).

A 6 de Janeiro avistaram a Serra dos Reis, que, segundo o Prof.

Axelson, é uma série de elevações a SE do rio Orange paralela à costa

até Porth Nolloth e, depois de dobrarem um cabo que agora se chama

Cape Voltas (28º 42" S), entraram numa baía com 3,5 milhas de aber-

ra, onde fica a actual Peacock Roadstead.
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Esta baía dá regular abrigo a ventos de S e SW e, por influências

locais, já foi observado que quando ao largo o vento era de força 4 ou

5, na baía era de 6 ou 7.

Na opinião de vários historiadores (Axelson e Gago Coutinho) foi em

Peacock Roadstead, perto do Cabo das Voltas, que Bartolomeu Dias,

após cinco dias de tentativas de seguir para S com ventos muito frescos

e corrente de proa, decidiu fazer uma grande volta do mar, à procura

de ventos mais favoráveis para ganhar latitude.

Lembra-se que a navegação até aqui tinha sido trabalhosa e que

a progressão para S tinha sido muito lenta.

Sobre a parte da viagem que se segue, Barros diz o seguinte:

«O mesmo tempo os fez correr treze dias com as velas a meio

mastro... cessando o tempo que fazia... demandaram a terra pelo rumo

E... por vários dias e sem dar com ela, carregaram sobre o rumo N...»

Gago Coutinho, na «Náutica dos Descobrimentos», dá como razão

desta volta do mar largo o facto de em Portugal as nortadas deixarem

de se sentir a meia distância dos Açores, e Bartolomeu Dias sabia-o.

Julgo, no entanto, que a principal razão era a volta do mar largo

que os pilotos portugueses faziam, quando das Canárias pretendiam

regressar a Portugal com ventos mais favoráveis. Para ganhar uns 10.º

em latitude, davam uma volta do mar de cerca de 1900 milhas. Barto-
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lomeu Dias estava no hemisfério S, na mesma latitude que as Canárias

têm no hemisfério N (28º), e pretendia ganhar latitude com ventos mais

favoráveis.

Há ainda outras razões que poderiam ter levado Bartolomeu Dias

a fazer a volta do mar, como a procura de outras terras ou ilhas e a

observação dos ventos no Atlântico Sul.

Por me parecer exagerada a volta do mar sugerida por Gago Cou-
tinho, que se estima em 2400 milhas, apresenta-se outra, com cerca de

1900 milhas, que não vai tanto a S e não ultrapassa 37º S, em que o frio já

se faz sentir. Quanto aos 13 dias com as velas a meio mastro, conside-

ra-se que tem o seu quê de exagero, ou de quem relatou ou por propó-

sito do cronista para engrandecer o feito ou dissuadir a concorrência.

Lembra-se, todavia, que as velas a meio mastro equivalem às velas

risadas e, num mar em que as ondas podiam ultrapassar os 6 metros,

por uma questão de segurança, era aconselhável mantê-las assim de dia

e de notite, mesmo com vento a diminuir de força.

No dia 1 de Fevereiro, possivelmente já com ventos de SW, que

predominam em Mossel Bay em Fevereiro, e aproados a N, devem ter

notado indícios de terra, pela cor da água, voo das aves, etc., e, no dia

seguinte, devem ter avistado as montanhas Outenique, com altitudes que

chegam a 1500 metros, a que deram o nome de Serra da Estrela, che-

gando, finalmente, à vista de uma ponta de terra, com uma pequena

baía para NE e um rio para W, com pastores e vacas a pastarem nas

margens. À ponta, de rochas e pedras, chamaram Cabo dos Vaqueiros,

que hoje se chama Cape Vacca e também Kanon Point (*') (34º 20" S

21º 55º E). Ao rio chamaram Rio dos Vaqueiros, hoje Gouritz River,

e à baía Angra dos Vaqueiros, hoje Vis Bay. Nesta baía, de três milhas

em curva para NE, não é fácil desembarcar, devido à rebentação, sobre-

tudo com ventos do S ou de E.
Embora se comemore a chegada ao sul da África a 3 de Fevereiro,

do relato de Barros depreende-se que foi no dia 2 que alguns homens

foram a terra e tentaram comunicar com os pastores, o que leva a pensar

que o tempo estava bom, provavelmente com vento bonançoso de SW,

que é o que predomina em Fevereiro.

Numa viagem de descobrir, depois de três semanas de navegação

perigosa no mar alto, ao chegar a uma terra desconhecida onde se avis-

(11) Devido a um canhão que ali ficou do naufrágio, em 1763, do navio de

guerra francêscFortune.
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tava gente, e ainda por cima com gado, se o tempo e o local o permitisse,

de certeza que se fundeava e se mandava a terra um batel com intér-

pretes para chegarem à fala com os nativos. Os comandos podiam reu-

nir-se num dos navios para troca de impressões e planear o que fazer

e seguir, e as tripulações podiam arranjar uma refeição de peixe fresco

e passar uma noite sossegada.
Na manhã do dia seguinte, 3 de Fevereiro, as caravelas seguiram

para oriente, e uma das razões devia ter sido o local ser pouco apropriado

para uma estadia.

Dobrado o cabo que ficava 14 milhas a ENE, e que terminava

numa falésia de 75 metros de altura, a que Bartolomeu Dias deu o nome

de Cabo de S. Brás, entraram muma baía, que na parte W dava bom

abrigo, e onde havia uma nascente de água perto da praia de fácil

desembarque. É provável que tenham fundeado como Pacheco Pereira

descreve: em fundo de areia de 4,5 braças a menos de 1 milha da praia.

A baía passou depois a ser designada por Aguada de S. Brás, por

os navios fazerem ali aguada. Quando os Holandeses ali chegaram, no

século XVII, de interesse só encontraram mexilhões, e deram-lhe o nome

de Mossel Bay. Em 1988, nas comemorações da chegada de Bartolomeu

ias, o nome da baía passou a ser Dias Bay, continuando a cidade a ser

Mossel Bay. Quanto ao Cabo de S. Brás, foi mais tarde inglesado para

Saint Blaize (34º 11º S 22.º 11" E).

A 600 metros da praia, há um pequeno ilhéu, que agora se chama

Seal Island (Ilha da Foca), onde se pode desembarcar só com bom

tempo e onde ainda hoje se vêem muitas focas. Segundo Álvaro Velho

relata, no «Roteiro da 1.2 Viagem de Vasco da Gama», naquele ilhéu

havia cerca de 3000 lobosmarinhos (ºº) de todos os tamanhos e aves como

patos que não voavam, a que chamaram soliticairos (pinguins), que se

podiam matar quantos quisessem, dos quais fizeram salga para o mar,

i.e. salgaram para comer em viagem.

Bartolomeu Dias deve ter ficado algum tempo naquela baía em

pequenas reparações das caravelas, abastecê-las de água doce, e a con-

tactar com os nativos para obter informações, alimentos frescos e outras

coisas úteis.

(2) Os ingleses chamam ao lobo marinhosea lion (leão do mar), por os ma-

chos terem pêlos que na cabeça lembra a juba de um leão. Esta espécie de focas

tem orelhas e pêlo curto. Os machos podem ter até 20 fêmeas, ter 2,5 m de com-

primento e pesarem 270 kg. As fêmeas, com cercade 1,8 m, pesam cerca de 90 kg.

18



A região onde Bartolomeu Dias chegou em pleno Verão, e que

depois percorreu num reconhecimento expedito e cuidadoso para uma

futura carta, é actualmente uma das mais procuradas áreas turísticas da

África do Sul, com um clima semelhante ao de Portugal, o que contras-

tava fortemente com a paisagem desoladora da costa africana que tinham

percorrido.

 

A estrada ao lado do mar que liga as cidades de Mossel Bay a

East London, denominada «Garden Route» (Estrada de Jardim), inclui

locais de renome, como Wilderness, Knysna e Plettenberg.

Num diaporama do Museu Marítimo de Mossel Bay, alusivo à che-

gada de Bartolomeu Dias, a legenda diz o seguinte:

«O sul da África naquele tempo era povoado por hotentotes, de

estatura sobre o baixo, cor acastanhada e cabeleira preta. Cobriam-se

com peles e untavam o corpo com gordura animal. Usavam lanças de

madeira, arcos € flechas. Fabricavam vasilhas de barro para guardarem

a água e o leite.

«Eram pastores seminómadas de rebanhos de bois, cabras e carnei-

ros e possuíam cães. Os bois, além de carne e leite, por vezes eram

usados para transportar cargas.
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«Alimentavam-se do que caçavam e de plantas silvestres e percor-

riam as praias à procura de focas e baleias que dessem à costa e apa-

nhavam mariscos e peixes.»

Sobre os marinheiros portugueses lia-se que usavam roupas colo-

ridas, simples e práticas. A maioria trabalhava descalça a bordo, e em

terra usavam botas de couro.

«As meias, sem fundo, eram atadas com fitas por debaixo dos pés.

As calças de linho grosseiro eram largas nas pernas e os de hierarquia

mais elevada usavam calças justas. As camisas de linho eram atadas

na cintura e tinham as mangas e os colarinhos largos. As restante peças

de roupa eram de lã grosseira.

«Os casacos eram quase sempre curtos e almofadados nos ombros

e com a cintura estreita. Também usavam casacos de couro.

Os oficiais usavam capas, e algumas podiam ser abotodas só num

ombro.

«Na cabeça usavam carapuços ou gorros de lã e os lenços eram

muito utilizados. O cabelo chegava aos ombros e a moda era usar barba

e bigode.

«Os soldados tinham capacetes de ferro, casacos de couro grosso,

cotas de malha e protecção nos cotovelos e armavam-se com espadas,

lanças e bestas.»

E lia-se também que:

«Os primeiros contactos entre portugueses e hotentotes foram fei-

tos em Mossel Bay para troca pacífica de bugigangas por bois e cabras.

Contudo, quando os portugueses estavam a encher os barris com água

na nascente perto da praia, os hotentotes começaram a agredilos à
pedrada e Bartolomeu Dias matou um com um tiro de besta.»

Como se sabe, a água, ainda hoje, pode ser origem de conflitos

graves.

Esta ocorrência deve ter feito com que a partida fosse antecipada,

e a viagem prosseguiu para E. Sucessivamente, foram encontrando praias

extensas alternando com áreas rochosas e de falésias, onde o mar reben-

tava e onde desaguavam pequenos rios, que formavam quase sempre

lagoas antes da foz.

A uma saliência da costa, a cerca de 40 milhas de Mossel Bay,

deram o nome de Ponta da Pescaria, possivelmente a actual Gerick Point,

onde devem ter feito grande pescaria.

Da actual Knysna, a cuja lagoa chamaram Lago Cerrado, até um

cabo, que Bartolomeu Dias chamou Cabo Talhado, são 20 milhas de
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costa a correr para E com escarpas e falésias, que chegam a ter 120

metros de altura, sendo o interior acidentado com floresta. Este cabo,

que agora se chama Cape Seal (34º 06' S 23º 25' E), fica no extremo de

uma península estreita e arborizada, que entra no mar duas milhas para

ESE, e dá bom abrigo a uma baía que Bartolomeu Dias chamou das

Alagoas, onde havia muitas aves e mamíferos, e que agora se chama

Plettenberg Bay, e é um importante centro turístico (1º).

 

Entre o Cape Seal e o cabo a seguir são 73 milhas de costa a

correr para ESE, o que deve ter desanimado as tripulações, por a costa

seguir mais para S do que para N.

A este novo cabo, que era um estreito promontório rochoso coberto
de árvores, Bartolomeu Dias chamou Ponta das Queimadas, pelas muitas

queimadas que os nativos ali estavam a fazer. Hoje chama-se Cape

Francis (34º 12' S 24º 52' E).

Entre o Cape Francis e o Cape Recife, que fica 43 milhas para ENE,

a costa forma uma grande baía aberta a SSE, que mais tarde foi chamada

Golfo dos Pastores, pelo grande número de rebanhos que ali havia, e
que agora se chama Jepprey's Bay.

(13) Foi nesta baia de Plettenberg que, em 1630, naufragou o «S. Gonçalo»,

cujos náufragos construíram duas embarcações. Uma delas chegou a Moçambique

e a outra, que seguia para Portugal, foi recolhida pelo nau «Santo Inácio de
Loyola» dias depois.
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O actual Cape Recife (34º S 02” E) conserva o nome que lhe deram,

e é formado por uma ponta de terra baixa coberta de árvores, excepto

na extremidade, que é de areia e se estende pelo mar com recifes (1).

Para E do Cape Recife estendia-se uma grande baía aberta a SE.

Bartolomeu Dias deve ter chamado a esta baía Golfo da Roca, nome

com que aparece em alguns mapas antigos, e que deve provir da seme-

lhança dos montes que a limitam com a Roca de Sintra. Mesquita Peres-

trelo, em 1576, diz que a chamara antes Baía dos Lobos, pelo grande

número de lobos marinhos que ali havia, mas que naquele ano já se

chamava Baía da Lagoa. Este nome, mais tarde, deu Algoa por adul-

teração.

No canto SW desta baía, situa-se agora Port Elisabeth, que é o

terceiro porto da África do Sul, e onde desagua o rio Zwartkops, que

forma antes uma lagoa que deu o nome à baía, A costa segue para NE,

baixa e plana, com uma praia de 14 milhas, até ao rio Sunday. A meio

desta praia e em frente de uma ribeira, há três pequenos ilhéus. O maior

fica a duas milhas da praia, tem 59 metros de altura e alguma vege-

tação. Foi neste ilhéu que Bartolomeu Dias ergueu uma cruz de madeira

e possivelmente celebrou missa. A este ilhéu foi dado o nome de Ilhéu

da Cruz e actualmente chama-se Saint Croix Island.

Os Roteiros dizem que este ilhéu dá abrigo nos temporais de SE

e pode fundear-se com segurança num fundeadouro a 500 metros para

NW em fundos de areia de 18 metros. Deve ter sido perto deste local

que Bartolomeu Dias fundeou, e foi no ilhéu ou em terra que reuniu os

principais das tripulações que, mos dizeres do cronista, «estavam can-

sados e muito temerosos dos grandes mares que passaram, e começaram

a requerer que não fosse mais além».

Dessa reunião foi feita acta, assinada pelos presentes, e todos con-

cordaram em regressar, menos Bartolomeu Dias que, constrangido, pediu

mais dois ou três dias de navegação, a ver se descobriam qualquer coisa

de notável.

Pelo que Barros diz, depreende-se que das quatro negras que tra-

ziam, a última foi aqui deixada junto de duas nativas que andavam

ao marisco.

 

(14) Foi perto do Cabo Recife que, em Junho de 1647, naufragou o galeão

«Sacramento», cujos náufragos foram a pé até Lourenço Marques, onde alguns

chegaram 6 meses depois, tendo encontrado no caminho os náufragos da nau

«Nº Srº* da Atalaia», que naufragara cerca de 100 milhas para NE.
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Prosseguindo a viagem ainda na bafa a costa continuava a correr

para E e quase sempre com dunas. Passaram por uns ilhéus, a que cha-

maram Chãos, actualmente Bird Islands, e chegaram a um cabo, que

agora se chama Cape Padrone (33º 46' S 26º 28' E), que é uma ponta

de uma milha de comprimento com 10 a 15 metros de altura. A partir

deste cabo, a costa, finalmente, começava a correr para NE.

Bartolomeu Dias não sabia que a partir deste cabo a plataforma

continental, que vai até à batimétrica dos 200 metros, começa à estrei-

tar. De uma largura de 25 milhas no Cape Padrone, em East London

tem 15 milhas e no Cape Hermes só tem 3,5 milhas de largura. Para

fora dos 200 metros as profundidades aumentam muito.

A corrente das Agulhas corre paralela à costa para SW com 1 nó

perto da costa e 4 ou 5 nós no limite da plataforma continental.

Bartolomeu Dias teve a sorte de andar por estas paragens no Verão,

porque no Inverno são frequentes os temporais de W e SW. Nestes

temporais há uma relativa acalmia sobre a plataforma continental, onde

o mar se mantém mais calmo do que a meio da corrente das Agulhas,

onde o vento e corrente são de direcções opostas. Isto faz com que,

além de mar grosso, apareçam, por vezes, ondas anormais de excepcio-

nal altura, que chegam a ultrapassar 20 metros, com a cava muito funda

€ a crista quase vertical. Em 1968, o navio «World Glory», de 28 000 t,

partiu-se ao meio com uma destas ondas.

A costa entre Algoa Bay e East London tornou-se tristemente céle-

bre pelo número de navios da carreira das Índias que ali naufragaram,

quando, por qualquer atraso, passavam ali no Inverno.

A seguir ao actual Cape Padrone até ao actual Port Alfred são

24 milhas de costa com dunas, rochas ocasionais e alguns rios peque-

nos (9).

A meio desta distância fica o local onde Bartolomeu Dias iria erguer

o primeiro padrão desta viagem dentro de alguns dias, após ter iniciado

o regresso. Este local chama-se actualmente Kwaaihoek ou False Island

(33º 43' S 26º 38' E). É umasaliência da costa de 28 metros de altura

com alguma vegetação e que, vista do mar, parece uma ilha de cor

escura a sobressair da brancura das dunas. A costa é rochosa e o mar

rebenta a meia milha de terra, mas a E da saliência há uma pequena praia

onde o padrão poderia ser desembarcado.

u———

(15) Foi nesta área que, em Outubro de 1622, naufragou o «S. João Baptista»,

Dos 350 náufragos, só chegaram 35 a Sofala.
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Prosseguindo para oriente, verificaram que a costa continuava a

correr para NE, e passaram por alguns rios, sendo o mais importante

o que agora se chama Great Fish River (cujas águas avermelhadas depois

das chuvas entram pelo mar até 16 milhas da foz).

Uma milha depois de dobrarem uma ponta baixa e rochosa, cuja

extremidade se eleva a 28 metros, parecendo uma ilha vista do mar,

chegaram à foz de um rio, que agora se chama Keiskama (33º 17' S 27º

30” E), e que o roteiro do sul da África diz ser o mais conspícuo desta

região. A foz tem cerca de 50 metros de largura, mas alarga-se para mon-

tante, sendo aconselhável só entrar com bom tempo e na baixa-mar,

para se poderem ver as rochas.

É este rio que tudo indica seja o Rio do Infante, e deve ter sido

assim designado por ter sido João Infante, que comandava a «S. Panta-

leão», o primeiro a chegar ali ou ter desembarcado.

O Rio do Infante foi o ponto mais a E atingido nesta viagem.

Álvaro Velho, que 10 anos depois ia na frota de Vasco da Gama, disse

que entre o Padrão e o Rio do Infante eram 15 léguas (48 milhas), o que

corresponde aproximadamente à distância de Kwaaihoek ao rio Keis-

kama.

VIAGEM DE REGRESSO

Ao erguer o Padrão de S. Gregório — o primeiro desta viagem—

Bartolomeu Dias pretendia assinalar num local conspícuo até onde

tinha ido.

A cerimónia deve ter sido a 12 de Março — dia em que se come-

mora aquele santo — possivelmente com missa.

O local do Padrão não merece hoje qualquer dúvida, porque o

Prof. Axelson encontrou os restos deste padrão em Kwaaihoek ou False

Island (33º 43º S 26º 38" E), e deve ter sido ali colocado já na viagem

de regresso.

Os nossos historiadores têm seguido a versão de Barros que, erra-

damente, afirma que o Padrão foi erguido no Ilheu da Cruz, que fica

40 milhas para W, e Pacheco Pereira também comete o mesmo erro,

afirmando, ainda, que ao Ilhéu da Cruz Bartolomeu Dias chamou Penedo

das Fontes, por ali ter encontrado nascentes. Axelson diz que no Ilhéu

da Cruz, agora S. Croix Island, nunca houve nascentes, e que, perto do

Padrão, em Kwaaihoek, abriu covas na areia e apareceu água doce.
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Uma réplica do padrão de S. Gregório é colocada cinco séculos depois

A costa de Kwaaihoek até Mossel Bay — 260 milhas — já era conhe-

cida e podia ter sido percorrida navegando de dia e de noite mais ao

largo. Bartolomeu Dias deve ter-se apercebido de que a corrente das

Agulhas era de águas quentes e mais forte ao largo do que junto da costa,

onde havia quase sempre contracorrentes, que se podiam ver pela dife-

rença de cor da água nas fozes dos rios .

A seguir ao cabo dos Vaqueiros, a costa deve ter voltado a ser

percorrida só de dia, por ser desconhecida.
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De notável, viram aparecer uma pequena baía aberta a S, que agora

se chama Still Bay e, 15 milhas depois do actual Cape Barracouda, outra

baía maior, que depois foi chamada S. Sebastião, que ainda conserva

o nome ('º), cuja parte W dá abrigo a todos os ventos, excepto de E.

Nessa baía desagua um rio, a que Bartolomeu Dias chamou Rio Nazaré,

e que agora se chama Bree.

A duas milhas para S da ponta que limita esta baía, fica o actual

Cape Infanta, que é um promontório baixo e rochoso, cujo nome está

relacionado com o comandante da «S. Pantaleão». É possível que Barto-

lomeu Dias tenha estado ancorado na baía S. Sebastião durante algum

tempo e que João Infante tenha desembarcado a uma milha a N daquele

cabo numa pequena reentrância com uma praia de calhau, que no mapa

de Cantino aparece como «praia», possivelmente a actual praia Witsand,

único local onde era possível desembarcar.

Do Cape Infanta (34º 28' S 20º 52" E) até Struys Bay são 38 milhas

de costa a correr para SW, com áreas rochosas e praias de areia, onde

o mar rebenta.

Struys Bay fica a poucas milhas do cabo das Agulhas, e com o nome

de Golfo das Agulhas aparece no mapa de Cantino, onde, junto a este

nome, está escrito Angra de S. Jorge, santo que se comemora a 23 de Abril.

Esta baía é aberta, mas na parte SW dá abrigo a ventos do W e

NW. Actualmente existe ali um pequeno porto de pesca, que no Verão

é muito frequentado por barcos de recreio. A duas milhas da ponta há

uma praia de areia e a 6 milhas desagua um pequeno rio que forma uma

lagoa antes da foz e que é hoje um «santuário» de aves. Logo a seguir

à baía aparece o cabo das Agulhas, que embora seja fisicamente pouco

impressionante é o ponto mais a sul da África — 34º 50" S 20º 01º E.

A este cabo deu Bartolomeu Dias o nome de S. Brandão, que se come-

mora a 16 de Maio.

Continuando a usar as datas dos santos para reconstituir a viagem,

surgem alguns aspectos que ainda não foram explicados, e dificilmente o

serão. Como hipóteses adiantam-se explicações, meramente conjectuais,

sobre três dessas dúvidas.

De Kwaaihoek a Struys Bay são 350 milhas. Como explicar

que fosse gasto cerca de um mês nesse percurso?

 

(6) A Baía de S. Sebastião parece que foi denominada por Mesquita Peres-

trelo. No mapa Cantino aparece como G. do Coberto.

26

 



A explicação que sugiro, como hipótese, é a seguinte:

Nesta área de Mossel Bay, os ventos em Março (fim do Verão), são

mais fracos, mais variáveis e com mais dias de calma que em Fevereiro,

mantendo-se o predomínio dos ventos de SW e a seguir os de SE. Como

a costa corre para SW, as caravelas, quando tinham vento de proa,

deviam fundear e esperar vento favorável e não deviam navegar de noite,

para poderem continuar a observar bem a costa.

Pode também ter havido paragens mais demoradas para aguada

ou explorações, como o nome do Cabo do Infante sugere. Aliás, a baía

contígua a este cabo aparece com bastante realce nos mapas antigos.
2

Outro ponto por esclarecer é o seguinte:

Se a chegada a Struys Bay foi a 23 de Abril e a passagem pelo

Cabo das Agulhas a 16 de Maio, como explicar uma demora de

três semanas para percorrer menos de 10 milhas?

2
A explicação que sugiro, como hipótese, é a seguinte:

Bartolomeu Dias sabia que o Inverno estava quase a chegar e que

se encontrava prestes a dobrar o extremo sul da África, a que se seguia

um longo caminho até à naveta dos mantimentos, com ventos muito

frescos e grandes ondulações. As caravelas já tinham mais de nove meses

de viagem e necessitavam de ser carenadas e preparadas.

O casco devia de ser chamuscado e raspado, o calafeto revisto e o

exterior protegido com breu (””) e sebo ou óleo dos lobos marinhos:

A mastreação devia ser revista e oleada, com as vergas arriadas,

para verificação das ligações. As velas deviam ser estendidas na praia

para poderem ser corrigidas, reparadas ou reforçadas. O poleame tam-

bém devia ser revisto e oleado, assim como o cordame.

Num navio de vela, quando se avaria ou rebenta qualquer peça,

mesmo pequena, os efeitos dessa avaria repercutem-se logo em cadeia,

afectando peças importantes, pondo em perigo os tripulantes e o pró-

ptio navio.

As barricas de madeira, sobretudo as de água, deviam de ser limpas

e algumas montadas de novo com as aduelas que traziam, e todas bem

arqueadas, para não derramarem com os balanços. Sabe-se que Barto-

4) O breu é o resíduo sólido ou pastoso da destilação do alcatrão, hulha e

xistos betuminosos, misturados com pez, que é uma secreção de resina de pinheiro.

Era muito usado a bordo no cordame, calafeito, etc.
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lomeu Dias, depois de chegar a Lisboa, recomendou que os navios que

fossem ao Cabo deviam levar as barricas forradas de barro por dentro

e arqueadas com atos de ferro e levarem três andainas de velas e

amarras (3º).

Todas estas fainas deviam ter sido feitas em Struys Bay ou em

S. Sebastião Bay.

Antes de entrar na dobragem do Cabo da Boa Esperança, lembra-se

que foi tormentosa e que se estava em meados de Maio, ou seja, quase

no fim do Outono no hemisfério sul, altura em que as depressões come-

çam a ser mais pronunciadas e mais frequentes. O vento, que nonmal-

mente é de W, por vezes bastante fresco, à aproximação das depressões

salta para NW. A passagem da frente fria é normalmente violenta e

o vento salta para SW, com aguaceiros fortes que impedem a visibilidade.

O mar cresce rapidamente e fica desencontrado, devido ao vento ser

contrário à corrente das Agulhas.

Das observações que foram feitas na área do cabo das Agulhas,

no mês de Julho, nos últimos anos, 30 % mostram ser de ventos de

força 7 (50 a 60 km/h) ou superiores, e que nesta altura começam a

aparecer nevoeiros no mar. (Refere-se o mês de Julho por não ter sido

possível obter o de Junho).

A seguir, e novamente como hipótese, procura-se dar uma expli-

cação para as três semanas gastas entre a passagem pelo Cabo

das Agulhas (16 de Maio) e o assentamento do Padrão S. Filipe

(6 de Junho), no Cabo da Boa Esperança, apesar da distância entre

os dois cabos ser só de 90 milhas.

Dobrado o Cabo das Agulhas, é muito possível que uma borrasca

de SW tivesse obrigado os navios a voltarem para trás, procurando abrigo

na Struys Bay ou na S. Sebastião Bay, onde fundearam à espera que

o tempo melhorasse.

(18) Partilha do Mar Oceano— Dias Nunes.
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Quando tornaram a dobrar o cabo das Agulhas ,o vento devia ser

bastante fresco de W, como é normal naquela área, e, como a costa

corre para WNW com alguns ilhéus, era necessário fazer um bordo

para o mar, a fim de ganhar barlavento. Alguns dias depois, no bordo

de terra, avistaram finalmente o grande e notável Cabo e a actual False

   AcCUuLKAS

Bay, que Bartolomeu Dias apropriadamente chamou «Golfo de entre as

serras», não tendo avistado, devido ao bordo do mar, nem a Ponta Quoin

nem Danger Point, que ficam a meio caminho entre os dois cabos. É

muito provável que tenha havido necessidade de fazer outro bordo do

mar para dobrar o Cabo e seguir depois a costa que corre para N, veri-

ficando-se que era impossível fundear e desembarcar um padrão de

meia tonelada. A cerca de 20 milhas da ponta do cabo, avistaram uma

baía encastrada entre montes elevados, aberta a SW, e que dava abrigo

a todos os ventos, excepto os de SW. Entrar e fundear nessa baía era

uma tentação a que não se podia fugir após vários dias de tormenta,

e onde era possível desembarcar um padrão e calcular a latitude com

rigor. (Ver Anexo A-V— Hout Bay).
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A essa baía, actual Hout Bay, onde há um importante porto de
pesca, Bartolomeu Dias chamou Porto Fragoso, único nome que aparece
nos mapas antigos entre o Cabo e a Baía de Santa Helena, 120 milhas
a norte. Este nome só poderia ter sido dado por quem esteve dentro
dele e tenha observado o seu aspecto escarpado e fragoso. O padrão deve

ter sido colocado mo dia 6 de Junho em qualquer local conspícuo e os

navios devem ter ali entrado 2 ou 3 dias antes.

Como se disse, é uma hipótese, e até hoje têm sido infrutíferas as
pesquisas para encontrar vestígios do padrão em toda a península do Cabo.

Esta interpretação pode inserir-se no relato de Barros:
«Partidos dali (Ilheu da Cruz) houveram vista daquele grande e

notável cabo... Bartolomeu Dias, depois que notou dele o que convinha

à navegação e assentou um padrão chamado São Filipe, porque o tempo

(mar e vento) lhe não deu lugar a sair em terra (no Cabo), tornou a seguir

a sua costa (do Cabo) em busca da nau de mantimentos...»

Hoje considera-se o Cabo da Boa Esperança como o extremo da

península de 30 milhas de comprimento, que termina em duas pontas,
separadas por pouco mais de uma milha. A ponta W é o Cape MacLear,

de 80 metros de altura, e a ponta E é o Cape Point, com 210 metros

(34º 20" S 18º 18" E).
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Os pilotos portugueses consideraram durante muito tempo o Cabo

da Boa Esperança como o mais a sul da África, e há quem diga que a

designação abrangia toda a península, incluindo o imponente maciço

da mesa (Table Mountain). Na realidade, o cabo das Agulhas fica 30

milhas mais a sul, ou seja, meio grau dos astrolábios. Além de ser pouco

impressionante, este cabo está numa área de difícil navegação, sobretudo

para quem só dispunha de astrolábios graduados em graus, para calcular

a latitude observando o Sol na passagem meridina. As leituras do astro-

lábio são muito afectadas pelo vento forte, balanços e neblina, e não po-

dem ser feitas quando as nuvens tapam o Sol.

Pêro de Alenquer, que fora piloto de Bartolomeu Dias, quando,

mais tarde, chegou à Baía Santa Helena como piloto de Vasco da Gama,

depois de calcular a latitude, disse que o Cabo da Boa Esperança «não

estava a mais de 30 léguas, e se não o afirmava era porque partira dali

um dia e que de noite passara por Santa Helena com vento pela popa

sem a ver».

Como esta distância corresponde à realidade, pode depreender-se

que tinham sido feitas observações do Sol para o cálculo da latitude do

Cabo com bastante precisão, o que reforça a hipótese da estadia no Porto
Fragoso (Hout Bay), porque a passagem do cabo tinha sido tormentosa.

Fica-se também a saber que Bartolomeu Dias passou ao largo de Santa

Helena sem a ver — deve ter largado de Hout Bay pela manhã, tendo

avistado a Dassen Island, que aparece nos mapas antigos como «Ilhota

Branca», devido ao guano.

Admite-se que Bartolomeu Dias tenha chegado à actual Baía de

Luderitz, a 24 de Julho, Dia de S. Cristóvão, onde ergueu, no dia seguinte,

o Padrão de S. Tiago, que foi colocado num local semelhante ao do Padrão

de S. Gregório (Kwaaihoek), na ponta que limita a baía a W (que Cas-

tilho, em 1866, chamava Ponta do Pedestal) e agora se chama Dias Point.

Esta grande baía, apesar de rica em peixe e aves marinhas, foi

durante muito tempo ignorada, por não ter água nem lenha e um clima

inóspito, em que a temperatura em Julho chega a descer aos 3º €. Por

ter tido vários nomes, originou muitas confusões. Bartolomeu Dias deu-

-lhe o nome de S. Cristóvão, Pacheco Pereira descreveu-a com realismo
chamando-a «a formosa Angra das Voltas, onde podiam ancorar 100 na-

vios em 10 a 12 braças, seguros de todo o tempo, tendo alguns ilhéus den-
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tro da baía». Barros chamou-a Angrados Ilhéus. A designação de Angra

das Voltas prevaleceu durante muito tempo, mas no Roteiro de Castilho
de 1866 aparece como Angra dos Ilhéus ou Angra Pequena. Esta última

designação ridícula aparece em muitos mapas do século XVIII. A partir

de 1884 passou a chamar-se Luderitz, nome de um mercador alemão

que ali se estabeleceu antes da Alemanha anexar o SW africano.

O nome de Angra das Voltas, dado por Pacheco Pereira, talvez possa

ser explicado pela descrição que ele fez desta costa para S do Cabo do

Padrão (Cape Cross) — «a costa... para diante, é trabalhosa de navegar,

e no mês de Junho, Julho e Agosto acontece acudirem aqui ventos de

N e NW...». Bartolomeu Dias deve ter contado a Pacheco Pereira, na

viagem para Lisboa, que no regresso, ao sair para N daquela baía (possi-

velmente em Julho), teria tido necessidade de fazer vários bordos por

causa do vento N ou NW que teve durante alguns dias, apesar dos

ventos dos quadrantes do S serem os usais naquela costa.
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Para se ajuizar das extraordinárias capacidades de observação dos

marinheiros daquele tempo, refere-se que em 22 anos de observações

meteo, feitas recentements em Luderitz, verifica-se que em Julho a

percentagem dos ventos foram as seguintes: SE 31%, S 26%, N 15%,

NW 5 %, o que quer dizer que tem havido, em média, 6 dias em Julho

em que os ventos são N ou NW...

Vejamos agora outra lacuna desta viagem.

Do Cabo da Boa Esperança a Luderitz são 500 milhas, que uma

caravela com vento e corrente a favor percorre em menos de 5 dias,

não sendo fácil explicar o tempo de mês e meio gasto neste percurso,

tanto mais que havia alguma prioridade em chegar à naveta de manti-

mentos.

Se tivesse havido qualquer acidente com os navios, o cronista prova-

velmente referia-o, e, por isso, não é de pôr de parte a ideia de um

grande bordo pelo mar oceano para verificação dos ventos predomi-

nantes que ali existiam e a possibilidade de encontrar terra ou ilhas.

O conhecimento dos ventos predominantes no Atlântico Sul era

indispensável aos navios de vela. Lembra-se que, passados uma dúzia

de anos, os Portugueses tinham descoberto a América do Sul e todas

as ilhas do Atlântico Sul...

% + *

De Luderitz a Porto Alexandre são cerca de 700 milhas ao rumo

NNW, onde deveriam ter chegado em meados de Agosto, precisamente

9 meses depois de terem deixado a naveta, como Barros refere.

Dos 9 homens, só estavam vivos 3, e um deles, muito doente,

também morreu.

Depois de tirarem tudo o que interessava às duas caravelas, queima-

ram a naveta, por o casco estar muito danificado pelo taredo, e não

ser possível tripulá-la por falta de gente.

Segundo Viriato Campos, em seguida foram à foz do Zaire, para

embarcarem os congoleses que o Rei do Congo pedira para levarem

a Portugal, a fim de receberem a fé de Cristo, sendo um deles uma

espécie de embaixador, chamado Caçuta. Estes congoleses teriam sido

baptizados em Beja em 1489 e regressaram ao Congo em 1490, na frota

de Gonçalo de Sousa, onde também ia Pêro de Alenquer.

De Porto Alexandre ao Rio do Congo são 550 milhas, praticamente

ao rumo N, com ventos e corrente a favor, onde devem ter chegado

na primeira quinzena de Setembro.
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Era natural que após mais de um ano de viagem, com as tripu-

lações cansadas e os navios bastante castigados, Bartolomeu Dias tencio-

nasse regressar a Lisboa sem demoras.

Rio FORMOSO

 

A escala que as duas caravelas fizeram na ilha do Príncipe, que

fica só a 550 milhas do Zaire, não era necessária e implicava um apre-

ciável desvio da rota do regresso, além de entrar no Golfo da Guiné,

de onde não é fácil sair indo para W. Pode ter sido acidental, e a
maneira como Barros a refere ao dizer «vieram ter á ilha do Príncipe»

dá mais ideia de casualidade do que determinação. Uma escala inten-

cional, no entanto, é muito mais plausível, porque os pilotos das duas

caravelas não cometiam erros desses nem aquela era altura dos frequen-

tes e perigosos tornados.

A explicação que sugiro é a seguinte:

O litoral do Golfo da Guiné até ao rio do Congo era bastante povoa-

do, e na década 80 daquele século era uma zona em que os Portugueses

estavam muito activos devido à descoberta de ouro. Esta actividade signi-

ficava a existência de homens e de navios. A fortaleza feitoria da Mina

(1482), a feitoria do Guato, no rio Formoso de Benim (1486) e a ilha

de São Tomé, que: começara a ser colonizada em 1485, formavam um

triângulo comercial. São Tomé servia de importante entreposto dos es-
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cravos que eram para ali trazidos dos reinos de Benim e do Congo, e dali

seguiam para a Mina num caravelão para serem trocados por ouro (19).

Nessas actividades distinguiram-se Duarte Pacheco Pereira, em missão

de D. João II, e João Afonso de Aveiro, que de 1484 a 1486 estabelecera

relações com o Reino de Benim que iam além das trocas comerciais. (Ver

Anexo B— Reino de Benim).

E muito provável que Bartolomeu Dias, ao chegar ao rio do

Congo, no final de 1488, soubesse que O notável navegador, cosmó-

grafo e explorador se encontrava doente na ilha do Principe 6

decidiu ir lá para o levar para Lisboa.

* * &

Segundo Barros, «os navios de Bartolomeu Dias, depois de largarem

do Príncipe, levando doente Pacheco Pereira, foram a um tio que se

chamava de Resgate, para não virem com as mãos a abanar, e passaram

pela fortaleza da Mina, onde o capitão lhe entregou o ouro que tinha

resgatado, com o que vieram para este Reino».

Damião Perez diz que é muito difícil identificar o rio do Resgate,

por haver antigamente três rios assim chamados, todos na Libéria, e

Fontoura da Costa inclina-se para que seja o Rio do Resgate do Genovês,

que identifica como o actual Sangwin River.

Esta hipótese custa a aceitar, porque O Sangwin River fica a 450

milhas para W da Mina, e se a ida à Mina foi depois da ida ao rio,

implicaria navegar a mais cerca de 1000 milhas por uma área de ventos

incertos e perigosa...

A hipótese que sugiro é que O Rio do Resgate era o Rio For-

moso de Benim, e explico:

Pacheco Pereira não refere no «Esmeraldo» ter embarcado na caravela

de Bartolomeu Dias, mas alguma razão devia ter para dedicar no Capítulo

7.º, do Segundo Livro, mais de 40 linhas ao Rio Formoso, no Benim,

onde, além de aldeias na foz, diz que havia uma vila com cerca de 2000

habitantes 13 léguas a montante, que servia de porto à grande cidade

de Benim, e onde podiam ir navios de 50 tonéis; e diz que esteve 4vezes

naquela vila; e diz, também, que o Reino de Benim faz guerra aos vizi-

nhos, onde toma muitos cativos, que nós compramos a 12 ou 15 manilhas,

de cobre, e que são trazidos para a feitoria da Mina, onde se vendem

€º) Dicionário da História de Portugal — Joel Serrão.
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por ouro, apesar de no Capítulo 5.º ter dito que os escravos eram com-

prados em Benim, mas «nem convém que disto mais digamos».

Não custa aceitar que o rio do Resgato seja o rio Formoso de Benim,

que fica a 300 milhas do Príncipe, ou seja, a três dias de viagem, e que

a ida ali tenha sido sugerida por Pacheco Pereira, que já lá tinha estado

e sabia que era negócio rendoso. Bartolomeu Dias anuiu, porque as duas

caravelas podiam levar muitos negros e negras resgatados numa curta

viagem até à Mina e o desvio seria pequeno. (Ver Anexo A-VI— O rio

Formoso de Benim).

Nesta hipótese, Bartolomeu Dias deve ter estado no rio Formoso

em Outubro e, depois de embarcarem nas caravelas os negros que troca-

ram por manilhas de cobre, partiram para a Mina, que fica a 390 milhas

para W. (Ver Anexo A-VII— A Fortaleza de S. Jorge da Mina).

Este troço da viagem não é fácil, por a corrente da Guiné ser con-

trária. Segundo o Roteiro de Castilho, deve atravessar-se rapidamente

a corrente da Guiné e entrar na corrente Equatorial que corre para W,

a cerca de 160 milhas da costa, e com o vento que, em regra, é do S ou

do SW, puxar bem para lá do meridiano da Mina, para dar desconto

à corrente da Guiné, procurando demandar a Mina vindo do W com

a corrente.

Se Bartolomeu Dias seguiu esta derrota, deve ter gasto cerca de

uma semana, mas também podia ter seguido ao longo da costa, por ser

um percurso curto, se na altura tivesse tido condições favoráveis para o

fazer com vento fresco do S ou um harmatão de E ou NE ou tirando pro-

veito das virações e dos terrais.

Com o ouro que o feitor da Mina lhes entregou pelos negros que

trouxeram, as duas caravelas devem ter partido para Portugal no fim

de Outubro, pela já conhecida volta da Mina, chegando juntas em fins

de Dezembro a Lisboa.

Bartolomeu Dias é um bom exemplo da ingratidão da História.

D. João II não manifestou apreço nem lhe deu mercês por esta extraor-

dinária viagem, que hoje se considera uma das mais notáveis da História

Marítima, não só pelos aspectos náuticos como pelas consequências que
teve na História da Humanidade.

Pela primeira vez conseguiu-se ir por mar do Atlântico para o Índico,

o que permitiu abrir o comércio marítimo entre a Europa e o Oriente.
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A cartografia ficou enriquecida com o litoral africano acrescentado

até ao extremo sul.

Ficou-se a saber o regime de ventos no Atlântico Sul, e que havia

uma simetria dos ventos nos dois hemisférios, o que permitiu a escolha

de rotas apropriadas para os navios de vela.

A construção naval progrediu grandemente devido à necessidade

de navios mais apropriados que as caravelas para navegações oceânicas.

A importância desta viagem tem vindo a ser justamente realçada,

e Bartolomeu Dias começa a ser consagrado como um dos mais notáveis

navegadores portugueses. Mas não nos devemos esquecer de João Infante,

que comandava a outra caravela, e que deveria ser ainda mais operacional,

visto ter deixado o seu nome assinalado em dois locais, o que não acon-

teceu com Bartolomeu Dias.

Guardo as últimas palavras para o reduzido grupo dos rudes mari-

nheiros que tripulavam as duas pequenas caravelas. Entre os vários aspec-

tos náuticos brilhantemente conseguidos, cito a invulgar proeza de man-

terem sempre os dois navios em companhia a navegarem à vela com os

rudimentares meios de comunicação de que dispunham.

Quem andou num navio de vela, sabe ajuizar bem a importância de
cada um dos tripulantes na eficiência do conjunto e no bom ambiente a

bordo, principalmente em emergência e em viagens longas. Além das

qualidades físicas, as psíquicas também têm grande importância. Não

deixa de ser curioso referir que a resistência psíquica de cada um é posta

à prova, sobretudo, quando o vento falta durante vários dias seguidos...

E quem faz conferências sabe, ou devia saber, que não deve abusar

da resistência psíquica da audiência, e por isso termino.
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ANEXOS

Para melhor compreensão da viagem, juntam-se Anexos sobre Nave-

gação e sobre o Reino de Benim.

Os Anexos A, de 1 a 7, sobre Navegação são resumos da DESCRI-

ÇÃO E ROTEIRO DA COSTA OCIDENTAL DA ÁFRICA, do primei-

ro-tenente eng.” hidróg. Alexandre M. Castilho, publicado em 1866, e

que interessam à navegação à vela.

O Anexo B refere-se ao reino de Benim, e foi feito com elementos

tirados da ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA e do livro de M. Madeira

Santos VIAGENS DE EXPLORAÇÃO PORTUGUESAS.

A— NAVEGAÇÃO

1 — Rio do Congo

2— Do Rio do Congo ao Cabo Frio

3 — Do Cabo Frio ao Cape Cross (Cabo do Padrão)

4— Do Cape Cross ao Rio Orange

5 — Hout Bay (Porto Fragoso)

6 — Rio Formoso de Benim

7 — Fortaleza S. Jorge da Mina

B — REINO DE BENIM
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ANEXO A — NAVEGAÇÃO

A - |I—RIO DO CONGO

O vento predominante de Março a Outubro é de SSE, e de Dezem-
bro a Janeiro é de W e SW. De noite e manhã e, por vezes, intermediado

com calmas, reina o terral, que dura até cerca do meio-dia e não se sente a

mais de 20 milhas da costa, sendo mais regular de Maio a Setembro. A

água do rio mantém-se doce até cerca de 10 milhas da foz e a coloração

avermelhada nota-se até grandes distâncias. Há quem diga até 300 milhas.

Para N do rio do Congo, a corrente na costa corre para N ou NW, e

não se faz sentir além das 70 milhas da costa. Em meados de Novembro,
cerca de mês e meio depois das chuvas começarem, o rio sobe quase

três metros e corre com muita força — 6 a 7 nós — levando troncos,

raízes, bambus e jacintos, que chegam a formar ilhas de 100 metros, que

põem em perigo os navios, principalmente quando fundeados. A foz tem

cerca de 7,5 milhas de largura e as margens são baixas, pantanosas e

cobertas de fechado mangal, com palmeiras e outras árvores à mistura.

Quem esteja a umas 200 milhas da costa para N, basta ter brisa fresca

e certa de SW ou WSW para atravessar a corrente ao largo da foz, que

só em casos excepcionais chega a 2 ou 3 nós. Nunca se deve teimar em

atravessar a corrente sobre o tarde, porque é quase certo o vento cair

antes de se chegar à margem esquerda e a corrente leva o navio para fora.

Só se deve demandar o rio com viração fresca e certa, que sopra de SSW

e WSW e nasce de ordinário por volta das 9 ou 10 horas da manhã.

Pode aguardar-se a viração ancorado a SW da Mouta Seca a 3 ou 4 milhas

da terra. O rio tem grandes profundidades e até 20 milhas para montante

há fundos de 150 metros. As marés pouco afectam a correnteza das águas,

que é mais forte junto das margens na enchente. A ponta onde estava

o padrão fica quase a 3 milhas para SW4W da ponta de Santo António.

À - |I— Do Rio do Congo ao Cabo Frio

O vento dominante é o de S e SE e quando salta para SW o tempo

melhora. O vento mareiro é fresco dos quadrantes do W e há cacimbo

pela manhã. A corrente, com cerca de 1 nó, corre para N paralela à costa.

Ao navegar para S deve tirar-se proveito das brisas diurnas e estar perto

de terra ao morrer a viração, para aproveitar o terral num bordo para
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o mar. Não convém estender os bordos do mar a mais de 50 ou 60

milhas da costa, porque o vento abonança e tende a ser S. Até Mossã-

medes, o vento acalma à noite e a viração do S nasce de manhã, rodan-

do depois para SSW-SW-W e WNW. Acontece muitas vezes soprar

SW rijo que levanta mar e não é raro o N fresco com chuviscos. É fácil

navegar para S do cabo Negro aproveitando as variações das brisas ma-

reiras: — ao meio-dia, quando o vento ronda para SW,virar para o bordo

de terra; à noite, quando o vento rondar para S,virar para o bordo do mar.

De Mossâmedes para o Cabo Frio, bom será fazer bordos largos no mar.

Calemas furiosas assolam amiúde as costas de Benguela e Mossâmedes e

empolam o mar até muito longe da terra e, como o vento sopra quase

sempre bonançoso, é incómodo navegar perto da costa ou surgir em sítio

desamparado. Logo a seguir às calemas, na área do porto de Pinda (Por-

to Alexandre), acontece muitas vezes desabarem: ventanias frescas, anun-

ciadas por fortes rajadas do SE muito quentes e com grande cópia de areia.

As névoas são fechadas e as refracções são fortes. A terra parece sempre

mais longe do que está.

A - IH — Do Cabo Frio ao Cape Gross (Cabo do Padrão)

A terra é baixa, com dunas de areia clara, de onde provém o nome

de Praia das Neves, que os antigos chamavam, e não há porto algum.

A beira-mar sopram quase sempre brisas frescas entre SSE e SSW, às

vezes com rajadas duras. Estas brisas vão caindo para fora até se confun-

direm com os gerais do SE. As calemas formam-se com rapidez, são mui-

to furiosas, quase sempre acompanhadas de ventos calmiços e, por isso,

convém puxar para o mar logo que a viração comece a cair e apareça

vaga corrida a W. A corrente corre para N ao longo da costa ;mas pode

acontecer correr para S a 2 nós, principalmente mais para N.

A - IV— Do Cape Cross ao Rio Orange

As virações revezam-se com os terrais, mas estes são muito bonan-

cosos e de curta duração. A brisa mareira sopra entre SSW e SSE,às

vezes muito fresca, refresca das 12 às 15 horas e abonança pela noite

dentro, sendo substituída por aragens de N, NE ou E, ou por calmas

que podem durar alguns dias, seguidas quase sempre por fortes calemas.

Estas virações do SSW e SW mantêm-se até umas 100 milhas da costa e,
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mais para fora, sopram do S e SSE e, ainda mais além, confundem-se

com os gerais do SE. Nesta costa caem ventanias muito duras e temíveis,

por não se denunciarem por nuvens, e só pelo encrespar das ondas se

poderá dar por elas. Entre o porto de Pinda (Porto Alexandre) e o rio

Orange há muitas vezes ventos E muito incómodos e cansadores. A cor-

rente segue para N a cerca de 1 nó paralela à costa. Acontece que, espe-

cialmente na lua nova e lua cheia, a corrente pode ir para SW muito

perto da costa quase a 2 nós, embora seja raro e de curta duração. Às

calemas são frequentes e perigosíssimas, e é de contar com elas quando

acalma o vento e a água fica estanhada. As névoas são frequentes e cer-

radas e desfazem-se por volta das 10 ou 11 horas da manhã, mas em

certas ocasiões podem atirar por dias e dias seguidos, convindo então

fugir da costa, por o prumo não indicar a que distância se está da terra.

A refracção pode original grandes erros para menos na estima da distân-

cia e desfigura os objectos a ponto de já ter acontecido confudirem-se

à distância de 1,5 milha as ossadas de baleias encalhadas por embar-

cações mastreadas.

A - V— Hout Bay(Porto Fragoso)

Afora o ancoradouro de Aguada de Saldanha, não há em toda esta

costa outro melhor. Pode dar abrigo aos navios que não puderem montar

o Cabo por causa do SE e não quiserem ir à baía da Mesa; aos que não

puderem aguentar-se nessa baía no Inverno por causa do NW e não

quiserem ir à baía Falsa. Nem mesmo com o SW há cousa que temer ali,

porque é um vento raro e só no Verão se mostra, não sendo a baía batida

pelo mar que levanta. Para esta baía, segundo os oficiais do Leven, é

que os holandeses mandavam no Inverno os seus navios. A parte seten-

trional é baixa e com muitos regatos e a oriental limpa, fragosa e muito

alcantilada.

A - Vi—Rio Formoso de Benim (Outubro)

Foi um dos rios mais frequentados pelos navios negreiros. Segundo

M. Pimentel (meados do século XVIII), é terra doentia por causa dos ruins

vapores e da grande quantidade de mosquitos que vêm, principalmente de

noite, como nuvens, atormentar a gente.O melhor tempo para se ir lá é

de Setembro a Fevereiro, por ser menos doentio e reinarem de manhã as
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brisas de NE com que se pode sair e por ser mais fraca a maresia da barra.

A corrente da Guiné corre para E até 160 milhas da costa e de Setembro

a Novembro apresenta os valores mais baixos, podendo ocasionalmente

chegar aos 2 nós. É muito aconselhável demandar a foz vindo de W com

a corrente. A 10 milhas para SW abre-se a foz do rio dos Escravos,

facilmente confundível com a do'Rio Formoso. A barra do Rio Formoso

é perigosa e tem havido muitos naufrágios, sendo aconselhável fundear

fora a 5,5 milhas de terra, em 8 metros de fundo de lodo negro, para

SW3/4S da margem N.

Em 1847, a meio da barra havia um banco de areia lodacenta €

argila, em cujos cabeços o mar floreava muito. A meio do banco havia

um canal com uma milha de largura e 3 /4 de milha de comprido, com

3,6 metros de fundo em baixa-mar de equinócios, o que dava 5.7 de

preia-mar. Como há sempre ali rolo de mar, que tem pelo menos 3.3

a 3.6 metros de altura, um navio que demande para cima de 2 ou 2,5

metros não pode transpor a barra. Para entrar no rio navega-se a partir

do ancoradouro referido aproado à ponta da margem N, que é a mais

bojuda e entra mais no mar. Passada a barra, navega-se a meio do rio

com fundos de 6 a 9 metros. Nas margens há muitas povoações, e pelos

esteiros comunica-se com outros rios.

A - VII — Mina

O Castelo começou a ser construído em Janeiro de 1482, logo após

a chegada de 9 caravelas e 2 urcas de 400 tonéis, que partiram de Lisboa

sob o comando de D. de Azambuja a 12 de Dezembro de 1481 e leva-

ram 38 dias a chegar à Mina. O melhor ancoradouro é em fundos de

13 a 15 metros de areia, conchas e lodo, à distância do Castelo de 1

milha para SE e meia milha para E, enfiando o Castelo pelo Forte de

S. Tiago. Da ponta da península para S e para E, há rochedos onde o

mar quebra com força, mormente quando haja viração. Esta ponta am-

para o desembarcadouro da foz, sendo mais fácil desembarcar na maré

cheia. O Castelo tem magníficas cisternas com excelente água. A aguada

em escaleres não é fácil, devendo alugar-se canoas para o efeito.
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ANEXO B

O Reino de Benim

O reino de Benim localizava-se a W do delta do rio Niger, num
território que actualmente pertence à Nigéria. Quando os Portugueses
ali chegaram, na década de 80 do século XV encontraram um reino pode-
roso e relativamente mais organizado e, nalguns aspectos, mais evoluído

do que os restantes reinos da África Central. A estatuária de bronze,

marfim e madeira era famosa. Embora com uma área pequena, a sua

influência estendia-se até à serra Leoa e ao rio do Congo, principalmente

devido à influência do espírito «Ju Ju», que era o mais poderoso da

África Ocidental. Este espírito irradiava da cidade de Benim, sede de

uma teocracia em que os sacerdotes dispunham de grande poder e utili-

zavam sacrifícios humanos nos rituais religiosos e nos cerimonais da

corte dos reis sagrados — os OBAS, que, em muitos casos, eram como

fantoches dos sacerdotes. O apogeu do reino de Benim coincidiu com

a chegada dos Portugueses, tendo o Oba Ewuare (1440-1480), cognomi-

nado O Grande, ido até ao rio do Congo em guerras e conquistas. O seu

filho Ozalva (1480-1504) incrementou as relações comerciais com os

Portugueses, aceitou missionários e enviou embaixadores a Portugal. A

influência portuguesa perdurou até ao século XVIII. No princípio do

século passado os mais idosos ainda falavam um dialecto lusitano detur-

pado. O reino de Benim foi o primeiro potentado negro de floresta a ser

explorado pelos Portugueses, distinguindo-se Duarte Pacheco Pereira, que

esteve 4 vezes no Rio Formoso de Benim, e, sobretudo, João Afonso de

Aveiro, cujo relacionamento ultrapassou em muito as trocas comerciais.

Quando regressou a Portugal, em 1486, vinha com ele um embaixador
do Rei de Benim, tendo nesse ano sido ali criada uma feitoria.
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GRONOLOGIA(conjectural)

Viagem de ida

Partida de Lisboa

Rio do Congo

Porto Alexandre

Cape Cross

Conception Bay

Spencer Bay

Hottentot Bay

Elisabeth Bay

Peacock Roadstead

Fish Bay (B. dos Vaqueiros)

Mossel Bay

Algoa Bay

Keiskama River (Rio do Infante)

Viagem de regresso

Padrão de S. Gregório

S. Sebastian Bay

Struys Bay

Cabo das Agulhas

Cabo da Boa Esperança

Padrão S. Filipe

Luderitz

Padrão S. Tiago

Porto Alexandre

Rio do Congo

Ilha do Príncipe

Rio Formoso

Mina

Chegada a Lisboa

Fins de Agosto de 1487

Meados de Outubro

1º quinzena de Novembro

Princípios de Dezembro

8 de Dezembro

21 de Dezembro

23 de Dezembro

26 de Dezembro
Princípios de Janeiro

2 de Fevereiro

3 de Fevereiro

2º quinzena de Fevereiro

Princípios de Março

12 de Março

Meados de Abril

23 de Abril

16 de Maio

Princípios de Junho

6 de Junho

24 de Julho

25 de Julho

1.º quinzena de Agosto

12 quinzena de Setembro

Meados de Setembro

Princípios de Outubro

Meados de Outubro

Fins de Dezembro de 1488
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DISTÂNCIAS EM MILHAS

Lisboa — Rio do Congo

Rio do Congo — Porto Alexandre

Porto Alexandre — P. Roadstead

Volta do mar

Mossel Bay — Algoa Bay
Algoa Bay — Rio do Infante (Keiskama)

Rio do Infante — Kwaaihoeck

Kwaaihoeck — Struys Bay

S. Sebastian Bay — Cabo das Agulhas

Struys Bay — Cabo das Agulhas

Cabo das Agulhas — Cabo da Boa Esperança

Cape Point — Hout Bay

Hout Bay — Luderitz

Luderitz — Porto Alexandre

Porto Alexandre — Rio do Congo

Rio do Congo — Ilha do Príncipe

Ilha do Príncipe — Rio Formoso

Rio Formoso — Mina

Volta da Mina

4000

550

800

1900

200

1100

30

350

50

90

20

480

700

550

550

300

390
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ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA EM PORTUGAL

Conferência apresentada pelo Dr. Francisco Alves na Academia de

Marinha em 21 de Fevereiro de 1990.

O ano de 1989, em que o Museu Nacional de Arqueologia e Etno-

N logia reabriu ao grande público, cumpriram-se exactamente três

décadas sobre a data em que, pela primeira vez em Portugal, a

arqueologia se associou à exploração subaquática.

Foi, efectivamente, nesse ano que teve lugar nas imediações das ruínas

lusitano-romanas de Troia, no estuário do Sado, em frente a Setúbal, a pri-

meira operação de prospecção arqueológica subaquática, realizada em Por-

tugal, sob a supervisão do Professor Doutor Manuel Heleno, então Director

do Museu, que contou com a colaboração dosfinalistas de um dos primeiros

cursos de mergulho amador com escafandro autónomo, realizados em Por-

tugal, por iniciativa do Centro Português de Actividades Submarinas.

Por uma destas coincidências com que o acaso por vezes contempla a

vida de cada um de nós,tive o privilégio, aos 17 anos, de participarnessa

operação arqueológica, na qualidade de membro desse curso. Esta estreia da

arqueologia subaquática em Portugal, mais do que um acontecimento pio-

neiro, era umacontecimento promissor, numa época em que Peter Throck-

morton acabava de descobrir nas costas da Turquia, no cabo Gelidonya, os

destroços de um barco da Idade do Bronze (2.º metade do II milénio a.C.),

que viria a ser a primeira jazida arqueológica subaquática do mundo,directa

e integralmente escavada por arqueólogos, neste caso sob a direcção de

George Bass.

 



Como em todosos países virados para o mar ou sulcados por importan-

tes linhas de água, as descobertas de vestígios arqueológicos submersos

multiplicaram-se com a generalização do uso de escafandro autónomo, fe-

nómeno queiria traduzir-se, à escala internacional, no interesse e no envol-

vimento cada vez mais generalizado de arqueólogos e de especialistas em:

domínios afins, por este novo campo aberto à investigação.

Em Portugal, apesar do expresso interesse de certos arqueólogos e

de personalidades empenhadas no estudo e salvaguarda do património ar-

queológico subaquático, nomeadamente ligadas ao mergulho amador e a mu-

seus, durante as duas décadas subsequentes, quase todas as ocasiões foram

ocasiões perdidas.

Os casos dos barcos antigos descobertos na foz do Arade, das recupe-

rações para venda como sucata, autorizadas no sítio dos despojos do Océan,.

e do barco encontrado entre as fundações do Hotel da Barra de Aveiro, são

eloquentes demonstrações deste facto, como adiante referirei.

Simultancamente, a corrida aos tesouros submersos espalhava-se por todo

o mundo, acordando o país desprevenido quando eclodiu o caso do Slot ter

Hooge, navio da VOC, Companhia Holandesa das Índias Orientais, afun-

dado junto à costa de Porto Santo, em 1724, c cujos despojos continham ainda

um valioso tesouro, nomeadamente em barras de prata.

Esta delicada questão da caça ao tesouro é de uma escaldante actuali-

dade, tanto no plano nacional como no internacional. Em países comoos Es-

tados Unidos, o Reino Unido e a França, este é um tema central do intenso

debate que nos últimos anos tem havido no plano jurídico € político-cultural.

Recentemente, o próprio Conselho da Europa abordou este assunto aquando

da elaboração do projecto de convenção sobre o património cultural suba-

quático, na redacção do qual participou activamente o representante oficial

português, o Prof. Arquitecto O. Lixa Filgueiras, membro fundador desta

ilustre Academia. Este projecto ainda não se encontra aprovado, devido a

um desacordo pontual entre a Grécia e a Turquia.

Saliente-se, a este propósito, que a primeira regulamentação em Portu-

gal referente ao património cultural submerso é de 1970 (Decreto-Lei n.º

416/70, de 1 de Setembro), e surgiu por iniciativa da Marinha, na sequência

directa do caso de Porto Santo.

Em 1985, a Lei de Bases do Património Cultural (Lei 13/85, de 6 de

Julho) pela primeira vez alarga aoleito e subsolo das águas interiores ou ter-

ritoriais o âmbito de aplicação dos pressupostos tradicionais da pesquisa ar-

queológica (art. 37.º, n.º 1), fazendo-os, nomeadamente,incidir sobre os tes-

temunhos arqueológicos descobertos nas áreas submersas -ou arrojados pela

“água (art. 37.º, n.º 2). Mas encontra-seesta lei, desde então, por regulamentar.
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Entretanto, por todo o mundo, iam aparecendo vestígios submersos ou

arrojados do património cultural português, representados por despojos de

navios portugueses naufragados ou por artefactos portugueses típicos, como

canhões € astrolábios, encontradosentre os despojosde navios de diversas

nacionalidades.

Contam-se, entre os primeiros, os despojos da nau Santo António, afun-

dada nas costas da Cornualha, em 1527; do navio, ainda não identificado,

mas bem datado pelos espólios de meados do século XVI, afundado nas águas

das Seychelles; da nau . Luís, afundada na barra de Quelimane, em 1982,

da nau Madre de Deus, afundada na baía de Nagasaki, em 1610; do galeão

Santíssimo Sacramento, afundado na Baía de Todos-os-Santos, em 1668; da

fragata Santo António de Tana, afundada nas imediações de Mombaça em

1697; da fragata Santa Escolástica, afundada na Baía de Todos-os-Santos em

1700: da Santo André, afundada igualmente na Baía, em 1739; dos navios

da carreira da Índia, S. João, S. Bento, Santiago, S. Gonçalo, Nº Srº da

Atalaia do Pinheiro e Santíssimo Sacramento, afundados na costa da África

do Sul (excepto o segundo, que se afundou nas Baixas da Índia), respecti-

vamente, em 1552,54, 85, 1630 e 1647; deum presumível navio português,

afundado na ilha de Wight, na costa sul da Inglaterra, de um navio ainda

não identificado com segurança, no canal da ilha de Moçambique; de um na-

vio afundado nas imediações da Praia (Cabo Verde); de dois presumíveis na-

vios portugueses, afundados nas imediações de Malaca.

Naturalmente,esta lista de navios identificados e datados, completada

por alguns outros casos em que foram recolhidas evidências arqueológicas

de maior ou menorsignificado, não tem a pretensão de ser exaustiva. Aliás,

as notícias sobre buscas ou achados de navios portugueses em diversos pon-

tos do Globo, que periodicamente noschegam, justificam esta reserva,tanto

mais que não nos devemos esquecer; e portanto dar o devido desconto, às

técnicas do marketing publicitário próprios da caça ao tesouro, como tem vindo

a acontecer com a Frol de laMar, capitania de Afonso de Albuquerque, afun-

dada em 1512 na costa de Samatra.

Parece ser também este o caso doaludido achado do navio português

nas águas de Montevideu «carregado de lingotes de prata», divulgado pela

Imprensa em 1987. Anos antes, «A Capital» noticiara também as buscasnesta -

mesma zona de despojos, naturalmente valiosos, da Nº Sr da Luz, afun-

dada em 1752.

Numaperspectiva radicalmente diferente, o Museu Marítimo da Aus-

trália Ocidental procura, actualmente, localizar o sítio do naufrágio do €or-

reio da Ásia, afundado nesta costa por volta de 1816.

Quanto ao achado de artefactos típicos de origem portuguesa, encon-

trados entre os despojos de navios de diversas nacionalidades, só para dar



alguns exemplos recentes, cito o caso dos astrolábios náuticos provenientes

do Nº Sr4 de Atocha e os dois canhões de bronze, um deles com a marca

de Pedro Dias Bocarro, proveniente do Mauritius, da VOC, afundado nas

costas do Gabão, em 1609.

A lista seria muito longa de enumerar. Só para dar um pequeno exemplo

sobre a dimensão da amostragem e a cadência de aparecimento dos achados

deste tipo, merece ser referido que, no seu trabalho «Arqueologie Sous-

-Marine», publicado em 1988, Jean Yves Blot indica, na sequência duma con-

versa tida com o Comandante Estácio dos Reis, em 1984, a existência de

SO astrolábios náuticos descobertos até essa data em todo o mundo, o que

representava, até então, um notável aumento do número de exemplares co-

nhecidos havia ainda bem pouco tempo. Diz este autor: «Em 1966, o espe-

cialista britânico David Waters tinha estudado 21; 4 outros eram assinalados

pouco depois, 2 dos quais em destroços de naufrágios; depois um outro, desta

vez nas Bermudas, e dois outros ainda na Irlanda do Norte. De 28 astrolá-

bios conhecidos em 1969, o número passava para 32 em 1983». Ora, em 1989,

o Comandante Estácio dos Reis, num artigo dedicado aos dois astrolábios

portugueses provenientes do Nº Srº de Atocha, recentemente adquiridos num

leilão da Christie's em Nova Iorque,referia já a existência de 65 exemplares

conhecidos, cerca de metade de origem portuguesa.

Quererá então dizer, a este ritmo, que estamos condenados à exclusiva

alternativa de termos de adquirir os testemunhos do nosso património cul-

tural submerso no mercado internacional de antiquidades, como no caso dos

astrolábios do Nº Srº de Atocha ou os canhões da Santiago?

Será que, para desenvolver as problemáticas da nossa arqueonáutica e

iluminar as suas zonas de sombra graças ao imenso campo aberto pela ex-

ploração subaquática, temos de nos limitar ao acompanhamento do que se

faz lá fora?
O comentário do Dr. João da Gama Pimentel Barata, de que «conhecemos

hoje muito melhor os barcos de há três mil anos do que uma nau ou um ga-

leão português do século XVI», feito em 1972, no seu notável estudo dos

navios do Políptico de Santa Auta, continua a ser de toda a actualidade.

Defacto, durante as primeiras duas décadas de expansão do mergulho

com escafandro autónomo, não soubemos apoiar e desenvolver iniciativas,

como em muitos países, que conduzissem simultaneamente à consagração da

. arqueologia subaquática como disciplina, à dinamização de um movimento
de salvaguarda do património cultural submerso e à criação de um sistema

de administração eficaz nesta área específica do património arqueológico.

Este deveria ter como finalidades primárias a elaboração do inventário sis-

temático do património cultural submersoe a criação de condições que per-
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mitissem dar uma resposta operativa aos desafios lançados pelas frequentes

e imprevisíveis descobertas.

De facto, só um inventário deste tipo, garantindo uma visão de conjunto

nesta área do património cultural e o seu enriquecimento através da avaliação

do potencial arqueológico de cada contexto, permitiria uma definição de po-

líticas e de prioridades de actuação.

Em 1980, ao assumir a Direcção do Museu Nacional de Arqueologia e

Etnologia, entendi promover o desenvolvimento de um programa global no

domínio da arqueologia subaquática, de acordo,aliás, não só com o seu âm-

bito oficial — «o Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia compreende

quaisquer ramos da arqueologia e da etnologia, em especial no que respeita

ao estudo do mundo português» (art. 10.º do Decreto-Lei n.º 46 758, de 18

de Novembro de 1975), como também na sequência de uma tradição iniciada,

como já referi, pelo seu segundo director, Prof. Doutor Manuel Heleno, e

que foi continuada pelo seu sucessor, D. Fernando de Almeida.

Com um mínimo de infra-estruturas materiais e de pessoal, o MNAE

começou então, pontualmente, a dar resposta a todas as ocorrências neste

domínio em qualquer ponto do País e, à medida das possibilidades,a realizar

acções de prospecção em locais de presumível interesse.

Foram dezenas as missões pontuais deste tipo realizadas de norte a sul

do País, por toda a costa,rios, estuários, nomeadamente em zonas portuá-

rias. Destacam-se, entre estas missões:

— No rio Lima, o reconhecimento e prospecção da zona do achado de

uma piroga monoxila, a primeira a ser recuperada em Portugal, e que foi

datada pelo Laboratório de Radiocarbono do LNETI na primeira metade do

século XI.

— A sul de Espinho, reconhecimento do local do achado, efectuado pelo

geólogo J. Alvarinho Dias, de uma estrutura de madeiros de presumível an-

tiguidade, enterrada num estrato de turfo-argiloso posto a descoberto pelo

desassoreamento em período de grandes marés. Fragmentos destas estrutu-

ras encontram-se actualmente para datação no Laboratório de Radiocarbono

do LNETI.

- — Na Costa Nova, em Aveiro, reconhecimento do local do achado de

uma embarcação, em condições análogas às da anterior.

— Na Figueira da Foz, reconhecimento e prospecção na zona de acha-

dos de canhões, durante a dragagem do canal de acesso à barra do Mondego.

— No interior do porto da Nazaré, reconhecimento no local onde, du-

rante o enrocamento de um dos molhes,as garras de uma grua se prenderam
numa embarcação de madeira enterrada no lodo.

 



— Reconhecimento pormenorizado do perímetro da antiga lagoa da Pe-

derneira, com vista ao estabelecimento de um programasistemático de le-
vantamento de uma carta de vestígios arqueonáuticos.

— Prospecções na várzea de Alfeizerão motivadas pelo achado de uma
caverna de embarcação enterrada.

— Prospecção e salvamentos na Berlenga de cepos de âncoras de chumbo
da época romana, em colaboração com elementos da Câmara Municipal de
Peniche.

— Prospecção e salvamento de vestígios de um naufrágio junto ao Ba-
leal, presumivelmente do século XVI, em plena rebentação, entre os quais
se contam pratos em estanho, chumaceiras de cadernal e um selo alfande-
gário em chumbo.

— Reconhecimento em Peniche das condições do achado de lingotes de
cobre recuperados pouco tempo antes na Papoa.

— Prospecções na zona de Pai Mogoe de Vale de Frades, a sul de Pe-
niche, em locais de naufrágio, datáveis entre os séculos XVI e XVII, por
vezes com singelos vestígios que nos permitem estabelecer datações preci-
sas, como um fragmento de cerâmica de rendas do século XVII.

— Reconhecimento e prospecção em São Julião, na zona do achado do
astrolábio náutico «Ericeira».

— Prospecção junto à Fortaleza de São Julião da Barra, zona de fre-
quentes achados, e onde têm sido recolhidas dezenas de moedas de prata,
que estão neste momento em inventariação no Museu.

— Reconhecimento nas imediações de Vila Franca de Xira, ao longo do
Mouchão da Póvoa, num espaço bem delimitado pelo próprio pescador que
fez o achado, de uma zona ondenas redes se recolhem frequentemente ânforas
da época romana e ocasionalmente pedaços de madeira. Saliente-se que este
é o primeiro indício em Portugal da existência de uma embarcação presu-
mivelmente daquela época (século II d.C., de acordo com a cronologia das
ânforas).

— Reconhecimento e prospecções, nas imediações da praia da Trafaria,
de um navio de importante porte, presumivelmente do século XVIII/XIX,
enterrado no lodo, adornado e com as partes visíveis semi--destruídas, de onde
se destacam grandes cavilhas de cobre.

— Prospecção na Arrábida, numa zona onde se conhecem indícios de
um naufrágio no século XVI.

«— Prospecções no fundão de Troia, no estuário do Sado, na zona da pre-
sumível existência de uma estrutura de madeira de época indeterminada.

— Prospecções em tornoda ilha do Pessegueiro, onde se encontram iden-
tificadas estruturas arqueológicgas da época romana.
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— Reconhecimento, prospecção e salvamento nas imediações da praia

de Salema, no local de despojos do navio-almirante francês Océun.

— Noestuário do Arade, em Portimão, prospecção e salvamentode es-

pólios arqueológicos de todas as épocas, como ânforas, outras cerâmicas c,

nomeadamente, peçasde estanho, aparecidos na sequência de dragagens que

deixaram atrás de si testemunhos de enormes destruições.

— Reconhecimento e prospecçõesna praia dos Canciros,a leste de Por-

timão é em Albufeira, em locais de despojos de naufrágios do século XVII.

— Prospecções diversas nas imediações de Quarteira c de Loulé Velho,

visando a identificação de ruínas da época romana, submersas e na falésia.

— Reconhecimento e prospecção da zona da Pedra do Zimbral (cabo de

Santa Maria, Faro), na sequência do achado de um cepo de âncora de chumbo

e de uma ânfora, ambos da época romana.

— Reconhecimento e prospecção na zona dos vestígios submersos

(canhões, nomeadamente) da Fortaleza de S. Lourenço, da barra de Faro.

— Reconhecimento das condições do achado ao largo de Cacela Velha,

por um pescador, de ânforas da época romana.

A experiência recolhida nestas missões permite-nos hoje fazer aquilo a

que podemos chamar uma modelização dos contextos arqueonáuticos em Por-

tugal; e utilizo aqui a designação de arqueonáuticos de modo a tornar bem

clara a impossibilidade de limitar exclusivamente cste enfoque ao meio

subaquático.

Como se demonstrou, estes achados ocorrem no nosso país, como em

toda a parte, também em terra em zonas outrora navegáveis, em contextos

correntemente designados «em meio húmido». Como é evidente, nos dias de

hoje, a maioria dos naufrágios nas nossas águas verificou-se junto à costa,

dando lugar, por esse motivo, e em particular na costa oeste, a jazidas muito

dispersas, por vezes com grandedificuldade de acessoe de exploração, visto

situarem-se quase sempre em zonas de rebentação.

Locais de naufrágio como os do San Pedro de Alcantara, na Papoa, os

do Baleal, Pai Mogo, Vale de Frades, S. Julião, etc., são exemplos deste

tipo de achados.

O caso do cabo Raso merece também serreferido, visto existirem mesmo

junto à falésia numerosos vestígios de um importante naufrágio. Aí foram

já recuperados numerosos canhões, dos quais um foi leiloado recentemente.

Em catálogo,valia 2500 contos. Saliente-se, igualmente, nesse mesmo leilão,

um prato de cobre de fabrico holandês, valendo 80 contos, expressamente

indicado como proveniente do fundo do mar.
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Certamente menos frequentes, os naufrágios verificados ao largo, por

toda a costa, do norte ao sul do País, deixaram, no entanto, o seu rasto desde

a época romana, situação que poderá exprimir-se pela frequente recuperação

de ânforas nas redes de arrasto. Disto são exemplos os achados da Póvoa

de Varzim, do cabo Sardão, assim como os dé Cacela Velha, já referidos.

Ospontos de abrigo dos ventos do quadrante norte da nossa costa oeste,

constituem, por sua vez, contextos com grande potencial arqueológico. Das

águas da Berlenga e do cabo Espichel, provêm porsi só, mais de três quartos

dos achados de cepos em chumbo da época romana verificados em toda a

nossa costa — cerca de meia centena. Eles ilustram este curioso facto, que

é o efeito cumulativo resultante, por um lado, das excelentes condições lo-

cais de abrigo e, portanto, de uma perda mais frequente de âncoras, e por

outro, por esse mesmo motivo, da intensiva frequentação dessas águas por

desportistas náuticos, neste caso, mergulhadores. Patrice Pomey refere-nos

um caso idêntico na região de Marselha, onde se encontra simultancamente

a maior percentagem de mergulhadores da costa mediterrânica da França e

a maior quantidade de descobertas de vestígios de naufrágios, particular-

mente da época romana.

Por outro lado, apesar das zonas estuarinas serem por excelência zonas

de abrigo, são também por excelência autênticos cemitérios de navios de to-

das as épocas. Daí, por exemplo, a enorme quantidade de registos de nau-

frágios na barra € no estuário do Tejo, de que é expressão paradigmática a

quantidade de achados nas imediações da Fortaleza de S. Julião da Barra.

“Aliás, como em todaa parte, os contextos estuarinos têm uma excepcional

importância do ponto de vista do património arqueológico devido às exce-
lentes condições de conservação que os seus característicos regimes sedi-

mentares propiciam. Daí que as dragagens constituam, por excelência, a maior

ameaça para esse património cultural, estando ao mesmo tempo na origem

de muitas descobertas, comose verificou nos casos do Arade, Viana do Cas-

telo e Nazaré.

Poreste motivo, quaisquer programas de dragagens, comoos que estão

previstos na barra do Alvor, na caldeira de Troia, assim como outros de su-

perior magnitude, como o que se encontra previsto para a barra do Tejo, à

data da publicação desta conferência, apraz-nosrégistar o facto de terem sido

oportunamente realizadas por conta da APL, por iniciativa do IPPC, actual

IPPAL, e com o apoio do Instituto Hidrográfico e do Museu, sondagens pros-

pectivas de carácter preventivo — o que acontece pela primeira vez, em Por-

tugal, em obras deste âmbito e com este vulto provocam-nos a maior das

inquietações, por poderem vir a efectuar-se sem as necessárias acções pre-

ventivas e de acompanhamento arqueológico.
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Aliás, estes mesmosfactores ocorrem em contextos fluviais, por razões

naturais, artificiais, ou por efeito conjugado, como se verificou no caso do

achamento da piroga de Geraz do Lima, em quetanto à recolha de inertes,

como as obras de implantação dos pilares da ponte de Lanheses, nas pro-

ximidades, como a invulgar violência do caudal do rio nessc ano, concor-

reram, certamente, para o desprendimento da embarcação das zonas mais pro-

fundas do leito do rio.

Poroutro lado, a própria dinâmica sedimentar da costa portuguesa, tra-

duzida em fenómenos de erosãolitoral e de transgressão marinha, ao pro-

vocar significativas modificações da linha de costa ao longo dos séculos,

torna-se responsável pelo periódico aparecimento de vestígios arqueonáu-

ticos, assim como pela progressiva destruição de vestígios arqueológicos do

litoral, como em Troia e no Martinhal, no Algarve. Da Boca do Rio, nobar-

lavento algarvio, Estácio da Veiga fez, há cerca de um século, uma planta

que nos permite efectuar uma análise quantitativa da evolução da transgres-

são marinha extremamente curiosa. Com efeito, as ruínas lusitano-romanas

da Boca do Rio apareceram em consequência do retorno da vaga de fundo

que se seguiu ao terramoto de 1755, que pôs a descoberto ruínas c um cais

com argolas. Pela planta destas ruínas, feita no final do século XIX, pode

observar-se que no espaço de cerca de um século desapareceu umafaixa li-

toral com cerca de vinte e cinco metros.

Por outro lado, são exemplo deste mesmo fenómeno, os vestígios ar-

queológicos da Costa Nova, em Aveiro, e os de Espinho, já referidos.

Exemplo de um fenómeno inverso é, em Aveiro, o Hotel da Barra, cons-

truído sobre um navio de grandes dimensões, que se encontrava enterrado

na areia, e que, curiosamente, só foi descoberto depois dos andares cons-

truídos, quando se desobstruiu a cave. Hoje em dia, nesta cave funciona uma

boíte que tem o nome de «O Galeão», e num dos cantos desta, no interior

de um caixotão saliente do chão, pode ver-se in situ, através de um tampo

de vidro embaciado, uma voluta de decoração de proa.

*o o* *

À medida que através da acção do Museu Nacional de Arqueologia e

Etnologia se ia adquirindo uma visão global sobre a problemática do patri-

mónio cultural submerso em Portugal, promovia, a diversos níveis, outras

formas de actuação neste domínio.

Foram organizadasdiversas exposições sobre o tema, nomeadamente no

próprio Mosteiro dos Jerónimos, em Loulé e em Lagos, c promoveu-se a

realização de conferências em todo o País; foram apresentados os resul-

tados da sua actividade em numerosas reuniões científicas, nacionais e in-

ternacionais.
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Realizaram-se acções de formação de pessoal, promovendo-sc c apoiando-

-se a participação de colaboradores seus em cursos promovidos pelo Con-

selho da Europa na área do património arqueológico subaquático ec em es-

tágios de escavação em alguns dos mais importantes centros de arqueologia

subaquática do Mediterrâneo e do Atlântico. Começou a montar-sc um es-

paço dotado de infra-estruturas laboratoriais especialmentge adaptadoaotra-

tamento de peças provenientes de meio submerso.

O MNAEtornou-se, em poucos anos, um verdadeiro centropolarizador

no âmbito da arqueologia subaquática. Progressivamente, o Museu alargou

a sua rede de colaboradores nesta área e, pouco a pouco, para cle conver-

giram informações e testemunhos sobre achados provenientes de todas as zo-

nas do país, começando a esboçar-se os contornos de um verdadeiro centro

de documentação.

Urgia pôr em ordem toda essa massa informativa, sistematizar o scu

processo de enriquecimento permanente, transformando-a num instrumento

de gestão de dados do tipo «Carta Arqueológica». Promovi, então, com

apoio financeiro do IPPC, a criação de um programa de actuação especí-

fico, que contou, até 1988, com a colaboração de Jcan Yves e de Maria

Luísa Blot.

Este inventário constituiu-se a partir da documentação já existente e de
mais de um milhar de dados coligidos pessoalmente por aqueles dois cola-

boradores, graças ao concurso de algum pessoal extraordinário. Neste mo-

mento, este inventário vai a caminho das 5000 fichas, e integra notícias de

achadose registos de naufrágios de navios de qualquer nacionalidade em águas

sob jurisdição nacional, assim como de navios portugueses afundados em

qualquer parte do mundo. Em 1988, decidi promover prioritariamente a in-

formatização deste ficheiro, tendo em vista a necessidade da sua exploração

automática.

Em 1984, com o apoio do Instituto Português do Património Cultural,

promovi e dirigi pessoalmente a primeira campanha de escavações suba-

quáticas realizadas em Portugal, no sítio dos despojos do navio-almirante

francês Océun, perdido nas imediações da praia da Salema, Vila do Bispo,

a 18 de Agosto de 1759, na sequência da batalha de Lagos.

Trata-se de um sítio que nos anos 70 fora já objecto de uma vasta re-

cuperação de peças por mergulhadores profissionais. Esta escavação trouxe

resultados inesperados, como seja a descoberta de peças em matéria orgânica,

madeira e têxteis, em satisfatório ou excelente estado de preservação. Isto

em fundos com menos de 10 metros, e a 300 metros da costa. Esta expe-

riência resultou, por outro lado, naquilo que se poderia considerar noutras

circunstâncias um verdadeiro sítio-escola.

14

 



Em 1988, igualmente com o apoio do IPPC, o MNAE promoveu uma

campanha de escavações arqueológicas subaquáticas no local do naufrágio,

em 1786, na Papoa, em Peniche, do galeão espanhol San Pedro de Alcan-

tara. Para a direcção destes trabalhos, que foram precedidos por escavações

em terra, no local do enterramento dos náufragos, o MNAE convidou Jean

Yves Blot, especialista no tema, que nos anos 70 já descobrira e identificara

aquele local.

Paralelamente ao desenvolvimento desta linhas mestras dc actuação já

referidas, o Museuabriu novasperspectivas à investigação arqueológica sub-

aquática em Portugal, ao promover, pela primeira vez nas nossas águas, a
aplicação de técnicas de detecção geofísica.

Com o concurso de especialistas das Universidades de Tours e de La

Rabida, em 1987, no estuário do Arade, em Portimão,foi efectuada uma mis-

são de testagem de um sistema de prospecção arqueológica subaquática ba-

seada num método de resistividade eléctrica, na zona do achado de duas

embarcações antigas, durante as dragagens efectuadas nos finais de 1970.

Esta operação permitiu um significativo progresso na aplicação deste método

em meio submerso e encontra-se actualmente já em fasc operaciaonal, pelo

que poderá vir a ser da maiorutilidade, na futura tentativa de relocalização

destes barcos ou o que deles resta. .

Refira-se a este propósito que a organização desta operação permitiu re-

abrir o caso, e o inquérito desenvolvido trouxe-lhe uma nova claridade. Gra-
ças ao relatório pormenorizado, elaborado na sequência do achado pelo

Engenheiro J. Farrajota, que, com a sua filha, efectuou uma circunstanciada

prospecção subaquática; graças aos desenhos e fotografias feitas pelo Ar-

quitecto Jorge de Albuquerque, assim comoas que foram feitas pelo cincasta

Dr. Helder Mendes, personalidades a quem devo publicamente agradecer a

autorização da divulgação destes dados, novas e importantes conclusões po-
derão ser então tiradas:

— O barco Arade 1 estava, efectivamente, já datado pelo rádiocarbono

pelo Laboratório de Groningen (na Holanda), dos meados do século XVI.

2 — O barco, a quem convencionalmente chamamos AradeII, fora tam-

bémfotografado pelo Dr. Helder Mendes, parecendo documentalmente c de-

finitivamente provado que se tratava de uma embarcação cuja técnica de

construção era radicalmente diferente da do barco Arade 1. Tratava-se, efec-

tivamente, de uma embarcação de casco trincado, entendendo-se finalmente

a razão por que a Imprensa referira no passado a existência, na região, de

barcos vikings; porque, com efeito, este tipo de construção de casco trincado

é tipicamente de origem nórdica, tendo-se, no entanto, difundido por outras
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regiões da Europa, desde a alta Idade Média até séculos posteriores. No nosso

país temos o testemunho desta técnica de construção naval em certos tipos

de embarcações tradicionais, como, por exemplo, no Douro.

Refira-se também que a hipótese de uma filiação púnica para esta em-

barcação fundamentou-se em alguma semelhança estrutural com o barco pú-

nico, escavado na Sicília por HonorFrost. Tal foi a opinião emitida a 30

de Julho de 1973, em carta dirigida a Helder Mendes por um dos maiores

especialistas de arqueologia e arquitectura naval contemporâneos, Ole Crumlin-

-Pedersen, famoso investigador dinamarquês dos barcosvikings de Roskilde,

que acabava a sua missiva nestes termos: «O vosso achado Arade II talvez

seja aquilo de que precisemos para obter uma mais profunda compreensão

do desenvolvimento e inter-relacionamento marítimo entre diferentes esco-

las de construção tradicional de barcas, na antiga Europa».

Quanto à presumível caracterização dos barcos do Arade, pelo menos

destes dois (pois há notícia de terem sido cinco), como romanos, deve ser

definitivamente afastada. Ela fundamentou-se, com efeito, no achado de

moedas romanas recolhidas na caixa de pedra da draga, por ocasião da des-

coberta do Arade 1, mas nada fundamenta cientificamente a hipótese delas

provirem da embarcação, tanto mais que esta se encontra, com segurança,

definitivamente datada, e que a segunda não obedeceà típica técnica de cons-

trução naval da época romana.

Nesse mesmo ano de 1987, o Museu realizou igualmente, pela primeira

vez em Portugal, uma operação de prospecção recorrendoà utilização de um

magnetómetro de detecção submarina. Esta operação teve como finalidade

determinar a localização exacta do afundamento do navio francês Redoutable,

de 74 canhões, ocorrido na bafa do Zavial, Vila do Bispo, na mesma data

€ nas mesmas condições do Océan, e do qual, ao invés deste, não existiam

quaisquer indícios arqueológicos.

Esta localização foi obtida desde o segundo dia de prospecção graças,

simultaneamente, à investigação de arquivo, que permitiu circunscrever a zona

da busca,e à intensidade das alterações do campo magnéticolocal, provo-

cadas pelas dimensões das massas metálicas dum navio deste tipo. Durante

esta operação, todos os pontos em que o sinal acústico, à superfície, assi-

nalava a detecção de uma anomalia do campo magnético, eram marcados por .

bóias numeradas de poitadas. Nas duas extremidades da baía, operadores com
teodolito em contacto entre sie com a embarcação, atraves de walkie-talkies,

anotavam a numeração das bóias e tiravam a respectiva posição. Deste modo,

será possível, através de uma operação em ordem inversa, determinar rigo-

rosamente os pontos de futuras sondagens arqueológicas. Verificou-se,fi-

nalmente, através de sondagem manual, feita com uma vara metálica, que
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uma espessura indeterminada de mais de 1,5 m de areia, cobria todos os

vestígios.

Num contexto completamente diferente, na várzea de Alfeizerão (S. Mar-

tinho do Porto), zona totalmente assoreada, actualmente transformada em cam-

pos de cultivo, mas que foi navegável até ao século XVII, o MNÃE promoveu

entre 1986 e 1989, em articulação com o Serviço Regional de Arqueologia

da Zona Centro do IPPC, a realização, pela primeira vez em Portugal, de

prospecções arqueológicas por intermédio de sistemas de detecção geofísica

conjugados (em terra e em meio aquático), dada a evidência arqueológica

da presumível existência de um navio enterrado.

Saliente-se que a descoberta de restos de embarcações antigas enterra-

das em zonas outrora navegáveis constitui uma ocorrência frequente em toda

a Europa, em zonas de assoreamento e/ou de ensecamento (os polders da

Holanda, por exemplo). Apesar de já existirem em Portugal referências a

achados em semelhantes contextos, só neste foi possível comprovar docu-

mentalmente uma situação deste tipo.

Foi na realidade em 1973 que ocorreu o achado de uma caverna de um

barco, durante a abertura por uma retro-escavadora, de uma vala de dre-

nagem na várzea de Alfeizerão. Esta zona, outrora navegável, correspondeu

a um dos quatro portos dos Coutos de Alcobaça, Coutos esses doados em

1153 por D. Afonso Henriques à ordem de Cister. Coube, entretanto, a um

geólogo residente em Alfeizerão, atento e apaixonado pclas antiguidades da

região, o Sr. Eng.º Manuel Ventura Teixeira Pinto, o mérito de reconhecer

a importância do achado, de o documentar exaustiva e minuciosamente atra-

vés de uma reportagem fotográfica, sobre a qual, em papel vcgctal, anotou

as medições de todos os pormenores da peça. Reconhecer-sc-ia posterior-

mente a importância destes registos, uma vez que a peça em questão não vol-

tou a aparecer, apesar de todas as buscas efectuadas. Porincrívcl felicidade,

o filho do achador guardara religiosamente uma ponta fragmentada da ca-

verna em questão. Foi esta amostra queiria permitir a identificação da ma-

deira (carvalho comum) e a respectiva datação pelo radiocarbono: 1010 + 35BP

(ICEN — 123).

O achado de Alfeizerão é, assim, um pouco anterior à criação dos Cou-

tos de Alcobaça, revestindo-se o caso de uma importância excepcional no

quadro da arqueologia naval portuguesa e europeia; isto, independentemente

do facto, não menos relevante, de se tratar de uma caverna de um barco de

casco construído em «trincado» típico que, como acima referimos a propó-

sito do Arade 1, é uma técnica de construção naval de tradição norte-curopeia.
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Após a realização de uma operação preliminar, de sondagens lito-

-estratigráficas, foram então realizadas prospecções arqueológicas com o re-

curso a dois métodos conjugados:

— Em terra, com o apoio do Departamento de Geo-Ciências da Uni-

versidade de Aveiro, foi prospectada uma faixa ao longo do canal de dre-

nagem, através da utilização de um magnetómetro de protões.

— No próprio canal de drenagem, com o apoio da Divisão de Costas

e Estuáriosdo Instituto Hidrográfico, foi prospectada a zona equivalente, atra-

vés dautilização de uma eco-sonda (penetrador de sedimentos), rebocado por

bote pneumático.

A utilização conjunta dos diagramas resultantes das prospecções efec-

tuadas possibilitará futuramente a realização de uma tentativa de determi-

nação da natureza das anomalias registadas, através de sondagens pontuais,

a efectuar nos locais previamente assinalados com todo o rigor.
Refira-se, finalmente, como mais um exemplo de recurso a uma tecno-

logia sofisticada de prospecção, susceptível de ser utilizada com finalidades

arqueológicas, a realização em 1989 de uma missão de treinos da Divisão

de Costas e Estuários do Instituto Hidrográfico em que foramutilizados o

sonar de varrimento lateral e o ROV (Remote Operated Vehicle), para a qual

foi convidada uma equipa do MNAE,que teve assim oportunidade de acom-

panhara utilização e a manobragem deste último engenho em mergulho com

escafandro autónomo, na zona de um grande barco afundado nas imediações

da Trafaria.

Esta síntese da actividade do Museu Nacional de Arqueologia nesta úl-

tima década, nos domínios da arqueologia subaquática e do patrimóniocul-

tural submerso é a demonstração do muito que se pode fazer, mesmo com

limitados recursos. É também a demonstração do muito que está por fazer,

apesar de já não estar tudo por fazer. Mas à medida que os novos achados

se multiplicam, que as pilhagens e as depredações inconscientes ou delibe-

radas se generalizam, que os leilões de antiguidades começama incluir pe-

ças explicitamente indicadas como provenientes de meio submerso, que as

empresas de «caça ao tesouro» e os seus lobbies acentuam a pressão sobre

as autoridades, que as dragagens e as obras portuárias se gencralizam c as

marinas se instalam, que os esporões avançam e a costa recua — o patri-

mónio arqueonáutico português desaparece sem deixar rasto. Por estes mo-

tivos, para o país, a tomada de consciência sobre esta situação genérica é

uma questão prioritária e a tomada de providências concretas uma questão
inadiável.
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PREFÁCIO

A primeira notícia acerca de uma oficina de instrumentos náuticos

na Fábrica de Cordoaria, encontramo-la num opúsculo editado em 1971,

de que é autor Manuel Jacinto Pereira, e que faz parte duma colectânea

de subsídios para a história daquele estabelecimento fabril.

O opúsculo intitula-se Oficina de Instrumentos Matemáticos e Náu-

ticos e nele se fala de Jacob Bernard Haas e de João Frederico Haas, tio

e sobrinho que, durante 65 anos, foram, um a seguir ao outro, mestres

daquela oficina. São ainda referidos alguns factos relevantes, donde desta-

camos o articulado do contrato que, em 1800, trouxe para Portugal o

primeiro daqueles dois artífices.

Alguns anos mais tarde, Gerard L'Estrange Turner, publicou na

Revista da Universidade de Coimbra, (vol. XXVI, 1977), um ensaio sobre

Apparatus of Science in the Eighteenth Century, no qual destaca vários

instrumentos assinados por Jacob Haas, alguns deles existentes em insti-

tuições estrangeiras e, outros, fazendo parte dos magníficos patrimónios

do Gabinete de Física Pombalino e do Observatório da Universidade de

Coimbra. Além disso, Turner apresenta preciosos elementos respeitantes

à biografia daquele mesmo artista até à sua transferência para Lisboa.

As figuras de Jacob e de João Frederico sempre nos intrigaram,

especialmente pelo facto de terem estado ao serviço da Marinha e insta-

lados na Fábrica de Cordoaria, que sempre pertenceu âquele departamento

do Estado e não terem chegado até nós — com excepção de um simples

inclinómetro, aliás, destinado ao Observatório Astronómico da Marinha—

instrumentos náuticos por aqueles dois artistas construídos, quando, pela

qualidade do trabalho que deles conhecemos, estavam mais do que habili-

tados a fazê-lo. Curiosamente, E. G.R. Taylor refere, na sua magnífica

obra The Mathematical Practitioners of Hanoverian England (1714-1840),

que existe ou existiu, numa colecção particular em Inglaterra, um sextante

fabricado por Haas, quando este vivia em Londres, mas que não conse-

guimos localizar.

Todavia, só há cerca de três anos, quando nos dedicávamos ao estudo

da actividade de dois portugueses que, no fim do século KVHI foram
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para Londres, a fim de se especializarem na oficina de Jesse Ramsden,

a mais conceituada da época no ramo de instrumentos matemáticos e

náuticos, deparámos com documentos que nos animaram a escrever algu-

mas linhas acerca da oficina que existiu na Junqueira.

Por outro lado, como temos especial predilecção pelos instrumentos

científicos, onde naturalmente incluímos os náuticos, efectuámos uma atu-

rada pesquisa com o intuito de enconirar obras da autoria daqueles dois

Haas. Na totalidade, conseguimos reunir mais de quairo dezenas de

instrumentos fabricados, ou nos quais estes dois artistas tiveram parti-

cipação, mas que são muito menos dos que deveriam existir, se atendermos

ao longo período da actividade da oficina, mesmo considerando que esta,

além de construir, também se dedicava a trabalhos de reparação.

A razão deste nosso insucesso é, talvez, devido ao facto de os Portu-

gueses nunca terem sido tentados por esta área do coleccionismo. Não é,

portanto, por acaso, que a única obra que encontrámos com a assinatura

Haas pertencente a um particular, está nas mãos de um cidadão de nacio-
nalidade francesa.

Em contrapartida, existem algumas colecções estatais de instrumentos

científicos que merecem especial atenção, mas que têm sido, ao longo dos

tempos, esquecidas. Pior do que isso pois, em alguns casos, foram delibe-

radamente maltratadas. E um exemplo gritante passou-se com o acervo do
Gabinete de Física Pombalino, já atrás mencionado. Este gabinete foi

primorosamente estudado pelo Dr. Rómulo de Carvalho, na extensa obra
que intitulou História do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra
e nela o autor esclarece-nos que existiram, inicialmente, 562 máquinas,
como então eram designadas, provenientes do Colégio dos Nobres, e que
este número, chegou a atingir 592, conforme consta de um index elabo-
rado em 1790. Destas máquinas setecentistas, sabe-se apenas que 4 foram
levadas pelos franceses, quando da invasão, o que não justifica que num
inventário datado de 1878, só existissem 347. Em 1964, quando o Dr. Ró-
mulo de Carvalho as estudou minuciosamente (estamos a seguir o seu
texto) só se «encontraram 240, das quais apenas 132 estão intactas e
completas e, das restantes, 15 estão quase completas, 63 bastante incom-
pletas e 32 reduzidas a qualquer insignificante resto ainda identificável».

Mas, desta sangria, conhece-se a principal causa. Em 1911, o Proj.

Dr. Henrique Teixeira Bastos, então director do Gabinete, conseguiu que

o Conselho da Faculdade o autorizasse a desfazer-se do material inútil e,

assim, procedeu à sua venda, à porta do próprio Gabinete. As peças de

metal foram compradas como sucata e outras, que mereciam algum inte.

resse do público pelo seu aspecto ou possível utilidade, foram conservadas
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por diferentes mãos. Algumas destas recuperaram-se mais tarde, devido a

diligências do Dr. Mário da Silva quando desempenhou o cargo de director

do Gabinete. Enfim, uma história para esquecer se não fosse, ela mesmo,
um exemplo para recordar.

Actualmente, o Gabinete constituído pelas peças que restaram do

século XVIII e por outras que foram adquiridas posteriormente, onde se

incluem algumas fabricadas por Jacob Haas, está a ter nova vida, graças

ao dinamismo do Prof. L. Alte da Veiga, director do Gabinete, e do traba-

lho de inventariação e estudo que está a ser levado a cabo pelo Dr. Décio

Ruivo Martins. No corrente ano, o Gabinete vai ter finalmente a sua mere-

cida consagração a nível internacional, quando 145 peças do seu patrimó-

nio forem expostas em Bruxelas, na exposição Os mecanismos do génio,

integrada na Europália, que este ano é dedicada a Portugal. Aliás, nesta

mesma exposição, serão ainda apresentados 17 instrumentos existentes no
Observatório Astronómico da Universidade.

O trabalho que apresentamos, apesar da sua modéstia bem patente,

só foi possível devido às facilidades que nos foram concedidas pelos Arqui-

vo Geral da Marinha, que foi o mais utilizado, Arquivo Nacional da Torre

do Tombo, Arquivo Histórico Ultramarino, Arquivo da Universidade de

Coimbra, Arquivo Histórico do Banco de Portugal, Arquivo da Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, no qual tivenos a preciosa ajuda da Dr.º Marga-

rida Ortigão Ramos, e, ainda, pelos arquivos do Instituto Geográfico e

Cadastral e das 4.º e 5.º Conservatórias do Registo Civil de Lisboa.

Não podemos esquecer a contribuição que nos foi dada por institui-

ções estrangeiras possuidoras de peças, e de pessoas que, amavelmente, nos

ofereceram informações: Museu de História da Universidade de Pavia e

o Departamento de Física da Universidade de Génova, onde chegámos com

a ajuda generosa do Dr. Paolo Brenni que, inclusivamente, fez, ele próprio,

as fotografias dos instrumentos que apresentamos; Academia Real das

Ciências de Estocolmo e o Dr. Gunnar Pipping, director do Museu Nacio-

nal de Ciência e Tecnologia daquela mesma cidade; Museu Teyler, Haar-

lem, Holanda e o Dr. van Hoorn; Museu Real da Escócia, Edimburgo,

Grã-Bretanha e o Dr. David Bryden; Museu Alemão de Munique e Museu

do Estado Federal de Hessen, Darmstadt, ambos na Alemanha; Museu

Whipple da História da Ciência da Universidade de Cambridge, onde o

Dr. J. A. Bennett, não é a primeira vez que nos dá um precioso apoio;

Museu da Ciência de Londres e a Drº Janet Carding, responsável pela

Galeria de Medicina; Museu de História das Ciências, Genebra, Suíça,

para o qual, a sua directora, Dr.” Margarida Archinard, adquiriu recente-
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mente um instrumento fabricado por Jacob Haas, que veio a tempo de

ser incluído nesta nossa colecção imaginária.

Seria no entanto injusto não deixar aqui registada uma palavra de

reconhecimento ao Prof. Gerard Turner, não só pela investigação que efec-

tuou acerca da vida e actividade de Jacob Haas até este se transferir para

Lisboa, à qual nos socorremos, mas, fundamentalmente, pelo seu profundo

saber no campo dos instrumentos científicos que nos foi muito útil.

No que respeita a instituições portuguesas, onde os Haas estão repre-

sentados, temos que mencionar, em primeiro lugar, o Gabinete de Física

Pombalino, cujo responsável, Prof. Luís Alte da Veiga e o Dr. Décio

Ruivo Martins, já atrás referidos, nos proporcionaram um permanente

suporte. Também em Coimbra, não pode ser esquecido o Observatório

Astronómico da Universidade e, neste, a Dr.º Emília Gouveia Mariano

e o técnico adjunto Armando Alves Miguel. Em Lisboa, é importante dis-

tinguir o Prof. F. Bragança Gil, director do Museu de Ciência, que nos

prestou uma magnífica colaboração, o Museu dos Correios e Telecomunica-

ções, o Museu de Marinha e a Imprensa Nacional - Casa da Moeda e,

nesta, o Eng. António Miguel Trigueiros. E, finalmente, no que se refere

ainda a instituições públicas, uma palavra de agradecimento ao Museu de

Pesos e Medidas de Lisboa, por nos ter autorizado a reproduzir a balança de

conferência de padrões que possui no seu valioso acervo.

Queremos também deixar aqui registado o nome de Georges Clet, a

quem agradecemos as facilidades que nos concedeu para estudo e foto-

grafia do único instrumento assinado Haas, que encontramos numa colec-

ção privada.

Um trabalho como este é infindável. Todavia, quando nos decidimos

publicá-lo e já o tínhamos no prelo, recebemos uma agradável notícia do

Prof. Manuel Fernandes Thomaz, que ao visitar o Museu da Universidade

de Utrecht, Holanda, encontrou um higrómetro com a assinatura Haas,

do qual desconhecíamos a existência. Muito lhe agradecemos a informação,

assim como ficamos reconhecidos ao Prof. F. W. G. de Clerege ao Dr. J.C.

Deiman responsável pelo referido museu, que nos forneceu as caracteris-

ticas do higrómetro mas que não pode enviar-nos, a tempo, a respectiva

fotografia.

Por último, uma palavra de reconhecimento ao fotógrafo Reinaldo de

Carvalho,cuja competência profissional e permanente disponibilidade per-

mitiram grande parte da ilustração desta obra.

Lisboa, 14 de Julho de 1991

 



Comunicação apresentada pelo capitão-de-mar-e-guerra António

Estácio dos Reis, na Academia de Marinha, em 14 de Março

de 1990.

A SOCIEDADE REAL MARÍTIMA

Antes de terminar o século XVIII criou-se em Portugal a Sociedade

Real, Marítima, Militar e Geográfica para Desenho, Gravura e Impressão

das Cartas Hidrográficas, Geográficas e Militares. Esta instituição, mais

conhecida pelo título abreviado de Sociedade Real Marítima —que se

ficou a dever à iniciativa de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, que foi Minis-

tro da Marinha e Ultramar — iria ter uma vida bem curta, pois não

conseguiu resistir à catástrofe motivada pelas Invasões Francesas.

O alvará de 30 de Junho de 1798 que criou a Sociedade, diz que

esta «será composta de quatro Presidentes Honorários, que serão os quatro

Ministros do Estado, presidindo sempre, quando se acharem presentes,

o Ministro de Estado, que for mais antigo no lugar entre os seus colegas,

dos oficiais da Marinha e do Exército que Eu for servida escolher; dos

Lentes efectivos e substitutos das duas Academias de Marinha; dos Lentes

da Academia Militar do Exército; e dois Lentes da Universidade de Coim-

bra, e dos Opositores da Faculdade de Matemática, a que Eu for servida

fazer esta graça; e finalmente do Director Geral dos Desenhadores, Grava-

dores e Impressores, encarregados de execução de tão importantes traba-

lhos» (1).

Poucos organismos terão existido, ao longo da história do nosso

país, com uma constituição equivalente, isto é, com a participação de

todos os Ministros do Estado. Avalia-se assim o interesse que Sousa

Coutinho punha nesta Sociedade, esperando, talvez, que dela saísse o

impulso capaz de levar a cartografia — na qual os Portugueses já tinham

sido mestres incontestáveis — a atingir um nível europeu. A sociedade

dividia-se em duas classes: a primeira destinada às cartas hidrográficas;

a segunda às cartas geográficas, militares e hidráulicas. A sua actividade

e instalações teriam lugar no Arsenal Real de Marinha.

Na classe das cartas hidrográficas, a Sociedade propunha-se proceder

à sua publicação, acautelando a qualidade por meio de várias medidas,

 



e incumbindo-se de examinar e aprovar, todas as cartas nacionais e estran-

geiras que fossem usadas no reino.

Previa-se também a redacção e publicação de um novo Roteiro, que

corrigisse o já existente, recorrendo «não só a todas as novas Observações

dos Pilotos da Marinha Real e da Mercante, mas de todas as que se

acham nas viagens, que ultimamente tem feito célebres Navegadores, e

nos Roteiros publicados pelas Nações que mais se têm distinguido pela

extensão da sua Navegação» (?).

No que respeita a instrumentos, a área de preocupação da Sociedade

era muito mais limitada do que no tempo em que se seguia o Regimento

do Cosmógrafo-mór (*). De facto, a Sociedade apenas se interessava pela

agulha de marear, relativamente à qual transcrevemos a seguinte passa-

gem: «Sendo manifesto e patente a todos o abuso que há em se venderem

Agulhas de marear mal construídas, com uma suspensão muito defeituosa,

com divisões falsas e muito mal tocadas na Pedra de Cevar: encarrego

a esta classe da Sociedade Real o exame e determinação das Agulhas de

marear, cujo uso se deva permitir; E autorizo-a, para que se fixe a taxa,

que se deve pôr sobre as mesmas agulhas de marear, que forem permiti-

das, a qual taxa será percebida pela Real Junta da Fazenda da Marinha,

depois de oMembro Deputado pela Classe para o mesmo exame as houver

aprovado, e que nas mesmas se achar o nome do Artista que as tiver

construído para evitar toda a contrafacção» (*).

A circunstância de a Sociedade, no campo dos instrumentos náuticos,

se preocupar apenas com agulhas de marear sugere a inexistência no nosso

país de oficinas capazes de produzirem material de tecnologia mais avan-

çada, como eram os instrumentos de dupla reflexão e os cronómetros.

De facto, no alvará que cria a Sociedade, lê-se o seguinte: «Ordeno que a

Sociedade Real da Marítima proponha os meios mais convenientes para

favorecer o estabelecimento de Artistas, ou estrangeiros ou nacionais os

mais hábeis para a construção, e divisão dos Instrumentos Matemáticos

e Físicos de toda a qualidade, e que procure indicar-Me os meios de

criar logo a fim para que esta qualidade de instrumentos, como para a

sorte de máquinas, um útil estabelecimento, e que possa depois aumentar-

-se com a volta de hábeis Artistas, que tenho mandado aprender fora do

Reino» (*).

Não vamos ocupar-nos destes «hábeis artistas», que foram dois

— cujos nomes bem conhecemos: João Maria Pedroso e Gaspar José Mar-

ques — e sobre os quais preparamos um outro estudo que estamos prestes
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a terminar. O nosso objectivo é procurar desvendar quais foram os

artistas estrangeiros, porque portugueses não os havia, que foram contra-

tados para se estabelecerem em Portugal, tendo em vista dar cumprimento

ao alvará que acabamos de referir.
Para a escolha dos artistas estrangeiros (acabou por ser só um) o

ministro Sousa Coutinho recorreu a José Francisco Correia da Serra (1750-

-1823) que vivia em Londres, na época, o local do mundo onde existiam

os mais competentes profissionais na matéria em causa.

Conhecido no estrangeiro pelo abade Correia, este ilustre naturalista

foi um dos personagens de maior relevo da ciência portuguesa do seu tempo.

Obrigado a refugiar-se em Inglaterra, por razões políticas, este cientista

acabou por ser nomeado, em 18 de Abril de 1800, conselheiro da delegação

portuguesa em Londres, pois já há alguns anos que era utilizado, através

do nosso representante naquela capital, para tratar de assuntos de âmbito

científico. Aliás, Correia Serra pouco tempo desempenhou as referidas

funções oficiais, pois em 28 de Dezembro de 1801, foi-lhe dada por finda

a comissão, a seu pedido, tendo sido substituído por José Rademaker,

que era agente de negócios junto da corte inglesa (*).

 



JACOB BERNARD HAAS

Como dissemos, foi exactamente Correia Serra que escolheu Jacob

Bernard Haas, e o contrato com este artista foi confirmado pelo seguinte

decreto:

«Tendo-se ajustado para o Meu Real Serviço o Artista Jacob Bernard

Haas, com as condições da cópia junta, assinada por Dom Rodrigo de

Sousa Coutinho, Meu Conselheiro de Estado, Ministro e Secretário de

Estado dos Negócios da Marinha, e Domínios Ultramarinos: Ordeno que

pela Junta da Fazenda da Marinha, se paguem ao dito Haas os quatrocen-

tos e oitenta mil reis do seu ordenado, e se cumpram as outras condições

do dito ajuste. A mesma Junta o tenha assim entendido, e o faça executar.

Palácio de Queluz em 16 de Agosto de 1800. Com a Rubrica do
Príncipe Reg.º N. Sr.» (7).

As condições do contrato a que se refere o decreto anterior foram
as seguintes:

«Artigos ajustados entre José Correia da Serra, que neles conveio por

Ordem, e em nome de S. Excia. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, Conse-

lheiro, Ministro e Secretário de Estado de Sua Majestade Fidelíssima, e

de Sua Alteza Real o Príncipe do Brazil, Regente de Portugal, e Jacob

Bernard Haas, Fabricante de Instrumentos de Matemática de Londres:

1.º — Obriga-se Mr. Haas a residir dez anos em Portugal no Serviço do

Governo, e este espaço de tempo se deverá contar desde o dia da

sua chegada a Lisboa.

2.º — Receberá do Governo, durante este espaço de dez anos, cem moedas

de ouro em cada ano; e terá casa para assistir, e lugar para o seu

Laboratório, que o Governo lhe concederá.
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3.º — Em consequência do referido salário obriga-se a ensinar tantos apren-
dizes, quantos lhe quiser mandar o Governo, e a executar toda a
qualidade de obra da sua profissão, que o Governo lhe ordenar.

4.º — As obras que fizer para o Governo hão-de ser-lhe pagas pelos seus
preços naturais; assim os materiais, como a mão de obra. Todo o
tempo que não estiver ocupado em trabalhar para o Governo, poderá
aplicálo ao trabalho para os particulares.

3.º — Deverá estar ocupado em trabalhar debaixo das ordens de S. Excia.
o sobredito Ministro e Secretário de Estado, e não poderá ser incor-
porado, nem agregado a Laboratório algum público, ou particular;
antes deverá só trabalhar só por si separadamente.

6.º — O Governo Português pagará a sua passagem de Londres para
Lisboa.

7º — Mr. Haas declara ter recebido de M. Correia de Serra a soma de
cento e cinco moedas de ouro, para deixar os seus negócios em
ordem à sua partida de Londres; pela qual quantia obriga ao Go-
verno Português todos os instrumentos do seu Laboratório, e outros
efeitos.

8.º — Esta quantia de cento e cinco moedas de ouro, se deverá deduzir
do seu salário, nos primeiros quatro anos da sua residência em
Portugal, à razão de vinte e cinco moedas de ouro em cada um
dos primeiros três anos, e de trinta moedas de ouro no quarto ano.

Este contrato compreendido nos oito artigos supra foi ajustado e
aprovado por ambas as partes, que solenemente se obrigam a cumpri-lo,
em certeza do que ambas assinam os seus nomes.

Londres, 15 de Junho de 1800. José Correia da Serra, Jacob Bernard
Haas.

Sítio de Nossa Sr? da Ajuda, 16 de Agosto de 1800. D. Rodrigo de
Sousa Coutinho» (*).

Em 5 de Agosto de 1800 Jacob Haas já tinha chegado a Portugal,
como se Iê no seguinte despacho dirigido a Luís Pinto de Sousa:

«Tendo chegado de Londres o Artista Haas, e trazendo várias caixas
de instrumentos (º) para o seu serviço, e uso nos trabalhos, que há-de
fazer, os quais vêm em cobertas com o nome de virem para o Arsenal
Real de Marinha, vou pedir a V. Exa. queira passar a ordem necessária
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para que lhe sejam remetidas, e desembarcadas, Deus guarde a V. Exa.,

Sítio de Arroio, em 5 de Agosto de 1800. D. Rodrigo de Sousa Couti-

nho».(!º).

Num despacho de 9 do mesmo mês, dirigido a Diogo Inácio de Pina

Manique, a quem são pedidas facilidades para o desembarque dos baús,

chega-se a saber que Jacob Haas fez «viagem no navio americano Perseve-

rence cujo comandante era o Sr. Norman» (").

O local escolhido para a oficina e residência de Jacob Haas foi o

edifício da Cordoaria Nacional (2º).

Mas quem era este Artista escolhido pelo abade Correia entre tantos

que, no fim do século XVIII, trabalhavam em Inglaterra? Para responder

a esta pergunta recorremos a Gerard L'Estrange Turner (*) que investigou

a sua actividade antes da sua vinda para o nosso país.

Jacob Bernard Haas, nasceu na Alemanha em 1753, pertencendo a

uma respeitável família de Biberach, na Swabia, no Sul do país. Seu pai

era confeiteiro e foi durante algum tempo vereador da Câmara Municipal.

Todos os seus três filhos encontraram emprego em Londres; o mais velho,

Georg, seguiu a profissão do pai, enquanto o mais jovem, Carl Frie-

drich (1), foi, como Jacob, um fabricante de instrumentos, que veio a

Lisboa em 1802.

No ano seguinte morre-lhe a mulher e Gerard Turner edmite que o

fruto deste desventurado casal tenha sido o sobrinho João Frederico que

se juntou a Jacob na sua oficina de Lisboa (*).

De acordo com uma carta dirigida a Van Marum, em 1792, Jacob

Haas trabalhava em sociedade, neste mesmo ano, com Johann Heinrich

Hurter (1734-1799) tendo, no ano seguinte, fabricado uma bela balança para

laboratório de química, assinada Haas & Hurter London, que foi fornecida

a Van Marum(!*) por dez guinéus. A sociedade é curiosa porque Hurter era

um suíço que vivia pintando retratos e que, depois de trabalhar em vários

locais no continente europeu, regressou a Londres por volta de 1777,

onde foi pintor da corte. Ao tempo, os retratistas, incluindo os miniatu-

ristas, que Hurter também foi, tinham uma boa vida e presume-se que

o seu apoio a Haas teria sido apenas um investimento. Em Darmstadt,

há um conjunto de vinte e três instrumentos, todoseles assinados por Hurter

London, excepto um que é assinado Haas. G. L'E. Turner examinou estes

instrumentos, idênticos aos que na época se produziam em Londres, e admi-

te que foram vendidos em globo e enviados para a Alemanha. A sociedade

durou somente três anos tendo o conjunto de instrumentos atrás referido,

sido leiloado pela firma Christie's, em 23 de Dezembro de 1795 (1).
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A colecção Darmstadt deve datar do período logo a seguir à sociedade,

Hurter morreu em Dusseldorf em 1799.

Sabe-se que antes da sociedade se formalizar entre Hurter e Haas

em 1792, havia já entre eles uma ligação de que existem, pelo menos

duas referências. Uma delas aparece numa comunicação apresentada por

Tiberio Cavallo (!º) à Royal Society em Julho de 1785, onde se lê: «Tendo

em vista uma bomba de ar, comuniquei o meu plano, cerca do fim do

ano passado, ao Sr. Jacob Haas, um habilidoso artífice no campo dos

instrumentos filosóficos, que, em sociedade com o Sr. John Henry Hurter

fundou recentemente uma oficina de instrumentos filosóficos» (1º).

A outra referência encontra-se no diário de viagem de Sophie de

la Roche, uma senhora alemã, que estava em Londres no ano de 1786.

A sua chegada, em 7 de Setembro, mencionava uma «oficina de instrumen-

tos de matemática e de física que o Sr. Hurter pôs a funcionar na sua casa,

juntamente com o Sr. Haas de Biberach, na Swabia, decididamente, um

homem que nasceu para a física e matemática. Nesta oficina se inven-

taram e introduziram grandes melhoramentos nas bombas de ar que fo-

ram altamente elogiadas nas Philosophical Transactions» (2º). Haas tinha-

-se desligado de Hurter por volta de 1789, e estava a trabalhar por conta

própria, conforme referido por Cavallo a Van Marum (*'). Em face do

exposto podemos concluir que Haas e Hurter tiveram oficina em con-

junto entre 1783 e 1789 e depois entre 1792 e 1795 (3 2),

A descoberta, no Museu de História da Universidade de Pavia, de

uma balança hidrostática assinada Haas Fries & Sonntagg, London, mas

não datada, faz-nos admitir que Haas teria tido uma ligação com aqueles

dois fabricantes nos períodos em que não esteve associado a Hurter.

Sabemos pouco sobre instrumentos que Jacob Haas produziu em

Portugal, pois, apesar de ter exercido a sua actividade neste país durante

vinte e oito anos, são em número limitado aqueles que ainda existem,

ou de que há conhecimento que tenham saído da sua oficina. Iremos

também verificar que, não obstante o Mestre Haas ter sido contratado

pela Marinha, não consta ter feito algum instrumento destinado aos navios

ou ao Observatório, criado nos últimos anos do século anterior e que

teve um papel importante na instrução de astronomia que era ministrada

aos futuros oficiais de marinha. De facto, a oficina limitou-se, e, nem

sempre, à reparação de instrumentos náuticos que lhe eram enviados

para o efeito.

A primeira notícia de uma obra executada nesta oficina, aparece-nos

nos arquivos da Casa da Moeda. É dos fins do ano de 1802. Refere-se

a uns pesos que foram encomendados para O Laboratório de Química
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que existia naquele estabelecimento (*º). Mas os primeiros instrumentos
fabricados em Lisboa por Jacob estão datados de 1803, sendo um deles
um termohigrómetro e o outro uma bússula.

À circunstância de terem chegado até nós cerca de metade dos mapas

mensais da actividade da Cordoaria entre Maio de 1801 e Agosto de 1807
permite verificar que em 38 deles aparece, na rubrica «despesas», o paga-
mento de uma importância ao maquinista Haas (por vezes apenas «ao
maquinista») que varia entre 40$000 e 300800(*:). No mapa do mês de
Junho de 1807, uma nota à margem indica que os 140$000 recebidos por
Haas eram destinados à «gratificação e ordenado».

Ora como o ordenado era de 100 moedas de ouro em cada ano,
ou sejam 480$000, o que corresponde a 40$000 mensais, pode deduzir-se
que o excedente se destinava ao pagamento das obras que eram feitas para a
Marinha, tanto o que respeita a materiais como à mão-de-obra, como reza
o contrato no seu artigo 4.º, atrás reproduzido.

A análise do montante das gratificações permite ainda constatar que
na primeira metade do período considerado (digamos, até Setembro de
1804) o montante pago ao Mestre Haas teve uma certa expressão, dado
que este recebeu, em média, mais do que 150$000 mensais (2*). Isto prova
que começou por ser grande a sua actividade, enquanto que na segunda
metade do referido período houve um decréscimo de tal ordem que, em
sete dos últimos meses, não devia ter tocado num único instrumento
pertencente à Marinha. Aliás, esta situação confirma-se quando, relativa-
mente a uma visita de inspecção ao Observatório Real da Marinha, em
Junho de 1807, é mencionado que nele havia um cronómetro de Arnold
com o número 82 (*”) e um circular de Borda, que foram entregues no
ano de 1804 a Jacob Haas para consertar, «o qual declarou há pouco
que foram queimados por um incêndio que houve na Cordoaria» (2º),
o que significa que os instrumentos estiveram 3 anos na oficina sem
serem reparados.

Não sabemos explicar estes factos, mas admitimos que o compor-
tamento do mestre Haas tenha resultado deste se julgar mal pago e
procurar aumentar os seus proventos recebendo encomendas de particula-
res (*º) que, possivelmente, eram mais generosos que o Estado.

É preciso passarem-se alguns anos para encontrarmos nova referência
a Jacob Haas que, tendo recebido de Inglaterra, pelo paquete Arabella,
uma caixa com ferramentas, procede a diligências para que o desembarque
do material seja feito com brevidade para evitar «destroço nos géneros
de vidro, etc.» (2).
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Para mostrar a capacidade da sua oficina, Jacob Haas publicou no
Jornal de Coimbra, no ano de 1813, o seguinte anúncio:

«Jacob Bernardo Haas, Artista e Maquinista de S.A.R. o Príncipe
Regente Nosso Senhor, estabelecido com uma Fábrica de Instrumentos
Matemáticos e Meteorológicos na Cordoaria, à Junqueira, tem a honra de
remeter aos Snrs. Redactores do Jornal de Coimbra, uma lista dos ditos
Instrumentos, que fazendo-se pública em todo o Portugal, faça conhecer
ao mesmo tempo, que é desnecessário recorrer aos países estrangeiros
para levar instrumentos, que por menor preço, sem tanto risco, e até mais
próprios e acomodados ao nosso País (com especialidade os Meteoroló-
gicos), se podem comprar no Reino; tudo isto sem prejuízo da perfeição,
que nestes instrumentos se deve desejar, e na qual este Artista não teme
a concorrência dos mais perfeitos, que vem de Inglaterra, acrescentando
que ele se encarrega de qualquer encomenda, que sobre esta matéria lhe
seja feita, obrigando-se outrossim a executar qualquer aditamento ou me-
lhoria, que lhe seja indicada em algum dos instrumentos, que ele fabrica.

Barómetros, que fabrica de 'três qualidades, a saber, para sala, para
o uso da Marinha, e para medir as diferentes alturas das montanhas não
só de umas a respeito de outras mas de cada uma a respeito do nível do
mar. Os Barómetros de cada uma destes espécies desempenhando igual-
mente o seu fim, variam com tudo de preço em razão do seu maior ou
menor ornado e vista: os de Sala de 19$200 até 968000, os de Marinha
de 38$400 para cima; os que mais propriamente servem para medir as
alturas acompanhados de dois Termómetros são, os melhores, a 45$000.

Termómetros acomodados a diferentes usos, a saber, para determinar
a temperatura da atmosfera, para as diferentes aplicações, que eles se'
podem fazer em Cirurgia, para graduar o calor da água para banhos:
Os seus preços são de 2$400 até 8$000.

Higrómetros grandes e pequenos, com que se determina o grau de
humidade da atmosfera de 9$600 até 12$000.

Areómetros ou Pesa-liquores, os quais além do uso ordinário que
tem de determinar a gravidade específica dos diversos líquidos, também
os fabrica de modo que com eles se possa determinar a gravidade especí-
fica dos sólidos; de 9$600 até 144400.

Balanças hidrostáticas com pesos exactos, próprias a graduar o equi-
líbrio dos líquidos, construídas segundo os melhos princípios, e conside-
ravelmente melhoradas por J. B. Haas de 28$800 até 100$000.

Grande variedade de Quadrantes Solares ou Relógios de Sol nova-
mente inventados e portáteis, mostrando as horas aproximadas até ao
minuto, sem necessidade de Agulha ou de Linha Meridiana. Outrossim
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Relógios de Sol horizontais, verticais próprios para Jardins ou Quintas,

construídos para a Latitude de Lisboa, ou para outro qualquer lugar, de

que se conhece a Latitude, ensinando-se o modo de os acertar e fixar em

seus lugares; preços de 198200 para cima.
Ditos que servem para o Norte e para o Sul, de 248000 para cima.

Pluvímetro de tal modo construído, que mostra não só a quantidade

de água que choveu, mas a hora e força com que choveu. Este Artista

tem em sua casa um que fizera para S.A.R. em 1803, e que custou 150

moedas. É invenção original,

Tira-fogo, também original, tão pouco volumoso, que se acomoda na

algibeira do colete. Pode até servir a quem está a cavalo, pregando-o em
alguma árvore. Os melhores são a 6$000 rs. e daí para baixo até 4$800 rs.

Óculos de Teatro a 4$800 rs.
Nesta mesma Fábrica se constrói toda a qualidade de Máquinas tanto

Estásticas como Hidráulicas, bem como as que tem uso na Engenharia.

Destas mesmas se fazem modelos em pequeno, e até segundo o desejo de

quem as encomendar, e o risco que se apresentar. Sendo preciso, também

se fazem os planos ou os riscos, segundo a ideia e invenção de quem os

propuzer, obrigando-se o Artista ao segredo, que convém em tais matérias.

Constróem-se também Máquinas pneumáticas, Máquinas eléctricas,

Instrumentos Astronómicos, Escalas de toda a espécie; tudo com a maior

perfeição.

Advirta-se que os preços acima mencionados são todos em metal»(?º).

Neste mesmo ano de 1813 em que Haas publicou este longo anúncio,

vendeu uma régua de 1 metro, munida de nónio, à Academia das Ciências

de Lisboa (*º). Aliás, nesta Academia ainda existem recibos de consertos

de um barómetro e de dois higrómetros, executados pelo Mestre Haas,

com datas de 1818 e 1819 (*'). Também sabemos que entre 1812 e 1817,

se repararam vários instrumentos pertencentes ao Laboratório de Química

da Casa da Moeda, tais como higrómetros, termómetros, um instrumento

medidor de ângulos, uma balança destinada a experiências hidrostáticas

e uma bomba pneumática, pois existem os respectivos recibos pelos quais,

ainda é possível saber o custo das obras executadas (*”).

No Arsenal de Marinha havia a chamada Galé onde se alojavam

presos que se destinavam a movimentar as bombas de esgoto do dique

que ali existiu. Era hábito virem alguns daqueles presos para a Fábrica

de Cordoaria, uns regressando ao Arsenal no mesmo dia outros ficando

naquela fábrica durante algum tempo (*). Neste contexto sabemos que

Jacob Bernard Haas fez um: requerimento solicitando que o preso João

Barth viesse, em qualquer das condições atrás indicadas, para a Fábrica-
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FIG. 1 — Balança hidrostática de precisão, Jacob B. Haas,

Fries & Sonntagg
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, Jacob B. Haas & J. H. HurterFIG. 2 —Bomba de ar
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FIG. 3 — Higrómetro, Jacob B. Haas
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FIG. 4 — Electrómetros, Jacob B. Haas

 



 
FIG. 5 — Barómetro c termómetro, FIG. 6 — Termómetro e higrómetro,

Jacob B. Huas
Jacob B. Haas 21

 



 
FIG. 7 — Condutores, provavelmente Jacob B. Haas

22

 



 
FIG. 8 — Balança de precisão, Jacob B. Haas e J. H. Hurter

23

 



 
FIG. 10 — Máquina de dividir escalas lineares, Jacob B. Has
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de Cordoaria. Como o interessado pela transferência era o Mestre Jacob

admitimos que este Barth, talvez um inglês, fosse, eventualmente, um

operário ligado à especialidade de instrumentos matemáticos (**), mas, se

ali prestou algum serviço, não conseguimos averiguar.

Em 1819 um outro requerimento de Jacob Haas, dirigido ao Admi-

nistrador Geral Interino da Alfândega de Lisboa, deu origem a uma

informação do Director da Fábrica de Cordoaria de que conhecemos o

texto (5º). Por este último documento ficamos a saber que Haas pretendia

receber,livre de direitos, os materiais que constam de uma lista anexa

ao seu requerimento, e que eram tributados, na sua totalidade, pela «ténue
quantia de oito mil reis».

O informador refere que «Sua Magestade seguindo em Sua legislação

os luminosos princípios de Economia política adoptados geralmente, dignou

isentar por Decreto de 27 de Fevereiro de 1802 e Alvará de 28 de Abril

de 1809, dos direitos de entrada a todos os géneros, ferramenta, e maté-

rias primas necessárias para a laboração das Fábricas do Reino, cuja

isenção confirmou pelo Alvará de 25 de Abril de 1818, a fim de promover

a indústria Nacional». É mencionado o facto da Fábrica de Instrumentos

Matemáticos e de Física de Haas ser a única que existe no Reino, e que

àquele artista foi concedida uma pensão e local onde se instalar. E, ainda,

a grande vantagem da indústria exercida na oficina de Haas, «por não

ser ainda vulgar neste Reino o uso destes Instrumentos, não obstante

serem de primeira necessidade na prática da Navegação e de outras profis-

sões que em geral costumam fornecer-se dos que se fabricam em Ingla-

terra». Parece pois, conclui o informador, que o suplicante não deve ser

excluído de um privilégio comum a outras fábricas, apresentando como

exemplo que um tubo de termómetro ou de barómetro, que na sua origem

custa 400 rs, «depois de reduzido ao estado de completo instrumento
vale 38600 até 248000 rs., ficando por consequência todo este avultado
aumento em benefício do artista nacional, cujas obras rivalizam naquela
oficina, com as melhores de Inglaterra».

Em face do exposto é considerado que, de todas as isenções concedi-

das por Sua Magestade, é esta oficina a que mais necessita deste auxílio.

Apesar da informação pôr em realce um elevado lucro para o artista

ao vender os instrumentos acabados e ao mesmo tempo mencionar que

os direitos, no caso vertente, não excediam a «ténue quantia de oito “mil
reis», a verdade é que o requerimento foi deferido isentando «a Ferra-

menta e Materiais, ... que lhe vieram de Inglaterra para fornecimento

da sua oficina, devendo ele -para este fim apresentar um atestado passado
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pelo Ten. Coronel de Brigada, Marino Miguel Franzini, Administrador

daquela Fábrica» (*º).

Este processo tem para nós grande importância porque tomamos

conhecimento de algumas ferramentas e materiais que foram importados

de Inglaterra para a oficina de Haas. Transcreve-se a relação:

«Vidros ópticos de várias qualidades e para diversos instrumentos.

Tubos de vidro de imediato uso para Barómetros e Termómetros.

Aço fundido em barrinha de qualidade, quadrado e redondo, etc.

Arame de aço de diversas grossuras.

Dito de latão, etc., etc.

Umas pedras finas, para afiar os ferros.

Alguns ferros de tornear e outras ferramentas para diferentes usos.

Alguma folha de estanho, para azougar os espelhos de Instrumentos
Astronómicos.

Umas pedras grossas, para gastar vidros ópticos.

Alguma lixa de palha para polir madeira.

Limas pequenas sortidas para diversas obras».

Em fins de 1819, o Director do Observatório de Marinha é autori-

zado a enviar para o «Professor Haas», um higrómetro para ser conser-

tado (*”). É a única vez que encontramos o Mestre Jacob com o título de

professor, o que, de certo modo, se justifica, dado que, no contrato que

atrás transcrevemos, uma das suas funções seria a de «ensinar tantos

aprendizes, quantos lhe quizer mandar o Governo».

Entretanto, estava a fazer-se na oficina de carpintaria da Fábrica de
Cordoaria, um grande engenho de serrar madeira, imaginado por Haas,
destinado ao Pinhal de Leiria (**). Aliás, conhecemos uma outra obra sua,
também em madeira, que ligaria o nosso biografado a um acontecimento
de grande relevo na história do país.

De facto, Haas foi o fabricante de um tórculo destinado à Imprensa

Nacional e que foi cedido, em fins de Junho de 1822, ao Banco de Lisboa,

criado no ano anterior (*º), e que serviu para nele serem impressas as

primeiras notas de banco que houve em Portugal, que foram 3, nos valores

de 198200, 48$000 e 96$000, cujo desenho se deve ao pintor Domin-

gos de Sequeira (“º). Este tórculo foi devolvido à Imprensa Nacional em

meados de Agosto do mesmo ano (*”) por desnecessário, porque o Banco

de Lisboa já tinha encomendado, a Jacob Haas, um outro prelo que lhe

seria entregue em Janeiro de 1823 (”). Se deste último tórculo não se sabe

o paradeiro, o primeiro ainda existe, encontrando-se, actualmente, no pa-
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trimónio da Casa da Moeda, onde é uma peça em destaque pelas razões

atrás assinaladas. Todavia, não foi possível averiguar a data do seu fabrico,

podendo, apenas, afirmar-se que foi algum tempo antes de 1815, dado que

no ofício em que o Presidente da Direcção do Banco de Lisboa se dirige

ao Secretário de Estado dos Negócios do Reino, pedindo o empréstimo

do tórculo, é dito que este foi usado na oficina de Bartollozi que faleceu

em 1815 (*º).

O Banco de Lisboa ainda recebeu de Jacob Haas, naquele mesmo

ano de 1823, um «engenho para as notas serem numeradas e chancela-

das» (**), mas que «não tem servido», conforme nota à margem desta

informação.

Ultrapassamos 1821, sem termos dito que foi, neste ano, que aparece,

pela primeira vez, uma referência a João Frederico Haas, sobrinho de

Jacob, o qual, após a morte deste, o viria a substituir nas funções de

Mestre da oficina. Trata-se de uma informação, dada pelo Inspector da

Cordoaria, Marino Miguel Franzini, a um requerimento no qual João

Frederico, em 20 de Maio, pedia aumento de vencimento: «A suplica de

J.F. Haas que parece digna de ser atendida pela Regência do Reino,

em Atenção ao préstimo e assiduidade que tem mostrado o sobredito

Haas aplicando-se à importante construção dos Instrumentos Matemáticos

e Náuticos, debaixo da direcção do insigne Mestre J. Haas, tio do supli-

cante há muitos anos estabelecido com o seu laboratório no edifício da

Cordoaria da Junqueira, para onde foi chamado pelo antigo Governo,

transferindo-se de Inglaterra para Portugal, a fim de estabelecer neste

Reino aquele delicado ramo de indústria, criando artistas que o pudessem

substituir» (**). João Frederico recebia, então, 1208000 anualmente, por

aviso de 4 de Maio de 1821 do Secretário de Estado da Marinha (“º),

mas nada sabemos de remunerações anteriores, apesar de se encontrar na

oficina há 34 anos (*”), o que nos conduz a uma data que (quase) coincide

com aquela em que Carl Friedrich, irmão de Jacob, veio a Lisboa (“*).

Assim a tese de Gerard Turner, atrás referida, ganha força, pois parece

provável que Carl tenha vindo a Lisboa com o seu próprio filho e aqui

o tivesse deixado, com a idade de 8 anos.

Em 1823 Jacob Bernard Haas tinha 69 anos de idade e recebia

480$000 anuais (*º), exactamente o que veio a ganhar quando foi contra-

tado em Inglaterra em 1800 ('º). Este facto sugere que, naquele tempo,

ao contrário do que hoje sucede, não tinha significado o flagelo da infla-

ção, ou então, Mestre Jacob não se sentia encorajado a solicitar melhores

honorários, dado que, como vimos, pouco dava em troca do que recebia

do Estado.
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Na semana de 28 de Junho a 3 de Julho de 1824 sabemos que a

oficina tinha ao serviço 1 mestre que era Jacob Haas, 5 oficiais e 1 apren-

diz, num total de 7 indivíduos (sendo um deles João Frederico Haas,

como vimos atrás) que eram contemplados na féria dos operários das

oficinas do algodão da Cordoaria, menos o respectivo Mestre, cujo venci-

mento era particularmente designado na mesma féria (*"). Esta foi, talvez,

a época em que a oficina teve o maior número de operários. Encontramos,

com data de 1825 um recibo (*”) assinado por Jacob Haas respeitante ao

conserto de um higrómetro do Observatório de Marinha. Um outro

recibo (*), este do ano seguinte, corresponde ao conserto de dois octantes,

do mesmo Observatório, mas passado por José da Cruz, o que nos leva a

supor que foi necessário recorrer a outro artífice fora da oficina de Haas

para reparar aqueles instrumentos.

Em 1826, exactamente no dia 16 de Fevereiro, devido à incúria de

um operário, desenrolou-se um terrível incêndio na Fábrica de Cordoaria,

mas, anilagrosamente, ficou intacto o torreão central e todo o lado oriental

do edifício, onde estava instalada a oficina de instrumentos matemáticos

que foi, portanto, poupada da fúria das chamas (**).

Quase no fim do ano de 1827 o Inspector da Cordoaria, Marino

Miguel Franzini, recebe o seguinte despacho: «A Senhora Infanta Regente

em Nome de El-Rei Determina que V.Mce. me informe que Pluvímetro

é um que existe na oficina de Mestre Haas, no edifício da Real Cordoa-

ria» (**). O Inspector respondeu nos seguintes termos:

«Cumprindo as ordens de V. Ex.? passei a fazer as necessárias inda-

gações sobre este objecto, e por elas vim no conhecimento que o Pluvíme-

tro de que se trata, foi construído por Mr. Haas para o uso particular do

Gabinete Meteorológico do Sr. D. João VI, de saudosa memória, que

muito se interessava nesta qualidade de observações. É invenção do sobre-

dito célebre artista Haas, e é construído de maneira que não só indica a

quantidade de chuva caída nas 24 horas, mas tão bem as horas e minutos

a que começou, o tempo da sua duração, e o momento em que terminou,

e por isso se acha guarnecido de um excelente relógio ou pêndula astro-

nómica, que marca o tempo. Este instrumento de propriedade particular

do Monarca, custou 150 moedas, e actualmente se acha depositado na

mesma Oficina aonde foi construído, para onde foi remetido no tempo

em que S. Magestade saiu para o Brasil, e ali se tem conservado até ao

presente sem uso. No caso de se querer pôr em serviço será necessário

aprontá-lo para esse efeito, reparando algumas pequenas peças de que

carece (9).
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Devo igualmente advertir que este Pluvímetro sendo assás delicado

na sua construção carece ser entregue a pessoa inteligente que dele possa

fazer uso e cuidar na sua conservação.» (*”) Fizemos várias diligências

para encontrar este pluviómetro, especialmente no Palácio da Ajuda, mas

sem qualquer resultado positivo.

No dia 31 de Outubro de 1828 faleceu o «insigne Mestre da oficina

de Instrumentos Matemáticos Jacob Bernard Haas, em consequência de

um ataque de paralesia que se manifestou nos princípios de Julho pas-

sado». É Marino Miguel Franzini, que nos dá esta notícia, continuando

por dizer que «este hábil e honrado Artista tinha a honra de se achar

no Real Serviço desde o ano de 1800, ocupando sempre a sua oficina um

local dependente da oficina de algodão. João [erradamente, chama-lhe

Jacob] Frederico Haas herdeiro e sobrinho do falecido Mestre, continua

os trabalhos próprios daquela Oficina, e fica na posse da colecção de

máquinas e ferramentas, não se alterando sem ordem superior o andamen-

to daquele acreditado estabelecimento, criado debaixo da Augusta pro-

tecção do Senhor D. João VI de gloriosa memória» (*).

Jacob Bernard Haas merece um lugar de destaque no que respeita

à manufactura de instrumentos científicos, que temos vindo a designar

por instrumentos matemáticos, como era hábito na época. Não temos

qualquer dúvida em afirmar que foi o maior artista deste género que

trabalhou em Portugal e, pena é, que não tivesse feito escola, como era

intenção do Ministro Sousa Coutinho quando mandou o abade Correia,

contratar, em Inglaterra, um profissional competente.

A escolha foi acertada, mas o objectivo principal da vinda de Jacob

Haas para Portugal falhou redondamente. Além do sobrinho João Fre-

derico que ficou a substituílo após o seu falecimento, só temos conheci-

mento de um outro aprendiz que chegou a oficial deste ofício. Trata-se

de Francisco José Baldino, que ingressou na oficina em 1813 (*), onde,

aliás, se conservou durante largas dezenas de anos. E, mesmoeste, destacou-

-se como abridor de metais, tendo tido como principal actividade, assim

o julgamos, a gravação de escalas e legendas, nos instrumentos feitos por

Mestre Jacob. Baldino,aliás, refere(””) que foi chamado pelo Banco de Lis-

boa, para gravar chapas destinadas a notas de circulação, trabalho que

concluiu a contento daquele estabelecimento — Baldino menciona documen-

tos que não encontramos (*:) —, e continua afirmando que não havia,

nesta arte, outra pessoa habilitada no Reino.

Mais adiante transcreveremos uma análise de Filipe Folgue sobre as

razões do insucesso que se verificou no nosso país no campo do fabrico

dos instrumentos científicos. Todavia, consideramos que a oficina de Jacob
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Haas, conseguiu de certo modo ser uma excepção, que atribuímos à com-
petência profissional deste artista que soube superar as dificuldades que,
a todo o momento, teve de enfrentar. Além de uma oficina mal apetrechada
(é o que diz Filipe Folque, que visitou as instalações), a maior parte da
ferramenta e materiais tinha de ser importada, como constatámos pela
relação que, algumas páginas atrás, indicamos.

Os instrumentos que nos ficaram de Jacob Bernard Haas encontram-
se dispersos por diversas instituições portuguesas e estrangeiras e até
numa colecção particular. Apresentamos, no fim deste trabalho, a relação
dos intrumentos, fabricados por este artista, que conseguimos localizar,
admitindo que outros existam e que, no futuro, venham juntar-se a estes.
O seu nome ainda aparece numa balança, que pertenceu à Confraria de
Santo Eloy dos ourives da prata, balança que incluímos na referida rela-
ção, não porque Haas a tenha fabricado mas sim porque foi por ele «reno-
vada e melhorada». A ela nos iremos referir (º).
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JOÃO FREDERICO HAAS

Desaparecido Jacob Bernard Haas, seu sobrinho João Frederico Haas

toma conta da oficina em 1828 mas, só passados três anos, nos aparece

uma notícia a seu respeito, quando requer para habitar um quarto exis-

tente na oficina de Instrumentos Matemáticos, onde sempre residiu o seu
falecido tio, até acontecendo, algumas vezes, ter-se alojado naquele mesmo

quarto para lhe prestar assistência. Acrescenta ainda, no seu requerimento,

que «apesar da perfeição com que executa os trabalhos próprios da sua
oficina, nem por isso pode alcançar lucros correspondentes às suas neces-

sidades sendo muito diminuto o número de obras encomendadas» (º).

Este pedido tem a data de 7 de Maio de 1831 e sabe-se que foi rapidamente

satisfeito pois, em 11 de Junho do mesmo ano, já se encontrava instalado

na Cordoaria. Sabêmo-lo porque, nesta data, o Marquês de Cadaval, que

exercia as funções de Ministro assistente ao despacho, remete para o Ins-

pector da Cordoaria um requerimento em que José Maria de Almeida

pede licença para fazer penhora nos trastes de João Frederico Haas, pela

quantia de 38$800 em metal, porque de noite levou mobília que, àquele

pertencia, para dentro da Real Cordoaria, onde consta que dorme (**).

Nada sabemos sobre este desagradável acontecimento, nem tão pouco se
a acusação, feita a João Frederico, era ou não fundamentada.

Em Setembro de 1831 a oficina tinha a seguinte lotação: Mestre

João Frederico Haas, vencendo 400 rs. diários, e os oficiais Francisco

José Baldino, 300 rs., e José da Assumpção sem referência a salário (*º).

Na pesquisa que fizemos encontramos um curioso requerimento, que

refere um aspecto que tem pouco a ver com a sua arte, no qual João

Frederico pretende que a «Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha

lhe passe por Certidão o teor do Aviso que em 1821 no mês de Abril,

ou Maio, foi expendido ao Inspector da Cordoaria para o suplicante vencer

a gratificação de 400 rs. por dia, a fim de animar na Carreira da Sua Arte,
e socorrer a sua família, e aplicar a Máquina da Real Sociedade Humana

de Londres às pessoas afogadas, de que se acha encarregado na mesma

Real Cordoaria, e como o suplicante não pode obter a dita certidão sem
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despacho de V. Magestade; portanto, pede a V. Magestade seja servido

de deferir ao suplicante a graça que implora». (*º*). Este requerimento teve

como despacho «Passe do que constar, não havendo inconveniente. Palácio

de Queluz, em 29-11-1831, com a rubrica do Ministro (º”).

Dois anos depois, João Frederico, que vive no quarto da Cordoaria

na companhia da mulher e duas filhas, requer que lhe mandem «fechar

a porta e as janelas que botam para um corredor, tirando-lhe por esta

forma o ar e a serventia de que em todo este tempo se utilizou sem que

disto se possa tirar vantagem alguma senão inutilizar a comodidade da

habitação [...] vendo-se o suplicante por este motivo obrigado a ir à
rua para certas precisões» (*).

Manuel José da Costa Vale, capitão-defragata graduado, que era
Administrador interino da Real Cordoaria, ao referir-se a esta pretenção,
informa que não se tratava apenas de fechar a porta do quarto de Frede-
rico Haas mas também de evitar que outras pessoas tivessem comunica-
ção com as oficinas, o que era (e bem compreendemos) prejudicial para
o serviço, porque permitia o livre acesso das famílias, a qualquer hora,
a uma zona laboral. Admite, no entanto, que sejam reabertas as janelas,
pois, assim,ficaria a habitação ventilada (*º). Desconhecemos se, ao menos,
as janelas chegaram a ser abertas para comodidade da família Haas. Cerca
dedois meses depois deste episódio, por um requerimento conjuntode
Frederico Haas e Francisco Baldino, verificamos que estes se achavam
atrasados no pagamento das suas férias ("”). Neste requerimento, a assina-
tura deste último, firmada num perfeito cursivo, evidencia a perícia do
gravador que era. Os atrasos na satisfação dos salários, de que aqueles
dois artistas se queixavam, era apenas uma das muitas consequências da
situação de instabilidade em que o país se encontrava, o que, necessaria-
mente, afectava em grande medida o erário público.

Possivelmente, em Setembro de 1833, João Frederico dirigese em

inglês ao Major-General da Armada: «Dear Sir, I beg you...» e assim con-
tinua na sua língua de origem. Mas porquê, em inglês? Porque, de 10 de

Junho de 1833 a 15 de Outubro do ano seguinte, o mais importante cargo

da Marinha Nacional foi confiado a Charles Napier, que em Portugal

usou, curiosamente, o pseudónimo de Carlos de Ponza e que D. Pedro.
fez Almirante e Visconde do Cabo de S. Vicente, depois da vitória sobre
a esquadra absolutista, no combate, que ficou na história, com o mesmo
nome.

Neste requerimento ("'), João Frederico solicitava a sua integração na
oficina. de Agulhas de Marear que existia no Arsenal da Marinha(')
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para poder sobreviver com a mulher e filhos, dado que tinha como ven-

cimento apenas 330 rs. por dia (*). De facto os seus rendimentos provi-

nham dos trabalhos que fazia para fora, ou mesmo para a Marinha pois,

por contrato eram também pagos, e não podia utilizar a oficina, dado

que, desde o dia 28 de Agosto tinha sido obrigado a abandonar as insta-

lações ida Junqueira, porque o «inimigo apareceu», tendo-se por isso

alistado na Companha de Artífices da Real Cordoaria, anexa ao Batalhão

do Arsenal Real da Marinha ("*).

Na informação que Marino Franzini dá a este requerimento, é refor-

çada a ideia de empregar João Frederico na oficina do Arsenal, sugerindo

um «aumento de jornal, proporcionado ao seu hábil préstimo, pois real-

mente o Mestre Haas, é um dos mais peritos artistas, que actualmente
existem em Lisboa, aonde se contam tão poucos deste ramo de indústria,

aliás de grande importância para o serviço de Marinha, especialmente

para o conserto e conservação dos instrumentos de reflexão, como Sex-

tantes, Octantes, etc., e para as Bússolas, objectos de muito uso nos

navios armados» (*).

Não sabemos se João Frederico chegou a prestar serviço na oficina de

instrumentos náuticos do Arsenal. Todavia, um decreto de 6 de Agosto,

de data anterior ao documento a que nos acabamos de referir, mandou

passar aos empregos que tinham antes da usurpação, todos os indivíduos

que alcançaram outras situações no tempo desse «tal governo». Uma por-

taria do Duque de Bragança, regente em nome da Rainha, determinou que

fosse investigado, quais os indivíduos da Real Cordoaria que se encontra-

vam naquelas condições, e o nome de João Frederico Haas é mencionado

entre outros, para se esclarecer «porque autoridade ou nomeação, obtive-
ram os seus últimos empregos, e se os vencimentos, que lhes são notados,

são provenientes dos mesmos empregos, ou dos que anteriormente ti-

nham ("*).

O Inspector da Cordoaria deu imediato cumprimento às ordens supe-

riores apreciando, em documento que felizmente existe, o comportamento

daqueles em que caíam suspeitas. No que respeita ao mestre da oficina

diz :«João Frederico Haas, sobrinho e herdeiro do estabelecimento do

célebre artista de Instrumentos Matemáticos Jacob Bernard Haas, que

por ordem do governo veio de Inglaterra no ano de 1800 para estabelecer
em Lisboa aquela importante Oficina.» E, continua, nos seguintes termos:
«Por Aviso de 4 de Maio de 1821 se lhe mandou abonar 400 rs. por dia

para a sua manutenção, que aliás não podia obter pelos insignificantes

lucros deste ramo de indústria que conta tão poucos consumidores neste
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país. Assim se tem conservado sem ter obtido vantagem alguma no tempo
de usurpação, a não ser a tácita permissão de continuar a residir no
edifício aonde o seu falecido tio legalmente estabeleceu a Oficina, e cujos
utensílios lhe pertencem. A sua conduta política e civil foi sempre exem-
Plar; é muito hábil artista e merece conservação da graça que o legítimo
governo lhe concedeu» (7).

Pelos vistos nada era imputado a João Frederico que o pudesse

prejudicar na sua actividade. Quanto aos seus honorários verifica-se que
eram efectivamente muito baixos pois continuava a receber anualmente

120$000 (*), o que correspondia a uma quarta parte do que tinha o seu
falecido tio.

É por esta razão que, passado praticamente um ano, verificamosque
Haas desencadeia uma série de requerimentos todos eles com texto seme-
lhante, com datas de 10 de Janeiro, 13 de Junho e 1 de Setembro, em
que informa que vencia a féria de 400 r1s., «e depois do falecimento de
seu tio, a continuação de uma gratificação de 600 rs. pela mesma féria,
como se abonavam ao dito seu tio para o ajudar a conservar dois oficiais
que eram apontados na ficha a 300 rs. cada um» ("). Haas termina por
suplicar que lhe sejam pagos 600 rs diários para o ajudar, e o livrar, com
a sua família, das garras da fome.

Pela informação do Director da Cordoaria ficámos a saber algo mais
deste João Frederico. Nela se fala das qualidades profissionais deste
artista que se ocupa das construções mais delicadas, como pode atestar
o Conselheiro de Estado Manoel Gonçalves de Miranda que na sobre-
dita Oficina tem mandado fazer alguns instrumentos (*”). E mais, que era
casado com uma portuguesa, que tinha duas filhas, o que, aliás, já sabía-
mos de requerimento anterior, família que mantém com o seu trabalho;
«porém, infelizmente o pouco gosto que ainda existe entre nós de possuir
e usar dos artefactos de uma tal oficina [...], poucos recursos lhe oferece
além de ténue ordenado que percebe pela Cordoaria. Quando faleceu o
sobredito tio, por ordem verbal do Ministro da Marinha se lhe concedeu
a prestação de 600 reis diários; porém, a imediata aparição do governo
usurpador bem depressa o privou deste aumento ficando somente com
o vencimento de 400 rs. É justo que por esta ocasião faça conhecer a
V.S. os honrados sentimentos deste indivíduo, o qual constantemente
manifestou a mais dedicada aversão ao usurpador e seus horríveis princí-
pios, do que lhe resultaram numerosas perseguições e insultos, não sendo
exterminado pela sua qualidade de origem estrangeira, a qual, porém, não
lhe serviu de obstáculo para prontamente abandonar a sua casa e oficina
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em Belém, logo que foi necessário retirar-se às linhas de Lisboa, tomando

serviço na Companhia de Infantaria, organizada nesta Cordoaria e reunida

ao Batalhão do Arsenal de Marinha» (*).

O Inspector da Real Cordoaria termina por propôr que o requeri-

mento seja deferido e que João Frederico passe a receber 600 reis diários,

o que veio a acontecer a partir de 5 de Novembro de 1835 (”) e se man-

tinha em 1841 o que era no entanto um baixo vencimento para a sua cate-

goria, pois só outro mestre daquele estabelecimento tinha remuneração tão

baixa (*), o que talvez se explique pelo facto de Haas continuar a fazer

trabalhos particulares na sua própria oficina. Em 1845, Haas mantinha

ainda o mesmo salário (**).

No Arsenal de Marinha tinha existido uma oficina de Agulhas de

Marear que por vezes era designada por oficina de Instrumentos Náuticos.

A mais antiga referência, que encontramos respeitante a esta oficina, já

atrás referida, data de 1809 (**), mas admitimos que se tenha constituído

depois de 1755 substituindo a que existiu nos Armazéns Reais e foi des-

truída pelo terramoto. Esta oficina foi extinta, não sendo contemplada no

Quadro do Pessoal do Arsenal do Plano da Reforma mandado organizar
em Agosto de 1838, e por esta razão são «considerados extranumerários o

Mestre e 2 oficiais que lhe pertencem, com tudo julgo que sempre será

bom conservar um oficial paraconsertar as agulhas que servem a bordo

de navios de guerra, suprimindo-se os outros dois lugares» (*º).

Efectivamente, apesar de extinta a oficina, um mestre e um dos ofi-

ciais continuaram a mesma actividade (*”). No entanto, em 1845 o Mi-

nistro da Marinha pretende ser informado de «quais os instrumentos que

até agora se consertaram e faziam na extinta oficina das agulhas de

marear neste Arsenal, [e que] poderão ser dados a consertar ao maqui-

nista de Instrumentos Matemáticos João Frederico Haas que vence pela

da mesma Cordoaria», e ser igualmente informado de «quais dos instru-

mentos que até agora se faziam na dita extinta oficina das agulhas se

podem haver por compra a dinheiro neste País, ou fora dele, qual o seu

custo e a diferença da despesa em que importaram os que se manufac-
turaram na supracitada oficina» (*º).

O Director da Cordoaria faz, mais uma vez, referência à aptidão do

hábil artista João Frederico Haas que, sendo um dos raros artistas de Ins-

trumentos Matemáticos e Náuticos, que existem em Portugal, o julga capa-

císsimo de executar qualquer obra que lhe seja encomendada, tendo dele

perfeito conhecimento, admirando há muitos anos a perfeição dos seus

trabalhos; pelo que o conserto das agulhas de marear será para ele um
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trabalho mui fácil, e que desempenhará com aquela perfeição com que
executa os consertos das agulhas pertencentees à marinha mercantil, em
que a sua oficina se emprega constantemente. Quanto aos instrumentos
feitos de novo «disse que lhe cumpria observar que não convém fazê-los

aqui, não porque o sobredito Artista não seja capaz de os confeccionar
tão perfeitos como os de fora, mas porque não se achando a sua oficina
montada para semelhantes empresas, por isso cada um dos instrumentos
custaria muito mais caro do que os estrangeiros; mas enquanto aos con-
sertos todos serão desempenhados perfeitamente em qualquer dos instru-
mentos ainda os mais delicados». Continuou observando «que não tendo
este habilidoso artista mais de um oficial para o ajudar, e sendo o seu
vencimento apenas de seiscentos reis por dia», lhe parecia de toda a
justiça que houvesse «alguma contemplação para com ele nos trabalhos
de que foi encarregado, visto que será obrigado a diminuir as suas obras
na Marinha Mercante de que tira algum lucro para ajudar a manter a
sua família (*º).

Verifica-se portanto que em vez de propor que o Mestre Haas passe
a ter condições de trabalho, tanto em máquinas, ferramentas, como em
pessoal e vencimentos, para que a Marinha possa tirar o indispensável
rendimento de um investimento que vinha a fazer há quase meio século,
o Director da Cordoaria apenas afirma que a oficina não tem capacidade
para fazer obra nova e sugere que, se receber instrumentos para reparar,
vai diminuir os proventos que resultam das obras que Haas faz para a
Marinha Mercante. Havemos de ver que esta situação se irá degradando
ainda mais ao ponto de ter sido decidido acabar mesmo com a oficina
de Cordoaria.

Por outro lado, o Inspector do Arsenal da Marinha informa: «que o
expediente da extinta Oficina de Agulhas de Marcar se reduzia à factura
das iditas de marcar e bitácula: tocar estas na aproximação da saída dos
navios, e consertálas, e algumas ampulhetas, quando disso careciam.
Neste País, se podem haver as agulhas de marear por vinte e oito mil e
oitocentos reis cada uma, e as ide bitácula por seis mil e quinhentos reis:
quanto ao valor das que se faziam na extinta oficina era o das primeiras,
quarenta e oito mil reis, e o das segundas, nove mil e seiscentos reis» (ºº).

Ficamos assim a saber que o custo das agulhas como das bitáculas
era muito mais baixo adquirido no mercado do que feito no Arsenal e
agora percebemos porque é que a oficina tinha sido extinta alguns anos
antes. Mais uma vez preferiu-se abandonar uma actividade, a modernizar
os processos de fabrico, medidas sem as quais não é possível melhorar a
qualidade do produto nem baixar o seu custo de produção.
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É curioso notar que a minuta dum despacho (”), sem data e de

autor não identificável, mas que está seguramente ligado aos documentos

a que acabamos ide mos referir, mostra que o assunto mereceu ponderação.

Transcrevemos o que conseguimos compreender pois algumas das palavras

são para nós ilegíveis:
«Sendo as agulhas de marear e bitáculas que se vendem aqui a 288800

ea 6$ [...] convém saber [...] quanto custarão as importadas de Inglater-

ra, e se a Marinha ficará bem servida, mandando-as vir directamente (*).

Quanto ao conserto de todos os instrumentos de que se trata, seja

incumbido o Artista Haas; e seja de mais incumbido de arranjar um ou

dois aprendizes, e quanto à despesa que pode acrescer para tais consertos

se resolverá mediante novas informações futuras, baseadas no conhecimen-

to real destes consertos.

“Peço uma relação nominal que pode ser um rol [...] de todos os

indivíduos que vencem pela féria no qual conste das suas idades, seus

actuais vencimentos: este trabalho em nada é urgente e faça-se devagar.»

Esta minuta mostra que, pelo menos, havia a intenção, ainda que

modesta, de dotar a oficina de Haas com mais pessoal para assim poder

responder às necessidades da Marinha, mas a verdade é que não encon-

tramos referência alguma à admissão de aprendizes na oficina de Haas.

No entanto, ainda no ano de 1845 Vicente Duarte da Cruz que pertenceu

à oficina das Agulhas de Marear do Arsenal, tinha passado para a oficina

de Instrumentos Matemáticos da Cordoaria. Uma relação de pessoal mos-

tra a lotação da oficina em 1851 (º).
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NOMES EMPREGOS
DATAS DOS
EMPREGOS
E POR QUEM
MANDADOS

OBSERVAÇÕES

 

João

Frederico

Haas

Mestre da |Secretaria de Es-
Oficina de |tado da Marinha

Instrumentos

Matemáticos

Nov. 1828

Por ordem da Secretaria

de Estado da Marinha de

10 de Maio de 1831 foi-

lhe concedido o quarto

em que habita e por or-

dem da mesma de 5 de

Novembro de 1835 o ven-

cimento é de 600 rs. diá-

rios.
 

Vicente

da Cruz

Oficial Secretaria de Es-

da dita tado da Marinha

Out. 1845

Pertencia à extinta Oficina

das Agulhas que existia

no Arsenal da Marinha,

e foi mandado para esta

Cordoaria na data e Or-

dem que se aponta, com

vencimento de 500 rs.
 

Francisco

J.º Baldino

  
Oficial

da dita

e Abridor

  
Em 1817 requereu à Junta

da Fazenda da Marinha

o aumento de 100 rs, à

jornada que tinha em

1813, que lhe foi conce-

dido podendo-se supor a

sua admissão naquela ofi-

cina nesta data; e em 30

de Março de 1819 Ihe foi

concedida pela mesma

Junta mais 100 rs. de au-

mento, fazendo o total

de 300 rs. que actualmen-
te tem.
 

Neste mesmo ano de 1851, em 30 de Julho, foi enviado, pela Escola
Naval ao Observatório Real da Marinha, cópia da Portaria do Ministro da
Marinha e Ultramar para que o Director do Observatório promovesse a
acção que julgasse conveniente. A portaria rezava assim: «Existindo no
edifício da Cordoaria Nacional uma oficina de Instrumentos Matemáticos,
de que é Mestre João Frederico Haas, sem que da mesma oficina se tire,
há anos, proveito algum, nem se conheça o préstimo dos artistas ali empre-
gados, que recebem seus vencimentos pela féria; e convindo que a despesa
que se faz com tal estabelecimento, seja aproveitada com a maior vantagem
para o Estado, Manda a Rainha pela Secretaria de Estado dos Negócios da
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Marinha e Ultramar, que o Director da Escola Naval dê as suas ordens

ao Director do Observatório de Marinha, para que sejam enviados àquele

Mestre todos os Instrumentos Matemáticos que necessitarem de consertos,

para ele proceder imediatamente aos precisos reparos, informando depois

o Director da Escola Naval por esta Secretaria de Estado, se as obras

assim feitas pelo dito artista são acabadas com a precisa perfeição, e

preencham os fins necessários. Paço em vinte e oito de Julho de mil oito-

centos e cincoenta e um. António Maria de Fontes Pereira de Mello.» (**).

Em resultado desta portaria, constatamos que, logo no primeiro dia

de Agosto, foram enviados ao Artista Haas um quintante e um sextante de

metal para reparar (*”). Dezanove dias depois estes dois instrumentos esta-

vam prontos, tendo o Observatório enviado para reparar «mais um quin-

tante de metal e sete octantes, tendo apenas só duas caixas, instrumentos

estes que servem para as lições práticas; e quando estes venham irão

outros» (ºº).

Não há dúvida que a portaria fez efeito, e a oficina da Cordoaria,

passou a dar alguma resposta à reparação dos instrumentos do Observa-

tório que, em mau estado, se foram acumulando, pois não havia no nosso

país outra oficina, que se pudesse ocupar da reparação de instrumentos

de dupla reflexão, e a única alternativa era enviá-los para Inglaterra, onde

adquiríamos o material de navegação. Temos felizmente a «relação dos

instrumentos pertencentes ao Observatório da Marinha Real e à Escola

Naval que, em virtude da Portaria da Secretaria de Estado de 28 de

Junho de 1851, foram entregues ao Artista João Frederico Haas, a fim

de serem reparados, os quais depois de consertados foram entregues neste

Observatório nas datas abaixo mencionadas a saber:

Em 23 de Agosto de 1851. Um quintante de metal, marca grande,
por Gilbert, que levou o mesmo conserto.

Em 18 de Outubro de 1851. Um sextante pequeno, superior quali-

dade que tinha sido feito em Londres em 1800, para Sua Alteza Real, o

Príncipe Regente, foi reparado de tudo o que necessitava, levando também

um novo espelho horizontal, foi rectificado e posto na melhor ordem (*).

Em 18 de Outubro de 1851. Um octante n.º 1, que foi reparado, com

novo aro nos espelhos e rectificados.

Em 18 de Outubro de 1851. Um octante n.º 2, que levou o mesmo

conserto, e um vidro corado.

Em 10 de Março de 1853. O sextante que tinha sido entregue em 18
de Outubro próximo passado foi novamente desmanchado a fim de tirar

um risco no vidro do aparelho horizontal, e achando-se afectado o eixo

da alidade, consertou-se e foi novamente rectificado.

39

 



Em 13 de Agosto de 1853. Um barómetro de marinha que se conser-

tou e limpou-se, e servindo o mesmo tubo foi cheio com mercúrio destilado,

fervido, e bem purgado do ar, sendo posto no melhor estado.

Em 15 de Outubro de 1853. Um barómetro de sala da melhor qua-

lidade, por Ramsden, melhorado pelo Artista Haas fazendo-se nova cister-

na de nível constante, levou um tubo novo cheio de mercúrio destilado,

fervido, e purgado do ar, e está este instrumento com a maior exactidão.

Em 25 de Novembro de 1853. Um octante n.º 6, levou o mesmo

conserto que o n.º 3.

Observatório da Marinha e da Escola Naval, em 1 de Dezembro

de 1853. Matheus Valente do Couto Diniz, Major de Artilharia e Ajudante

e Secretário do Observatório» (**).

Pouco mais de um ano depois, encontramos mais a seguinte relação

de instrumentos reparados por João Frederico Haas:
«Em 3 de Abril de 1854. Um quintante moderno de metal da melhor

qualidade, graduação de platina, bastante detiorado, e carregado de azevre

no aro e nos movimentos. Foi reparado, os espelhos polidos e estanhados

novamente, levou um novo espelho horizontal anterior.

Em 3 de Abril de 1854. Quatro vidros corados, dois verdes e dois

encarnados para dois octantes, e ajuntar os ditos vidros nos competentes

espelhos.

Em 18 de Novembro de 1854, Um octante foi consertado, levou novo

nónio, os espelhos foram polidos e estanhados, e levou novos parafusos

para a rectificação do instrumento.

Observatóriro da Marinha e da Escola Naval, em 23 de Janeiro de

1855. Matheus Valente do Couto Diniz, Major de Artilharia e Ajudante

e Secretário do Observatório» (ºº).

Depois desta data não encontramos notícia de instrumentos do Obser-

vatório e da Escola Naval, reparados na oficina da Cordoaria. Todavia,

é curioso referir que, entretanto, a Inspecção do Arsenal da Marinha, em

resposta a um ofício da Contadoria Fiscal de Marinha afirma:
«...Naquele citado ofício diz V.S.2 que deve lembrar que lhe parece

haver uma portaria que ordena que todos os Instrumentos Matemáticos

sejam consertados na Oficina que na Cordoaria dirige João Frederico Haas,

que ali trabalha com mais dois operários fazendo todos diariamente a

despesa de 1$400 reis, e a semelhante respeito tenho a dizer que a 4 de

Novembro de 1854 recebi um ofício do Ministério da Marinha ordenan-

do-me solicitar do Inspector da Cordoaria informação sobre a capacidade

do referido Haas, e tendo-me respondido que ele era hábil Artista e assim

o comuniquei ao Ministério da Marinha em meu ofício de 17 de Novem-
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FIG. 11 — Carro a jacto, Jacob B. Haas
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FIG. 13 — Higrómetro,ómetro,igr2—H

Jacob B. Haas

FIG

Jacob B. Haas
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FIG. 14 — Barómetro

de montanha,

Jacob B. Haas

 
FIG. 15 — Prisma de faces móveis para a determinação

dos índices de refracção dos líquidos, Jacob B. Haas
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FIG. 16 — Bomba aspirante elevatória, Jacob B. luas

 
FIG. 17 — Balança para pesar pessoas, Jacob B. Haas



 
FIG. 18 — Termohigrómetro, Jacob B. Haas
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FIG. 19 — Bússola,

Jacob B. Haas

 

FIG. 20 — Turbina de Hero,

Jacob B. Haas

46

 



 
FIG. 21 — Pirómetro de Nollet, Jacob B. Haas
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FIG. 23 — Esferómetro, Jacob B. Haas

 

 



 
FIG. 24 — Sistema de rodas dentadas para

o estudo de equilíbrio, Jacob B. Haas
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FIG. 26 — Aparelho para comparação do movimento dos corpos

em diferentes trajectórias, Jacob B. Haas

So

 



 

FIG. 27 — Alidade com luneta, Jacob B. Haas

 
FIG. 28 — Prancheta de campo, Jacob B. Haas
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FIG. 29 — Relógio desol equatorial, Jacob B. Haas

 



 
  

 

anverso e reverso, Jacob B. HaasFIG. 30 — Compassso de folgas,
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FIG. 31 — Balança pesa cartas, com a caixa fechada e pronta a usar, e pormenor.

Jacob B. Haas
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FIG. 32 — Tórculo, Jacob B. Haas
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FIG. 33 — Balança pesa cartas e pormenor, Jacob B. Haas
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bro ('ºº) daquele mesmo. ano, mas até agora não tive mais solução deste

negócio, ignoro os motivos, mas se V. S.º fazendo vigorar esta ideia puder

obter autorização para que as agulhas e mais instrumentos matemáticos

sejam consertados na Cordoaria, eu as mandarei para ali conduzir que por

certo darão por este método menos trabalho de escrituração» (1º).

Merece a pena assinalar um facto que nos parece de interesse. Que-

remos referir a posição tomada pelo Director da Fábrica de Cordoaria

em permanente defesa de João Frederico Haas, apesar de estar bem pa-

tente que, durante longos anos, a oficina de Instrumentos Matemáticos

se dedicou quase exclusivamente a trabalhar para particulares, em proveito

do seu próprio Mestre, quando afinal as instalações eram fornecidas pela

Marinha que também pagava os salários do pessoal. Talvez esta atitude,

várias vezes assumida por Marino Miguel Franzini que foi Director da

Fábrica de Cordoaria durante 35 anos ("º*), se justifique por humanidade

para com um artista que ele muito considerava e que esteve a receber uma

paga muito abaixo do que merecia. Temos presente o relatório que Fran-

zini apresentou ao Visconde de Atouguia, Ministro da Marinha e Ultra-

mar e Câmara Electiva, quando foi considerado necessário reduzir ao

mínimo a despesa anual da Fábrica da Junqueira: «Não vai compreen-

dida neste orçamento a pequena despesa da Oficina de Instrumentos Náu-

ticos e de Física, estabelecida no local da Cordoaria desde a sua insti-

tuição, por que os seus artefactos não têm relação alguma com os do

Estabelecimento, tendo só de comum a localidade.

O hábil Artista João Frederico Haas, do qual já tem obtido consi-

deráveis vantagens o Observatório da Marinha, no conserto de seus

instrumentos, vence o insignificante ordenado de 540 reis, nos dias de

trabalho como se fosse um ordinário artista, e não uma especialidade;
e por isso não posso deixar de o recomendar à esclarecida protecção de

V. Ex.* para que haja de melhorar a situação de um Artista que em todos

os países aonde se aprecia a ciência seria contemplado com distinção» (1º).

A leitura do texto que acabamos de transcrever mostra que Haas

tinha a sua féria diminuída do imposto de décima, o que, aliás, já sucedia

há longo tempo ('º*). Por outro lado, uma portaria de 12 de Julho de 1851,

considerava os sábados como «dias inúteis», deixando o pessoal de rece-

ber, nestes dias, a respectiva féria (1º).

Voltando à questão do salário, constata-se que o Visconde de Athou-

guia, então Ministro da Marinha e Ultramar decide aumentar João Frede-

rico para 900 reis diários, mas com a obrigação, que certamente já tinha

sido esquecida, daquele, «ensinar a dois aprendizes que lhe foram apre-

sentados aquele importante ramo de indústria» (1º),
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Em princípios do ano de 1859 temos conhecimento de que o Arsenal
incumbiu ao «fabricante de Instrumentos Matemáticos João Frederico Haas

o conserto de uma porção de óculos que existiam no respectivo depósito

deste Arsenal, inutilizados por se haverem quebrado nos navios. onde esti-

veram em serviço, os quais depois de consertados ficaram muitíssimo

bons, para tornarem a servir, sem ser necessário comprá-los novos». Por

ter consumido material que certamente foi diminuir os sobressalentes que

Haas tinha em depósito, é feito um pedido para importação, de Inglaterra,
de 36 vidros cujas caraoterísticas são indicadas (1º).

Deixamos de encontrar referências ao nosso biografado até 1864,

data em que acontece algo de importante na sua vida profissional. Damos

a palavra a Filipe Folque reproduzindo um ofício que, na qualidade de

Director do Observatório Astronómico da Marinha, dirigiu ao Ministro

e Secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar: «Achando-se

prontas as casas destinadas para a Oficina de Instrumentos de Navegação

que há longos anos foi estabelecida na Cordoaria Nacional, e que por

conveniência do serviço do Observatório da Marinha e do Depósito dos

Instrumentos Náuticos, se deve fixar dentro do Arsenal da Marinha cum-

pre-se levar ao conhecimento de V. Ex.º que sendo o actual Chefe desta

Oficina João Frederico Haas, o dono das máquinas, aparelhos, ferramen-

tas e outros utensílios existentes na dita oficina, e tendo o referido Haas

proposto vender tudo isto ao Estado pelo preço das suas actuais avalia-

ções; julguei conveniente dirigirme ao Conselheiro Inspector do Arsenal

para mandar avaliar por pessoas competentes os mencionados objectos;

o resultado destas avaliações, que incluso remeto, foi-me enviado pelo

mesmo Conselheiro Inspector do Arsenal em ofício de 20 do corrente,

que igualmente remeto.

A importância de todos os objectos da relação inclusa, sendo de

4898780 reis, julgo-a aceitável, se o dono sujeitando-se a recebê-la em

prestações mensais, torna o pagamento mui pouco pesado à Fazenda» (1ºº).

A relação, não a encontramos, o que profundamente lamentamos, pois

Ticaríamos a conhecer qual era o material oficinal de que dispunha o

Mestre João Frederico.

Uns dias mais tarde, o Inspector da Cordoaria recebeu a seguinte

ordem: «Para satisfazer ao pedido feito pelo Director do Observatório

da Marinha, em seu ofício datado de hoje, é necessário que V.S.º consinta

e mande coadjuvar o embarque no cais desse estabelecimento, das máqui-
nas, ferramentas e utensílios, que pertenciam ao chefe da oficina dos

Instrumentos de Navegação, João Frederico Haas, e que têm de ser trans-

portados para este Arsenal, pelo motivo de o Governo haver comprado
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estes artigos àquele artista. Arsenal da Marinha, 12 de Janeiro de 1865,

Visconde da Praia Grande.» ('º)

Este é o último documento que encontrámos no qual é feita referência

à oficina de Instrumentos Matemáticos da Cordoaria, extinta depois de

65 anos de actividade. Porém, a vida profissional de João Frederico Haas

continuará, mas agora, como Mestre da oficina de Instrumentos de Preci-

são. Sabêmo-lo por um ofício ("'º) de Filipe Folque ao Visconde da Praia

Grande de Macau, ao tempo Ministro e Secretário de Estado interino dos

Negócios da Marinha e do Ultramar, onde é feita referência a dois reque-
rimentos subscritos por Frederico Haas e Francisco José Baldino, o pri-

meiro Mestre e o segundo Oficial da Oficina de Instrumentos de Precisão,

anexa ao Depósito dos Instrumentos. Fica a saber-se que o primeiro dos

requerentes alegava exercer há 30 anos as funções de Mestre da referida

oficina ("2), sendo o seu actual vencimento de 900 reis por dia, e que o

segundo expunha que, trabalhando na mesma oficina, recebia apenas dimi-

nuto salário de 400 reis. Ambos concluíam que, em atenção aos longos

anos de serviço que já têm prestados lhes fossem elevados os salários a

uma quantia diária que estivesse em relação com a arte que exercem e

com os vencimentos dos Mestres e Oficiais das Oficinas do Arsenal da

Marinha a fim de poderem parcamente sustentar as suas famílias.

Filipe Folque informa favoravelmente os requerimentos, dizendo que

o «Mestre Haas não se limita a dirigir unicamente os trabalhos da oficina,

ele mesmo trabalha como qualquer Oficial e com muita actividade e o

Oficial Baldino, que trabalha com igual actividade é, além disto, distinto
gravador de metais».

As pretenções foram atendidas e os vencimentos foram passados para,

respectivamente, 1000 reis e 600 reis diários (*).

Em 1869 voltamos a ter notícias de João Frederico ao apresentar um

requerimento em que «expõe que achando-se há 50 anos habitando uma

casa no edifício da Cordoaria, que lhe foi concedida em atenção e com-

pensação do seu pequeno salário, comparado com o que vencem os outros

Mestres das mais oficinas do Arsenal, e atendendo a que a dita casa, não

tendo utilidade alguma para a Fábrica de Cordoaria, ficaria fechada, se

o suplicante for obrigado a sair dela; por estes motivos pede que lhe

seja concedido o continuar a habitar a dita casa, que posto seja pouco
própria para habitação torna menos pesada a situação do suplicante (1º).

Este requerimento teve informação favorável de Filipe Folque, admitindo

que o Ministro Latino Coelho, tenha deferido a pretensão do Mestre Haas.

É curioso notar que, no copiador da correspondência do Observatório

da Marinha, donde extraímos este último texto, alguém emendou o período
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de 50 anos para 62, o que sugere que João Frederico teria começado a

habitar a casa onde morava o tio em 1807, mesmo assim, cinco anos

depois da data que temos admitido como a da sua vinda para Lisboa.

Em 30 de Outubro de 1872 encontramos ainda uma referência a

Haas, quando solicita que o seu vencimento seja equiparado aos venci-

mentos dos Mestres mais graduados do Arsenal, facto que sugeria que
a actividade da oficina de Instrumentos Matemáticos continuava a ser

considerada de menos importância em comparação às outras Mestran-

ças ("'*), pois já não havia a justificação de o Mestre Haas poder aumentar

os seus proventos executando trabalhos remunerados, como acontecia

quando a oficina estava instalada na Junqueira. De facto, alguns mestres

do Arsenal, dentro de cuja área a referida oficina se encontrava, ganha-

vam 1200 reis e o que chefiava a oficina de carpintaria de machado

tinha 1400 reis por dia, desde 1869 (115),

Desconhecemos a data em que João Frederico deixou o seu lugar de

Mestre da oficina. No entanto, sabemos que, em 28 de Outubro de 1876,

Raymundo Santos Pedro, passava a desempenhar as funções de Mestre

da oficina (*º), o que nos faz crer o falecimento de Haas antes daquela

data. De facto, ao recorrermos aos bons serviços da Câmara Municipal de

Lisboa, obtivemos a informação de que «João Frederico Haas, nascido em

Londres, há 84 anos, viúvo, maquinista, morador na Cordoaria Real,

morreu de apoplexia cerebral às 17 horas do dia 4 de Setembro de 1876

e foi depositado (no 3.º cemitério — Ajuda) no dia 6 do mesmo mês e

ano no jazigo particular n.º 107 — Rua 1, lado esquerdo, onde ainda se
encontra.

O proprietário do jazigo Henrique Ernesto Haas, também já faleceu
encontrando-se depositado no mesmo local» (1º).

A administração do referido cemitério forneceu-nos ainda os nomes

das pessoas que se encontram no jazigo e assim ficámos a saber que o

abridor Francisco José Baldino, durante longos anos companheiro de tra-

balho de João Frederico, também ali está sepultado desde 28 de Janeiro

de 1887, o que significa que o seu falecimento teria acontecido, possivel-
mente, um ou dois dias antes. (1º).

A morada do último proprietário do jazigo, Henrique Ernesto Haas,

conforme consta dos registos do cemitério, foi na Rua dos Poiais de

S. Bento, n.º 75-A, e ali fomos na esperança de encontrar qualquer

ligação que permitisse, eventualmente, fornecer-nos outros dados capazes
de ajudar a melhor conhecer João Frederico e a sua obra.

Não tivemos qualquer sucesso e, por isso, tentámos outro rumo.

Consultámos o regedor da Freguesia, com morada no Convento dos Pau-
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listas, que nos disse que, a existirem quaisquer elementos, só se encontra-

riam na Junta de Freguesia de Santa Catarina. O nosso propósito era

encontrar algum descendente de João Frederico que nos pudesse dar infor-

mações do seu antepassado ou que possuísse, eventualmente, algum espólio.

O leitor vai já entender porque referimos esta nossa procura que,

aliás, não teve qualquer êxito, mas que permitiu uma curiosa constatação.

De facto, ao falarmos sobre o assunto ao presidente da Junta, este imfor-

mou-nos que duas semanas antes (!), alguém o tinha contactado com o

mesmo propósito, isto é, investigar a figura de João Frederico Haas mas,

infelizmente, não ficou com o nome da pessoa em causa. É sem dúvida

uma enorme coincidência e a prova de que alguém mais se está a interes-

sar pela família Haas. Mas quem será? Desejaríamos enormemente saber

pois, assim, poderíamos congregar os esforços e prestar uma maior home-

nagem aos artistas de que nos estamos a ocupar.

Dado o insucesso desta pista procuramos, ao menos, traçar a árvore

genealógica de João Frederico, recorrendo aos arquivos paroquiais, exercí-

cio que exige uma paciente pesquisa. Chegamos à conclusão que o apelido

Haas não ultrapassou a geração dos filhos de João Frederico ("º). Desa-

parecido ou abandonado o antropónimo Haas, perdemos as esperanças de

encontrar, entre os descendentes de João Frederico, elementos que pro-

curávamos.
Apesar da sua prolongada actividade profissional (só como mestre

da oficina da Junqueira durou 37 anos), apenas encontrámos quatro ins-

trumentos assinados por João Frederico, além da sua participação na

renovação de uma balança pertencente à Confraria de Santo Eloy, já atrás

referida, a qual, apesar de não se tratar de obra original, foi incluída

na relação, mais adiante apresentada, dos instrumentos do tio Haas e de

seu sobrinho.
Todavia, no catálogo da Exposição Industrial Portuguesa que teve

lugar em Lisboa, no ano de 1888, são indicados vários instrumentos

fabricados na Oficina de Instrumentos Náuticos, instalada no Arsenal

da Marinha que, como atrás dissemos, se constituiu após a extinção da

que existiu na Cordoaria verificando-se que na descrição de alguns desses

instrumentos é referido o nome do mestre João Frederico Haas (ºº).
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OS INSTRUMENTOS

Incluímos neste capítulo todos os instrumentos que encontrámos
fabricados por Jacob e João Frederico Haas, ou, nos quais, estes artistas
tiveram alguma intervenção. Outros há, porém, que sabemos terem sido
fabricados por aqueles dois artistas, mas dos quais não descortinámos o
seu paradeiro, como acontece com o sextante que E.G.R. Taylor diz que
pertencia a uma colecção particular (º!), ou o electrómetro que Maurice
Daumas afirma existir no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios de
Paris (2º), mas que não foi possível localizar, apesar das pesquisas efec-
tuadas por esta instituição.

Não vamos analisar pormenorizadamente cada um dos instrumentos,
deixando esta missão para os especialistas da História da Física. O nosso
principal propósito foi reunilos numa lista que, certamente, não é exaus-
tiva, mas que facilitará, aos interessados, uma futura e mais minuciosa
investigação. Mencionaremos, também, em relação a cada um deles, os
elementos que nos foram aparecendo durante a prolongada procura que
fizemos. Além disso, acerca de cada peça apresentamos as características
principais: a data certa, provável (que metemos entre []) ou aproximada,
as marcas, as dimensões em milímetros, o custo, quando nos foi possível
obter (23) ou deduzir (e neste caso colocamo-lo entre []), os materiais
de que é constituída, a instituição em que se encontra (local) e orespectivo
número de inventário. Incluímos ainda fotografias, excepto do higróme-
tro do Museu da Universidade de Utrecht, que nos apareceu no último
momento, como já o dissemos, que ajudarão a visualizar os instrumentos
cuja llista se segue.

Instrumentos fabricados (um deles atribuído, outro apenas concebi-
do) por Jacob Bernard Haas:

1. Baiança hidrostática de precisão

Data: circa 1783 (12º)

Marcas: Haas Fries & Sonntagg LONDON
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Dimensões: largura 440, altura máxima 420, diâmetro da base 180

Materiais: latão

Local:Museu de História da Universidade de Pavia, Itália

N.º de inventário: desconhecido

Fotografia: fig. 1

Bomba de ar

Data: circa 1785 (1º)

Marcas: By the Kings Patent

Made & Sold by J. H. Hurter

London IB. Haas Inv (ºº)

Dimensões: altura total 1330, base 300x300

Materiais: madeira, vidro e latão

Local: Academia Real das Ciências, Estocolmo, Suécia

N.º de inventário: 306

Fotografia: fig. 2

Higrómetro (127)

Data: [1789]

Marcas: Haas, London

Dimensões: armadura, altura 130, largura 45, fundo 12; caixa

140x55x22

Materiais: latão e madeira (caixa)

Custo: £ 2-2-0

Local: Museu Teyler, Haarlem, Holanda

N.º de inventário: 711

Fotografia: fig. 3

Electrómetros ('**)

Data: [1790]

Marcas: Haas, London

Dimensões: segundo a figura, à esquerda, altura da haste 380, com-

primento do braço 130; à direita em frente, altura da

haste 480, diâmetro do condensador (onde está assina-

do) 185, comprimento do braço 130; à direita atrás,

altura da armadura 540, largura 360

Materiais: madeira, vidro e latão

Custo: £ 10-16-0

Local: Museu Teyler, Haarlem, Holanda

N.º de inventário: 543, 544 e 484

Fotografia: fig. 4
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Barómetro e termómetro ('ºº)

Data: [1790]

Marcas: Haas London

Dimensões: altura total 1020, diâmetro do reservatório 45

Materiais: madeira, vidro e latão

Custo: £ 9-18-0

Local: Museu Teyler, Haarlem, Holanda

N.º de inventário: 930

Fotografia: fig. 5

Termómetro e higrómetro (13º)

Data: [1790]

Marcas: Haas, London

Dimensões: altura total 980, diâmetro do reservatório 46

Materiais: madeira, latão e vidro

Custo: £ 6-14-0

Local: Museu Teyler, Haarlem, Holanda

N.º de inventário: 713

Fotografia: fig. 6

Condutores ('*!)

Data: [1790]

Marcas: não tem

Dimensões: caixa 220x175x35

Materiais: vidro, latão e (caixa de) madeira

Local: Museu Teyler, Haarlem, Holanda

N.º de inventário: 1150

Fotografia: fig. 7

Balança de precisão ('*2)

Data: [1793]

Marcas: Haas & Hurter

Dimensões: envergadura 300, altura do pilar central 145, diâmetro

dos pratos 40; caixa, que também serve de estrutura

350x220x95

Materiais: latão e (caixa de) madeira

Custo: provavelmente £ 10-10-0

Local: Museu Teyler, Haarlem, Holanda

N. de inventário: 83

Fotografia: fig. 8

 



10.

11.

12.

13.

Higrómetro

Data: circa 1793 (1º)

Marcas: Haas & Hurter

Dimensões: altura 296, diâmetro do mostrador 62

Materiais: latão, caixa de mogno

Local: Museu Real da Escócia, Edimburgo, Grã-Bretanha

N.º de inventário: T 1967.14

Fotografia: fig. 9

Máquina de dividir escalas lineares ('3*)

Data: 1798

Marcas: Haas, Londini Inv. & Fec. 1798

Dimensões: base de madeira 790x105

Materiais: [latão] (13º)

Local: Museu Alemão, Munique, Alemanha

N.º de inventário: 39098

Fotografia: fig. 10

Carro a jacto (13º)

Data: circa 1800

Marcas: Haas & Co., London

Dimensões: diâmetro da esfera 153, altura total 250

Materiais: cobre

Local: Museu de História da Universidade de Pavia, Itália

N.º de inventário: G56 (264 e 1781, antigos números)

Fotografia: fig. 11

Higrómetro (737)

Data: circa 1800

Marcas: Haas, London

Dimensões: altura 223, largura 58, fundo 18
Materiais: latão

Local: Gabinete de Física Pombalino, Universidade de Coimbra,

Portugal

N.º de inventário: não é referido nem no Index de 1824 nem no

Catálogo de 1877
Fotografia: fig. 12

Higrómetro

Data: circa 1800

Marcas: Haas, London
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13A.

14.

15.

16.

66.

Dimensões: altura 161, diâmetro do mostrador 45

Materiais: latão

Local: Museu Whipple da História da Ciência, Universidade de

Cambridge, Grã-Bretanha

N.º de inventário: 1229

Fotografia: fig. 13

Higrómetro(1º"4)

Data: circa 1800

Marcas: Haas London

Dimensões: altura 245, largura 58, fundo 12 (*3'B)

Materiais: latão e (caixa) madeira

Local: Museu da Universidade de Utrecht, Holanda

N.º de inventário: W 74

Fotografia: não incluída (1370)

Barómetio de montanha ('**)

Data: circa 1800

Marcas: Haas, LONDON n.º 42

Dimensões: altura 870

Materiais: latão, madeira e vidro

Local: Museu do Estado Federal de Hessen, Darmstadt, Alemanha

N. de inventário: 57 (180, 181)

Fotografia: fig. 14

Prisma de faces móveis, para determinação dos índices de

refracção dos líquidos

Data: circa 1800

Marcas: Haas, LONDON

Dimensões: altura (aproximada) 250

Materiais: latão e vidro

Local: Departamento de Física, Universidade de Génova, Itália

N. de inventário: OT 50

Fotografia: fig. 15

Bomba aspirante elevatória

Data: circa 1800

Marcas: Haas & Co. London

Dimensões: altura 450

Materiais: vidro e latão

 



17.

18.

19.

20.

Local: Museu de História da Universidade de Pavia, Itália

N.º de inventário: D7 (147 e 1664, antigos números)

Fotografia: fig. 16

Balança de pesar pessoas

Data: circa 1800

Marcas: 1.B. Haas, Londini Fecit

Dimensões: altura 360, largura 300, comprimento 498

Materiais: madeira e latão incluindo 13 pesos
Local: Museu da Ciência, Galeria de Medicina, Londres, Gra-Bre-

tanha

N.º de inventário: 1979-406

Fotografia: fig. 17

Termohigrómetro

Daia: 1803

Marcas: inventado e feito por J.B. Haas em Lisboa, 1803

Dimensões: altura 510, largura 200, espessura 50

Materiais: metal, madeira e vidro

Local: Museu de Ciência, Lisboa, Portugal

N.º de inventário: 1

Fotografia: fig. 18

Bússola (1º?)

Data: 1803

Marcas: Haas Lisboa 1803

Dimensões: largura 126, comprimento 179, altura 30

Materiais: latão e vidro

Local: Colecção de Georges Clet

N.º de inventário: não tem

Fotografia: fig. 19

Turbina de Hero ("*º)

Data: 1804

Marcas: J. B. Haas, 1804

Dimensões: altura 347, largura 126, comprimento 355

Materiais: latão '

Custo: 21$900 (14!)

Local: Gabinete de Física Pombalino, Universidade de Coimbra,

Portugal
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21.

22.

23.

24,

68

N.º de inventário: Index de 1824: H-I-74, Catálogo de 1877: 589

Fotografia: fig. 20

Pirómetro de Nollet (!?)

Data: 1805

Marcas: J.B. Haas Lisboa 1805

Dimensões: altura 358, largura 126, comprimento 293

Materiais: latão, ferro e madeira

Custo: [728000] (1º)

Local: Gabinete de Física Pombalino, Universidade de Coimbra,

Portugal

N.º de inventário: Index de 1840: M-I11-120, Catálogo de 1877: 536

Fotografia: fig. 21

Pirómetro ("'*)

Data: 1805

Marcas: J.B. Haas, Lisboa, 1805

Dimensões: altura 530, largura 212, comprimento 213

Materiais: latão, ferro e madeira

Custo: [454600] (1º)

Local: Gabinete de Física Pombalino, Universidade de Coimbra,

Portugal

N.º de inventário: Index de 1840: M-I1-118, Catálogo de 1877: 535
Fotografia: fig. 22

Esferómetro (!**)

Data: [1805] (1º)

Marcas: J.B. Haas

Dimensões: altura 348, largura 125, comprimento 382

Materiais: latão, ferro e madeira (vinhático)

Custo: não foi possível individualizar (1**)

Local: Gabinete de Física Pombalino, Universidade de Coimbra,

Portugal

N.º de inventário: Index de 1840: E-I1-45, Catálogo de 1877: 56

Fotografia: fig. 23

Sistema de rodas dentadas para o estudo do equilíbrio ('*º)

Data: 1805

Marcas: J.B. Haas, Lisboa 1805

Dimensões: altura 807, largura 220

 



25,

26.

27.

Materiais: latão, madeira e marfim

Custo: não foi possível individualizar (ºº)

Local: Gabinete de Física Pombalino, Universidade de Coimbra,

Portugal

N.º de inventário: Index de 1840: D-IV-40, Catálogo de 1877: 79

Fotografia: Fig. 24

Balança ("*!)

Data: [1805] (1º)

Marcas: J. B. Haas

Dimensões: altura 270, largura 85, comprimento 185

Materiais: latão

Custo: não foi possível individualizar (1º)

Local: Gabinete de Física Pombalino, Universidade de Coimbra,

Portugal

N. de inventário: Index de 1824: H-I1-78, Catálogo de 1877: 139

Fotografia: fig. 25

Aparelho para a comparação do mbvimento dos corpos em dife-

rentes trajectórias (''*)

Data: [1805] €*)

Marcas: J.B. Haas

Dimensões: altura 430, largura 139, comprimento 710

Materiais: latão e madeira

Custo: 268400 (1º)

Local: Gabinete de Física Pombalino, Universidade de Coimbra,

Portugal

N. de inventário: Index de 1824: E-1-42, Catálogo de 1877: 15

Fotografia: fig. 26

Alidade com luneta

Data: 1806

Marcas: J. B. Haas, Lisboa 1808

Dimensões: comprimento 800, altura 150

Materiais: latão e vidro

Local: Observatório Astronómico, Universidade de Coimbra, Por-

tugal
N.ºde inventário: 485

Fotografia: fig. 27
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28.

29.

30.

31.

70

Prancheta de campo (''”)

Data: [1806] (15º)

Marcas: não tem

Dimensões: prancheta 560x560, comprimento do tripé fechado 1380
Materiais: madeira e latão

Local: Observatório Astronómico, Universidade de Coimbra, Por-

tugal

N.º de inventário: 485 A

Fotografia: fig. 28

Relógio de sol equatoria!

Data: 1809

Marcas: J. B. Haas, Lisboa 1809

Dimensões: altura 185, largura 110, comprimento 110
Materiais: latão

Local: Observatório Astronómico, Universidade de Coimbra, Por-
tugal

N.º de inventário: 535

Fotografia: fig. 29

Compasso para medição de diâmetros

Data: 1812

Marcas: Haas, Lisbon 1812 (1º?)

Dimensões: comprimento 180

Materiais: latão

Local: Museu de História das Ciências, Genebra, Suíça

N.º de inventário: 1783

Fotografia: fig. 30

Balança pesa cartas com taxas e pesos

Data: 1814

Marcas: TAXAS E PEZOS das Cartas do Paquete de Inglaterra.

TAXAS E PENOS (sic) das Cartas do Continente alem

de Espanha. Inventada por S." Lourenço Antonio de Arau-

jo. Executada por J.B. Haas em Lisboa, 1814

Dimensões: altura 565, frente 235, fundo 240

Materiais: madeira e latão
Local: Museu dos Correios e Telecomunicações, Lisboa, Portugal
N.º de inventério: 1202

Fotografia: fig. 31

 



32.

33.

34,

35.

Tórculo

Data: circa 1815

Marcas: J.B. Haas

Dimensões: altura 2160, comprimento 2140, largura 1250, mesa de

impressão 1600x770

Materiais: madeira e latão

Local: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisboa, Portugal

N.º de inventário: não tem

Fotografia: fig. 32

Balança pesa cartas com taxas e pesos

Data: 1816

Marcas: TAXAS E PEZOS das Cartas do Paquete de Inglaterra.

TAXAS E PEZOSdas Cartas do Continente alem de Espa-

nha. Inventada por S.” Lourenço Antonio de Araujo. Exe-

cutada por J.B. Haas, em Lisboa, 1816

Dimensões: altura 570, frente 210, fundo 210

Materiais: madeira e latão

Local: Museu dos Correios e Telecomunicações, Lisboa, Portugal

N.º de inventário: 1203

Fotografia: fig. 33

Barómetro de montanha ('*º)

Data: 1817

Marcas: J.B. Haas, Lisboa, 1817

Dimensões: altura 945, com tripé montado 1210

Materiais: latão, madeira e vidro
Local: Observatório Astronómico, Universidade de Coimbra, Por-

tugal

N.º de inventário: 476

Fotografia: fig. 34

Barómetro ('º!)

Data: 1824

Marcas: J. B. Haas, Lisboa, 1824

Dimensões: altura 1123, largura na base 254
Materiais: madeira, latão e vidro

Local: Gabinete de Física Pombalino, Universidade de Coimbra,

Portugal
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36.

N. de inventário: Index de 1840: ]J-IV-102, Catálogo de 1877: 253

Fotografia: fig. 35

Relógio equatorial para a latitude de Coimbra

Data: 1828

Marcas: J.B. Haas, Lisboa, 1828, Lat. de Coimbra 40º 12º

Materiais: latão

Dimensões: altura 225, largura 200, comprimento 230

Local: Observatório Astronómico, Universidade de Coimbra, Por-

tugal

N. de inventário: 518

Fotografia: fig. 36

Instrumentos fabricados por João Frederico Haas:

37.

38.

39.
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Microscópio solar ('º2)

Data: 1840

Marcas: Haas, Lisboa, 1840

Dimensões: base 160x160, espelho 181x68, comprimento do tubo

128, diâmetro do tubo 53

Materiais: latão e vidro

Local: Museu de Ciência, Universidade de Lisboa, Portugal

N.º de inventário: 81

Fotografia: fig. 37

Microscópio solar

Data: 1840

Marcas: Haas, Lisboa, 1840

Dimensões: base 157x157, espelho 285x78, comprimento do tubo

320, diâmetro do tubo 60

Materiais: latão e vidro

Local: Museu Teyler, Haarlem, Holanda

N.º de inventário: 1229

Fotografia: fig. 38

Balança pesa cartas com taxas e pesos

Data: 1852

Marcas: TAXAS E PEZOS DAS CARTAS dos Paquetes do Medi-
terraneo e Brazil. J.F. HAAS A FEZ em LX.º ANNO

DE 1852

Dimensões: altura 565, frente 235, fundo 240

 



 
FIG. 34 — Barómetro de montanha, em utilização e fechado, Jacob B. Haas
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FIG. 35 — Barómetro, Jacob B. Haas

 



 
FIG. 37 — Microscópio solar, João Frederico Haas
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FIG. 36 — Relógio de sol para a latitude de Coimbra, Jacob B. Haas
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FIG. 38 — Microscópio solar, João Frederico Haas
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FIG. 39 — Balança pesa cartas e pormenor, João Frederico Haas
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FIG. 40 — Inclinómetro, João Frederico Haas
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HaasICOJacob B. Haas € João Freder,FIG. 41 — Balança de conferência de padrões
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FIG. 4º — Relógio de sol díptico que pertenceu a João Frederico Haas, pois tem a sua

assinatura por debaixo da rosa. Marfim. Marcas: x M x F x P x 1770. Dimensões:

66x47x 17. Museu de Marinha. N.º de inventário: IN-II1-74
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FIG. 43 — Jazigo n.º 107 do cemitério da Ajuda, onde se encontra sepultado

João Frederico Haas e familiares, Francisco José Baldino é outros

 



40.

Materiais: madeira e latão

Local: Museu dos Correios e Telecomunicações, Lisboa, Portugal

N. de inventário: 1204

Fotografia: fig. 39

Inclinómetro

Data: 1864

Marcas: Observatorio Astronomico de Marinha. J.F. Haas, o fez

1864

Dimensões: altura 300, largura 310

Materiais: latão

Local: Museu de Marinha, Lisboa, Portugal

N.º de inventário: IN-II-31

Fotografia: fig. 40

Instrumento renovado e reparado por Jacob Bernard Haas e João

Frederico Haas:

41. Balança de conferência de padrões ('**)

Datas: (1782), 1822 e 1857

Marcas: Feita por José Radrigues, Anno de 1782, Renovada e me-

lhorada por J.B. Haas, Lisboa em 1822, e reformada e

reparada pelo sobrinho João Frederico Haas, Lisboa 1857

Dimensões: do armário, altura 2900, largura 1600, fundo 660

Materiais: latão e ferro, armário: madeira e vidro

Local: Museu de Pesos e Medidas, Instituto Português de Quali-

dade, Lisboa, Portugal

N.º de inventário: não tem

Fotografia: fig. 41
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CONCLUSÃO

Quando aqui chegamos, acompanhados generosamente pelo leitor, e

decidimos fazer o balanço da actividade da oficina dos dois Haas, depara-

mos com um documento extremamente oportuno. Trata-se de uma infor-

mação da autoria de Filipe Folque ("**), que foi Director-Geral dos Traba-

lhos Geodesicos e Topográficos do Reino, respeitante a um requerimento

de Vicente José Ribeiro, que desejava ir para França e Inglaterra, aperfei-
çoar-se na construção de instrumentos de física e matemática. Este achado

vem, de certo modo, compensar os grandes e permanentes insucessos que

o investigador tem de enfrentar, quando, ao longo da sua pesquisa, encon-

tra quase sempre aquilo que não lhe serve e não acha aquilo que pretende.

A informação acima referida, além de constituir um documento do

maior interesse, possui ainda o mérito de ter sido escrita por quem conheceu

a oficina que foi a razão deste nosso trabalho. Filipe Folque, dirigindo-se

ao Ministro e Secretário de Estado das Obras Públicas, Comércio e Indús-

tria, diz o seguinte: «Em diversas épocas tem o Governo tentado estabe-

lecer neste país uma oficina, em que se construíssem Instrumentos Físico-

-Matemáticos, tais foram a antiga oficina deste género criada no Arsenal

do Exército; depois a oficina de João Batista Haas ('*”) estabelecida no

edifício da Cordoaria da Marinha; e ultimamente a de Gaspar José Mar-

ques no Tesouro Velho ('**); todos estes estabelecimentos foram sustenta-

dos pelo Governo, mas infelizmente todas elas desapareceram. Visitei

algumas vezes estas oficinas, e, pelos esclarecimentos que obtive do Direc-

tor da última delas, posso afiançar a V. Ex.”, que os motivos principais,

porque nenhuma delas se conservou foram os seguintes: — 1.º porque

todas foram mesquinhamente montadas pelo Governo, quero dizer, nenhu-

ma delas possuía as indispensáveis e principais máquinas, ferramentas, e

utensílios, que contribuem essencialmente para a facilidade, perfeição e

barateza de semelhantes construções; 2.º porque exceptuando os Mestres

ou Directores Técnicos, que tinham bons ordenados, todos os mais artis-

tas venciam salários muito pequenos do que resultava abandonarem as

oficinas para se empregarem em misteres mais ou menos análogos nos esta-
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belecimentos particulares, onde lhes faziam melhores interesses, ficando por

consequência aconstrução dos instrumentos entregue desgraçadamente aos

aprendizes; 3.º porque as obras que se faziam nestas oficinas por conta

do Governo eram muito poucas e insignificantes; 4.º porque não se po-

diam encarregar de encomendas para particulares; 5.º porque não havendo

em consequência dos motivos acima expostos uma suficiente prática das

variadas construções deste género diminuía a aptidão artística donde resul-

ta o descrédito do estabelecimento, e a sua morte em seguida. Tais foram

os motivos, porque estas oficinas se não poderam conservar, apesar de

terem por mestres, especialmente as duas últimas, homens tão hábeis como

foram João Batista Haas ('”) e Gaspar José Marques, tendo este último

estado por conta do Governo em Inglaterra pelo espaço de dezasseis anos

na Oficina de Mr. Ramsden, a mais acreditada que então havia na Europa.

Mas tendo-se entre nós desenvolvido tanto nestes últimos tempos as

diversas indústrias, havendo nesta capital e no Porto tanto gosto pelas

ciências naturais, físicas e químicas; ensinando-se há anos nos diversos

estabelecimentos científicos do Reino não só aquelas ciências mas ainda

os diferentes ramos da engenharia miliar e civil; tendo-se feito para França

e Inglaterra em todos aqueles estabelecimentos e repartições públicas

sucessivas e valiosas encomendas de instrumentos, aparelhos, máquinas,

etc.; havendo além de tudo isto a necessidade absoluta de uma oficina

deste género onde ao menos se consertassem estes diversos objectos, que

tão facilmente se quebram e desarranjam; porque estranho motivo não

terá havido alguém que se tenha proposto a organizar um semelhante

estabelecimento?

Também estou habilitado para poder dizer a V. Ex.”, que as dificul-

dades, que se opõem a esta empresa são as seguintes: — 1.º, os poucos

meios de que podem dispor as pessoas, entendidas na matéria, para mon-

tarem uma oficina com o maquinismo moderno indispensável; 2.º, a incer-

teza de ser esta oficina a que exclusivamente construa e conserte todos os

instrumentos, aparelhos, etc., dos diversos estabelecimentos e repartições

públicas; 3º a probabilidade das obras feitas para os particulares não

serem suficientes para sustentar um tal estabelecimento, sendo portanto

certo, que todas as antigas oficinas, sustentadas pelo Governo, têm desa-

parecido, não por falta de artistas hábeis, mas sim por terem sido muito

mal montadas e organizadas; atendendo a que não obstante o grande de-

senvolvimento industrial ainda ninguém se resolveu montar uma oficina

deste género, que ao menos nos livrasse da vergonhosa dependência, em

que estamos de França e de Inglaterra para a mais ridícula construção,

conserto ou melhoramento; sou da opinião, e tenho para mim como certo,
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que nunca teremos uma oficina de Instrumentos Físico-Matemáticos sem
a imediata protecção do Governo, assegurando certas e determinadas ga-

rantias, as quais podem ser as seguintes: — 1.º, prestar uma casa em

que a oficina se estabeleça; 2.º, montar a oficina com as principais má-

quinas modernas, ferramentas, etc. o que tudo poderá importar em

1.500$000 reis; 3.º, garantir a esta oficina as construções e consertos dos

instrumentos, aparelhos, etc., dos estabelecimentos e repartições públicos;

4., permitir que na dita oficina se executem quaisquer encomendas parti-

culares; 5.º pagar o Governo unicamente as obras, que por sua conta

se fizeram, pelos preços designados nos catálogos ingleses e franceses,

mediante um determinado abatimento. Em consequência de tudo quanto

acabo de expor sou da opinião, que posto muito ganhasse individualmente

o pretendente Vicente José Ribeiro em ir a França ou a Inglaterra aper-

feiçoar-se na construção dos instrumentos físico-matemáticos, no que mos-

tra disposição, contudo não é de semelhantes concessões que depende es-
sencialmente o estabelecimento desta indústria no país, como acima mos-

trei, e da qual muito precisamos. É tudo quanto se me oferece dizer a

V. Ex.* sobre este objecto. Deus guarde a V. Ex.?. Direcção-Geral dos

Trabalhos Geodésicos e Topográficos do Reino, 23 de Julho de 1853

— Ilmo. Exmo. Sr. António M. de Fontes Pereira de Melo— Ministro €

Secretário de Estado das Obras Públicas Comércio e Indústria» (1º).

Neste extenso documento, as conclusões e recomendações que Filipe

Folque apresenta não estão muito afastadas das que se deduzem deste mo-

desto trabalho, mas é gratificante ouvilas de quem foi contemporâneo

de João Frederico e que poderia ter conhecido Jacob Haas. De facto, a

oficina da Cordoaria teve sempre um rendimento praticamente nulo, no

âmbito dos instrumentos náuticos, que deveria ser a sua principal vocação,

para além dos trabalhos de reparação, que, como vimos ao longo destas

páginas, também foram, ao que parece, muito limitados.

Uma outra oficina, referida na informação de Filipe Folque, a do

Tesouro Velho, cujo mestre foi Gaspar José Marques, que tendo come-

çado por se dedicar à manufactura e reparação de instrumentos de mate-

mática, enveredou por outros campos, como por exemplo o da construção

de uma máquina a vapor, para accionar o sistema de esgoto do dique

do Arsenal, na Ribeira das Naus, mas que nunca foi acabada (1º).

O texto de Filipe Folque foge, no entanto, à verdade quando diz

que as oficinas «não se podiam encarregar de encomendas para particula-

res», quando o contrato de Jacob Bernard Haas, celebrado em 1800

(assim como aconteceria com o de Gaspar José Marques) admitia que

na oficina se realizassem esses trabalhos — como aliás verificamos ter
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sido o caso geral — não nos constando que esta cláusula tenha sido, algu-

ma vez, posta em causa. Também é menos correcta a afirmação de «que

todas as antigas oficinas sustentadas pelo governo, tem desaparecido»,

pois a da Junqueira ali permaneceu até 1865, ao contrário do que acon-

teceu com a do Tesouro Velho que se extinguiu com a morte do seu

mestre em 1843.

Estas inexactidões em nada deslustram o texto de Filipe Folque que

nos é precioso. Até porque, dele deduzimos, que na época, isto é, em 1853

não havia a funcionar em Portugal quaisquer outras oficinas privadas,

que se dedicassem ao fabrico de instrumentos. De facto, na pesquisa que

efectuámos, não encontrámos, neste sector, qualquer referência. Todavia,

quatro anos depois, em 1857, é fundada em Lisboa a firma J.J. Ribeiro

que se dedicou à importação de instrumentos de precisão e que fabricou

sextantes pela primeira vez em continuidade no nosso país (*'º). Tivemos

a oportunidade de, há alguns anos, falar com um neto do fundador da

referida firma, que ainda se mantém na Rua do Ouro, mas no ramo

oculista, e perguntámos-lhe qual a razão de ter acabado, há largos anos,

com o fabrico daqueles instrumentos de dupla reflexão. A resposta foi

imediata: «Era mais barato importar de Inglaterra.»

Em 1860, uma outra casa comercial em Lisboa iria consagrar-se à

venda de material de navegação. Foi a casa J. Garraio que, instalada no

n.º 6, 1.º andar da Praça da Ribeira, no Cais do Sodré, também fabricou

alguns instrumentos, especialmente agulhas de marear e bitáculas. Esta

firma, depois de ter mudado, mais de uma vez de proprietário, mantém-se

no mesmo local e no mesmo ramo (''!). Se outras oficinas houve, o que

duvidamos, não tiveram expressão, pois não deixaram rasto.

Terminamos aqui o nosso trabalho que conta uma história franca-

mente desoladora para um país com as tradições marítimas que possui.

Que longe estamos, (não em tempo) dos séculos XV e XVI, quando

os Portugueses, pioneiros na navegação do mar oceano, criaram novos

métodos de navegação, desenharam cartas náuticas e construíram os seus

instrumentos de navegação. D. Rodrigo de Souza Coutinho, ao criar,

nos últimos anos do século XVIII, a Sociedade Real Marítima, quis,

muito justamente, reactivar estas capacidades, há longo tempo perdidas.

Nada conseguiu. Foi, apenas, um esforço inútil,
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NOTAS

(1) Teixeira da Mota, 4 Sociedade Real Marítima e os primeiros Estudos

de Marés em Portugal. Separata dos Anais do Instituto Hidrográfico 1965,

que transcreve o texto do alvará. Título I-I.

(2) Idem, Titulo II-IX,

(3) O Regimento do Cosmógrafo-mor foi descoberto por Teixeira da Mota

num códice da Biblioteca da Ajuda, datado de 1592 mas que refere no seu

texto que reforma um outro anterior, de 1559, do qual se desconhece o original

ou qualquer cópia. Ver Avelino Teixeira da Mota, Os Regimentos do Cosmó-

grafo-mor de 1559 e 1592 e as Origens do Ensino Náutico em Portugal, Aica-

demia das Ciências de Lisboa, 1969.

(4) Teixeira da Mota, obra citada em (1), Título II-VII.

(5) Idem, Título IV-IV.

(8) Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Ministério dos Neg6-

cios Estrangeiros (MNE), maço 110, vol. 7, 28-12-1801.

(7) Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Códice 991, 16-8-1800

(5) Idem, idem.

(9) Eram 10 ou 11 caixas, conforme documentos existentes no AHU, maço

2184 (vermelho), ex-156, 5-8-1800. ,

(10) AHU, códice 848, 5-8-1800.

(1) AHU, maço 2184 (vermelho), ex-156, 9-8-1800.

(12) Idem.

(13) Apparatus of Science im eighteenth century, in Revista da Universi-

dade de Coimbra, Coimbra, 1977, vol. XXVI, pág. 15 e seg.

(1:) No copiador de correspondência enviada pelo nosso representante

diplomático em Londres, encontramos, com data de 7 de Julho de L&807t: «A

requerimento de Mr. Haas, irmão do que está nessa Real Cordoaria de Marinha,

solicitei do Sr. Camning, a licença para exportar alguns géneros de que é proi-

bida a saída, Assinei a lista que pedi a Mr. Haas do conteúdo de cada caixa,

e a licença foi concedida por uma recomendação de Mr. Canning ao Conselho

Privado, deste ao Erário, deste às Alfândegas: papéis que me parece não vale

o porte para os mandar a V. Exa.». (A.N.T'T., MNE, maço 100 (12), 7-1-11807).

É curioso assinalar que George Canning, que tinha sobraçado a pasta dos

Negócios três meses antes, foi mais tarde embaixador extraordinário em Lis-
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boa e, ao longo da sua carreira política, tomou frequentes atitudes a favor de

Portugal.

(15) Gerard L'E. Turner, obra citada, pág. 16.

(16) Martinus van Marum, físico holandês (1750-1897) que se consagrou

inteiramente à ciência e que teve a cadeira de física na Universidade de

Haarlem, Escreveu um Tratado de Electricidade, em 1776.

(17) G. LE. Turner, The Auction Sales of the Earl of Bute's Instruments,

1798, Annals of Science, 1967, vol. 23, págs. 2138-242.

(18) Tibério Cavallo, físico italiano (1749-1809), residiu em Londres a

partir de ifTM1 e foi membro da Royal Society.

(19) Tibério Cavallo, Description of an Air Pump, Philosophical Transac-

tions, 1783, vol. 73, págs. 4395-452.

(20) Sophie im London 1786 being the Diary of Sophie v. la Roche. Trans-

lated from the German with an Introductory Essay by Clare Williams, Lon-

des, 1988, pág. Oi.

(21) Arquivos do Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem,

T, Cavallo para M. van Marum, 28-6-1789,

(214) Apesar de se deduzir que Haas trabalhava por conta própria antes

de ser contratado pelo governo português, encontrâmos numa informação de

29 de Setembro de 1838, dirigida ao Visconde do Cabo de São Vicente, por

Marino Miguel Franzini, que exercia as funções de Director da Cordoaria,

a referência de que o Mestre Haas, foi chamado das oficinas do célebre Rams-

den, quando veio para Portugal (Arquivo Geral da Marinha caixas da Cordoa-

ria). Esta informação, em que é sugerido o aumento do salário do sobrinho de

Jacob Haas, é dirigida a um almirante inglês que exercia, na altura, as fun-

ções de Major General da Armada. Admitimos que a alusão a Ramsden, cujo

prestígio, como fabricante de instrumentos náuticos, apesar de falecido em

1800, era enorme, não fosse fundamentada (aliás já se tinham passado miais

de 33 anos) tendo apenas sido usada para reforçar a argumentação.

(22) «Aviso para se entregarem uns Pezos de Ensaios ao Artista Haas:

O Príncipe Regente Nosso Senhor é servido que [...] mande entregar na Real

Cordoaria ao Artista Haas os Pezos que servem nos ensaios de ouro e prata,

para por eles regular os que se lhe mandaram fazer para o Real Laboratório.

Deus guarde a V. Mce. Palácio de Queluz 22 de Dezembrode 1802, D. Rodrigo

de Souza Coutinho=Sr. Provedor da Casa da Moeda. Cumpra-se e registe-se.

Lisboa, 23 de Dezembro de 1802=Miranda.»

«Carta do Provedor desta Casa para o Dito Artista Haas:

Em observância do Aviso que recebi do Ilmo. e Exmo. Sr. D. Rodrigo de

Souza Coutinho, Ministro e Secretário d'Estado dos Negócios da Fazenda,

remeto 'a V. Mce. pelo Ensaiador Mor desta Casa da Moeda os Pezos de que

os Ensaiadores dela se servem nos ensaios que fazem nos metais de ouro e

prata, a fim de V. Mce. os aplicar nos objectos de que se acha incubildo.

Deus guarde a V.Mce. Lisboa, 23 de Dezembro de 1802=0 Provedor da

Casa da Moeda António Silvério de Miranda=

Sr. Haas».

(Arquivo da Casa da Moeda, Livro de Registo Geral da Correspondência,

volume 1802-18, fis, 21).
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(23) Arquivo Geral da Marinha (AGM), caixas da Cordoaria,

(24) Relembra-se que só existe cerca de metade dos mapas mensais. Por

exemplo, não hã qualquer elemento respeitante ao amo de 1808.

(25) Sobre este cronómetro ver, do autor, Apontamento sobre o uso de

Instrumentos Náuticos em Portugal, in Anais hidrográficos, Rio de Janeiro,

tomo XLI, 1984, págis, 83-127.

(25) AGM, Observatório Real da Marinha, cota 2406, visita do Inspector

do Observatório, 14-6-1807.
(27) Pelo artigo 4.º do contrato, o Mestre Haas, quando não estivesse

ocupado a trabalhar para o Governo, podia aceitar encomendas de particulares.

(25) AGM, caixas da Cordoaria, 6-7-1812 (2 doc.).

(29) Jornal de Coimbra, 1813, vol. IV, págs. 189-5.

(39) Referido por Rómulo de Carvalho, 4 actividade pedagógica da Aca-

demia das Ciências de Lisboa nos séculos XVIII e XIX, Lisboa MCMLXRKXI,

pág. 42.

Transcrevemos o texto do recibo do livro 24A:

«1813 June 30
Received at the Academy of Sciences for a Scale with divisions of

a meter with a Nonius to show the 10000 *» part of the Meter

Reis 21$000 J.B, Haas»

(31) Idem. Transcrevemos o texto dos recibos:

«Recebi do Ilmo Snr. Joaquim José da Costa de Macedo, Thesoureiro

do Cofre da Academia Real das Sciencias tres mil reis em Metal pelo

conserto de um Higrometro do Gabinete de Fysica da referida Aca-

demia; para o que assino a pres". Lx.º 17 de Setembrode 1818.

Metal 3$000 Jacob Bernardo Haas» (Livro 27-A)

«Pelo conserto de hum Barometro pondo-lhe

hum Thermôómetro novo 12$000

Pelo conserto de hum Hygrómetro

sendo preciso renovar o cabelo 2 vezes 14500

13$500

Recebi a dº q.i! acima em Metal do IL=º Snr. Joaq.” J.

da Costa de Macedo 'Thes.º do Cofre da mesma(?) Academia.

Lx.º 23 de Maio de 1819.

Jacob Bermardo Haas» (Livro 28 A)

(32) Documentos avulsos existentes no Arquivo da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda: Arq. I, Maço 718,

«Junqueira, a 20 de Agosto de 1812
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Se deve ao J.B. Haas

Para rectificar e o conserto dos Instrumentos pertencentes ao Real

Laboratório &c que são

Dois Hygrometros 3$200

Hum Thermometro “800

Dois D.* Franceses "200

Hum Instrumento de medir angulos “600

metal Rs 4$800

Real Cordoaria Recebeo a conta para cima J.B. Haas»

«Junqueira aos 7 de Julho de 1813

Para o Real Laboratorio

Se deve ao J. B. Haas

Pela rectificação de huma Balança acrescentando-lhe mt." Obra

nova, e fazendo a mesma Balança capaz p.' experiencias Hy-

drostaticas 14$400

Foi preciso hum vazo de vidro Cylindrico de cujo se afixou

hum Thermometro p. acertar as gravid.es especificas 1$200

Acertando e ajustando a Balla e o Balde de vidro, e fazendo

duas caixinhas pa os D.s. — Acertando e ajustando também

p.*º os D.º*, hum novo Jogo de pezos, em Tempera de 80º de

Fahrenheit, fazendo mais hum novo Jogo de pezos numerados

em grãos Portugueses, athé 10.000, e, accomodando tudo em

sua Caixa &c. 12$000

Em metal 278600»

«Recebi do porteiro do Real Laboratorio Chymico da Caza da Moeda

desta cidade de Lxa, por Ordem do Sr. Dr. Gregório Joze de Seixas, Ajudante

Administrador do mesmo Laboratorio a quantia de vinte e sete mil e seiscen-

tos reis em metal, pelo Concerto de huma Balança Hydrostatica, o que por

ser verdade, passei o prezente,

Lx, 10 de Julho de 1813

Jacob Bernardo Haas

Recebi mais do dito porteiro do Real Laboratório a q.i' de cete mil e

duzentos reis em metal por huma Caixa cem vidros p.' a dita Balança por

Ordens do Snr. Dr. Gregorio Joze de Seixas Ajudante Administrador do mesmo

Laboratório.

Lx, 22 de Julho de 1813

Jacob Bernardo Haas»
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«Lisboa a 8 de Outubro de 1814

Para uso do Laboratorio Chimico da Caza da Moeda

se Deve a J.B. Haas

Para hum Jogo de pezos exactam.' ajustados desde huma

onça athe 1/100 parte de hum grão, arranjados aceadam.!

em huma caixinha. Metal 7$200

Recebi do Snr. Placido da Cruz Porteiro goarda do Laboratorio Chimico

da Caza da Moeda a quantia de sete mil e duzentos reis em Metal por um

jogo de pezos desde huma onça ate a centessima parte de hum grão q. fiz

por ordem do Ajudante do Director do Sobredito Estabelecimento.

Lx.º 10 de Outubro de 1814

J. B. Haas.»

«Lisboa, a 6 de Agosto de 1816

Para o Uzo do Real Laboratório da Moeda

Se deve a J.B. Haas

Pelo concerto de hum prato circular de latão que estava

desmanitelado &rc. 640

Concertando-se e regulando-se de novo hum Instru-

mento hydrostatico 960

1600»

«Real off.na de Instrumentos aos 23 de 8bro de 1817

Deve-se a J.B. Haas

Pela rectificação e limpeza de uma Bomba Pneumatica

pertencente ao Real Laboratorio da Caza da Moeda, cuja

necessitava estrahirse-lhe huma quantid. de Agoa que

circulava os seus canaes sendo esta mt. prejudicial à

Maquina. Preciza também de varios Couros novos M. 3$840

Recebi a Conta acima a. 23 de 8bro de 1817

J. B. Haas»

(33) AGM, caixas da Cordoaria, 17-5-1815.

(34) AGM, caixas da Cordoaria, 20-5-18155.

(35) AGM, caixas da Cordoaria, 27-9-1819.

(38) AGM, (caixas da Cordoaria, 8-10-1819.

(27) AGM, cota 2406, 19-12-1819.

(35) Na Conta da Receita e Despeza da Cordoaria Nacional e Real de

Lisboa e dos Annexos Estabelecimentos de Beneficencia e Reclusão perten-
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cente ao Amno de 1820, e Orçamento de Despeza para o Anno de 1821, O seu

autor, Marino Miguel Franzini, queixa-se por esta obra estar atrasada por

falta total de madeira e ferragens.

(39) O Banco de Lisboa foi o primeiro banco emissor no nosso país, que,

em 1846, deu origem ao Banico de Portugal,

(40) Arquivo Histórico do Banco de Portugal, Registo de papeis ojficiaes,

BL 30-1, fls, 10:

«Oficio

Do Presidente da Direcção ao Secretário de Estado dos Negócios do Reino

por emprestimo de um torculo da Impressão Nacional.

Ilm.º Senhor=Não se havendo ainda concluido um torculo, que a Direcção

do Banco de Lisboa, mandou fazer ao Artista Haas, para estampar ais notas

ou Bilhetes de circulação, a mesma Direcção recorre a V, Ex.º para que haja

de fazer-lhe a Graça de mandar pôr à sua disposição um torculo que se acha

sem exercício na Impressão Nacional, feito pelo mesmo Haas, e que serviu

na oficina de Bartollozi, em quanto o que mandou fazer, se não conclue—Deus

guarde a V. Ex.º muitos anos=Casa da Direcção do Banco, 28 de Junho

de 1822=Im.º Exm.' Snr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do

Reino=assinado Barão de Porto Covo de Bandeira».

Idem, fis. 8v.:

«N.º 6 Portaria,

Por copia, concedendo o emprestimo do torculo da Impressão Nacional

Sua Magestade querendo auxiliar e facilitar os trabalhos da Direcção do

Banco, manda pela secretaria de Estado dos Negocios do Reino que o Admi-

nistrador da Imprensa Nacional ponha à disposição da respectiva Direcção,

o Torculo que existe a cargo da Administração da mesma Imprensa, no caso

de se poder dispensar, devendo entregar-se com recibo, e condição de se resti-

tuir logo que esteja concluido o que a Direcção tem mandado fazer. = Palacio

de Queluz, em 25 de Junho de 1822 = Filippe Ferreira de Araujo e Castro =

Cumpra-se debaixo da condição acima ordenada = Lx.* 25 de Junhode 1822 =

Annes da Costa = Esta conforme com o original = Jose Maria Tavares.»

(41) Idem, fls. 105:

«Oficio

Do Presidente da Direcção, ao Administrador da Impressão Nacional,

acusando a remessa do Torculo emprestado.

A Direcção do Banco de Lisboa, tendo em consequencia da Portaria expe-

dida pela Secretaria de Estado dos Negocios do Reino com data de 25 de

Junho passado, recebido o Torculo de que faz menção a mesma Portaria,

e tornando-se este já desnecessario, o manda entregar a V.S.º que se servirá

acusar a sua recepção = Deus guarde a V. S.* = Lisboa 13 de Agosto de 1822 =

Barão de Porto Covo de Bandeira = Ilm.º Snr. Administrador da Imprensa

Nacional.»

(:2) Arquivo Histórico do Banco de Portugal. Arquivo Borrador Geral

1822-1859, BL-4il, fis. 14:

«Janeiro [antes do dia 20] de 1823. Recebido pela Estamparia o Torculo

feito pelo Haas, Alemão.»
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(143) Ver nota (40). Francisco Bartolozzi, nasceu em Florença em 1728,

e foi notável gravador. Em 1762 partiu para Londres e em 1802, D. Rodrigo

de Sousa Coutinho, que havia sido encarregado de reformar a Imprensa Ré-

gia, contratou-o para que fosse mestre de gravadores, o que se realizou com

o estabelecimento de uma aula que funcionou em casa do artista. Tendo

deixado uma obra notável, faleceu em Lisboa no ano de 1815.

(44) Arquivo Histórico do Banco de Portugal. Arquivo Borrador Geral

1822-1859, BL-41, fls.:

«Novembro 9, 1823

Recebido do Haas, o Engenho para Notas serem numeradas e chance-

ladas». A margem lê-se: «não tem servido».

(45) Transcrito sem indicação da fonte, por José Martins dos Santos,

4 Cordoaria Nacional e a sua história, separata do Semanário Ecos de Belém,

1962, págs. 35-4.

(18) AGM, caixas da Cordoaria, 11-11-1888.

(47) AGM, caixas da Cordoaria. Requerimento de João Frederico com

data de 10 de Janeiro de 1835.

(18) De facto, Gerard Turner coloca a vinda de Carl a Lisboa no ano de

1802. Admitimos que o referido período de 34 anos, resulte do hábito de, no

passado ser frequente cometer-se o «erro» de uma unidade, na contagem dos

intervalos entre duas datas, Veja-se que hoje, ainda dizemos «daqui a 8 dias»

querendo referir «daqui a uma semana», o mesmo acontecendo com os «lã

dias», o que resulta da inclusão do primeiro e último dia do período em causa.

(49) AGM, caixas da Cordoaria, 12-12-1823. Relação nominal de todos os

Empregados da Real Cordoaria, e quais Estabelecimentos anexos, com as

declarações dos seus vencimentos; e outras circunstâncias. Como vimos atrás

que Jacob nasceu em 1758, conclui-se que o dia do seu nascimento se situa

entre 13 e 31 de Dezembro.

(5º) AGM, caixas da Cordoaria, 21-5-1833.

(51) AGM, caixas da Cordoaria, Mapa dos Empregados na Cordoaria Na-

cional e Real, e mais oficinas anexas, 3-7-1824.

(52) AGM, caixas da Cordoaria: «Recebi a quantia de Dois Mil e Quatro

Centos Reis em Metal, procedidos do Concerto de um Higrómetro para o Real

Obsevatorio da Marinha.

Lx.* 8 de Agosto de 1825.

São 2$200 metal Jacob Bernard Haas

Paguei M. V. Couto».

(53) AGM, caixas da Cordoaria: «Para o Observatório Nacional da Mari-

nha se consertou o 'seg.t.

Dois Oitantes Consertados 420

Recebi a quantia acima Lx.º 1 de Dezembro de 1826.

José da Cruz».

Note-se a incorrecção «Observatório Nacional da Marinha» em vez de

«Real Observatório da Marinha».

(54) AGM, caixas da Cordoaria, 18-2-1826.

(55) AGM, caixas da Cordoaria, 18-12-1827,
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(55) AGM, caixas do Arsenal de Marinha, 30-10-1809.

(38) AGM, caixas do Arsenal de Marinha. Relatório de João Pedro No-

lasco da Cunha, 26-11-1841.

(87) AGM, caixas do Arsenal de Marinha, 5-8-1842, Nesta data, traba-

lhando na situação de extranumerário, mantinham-se ainda o Mestre João

da Cruz e o Oficial Vicente Duarte Cruz, que em 1845 ingressou na cficina

de João Frederico Haas, conforme quadro mais adiante reproduzido.

(88) AGM, caixas do Arsenal de Marinha, ofício n.º 1956, 17-11-1845.

(59) AGM, caixas do Arsenal de Marinha, «Cópia n.º 1, 17-lil-1945».

(9º) AGM, caixas do Arsenal de Marinha, «Cópia n.º 2, 17-11-1845.

(91) AGM, caixas do Arsenal de Marinha, ano de 1845.

(92) Ficamos sem entender o verdadeiro significado deste parágrafo. Se

as agulhas de 28$800 e as bitáculas de 6$000 eram compradas no mercado,

mas importadas, e se pretendia saber quanto custariam se fossem mandadas

vir directamente pela Marinha, ou se eram de fabrico local, o que temos dúvi-

das que acontecesse.

(93) AGM, caixas da Cordoaria, Relação do Pessoal da Cordoaria que

trabalha braçalmente, e recebe pela féria deste Estabelecimento, 12-17-1851.

(94) AGM, Livros de registo do Observatório Real da Marinha (LRDRM),

cota 2408, 30-7-1851.,

(25) AGM, LRORM,cota 2408, 1-8-1851.

(98) AGM, LRORM, cota 2408, 20-8-1851.

(97) Trata-se, certamente, do sextante executado na oficina Ramsden por

J.M. Pedroso, e que se encontra actualmente no Museu de Marinha, em Lis-

boa, Ver do autor Um sextante existente no Museu de Marinha, in Revista

da Armada, n.º 135, Dezembro de 1982.

(98) AGM, LRORM, cota 2408, 1-12-1858.

(99) AGM, LRORM, cota 2408, 23-1-1855.

(100) Ver nota (39).

(101) AGM, caixa da Cordoaria, 23-7-1858.

(102) O Coronel da Brigada Real da Marinha, Marino Miguel Franzini

(1779-1861), filho de Miguel Franzini, célebre matemático italiano que o

Marquês de Pombal convidou em 1772 para Mestre da Univerisidade de Coim-

bra, foi Director da Fábrica de Cordoaria de 26 de Maio de 1818 a 25 de Abril

de 1855, excepto durante o período de 26 de Agosto de 1831 a 16) de Agosto

de 1833, em virtude das suas convicções liberais. Franzini, que iniciou a sua

carreira na Marinha, teve um papel de relevo na política, chegando a sobraçar

a pasta da Fazenda. No campo científico, a ele se devem as primeiras obser-

vações meteorológicas que se efectuaram em Portugal, trabalho que iniciou

em 1816 e uma carta da costa portuguesa.

(103) AGM, caixa da Cordoaria, 24-10-1853.

(104) Conforme indicado em requerimento de João Frederico Haas, datado

de 1854, mas sem indicação do mês e do dia, o desconto estava. a ser-lhe feito

desde 1841. De facto, a Carta de Lei que manda deduzir dez por cento aos

vencimentos é de 6 de Novembro e a sua aplicação foi feita a partir de 1 de

Dezembro do mesmo ano. (AGM, caixas da Cordoaria).

(105) Relativamente a esta disposição, o Inspector da Cordoaria, dirige em

19 do mesmo mês, um ofício ao Ministro da Marinha e Ultramar, solicitando
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que, em vez dos sábados, fossem consideradas as segundas-feiras como dias

inúteis. As razões desta proposta foram indicadas, mas desconhecêmo-las,

porque só dispomos do despacho de A. Fontes Pereira de Melo que dã provi-

mento ao pedido (AGM, Caixas da Cordoaria, 23-7-1851). Mais tarde, numa

exposição apresentada pelos mestres e contramestres da Cordoaria, solicita-

Va-se que deixasse de haver dias inúteis e que o pessoal passasse a ser abo-

nado, como aliás havia acontecido recentemente no Arsenal, mas desconhe-

cemos qual o andamento que mereceu tal pretensão (AGM, caixas da Cordoaria,

16-7-1853).
(106) AGM, Livro de registo de correspondência da Cordoaria, cota 2487.

(107) AGM, Códice 5656, 25-2-1859. Indicam-se as características das 35

lentes acromáticas pedidas por Haas:

Distância focal

Quantidade Diâmetro em polegadas em polegadas

4 2 21

8 2 20 1/2

7 1 8/10 20 1/2

q 1 7/10 21

2 17/10 20 1/2

4 17/10 20

4 1 7/10 19 1/2

Alguns dias mais tarde, o pedido foi reforçado, tendo em vista a reparação

de uma porção de óculos existentes na Casa da Fazenda, cujo número não é

indicado, apenas referido que devem ter 2 polegadas de diâmetro e a distância

focal de 30 polegadas (AGM, códice 5656, 16-5-1859).

(108) AGM, LRORM, cota 2410, 26-11-1864.

(109) Manuel Jacinto Pereira, Subsídios para a História da Fábrica de

Cordoaria Nacional, Oficina de Instrumentos Matemáticos e Náuticos, n.º 9,

Junho 1971, pág. 7.

(110) AGM, LRORM, cota 2410, 27-11-1865.

(11) De facto João Frederico ficou à frente da oficina desde a morte

de seu tio em 1828, isto é, 37 anos antes. Aliás, em 1831 já é designado por

mestre, Ainda julgamos que fosse lapso de transcrição, mas encontramos o

documento original (AGM, caixas do Observatório Real de Marinha).

(112) AGM, LRORM,cota 2410, 27-12-1865.
(113) AGM, LRORM, cota 2410, 25-7-1869.

(114) AGM, LRORM,cota 2410, 30-10-1872.

(115) Decreto de 28-10-1869 sobre o Arsenal de Marinha que estabelece

os vencimentos do pessoal.

(116) Raymundo Santos Pedro, foi aprendiz da oficina que, comovimos,

foi instalada no Arsenal em 1865, frequentou aulas no Instituto Industrial

(AGM, LRORM, cota 2410, 8-11-1866), sendo depois promovido a oficial

(AGM, cota 5509, 31-5-1875) e a Mestre (AGM, cota 5509, 28-10-1876).

(ur) Ofício da Câmara Municipal de Lisboa, Direcção dos Serviços de

Satubridade e Transportes, 1.º Repartição — Higiene Urbana, Cemitérios,

n.º 20/ST/1.º, de 13-1-1986.
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(118) A seguir se indicam os nomes de todas as pessoas e as datas em

que os seus corpos foram depositados nojazigo de Haas, repetindo os já indi-

cados no texto:

João Frederico Haas — 6 de Setembro de 1876

Joana Maria Goulard — 10 de Abril de 1879

Rita Dias de Carvalho — 21 de Julho de 1879

Amélia Malaquias Bastos — 1 de Agosto de 1885

Ana Dias Rebelo — Gde Agosto de 1886

Francisco José Baldino  — 28 de Janeiro de 1887

Henrique Ernesto Haas — 21 de Dezembro de 1919

Maria do Carmo Haas — 23 de Novembro de 1928

(119) Na pesquisa que efectuâmos, conseguimos reunir alguns elementos

biográficos respeitantes aos descendentes de João Frederico Haas, existentes

nos arquivos paroquais da freguesia de Santa Maria de Belém, que se encon-

tram na 4.2 Conservatória do Registo Civil de Lisboa, mas só a partir de 1850.

Os anteriores, que estão no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, permiti-

ram-nos uma busca muito limitada dado que só existem a partir de 1830 e,

mesmo assim, muito incompletos. Recorremos também à 5.º Conservatória. do

Registo Civil de Lisboa, onde consultâmos os livros da freguesia de Santa

Catarina, porque o filho varão de João Frederico, de nome Henrique Ernesto

Haas e sua mulher Maria do Carmo morreram na Rua dos Poiais de São Ben-

to do lado que pertence âquela freguesia. Com os elementos recolhidos estabe-

lecemos a árvore genealógica que apresentamos na página seguinte.

Verifica-se, assim, pela análise genealógica, que o apelido Haas se extin-

guiu com a geração dos filhos de João Frederico. De facto, este artífice, do

seu (primeiro) casamento com Anna Paula de Jesus, só teria tido duas filhas,

uma Maria José de que encontrámos registos paroquais e uma outra, cujo

nome desconhecemos, mas que deduzimos ter existido, ao consultarmos dois

requerimentos, datados de 1833 e 1835, que referimos no nosso texto, nos

quais João Frederico afirma que vivia com duas filhas, E, como é hábito,

no nosso país, as filhas tomarem o apelido dos maridos, o dos pais passa

para segundo lugar desaparecendo, muitas vezes na geração 'seguinte. No caso

de Maria José, verificâmos que no registo de óbito, nem sequer se mantém

o apelido do pai. Portanto, admitimos que neste ramo não houve mais descen-

dentes que guardassem o apelido Haas.

Curioso é o que se passa com o segundo casamento—se houve — de João

Frederico. Efectivamente, como consta do registo de óbito de sua mulher,

Rita Dias de Carvalho, datado de 1879, que, como vimos está sepultada no

jazigo de família, esta era viúva (o sublinhado é nosso) de João Frederico

e deixava um filho maior, isto é, Henrique Ernesto. Todavia, quando, três anos

antes, tinha falecido João Frederico, o seu registo paroquial informava que

este era viúvo de Anna Paula de Jesus, sua (primeira) mulher, deixando uma

filha (uma outra tinha falecido em 1860) e um filho, a primeira da sua (pri-

meira) mulher e o segundo da união com Rita Dias de Carvalho, Daqui parece

poder inferir-se o seguinte: se João Frederico quando faleceu era tido como

viúvo, a sua segunda mulher era seguramente ilegítima e, assim, o registo pa-
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roquial estã errado, pois Rita Dias de Carvalho, não tendo sido casada, não

podia ser viúva; correcta é a informação de que esta tinha um filho, Este filho,

de nome Henrique Ernesto Haas, já atrás mencionado, faleceu em 1918 com

79 anos de idade, sendo casado com Maria do Carmo de Jesus Haas, que, por

sua vez, morreu em 1928, não deixando descendentes, Como vimos, este casal

e os pais de Henrique Ernesto, estão depositados no jazigo de família.

(120) Catálogo official dos objectos enviados à Exposição Industrial Por-

tuguesa em 1888, precedido de uma memória acerca das construções e arma-

mentos navaes e dos estabelecimentos de ensino que lhes dizem respeito, ela-

borados por José Cândido Corrêa, Primeiro Tenente da Armada, secretário

da Escola Naval, Mestre interino da mesma escola e professor do Instituto

Industrial e Comercial de Lisboa, Imprensa Nacional, 1888, págs. 385-6. Foram

os seguintes os instrumentos efectuados sob a direcção de João Frederico

Haas, com indicação dos números de catálogo:

N.º 82 — Porta-voz de latão, feito, gravada a coroa e legenda, pelo oficial

de instrumentos náuticos Francisco José Baldino, sob a direcção do mestre

da mesma oficina, João Frederico Haas.

N.º 33 — Balde de válvulas, feito pelo oficial supra, coadjuvado pelos

aprendizes da mesma oficina Raymundo dos Santos Pedro e Emygdio José

da Mota, sob a direcção do mesmo mestre.

N.º 34 — Clinómetro, feito pelos aprendizes Raymundo dos Santos Pedro

e Emygdio José da Mota, sob a direcção do mesmo mestre. O mostrador foi

gravado pelo oficial Francisco José Baldimo.

N.º 35— Agulha fluctuante de bitácula com morteiro para o governo

do navio, feito pelo oficial Francisco José Baldino; a rosa foi pintada pelo

mesmo oficial, sendo coadjuvado na construção da agulha pelos aprendizes

Raymundo dos Santos Pedro e Emygdio José da Mota. Estes trabalhos foram

executados sob a direcção do mesmo mestre.

N. 36 — Agulha de bitácula com morteiro para escaler feita por Fran-

cisco José Baldino, e pelos aprendizes Raymundo dos Santos Pedro e Emygdio

José da Mota. A caixa foi feita na oficina de carpinteiros de branco do

Arsenal de Marinha, Estes trabalhos foram executados sob a direcção do

mesmo mestre.

N.º 38 — Agulha de padrão transparente, sem morteiro, tipo menor, feita

pelo oficial Raymundo dos Santos Pedro. A chapa da estampa foi gravada

em cobre pelo antigo oficial Francisco José Baldino, sob a direcção do mestre

da oficina João Frederico Haas.

(21) E. G. R. Taylor, The Mathematical Practitioners of Hanoverian

England 1714-1840, Cambridge, 1966, pág. 318.

(122) Maurice Daumas, Scientific Instruments of 17 * and 18* centuries,

Londres, 1972, capítulo V, pág. 245, nota 162.

(123) Os custos que apresentamos de alguns dos instrumentos foram

obtidos, para os fabricados em Londres, no catálogo descritivo da colecção

Van Marum do Museu Teyler, da autoria de Gerard Turner. Para alguns dos

fabricados em Lisboa, socorremo-nos das ordens de pagamento e recibos que

conseguimos relacionar com as respectivas peças, c que transcrevemos quan-
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do, mais adiante, nos ocupamos de cada uma delas, Como para outros, tal

não foi possível fazer, limitamo-nos a reproduzir as ordens de pagamento

e cs recibos conforme aparecem nas Contas das despesas pertencentes à Junta

da Real Fazenda, Arquivo da Universidade de Coimbra, IV-1.ºE-13-2-7:

«Recebi do Snr. João Manuel de Lima a quantia de 28$800, a conta

de hua Balança que estoa fazendo para Universidade de Coimbra,

Lisboa,30 de Novembro de 1804

J. B. Haas»

«Recebi do Snr. João Manuel de Lima os outros seis Moedas, isto

he — vinte outo mil e outo centos Reis por huma Balança feita para

Universidade de Coimbra.

Lisboa, 19 de Janeiro de 1805

J. B. Haas.»

Certamente que estes dois recibos dizem respeito a uma balança cujo

custo total foi 57$600 e que se admite que seja a que é mencionada com o

número C-IV-28 no Index Instrumentorum, Catalogo dos Instrumentos de

Physica com que tem sido aumentado o Gabinete de Physica da Universidade

de Coimbra desde o Anno de 1792 ate ao presente de 1824. Por J. H. Freire,

Mandado continuar por L.F. Pim.! em 1840 (Index de 1824), existente no

Gabinete de Física Pombalino. Neste index a peça é descrita como «Outra

balança de ensaio feita por Haas artista de Lisboa». Diz-se «outra» porque

antes dela, no mesmo index, é mencionada uma balança fabricada por J.J.

Magalhães, que ainda existe, ao contrário da de Haas que não se encontra.

A balança desaparecida aparece com o número 138 no Catálogo dos Instru-

mentos do Gabinete de Physica da Faculdade de Philosofia na Universidade

de Coimbra (Catálogo de 1877), que a descreve como segue: «Uma dicta

[balança d'ensaio] feita por Haas».

O custo desta balança foi 57$600, o que corresponde, ao câmbio da época

a 12 moedas de ouro, Este custo poderá ser comparado com o preço de uma

outra balança feita, alguns anos atrás em Londres, e que actualmente se

encontra no Museu Teyler, a qual, como veremos mais adiante, foi paga por

10 guinéus, ou sejam, 10.5 libras de ouro.

Os seguintes recibos, não conseguimos relacioná-los com as peças que

a eles dizem respeito:

«Recebi do Snr. João Manuel de Lima a quantia de dezanove mil

e duzentos Reis por duas Maquinas que estão feitas p.* Universidade

de Coimbra.

isboa, de 1 de Janeiro de 1805

J. B. Haas»
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«Recebi do Snr. João Manuel de Lima a quantia de vinte outo Mil

e outo centos Reis, por huma Maquina feita para Universidade de Coimbra.

Lisboa, 27 de Fevereiro de 1805

J.B. Haas».

A análise dos recibos que dispomos respeitantes ao Gabinete de Física,

leva-nos a admitir — a não ser que estejamos perante uma extraordinária

coincidência — que os modelos encomendados a Haas para aquele gabinete,

entre 30 de Novembro de 1804 e 13 de Março de 1805, foram exactamente

em número de oito dos quais existem sete dado que a balança de ensaio,

atrás mencionada, desapareceu, como já o afirmámos, É evidente que nesta

análise em que estamos empenhados, não consideramos os seguintes instru-

mentos assinados por Jácob Haas: o n.º 12 (estamos a usar os números de

ordem da nossa lista), porque foi fabricado em Londres e o n.º 35, por ter

a data de 1824. Assim, se a nossa dedução é correcta, os dois recibos atrás

mencionados, não identificam os instrumentos a que dizem respeito mas são,

certamente, correspondentes aos que a seguir se indicam: n.º 23 (esferómetro),

n.º 24 (sistema de rodas dentadas para o estudo do equilíbrio) e n.º 25

(balança). Deste modo, pode concluir-se que estes instrumentos são todos de

1805, apesar de, para o n.º 24, ser apenas uma confirmação, dado que tem

esta data gravada,

No que respeita aos custos, não podemos individuafizá-los, mas apenas

afirmar que foram adquiridos pelo preço total de 19$200+28$800=-48$000.

Além das ordens de pagamento e dos recibos ligados à construção de

máquinas, para usar a designação da época, outros há, no referido Arquivo

da Universidade, referentes a outro tipo de encomendas, como aqueles que

a seguir transcrevemos:

«Snr. João Manuel de Lima

Tera abondade de entregar ao Snr. José Aniceto Rapozo aquantia

de doze mil e outocentos reis por hum Aparelho que serve para acodir

aos afogados que hade hir p.* a Universidade juntamente com os Tnstru-

mentos, q. tem feito o Artista Haas, Para a ditta Caixa va bem acondi-

cionado hade fazer mais de despeza seis centos reis.

Lisboa, 14 de Março de 1805

Constantino Botelho de Lacerda Lobo»

«Ri do Sor. João Manuel de Lima a coantia supra de doze mil e oito

centos em metal e asim mais seis centos Reis de infardar a Caixa hoje

17 de Março de 1805

José Aniceto Rapozo»

«Recebi do Snr,. João Emanuel de Lima a quantia de doze Mil e

oitocentos Reis para fazer tres caxas, e encaxar [...] os Instrumentos

que feito para Universidade de Coimbra.

Lisboa de 27 de Maio de 1805

J.B. Haas»
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«Recebi por mandado do cap” Eng. João Chrystovam do Couto Mello

nove mil seis centos Reis pelo concerto e melhoramento de hum perten-

cente a hum theodolito, acrescentando-lhe alguma obra nova. Rua da

Junqueira em 23 de Julho de 1813. São 9$600 (forma daley)

Jacob Bernardo Haas»

Admitimos que este teodolito pertencesse ao Observatório Astronômico,

assim como um outro (se não for o mesmo) do qual Gerard Turner reproduz

um recibo em Apparatus of Science in the Eighteenth Century, como existente

no Arquivo da Universidade e que tem à margem «Observatório». Trancreve-

mos o texto tal como aparece na obra citada, dado que não o encontramos

no Arquivo da Universidade:

«Lisboa a 24 de Janeiro de 1809

Deve a J.B. Haas

Para Concertar e melhorar dois Barómetros, e mais para fazer hum

thermometro novo, e graduar huma escala pequena p." outra

Para, Universidade de Coimbra,

Rs 168000

Jacob Bernardo Haas

[...] Manoel Joag.m Mayo».

(124) Datamos esta balança de antes, mas nas proximidades de 1783,

porque, como já vimos, Haas esteve ligado a Hurter desde aquela data até

1789, passando depois a trabalhar sozinho, sendo apenas de excluir o período

de 1792 a 1785 em que, novamente, teve oficina com Hurter.

Admitimos, assim, que Haas teria estado associado a Fries e Sonntagg

nos primeiros tempos da sua carreira em Londres, o que não podemos confir-

mar dado que não temos deste último qualquer informação e de F'ries o que

dele sabemos é pouco, No entanto, Turner refere que Frederik Willem Frries,

nascido em Strasbourg, acompanhou Van Marum quando este regressava de

Londres para Haariem, tendo sido nomeado em 1790 para trabalhar na Fun-

dação Teyler que foi criada nesta última cidade por dcação dum comerciante

de seda, Pieter Teyler van der Hulst. Este facto permite-nos deduzir que

Fries era um fabricante de instrumentos com larga experiência e, portanto,

poderia ter estado associado a Haas por volta de 1783. Ver, acerca de Fries,

G.L'E. Turner e T.H. Levere, Martinus van Marum: Life and work, vol. 4,

Haarlem 1973.

(125) Usamos a data sugerida por Gerard Turner, Antique Scientif Instru-

ments, Dorset, 1980, fig. 49, que ainda informa que Jacob Haas obteve a

patente do mecanismo da bomba em 1783.

(120) Note-se que o fabrico desta bomba é de Hurter, sendo de Haas

a sua concepção.

(127) O higrómetro estã incompleto, faltando-lhe inclusivamente o fio de

material higroscópico. G. L'E. Turner, Van Marum's Scientific Instruments in

Teyler's Museum. V. Chemical Apparatus, Heat, Miscellaneous, Descriptive

Catalogue, item 205.
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(8) G.L'E. Turner, Van Marum's Scientific Instruments in Teyler's

Museum. II. Magnetism, Electricity, Descriptive Catalogue, item 305.

(129) G. L'E. Turner, Van Marum's Scientific Instruments in Teyler's

Museum. V. Chemical Apparatus, Heat Miscellaneous, Descriptive Catalogue,

item 201.

(130) G. V'E. Turner, Van Marum's Scientific Instruments in Teyler's Mu-

seum. V. Chemical Apparatus, Heat, Miscellaneous, Descriptive Catalogue,

item 202.

(131) Segundo Gerard Turner, estes condutores foram construídos por Haas

e destinavam-se a ser associados aos electrómetros mencionados no instrumen-

to n.º 4. Ver deste autor Van Marum's Scientific Instruments in Teyler's

Museum. II. Magnetism, Electricity, Descriptive Catalogue, item 316.

(132) G.L'E. Turner, Van Marum's Scientific Instruments in Teyler's

Museum. 1 Mechanics, Mechanical Models, Descriptive Catalogue, item 9.

(133) A data que nos foi fornecida pelo Museu Real da Escócia é 4.º quarto

do século XVIII>. Tratando-se, porém, de um instrumento fabricado de par-

ceria com Hurter e ag marcas serem idênticas às do instrumento n.º 8, datá-

mo-lo de cerca de 1798.

(134) Apesar de Jesse Ramsden não ter sido quem primeiro teve a ideia

de uma máquina de dividir escalas, foi este notável artista que conseguiu a

sua realização. A primeira máquina de dividir circular que satisfez Ramsden

e que veio a ter um indiscutível sucesso, foi apresentada em 1773. A escala

de um sextante que demorava vários dias a gravar passou a ser feita no

espaço de meia hora, ficando, naturalmente, com muito maior rigor. A má-

quina de dividir escalas lineares foi realizada alguns anos mais tarde.

Não conseguimos averiguar se Jacob Haas ou o seu sobrinho tiveram

alguma destas máquinas na oficina da Cordoaria.

(135) Não foi possível obter informação sobre os materiais componentes

desta máquina, mas admitimos que seja fabricada em latão.

(138) Constituído por uma esfera parcialmente cheia de água que é aque-

cida até ferver. Um bujão permite que a pressão suba e, quando removido,

o vapor de água a sair faz movimentar o carro. Trata-se de uma variante

da eolípila, pela primeira vez descrita por Hero de Alexandria. G. L'E, Turner,

apresenta uma bela fotografia colorida na obra Nineteenth Century Scientific

Instruments, Londres, 1983, fig. VII.

(137) Está incompleto, faltando-lhe o fio de material higroscópico. Este

instrumento, o único fabricado em Londres que se encontra em Portugal,

é extremamente semelhante a um outro que se encontra no Museu de História

das Ciências de Genebra, com o número de inventário 1085, conforme se cons-

tata pela fotografia apresentada por Margarida Archinard, no seu estudo

intitulado L'apport genevois à Vhygrométrie, publicado em 1980 pelo referido

museu. Curiosamente, este instrumento estã assinado por Hurter que, como

vimos, teve oficina com Jacob Haas, quando este habitava em Londres.

(137 A) Falta-lhe o fio de material higroscópico.
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(137B) O instrumento dispõe de uma caixa de madeira de mogno com as

dimensões 256 x 67x 23.

(137C) Como já foi referido, tomamos conhecimento deste instrumento
quando este trabalho já se encontrava na fase de impressão, e, por isso, não

foi possível incluir fotografia. Por se tratar de um higrómetro do tipo De Luc,

não deve ser diferente dos instrumentos n.ºs 3, 12 e 13,

(138) Este barómetro dispõe de um tripé que, na figura, está aconche-

gado ao instrumento, à semelhança do barómetro, deste mesmo autor, que se

encontra no Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra (instru-

mento n.º 34).

(139) Dispõe de duas escalas, uma quadrantal, outra de O a 360º, mas

com a numeração em sentido directo. Esta bússola devia ter estado ligada

a uma alidade, possivelmente, com óculo, para ser usada em prancheta de

topógrafo.

Adquirida recentemente, em Portugal, por um cidadão francês de nome

Georges Clet.

(140) O Index de 1824, manuscrito, existente no Gabinete de Física Pom-

balino, é um documento precioso, pois não só cataloga como descreve as peças

que ali existiam àquela data, como acrescentadas até 1840. Vamos transcrever

esses textos, para cada um dos instrumentos em causa, assim como os do

Catálogo de 187? este impresso.

«Máquina rotativa que se põe em movimento pela força dos vapores de

agua, Tem em cima um carrete, que communica com uma roda dentada, para

mostrar o modo como se poderia aplicar a acção dos vapores, comoforça

mechanica. Esta aplicação é do Sr. C. B. de Lobo». Index de 1824.

«Uma máquina de latão composta de um cylindro ôco que gyra entre

columnas do mesmo metal e tem dous tubos addicionais: o vapor de agua

interior, elevada a temperatura, sae pelos tubos addicionais e imprime um

movimento de rotação ao cylindro». Catálogo de 1827.

Este modelo é a realização prática de uma ideia de Constantino Botelho de

Lacerda Lobo (1754-m. entre 1820 e 1822), doutor e lente de Filosofia na Uni-

versidade de Coimbra e que foi um infatigável trabalhador na investigação

científica, Uma comunicação sobre a força do vapor de água, foi lida na

Academia das Ciências, de que era sócio efectivo, em 18 de Janeiro de 1805

e publicada na Gazeta de Lisboa de 24 do mesmo mês e, mais tarde, no

Jornal de Coimbra, vol. I, 1812, pãgs. 255-263 com o título Memória sobre

um novo modo de aplicar ao movimento das máquinas a força do vapor de

água fervendo por meio de uma máquina rotatória: lida na sessão pública da

Academia Real das Sciencias de Lisboa, de 18 de Janeiro de 1805.

(141) Gerard LE, Turner, em Apparatus of Science im the Eighteenth

Century, pág. 18, diz-nos que viu no Arquivo da Universidade de Coimbra,

um recibo de 21$600, assinado por Haas e datado de 22 de Dezembro de

1804, respeitante à aquisição deste modelo. Não encontramos este documento,

mas sim outro com a mesma data, que a seguir transcrevemos, mas que não

identifica a «máquina», no valor de 4 moedas e meia o que, ao câmbio da
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época, isto é, 48800 por moeda de ouro, corresponde exactamente à mesma

importância:

«Recebi do Snr, João Manuel de Lima a quantia de 4 moedas e meia

p. huma Maquina feita para Universidade de Coimbra, Lisboa 22 de

Dezembro de 1804.
J. B. Haas»

(Contas das Despezas pertencentes à Junta da Real Fazenda,

IV-1.º E - 13-2-7.)

(142) «Um pyrometro segundo a ideia de Nollet feito por Haas». Index

de 1824.
«Uma dicta [Machina por meio da qual se pode observar a dilatação

dos sólidos] inventada por Nollet e construída em Lisboa por Haas». Catá-

lago de 187.

(143) Existem no Arquivo da Universidade de Coimbra dois recibos de

Haas, ambos datados de 1805 e respeitantes a dois pirómetros. Como os custos
são diferentes, admitimos que o mais elevado corresponde ao pirómetro mais

elaborado, que é este. Transcrevemos uma ordem de pagamento e depois o

primeiro dos dois recibos:

«Snr,. João Manuel de Lima

Tera abondade de entregar ao Snr. Haas aquantia de setenta e dous

milreis na forma da Lei por hu Pyrometro p.* a Universidade.

Rua de S. Bento em 183 de Março de 1805

Constantino Botelho de Lacerda Lobo.»

«Recebi do Snr. João Manuel de Lima a quantia de setenta e dous

mil Reis para huma Pyrometro feito para a Universidade de Coimbra.

13 de Março de 1805

J.B. Haas»

(Contas das Despezas pertencentes à Junta da Real Fazenda,

IV -Lº E - 13-2-7)

(144) «Um pirómetro pelo qual se podem observar as dilatações de vários

corpos, ou a fogo nu, ou em banho de água quente: feito por Haas, Tem vá-

rias pertenças. que todas vão debaixo deste número». Index de 1824.

«Machina para a dilatação dos sólidos pela acção do calor, Consta de um

mostrador horizontal, com um ponteiro que gyra sobre elle e é posto em

movimento mediante um systema de rodas dentadas». Catálogo de 1877.

(145) Veja-se a nota (143). O segundo dos recibos que julgamos referir-se

a este pirómetro é o seguinte:

«Recebi do Snr, João Manuel de Lima quarenta e cinco Mil e seis-

centos Reis por huma Maquina que se chama Pyrometro feito para Uni-

versidade de Coimbra,

Lisboa, de 7 de Fevereiro de 1805

J.B. Haas»

(Contas das Despezas pertencentes à Junta da Real Fazenda,

TV-1ºD-13524)
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(146) «Dois circulos de latão, que se cortão em angulo recto atravessados
por um varão de ferro, que tem no cimo um carreto cujos dentes entrão nos
d'uma roda dentada, que se poem em movimento por uma manivela. Tudoisto
está arranjado n'uma armação de pau vinhatico, Serve este aparelho para
mostrar, que a força centrífuga é maior no equador do quenos polos, e d'algu-
ma forma mostra o que sucederia ao globo terraqueo na sua solidificação,
quando tomou a forma de spheroide achatada nos polos. Poli Elements di Fisica
sperimentale, etc. Tom, 2, edição de Veneza de 1204». Index de 1824.

«Uma roda construida de maneira que, ao mesmo tempo que ela gyra,

o seu eixo sobe e desce». Catálogo de 1877.

(147) Ver nota (123),
(148) Ver mota (123),

(14º) O fio que suporta os pesos não tem a dimensão correcta, Trata-se de

«Um aparelho que consta de três rodas, duas das quais são dentadas, e têm
seus carretes para se poder mover todo o systema. Tem de diametro tres poll.
e 9 linhas cada uma; proxima a ellas em direcção vertical estã uma régoa

dividida em 80 partes ao longo da qual desce um pezo, que é 80 vezes menor,
que outro, que contrabalança, o qual se move ao longo d'uma pequena régoa
de marfim, que tem marcado um espaço igual a 1/80 da outra régoa, Serve
para mostrar que no systema de rodas dentadas a potencia está para a resis-
tencia, como o produto do eixo, onde se envolve a corda pelos diametros dos
carretos, para o produto dos diametros de todas as rodas, ou etc.— Sigaud de
La Fond, Descript. et Usag. d'un Cab. de Phys. etc. Tom, 1>. Index de 1824.

«Apparelho para demonstrar que, nos systemas de rodas dentadas, a po-

tencia está para a resistencia como o produto do diâmetro do eixo, em que se

envolve a corda, pelos diametros dos carretes, para o produto dos diametros

de todas as rodas». Catálogo de 1877.

(150) Ver nota (123),

(151) «Um apparelho qual se mostra, que os corpos do mesmo pezo, mas

de differente volume, no ar, pezão desigualmente no vacuo boyleano; porque

no ar perdem desiguaes do seu pezo. Está cuberto com um recipiente de vidro,

e tem ao pé uma caxa de madeira, onde se pode pôr o apparelho para se

transportar— É um manometro, Cubroçe o recipiente na isperiençia de 18 de

Fevereiro de 1836». Index de 1824.

«Uma pequena balança, que se pode introduzir no recipiente da máquina

pneumática». Catálogo de 18717.

(152) Ver nota (128).

(158) Ver nota (123).

(154) «Um apparelho, que consta de tres canuliculos de latão, um em forma

de arco circular, outro cycloidal, e outro em linha recta, pelos quaes podem

descer tres spheras de latão, que vão tocar tres campainhas. Serve para mostrar

que os corpos descem mais depressa por arcos cycloidais, do que por circulares,

ou por linhas rectas. Sigaud de La Fond Descript et Vsage dún Cab. de Physi.

Tomo 1». Index de 1824.

«Aparelho de madeira, com tres goteiras de latão, para mostrar que um

corpo desce mais depressa pelo arco de cycloide do que pelo arco de circulo,

e mais depressa por este, do que pela corda». Catálogo de 1877.
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(155) Ver nota (123),

(158) Existem no Arquivo da Universidade de Coimbra uma ordem de

pagamento e um recibo assinado por Haas, que permitem saber a data do

fabrico deste modelo e do seu custo:

«Snr. João Manuei de Lima
Terá abondade de entregar ao Snr. Haas aquantia de vinte e seis mil e

coatrocentos Reis por hua Maquina relativa à descida comparativa dos

graves, aqual se acha já acabada.

Lisboa 15 de Fevereiro de 1805

Constantino Botelho de Lacerda Lobo»

«Recebi do Snr, João Manuel de Lima a quantia de vinte e seis Mil e

quatrocentos Reis para hua Maquina feita para Universidade de Coimbra.

Lisboa de 16 de Fevereiro de 1805

J.B. Haas»

(Contas das despezas pertencentes à Junta da Real Fazenda,

IV-1.º E-132-7)

(157) Esta prancheta, apesar de não estar assinada, foi feita por Haas,

conforme é referido no Catálogo dos Instrumentos, Livros, Cartas e Móveis,

que há no Real Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra, ma-

nuscrito sem data, que se encontra no mesmo observatório.

(155) Admitimos que a prancheta foi feita para ser usada com a alidade

referida no número anterior (note-se que o comprimento da alidade é prati-

camente igual à diagonal da prancheta) e, por isso, a datamos de 1806. Pelo

menos em 1807 já existia dado que a prancheta possuía uma bússola valori-

zada em 98600 (o que pode não ser o custo inicial) e que foi levada quando

das invasões francesas, conforme é indicado no catálogo mencicnado na nota

anterior. A prancheta possui, na sua parte inferior, uma sede para a colo-

cação da bússola quando é transportada, e um dispositivo para a fixar quando

a prancheta estã em uso. As pernas do tripé têm pontas metálicas para

enterrar no solo.

(159) Este é o único instrumento fabricado em Portugal, que tem a marca

Lisbon, o que sugere que foi encomendado por pessoa ou instituição estran-

geira.

(160) Não tem o tubo de mercúrio.

(161) «Um barómetro feito por Haas, que mostra as variações mínimas

em divisões circulares» Index de 1824.

«Barómetro de quadrante». Catálogo de 1877.

(162) Falta-lhe a objectiva. Este microscópio foi fabricado na mesma data

e é muito semelhante ao que se encontra no Museu Teyler, que corresponde ao

instrumento n.º 38. São os dois mais antigos instrumentos, que se conhecem,

fabricados por João Frederico Haas.

(183) Esta balança pertenceu à Confraria do Bem Aventurado Santo Eloy

dos Ourives de Prata, que teve o privilégio das aferições dos pesos e balanças

da cidade de Lisboa, privilégio que ainda conservava em 1852, quando da

111

 



adopção do sistema métrico em Portugal, Ver João Rodrigues da Costa Gomes,

Aferição dos pesos e balanças da cidade de Lisboa e o seu termo, in Anuário

de pesos e medidas, N.º 3, 1942, Ministério da Economia, Direcção-Geral da

Indústria, Repartição de Pesos e Medidas.

(164) Filipe Folque (1800-1374) assentou praça na Armada, foi aspirante

de piloto em 1817, e doutorou-se em matemáticas em 1826. Depois de ter

sido Mestre na Academia de Marinha, passou ao Exército como tenente de

engenheiros em 1883 e em 1836, ficou servindo às ordens de seu pai, o general

Pedro Folque, nos trabalhos de triangulação do país, que acabou por dirigir

superiormente como director geral dos trabalhos geodesicos. Quando se criou

a Escola Politécnica foi nomeado Mestre de Astronomia. Foi um cientista

de elevado mérito e deixou uma obra extensa nos domínios da cartografia

e da astronomia.

(165) Filipe Fólgue faz confusão com o nome. Trata-se, evidentemente,

de Jacob Bernard Haas, substituído em 1828 por João Frederico Haas.

(186) Já nos referimos a Gaspar José Marques, umdos dois artistas que

Sousa Coutinho mandou aprender fora do reino, Este Gaspar Marques deixou

Ingtaterra em 1811, esteve no Brasil e em 1826, já em Lisboa, teve oficina

na Rua do Tesouro Velho. Faleceu em 1848.
(187) Ver nota (195).

(168) Instituto Geográfico e Cadastral, Livro de registo de correspondên-

cia, 1858.

(189) Ver do autor, O Dique da Ribeira das Naus, Lisboa, 1989, pág. 34

e seg.

(170) Sabemos da existência de sextantes fabricados no nosso país, mas

como casos isolados, ao passo que a firma J.J. Ribeiro teve uma produção

razoável, pois conhecemos alguns exemplares com esta assinatura, nenhum

deles com indicação da data de fabrico.

(71) Ver do autor «Um almanaque (quase) desconhecido», in Revista da

Armada, n.º 178, Julho de 1986.
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O PODER NAVAL PORTUGUÊS,
ESSE DESCONHECIDO!

Comunicação apresentada pelo Capitão-de-mar-e-guerra

Armando da Silva Saturnino Monteiro

na Academia de Marinha em 31 de Maio de 1990.

Muitas pessoas se interrogam, com alguma perpelexidade, acerca das razões que terão

permitido a Portugal, nosfinais do séc. XV, tranformar-se subitamente numa grande po-

tência, apesar de só dispor de um pequeno território, relativamente pobre, e de uma po-

pulação reduzida. A mesma interrogação se poderá pôr em elação às causas que terão

permitido à Europa, também a partir de finais do séc. XV, ter podido dominar o resto

do mundo, apoderar-se das suas riquezas e impor-lhe a sua cultura, apesar de ter uma

extensão territorial e um potencial demográfico muito inferiores aos da Ásia.

A resposta correcta a qualquer dessas duas interrogações, será, quanto a nós, o facto
de, a partir da segunda metade do séc. XV, os Portugueses se terem apercebido da na-

tureza e das potencialidades do Poder Naval e de o terem começado a usar à escala pla-

netária.
Nesta comunicação, que procuraremostornartão breve quanto possível, apesar da vas-

tidão do tema, vamos começar por recapitular algumas ideias gerais âcerca do Poder Na-

val para, em seguida, tentar esboçara traços largos a forma como nasceu, cresceu e por

fim se etiolou o Poder Naval português. O objectivo com que o fazemos é, sobretudo,

o de chamar a atenção para o reduzido interesse que tem merecido até agora o estudo
do nosso Poder Navar apesar do papel importantíssimo que desempenhoutanto na nossa

História como na chamada História Universal.
Sem pretender dar uma definição rigorosa, poderemos dizer que o Poder Naval é a

capacidade que possui determinado estado para conseguir, pela acção preponderante de

meios navais, apoderar-se do comércio marítimo e exercer o controlo político-militar de

certas zonas do Globo.
Os componentesessenciais do Poder Naval são, em nossa opinião, quatro: as armadas,

as bases, a marinha mercante e os chefes políticos e militares com mentalidade naval.
A respeito das armadas convirá dizer que na guerra naval é geralmente mais importante

a qualidade do que a quantidade.
Através dos tempos, as armadas com melhores navios e melhores guarnições venceram

quase sempre as armadas mais numerosas mas com piores navios e piores guarnições.

A respeito das bases, haverá que chamar a atenção para o facto de que sem elas as

armadasficam com a sua acção muito limitada no tempo e no espaço. Os navios precisam

de bons portos onde se possam recolher durante o inverno (neste particular, estamo-nos

naturalmente referindo ao tempo da vela), onde se possam reabastecer e reparar as ava-

rias que tenham sofrido por acção do mar ou dos inimigos e onde possam dar algum des-

canso às suas guarnições. Será também importante realçar o facto de que o valor de uma

base naval não depende apenas da sua posição geoestratégica mas também, e muito prin-

cipalmente, da sua capacidade para fornecer apoio logístico aos navios.

No que toca à marinha mercante será necessário dizer que a sua dimensão depende

sobretudo das características da população do respectivo país. Naqueles países em que

umaparte apreciável da sua população se dedica à pesca e outras actividades relacionadas

com o mar, é mais fácil encontrar os marinheiros de que a marinha mercante precisa

para se desenvolver.
Quanto aos chefes políticos e militares com mentalidade naval, isto é, com a noção

clara das potencialidades e das limitações do Poder Naval, é indispensável que eles exis-
tam para que os objectivos da política nacional não sejam definidos nem tentados alcançar

através de outros processos eventualmente mais onerosos para o país.

 



Os processos de que se serve o Poder Navalpara alcançar os seus objectivos são rá-

pidos e eficazes. Primeiro, trata-se de ganhar o domínio do Mar por intermédio de uma

batalha naval em quese procura destruir a armada contrária ou, o que vem a dar no mes-

mo, bloqueiam-se os portos onde esta se encontra refugiada. Conseguido isso, a nossa

marinha mercante passa a desfrutar do monopólio do comércio marítimo enquanto que

a do adversário permanece encurralada nos seus portos. Ao mesmo tempo, as suas costa

ficam sujeitas a assaltos anfíbeos de surpresa. De notar que, sob o ponto devista estri-

tamente militar, o Poder Naval é tanto mais eficaz quanto mais a economia do adversário

está dependente do comércio marítimo transoceânico.

Como todos sabem, na Antiguidade, o Poder Naval desempenhou um papel prepon-

derante na luta pelo domínio do Mediterrâneo, primeiro entre Gregose Persas, mais tarde

entre Romanos e Cartagineses.

Durante a Idade Média não existe propriamente a noção de Poder Naval prevalecendo

a ideia de que a riqueza, a força e o prestígio dos estados depende unicamente da extensão

doterritório que dominam e das populações que têm sob o seu jugo. Embora certas ci-

dades, como as da Liga Hanseática e as da península Italiana tenham conseguido enri-

quecer à custa do comércio marítimo, este continua a ser olhado como uma actividade

de segunda ordem indígna de reis e de princípes. As próprias operações navais levadas

a cabo durante a Idade Média não têm um carácter autónomo apresentando-se como um

mero prolongamento,tanto no sentido estratégico comonosentido táctico, das operações

militares terrestres.

No séc. XV, os Portugueses dão início a um rendoso comércio marítimo, em regime

de monopólio, com a Mauritânia, o Senegal e a Guiné. Nos finais do século conseguem

chegar ao Índico e, depois de terem vencido as armadas de Calicut, de Ormus, dos Turcos

e de Cambaia, lançam as bases do grande comércio marítimo internacional que viria a

ser o traço dominante da Indade Moderna. Ao mesmo tempo, revelam às outras nações

que o Poder Naval é muito mais económico e á capaz de produzir a curto prazo maiores

dividendos do que o antigo poder militar terrestre.

Até aos começosdo séc. XVI, o domínio do mar exercido pelos Portugueses é somente

perburbado no Atlântico Norte pela acção doscorsários. Primeiro, pelos corsários fran-

ceses: mais tarde, após a união com a Espanha, pelos corsários ingleses.

Durante a primeira metade do séc. XVII, tem lugar uma acesa luta pelo domínio dos

mares e do comércio ultramarino de que são protagonistas Portugueses, Espanhóis, In-

gleses e Holandeses, os dois primeiros procurando desesperadamente conservar as suas

antigas posições, os dois últimos procurando arrebatar-lhas.

Por meados do sec. XVII, na sequência de três guerras navais entre a Inglaterra e a

Holanda, a balança pende definitivamente para a primeira. A partir daí, graças ao uso

inteligente que faz do Poder Naval, a Inglarerra não só consegue evitar que qualquer

nação do continente europeu ganhe marcado ascendente sobre as restantes como também

consegue edificar o maior império ultramarino que jamais existiu, impondo a sua língua

e a sua cultura ao resto do mundo.

Com o advento da Resolução Industrial, o Poder Naval deixa de ser um instrumento

autónomo de política nacional passando a funcionar, sobretudo no campo militar, como

um mero suecedâneo da capacidade industrial do respectivo estado. Após a invenção da

bomba atómica, que torna impensável a guerra entre as grandes potências, o Poder Naval

vê reduzir ainda mais a sua antiga importância.

Como devem saber, a bíblia do Poder Naval é o livro intitulado «The Influenceof Sea-

power upon History» da autoria do americano Alfred Mahan, em larga medida inspi-

rador do imperialismo contemporâneo protagonizado pelos Estados Unidos da América

do Norte de Teodoro Roosevelt. pela Alemanha de Guilherme II e, mais recentemente,

pelo Japão. Apesar do seu indicutível valor, a obra de Mahan enferma de uma lacuna

gravíssima que é a ausência de qualquer referência ao Poder Naval Português que foi,

afinal, o precursor do Poder Naval nos tempos modernos. Segundo Mahan, o Poder

 



Naval moderno só teria começado por volta de 1660, ou seja, no intervalo entre a pri-

meira e a segunda guerras anglo-holandesas, o que é manifestamente um absurdo.

Não nos admira que Mahan nem sequer se tivesse apercebido da existência do Poder

Naval Português no sec. XVI, uma vez que os nossos próprios historiadores o ignoram.

O que nos parece inadmissível é que até hoje, que saibamos, ninguém em Portugal tenha

vindo a público assinalar tão escandalosa omissão. Por isso, não queremos perder esta

oportunidade para o fazer.
Postoisto, passemosentão ao prometidoesboço da História do Poder Naval português.

A primeira pedra desse Poder Naval terá sido a conquista de Lisboa que deu aos Por-

tugueses uma base naval e um porto comercial como poucos haverá no mundo, tanto
pela sua posição geoestratégica em relação às linhas de transporte marítimo que ligam

o Mediterrâneo com o mar do Norte como também pelas suas capacidades de ordem lo-

gística.
Com a institucionalização da Marinha levada a cabo por D. Dinis, reforçam-se os ele-

mentos do nosso futuro Poder Naval. A armada portuguesa passa a ser constituída ba-

sicamente por dez galés das quais, ao que parece,apenastrês ou quatro, em circunstâncias

normais, se mantinham permanentemente operacionais patrulhandoa costa, salvo durante

os meses de inverno.
Noperíodo que abrange os reinados de D. Dinis, D. Afonso IV e D. Pedro I crescem

a nossa armada e a nossa marinha mercante chegando a primeira a alcançar o número

considerável de vinte e oito galés, o que a coloca no primeiro lugar das armadas europeias

de então. No entanto, para que se possa dizer que Portugal já dispunha de Poder Naval,

no sentido completo do termo, faltavam ainda os chefes políticos e militares capazes de

o entenderem.
Nastrês guerras que trava com Castela, especialmente na primeira e na terceira, pro-

cura o nosso rei D. Fernando tirar partido da forte armada de que dispõe, flagelando

as costas do adversário e bloqueando-lhe um dos seus portos mais importantes (Sevilha).

Noentanto, o objectivo da sua política não é melhorar a nossa posição em relação ao

comércio marítimo mas sim obter aumento de poder político, de riqueza e de prestígio
através de conquistas territoriais, de acordo com as concepções da Idade Média.

Na quarta guerra com Castela, em que se joga a sobrevivência de Portugal como nação

independente, a estratégia do mestre de Aviz é uma estratégia marcadamente naval que

procura a todo o custoconseguir o domínio do estuário do Tejo do qual depende o abas-

tecimento de Lisboa. É certo que os resultados dessa estratégia foram inferiores aos es-

perados mas isso não obsta a que se deva colocar o mestre de Aviz, a par de D. Dinis
e de D. Fernando na galeria dos nossos dirigentes políticos que primeiro se aperceberam

das potencialidades do Poder Naval embora somente na sua componente estritamente militar.
Os Descobrimentos marítimos resultantes da acção do Infante D. Henrique fornecem

novos elementos para a edificação do Poder Naval português. Em primeiro lugar porque

dão a Portugal navios e técnicas de navegação e de marinharia consideravalmente avan-

çadas em relação às que eram usadas pelos outros países da Europa. Em segundo lugar

porque lhe dão a posse dos Açores que viria a mostrar-se como um ponto de apoio fun-

damental para a defesa das rotas marítimas que carreavam para a Europaas riquezas imen-

sas das Índias de Portugal e de Castela, do Brasil e da Guiné. Em terceiro lugar, porque

mostrou aos Europeus que o comércio marítimo ultramarino podia ser uma fonte de ri-

queza, de poder político e de prestigio tanto ou mais importante do quetinham sido até

então as conquistas territoriais.
Esta realidadeé, pela primeira vez, compreendida em toda a sua extensão por D. João

II que baseia toda a sua política externa no Poder Naval. Graças ao seu empenhamento
pessoal, são, também, pela primeira vez, instaladas bombardas de calibre médio em ca-

ravelas, o que dá origem ao aparecimento de um novo tipo de navio de guerra mais evo-

luído e confere às armadas portuguesas umaclara superioridade, embora de carácter tem-

porário, em relação às suas congéneres europeias. Graças a isso, consegue 0 nosso rei

 



levar a Espanha a assinar o tratado de Tordesilhas e a França e a Inglaterra a reconhe-
cerem «de facto» a doutrina do «mare clausum», dois acontecimentos de importância trans-

cendente que conferem indiscutivelmente a Portugal o estatuto de grande potência.

Com a subida ao trono de D. Manuel e a chegada à Índia de Vasco da Gama o Poder

Naval português cresce de uma forma prodigiosa. No Atlântico passam a existir duas

armadas principais que operam com carácter permanente, excepto durante o Inverno:

uma na costa portuguesa e outra nas águas dos Açores destinada a assegurar a protecção

dos navios que regressam da Índia, do Brasil e da Mina. Qualquer destas armadas, a

partir, possivelmente, de 1510 seria constituída, além: de meia dúzia de caravelas, por

uns tantos galeões, navio que, segundo julgamos, se não é de concepção inteiramente

portuguesa terá sido por nós grandemente aperfeiçoado, tornando-se o sustentáculo da

componente militar do nosso Poder Naval. Uma terceira armada, constituída geralmente

por duas caravelas, patrulhava o estreito de Gibraltar a fim de impedir que os corsários

barbarescos passassem para o Atlântico.

Na Índia é organizada pela primeira vez em 1502 uma armada permanente que se perde

por falta de uma base adequada onde pudesse invernar. Maso Rei não desiste. A armada

da Índia é imediatamente reconstruída e, nos anos seguintes, cresce vertiginosamente não

só à custa dos navios e dos homens que são envidados da metrópole mas também dos

navios que são construídos e dos homens que são recrutados localmente. Têm então lugar

as grandes batalhas de Cananor (1501), Cochim (1503) e novamente Cananor (1506) con-
tra os Malabares, de Ormuz (1507) contra os Persas desta cidade, de Chaul (1508) e

Diu (1509) contra os Turcos, e de Malaca (1513) contra os Javos, mediante as quais Por-

tugal se torna senhor absoluto do oceano Índico onde qualquer navio para poder navegar

livremente tem previamente que adquirir um «cartaz» (uma autorização) vendido pelos

capitães das nossas fortalezas e tem de ir pagar direitos às nossas alfândegas instaladas

naquelas!
Para se ter uma ideia dos meios navais então existentes na Índia, bastará considerar

o potencial das armadas com que os Portugueses foram por diversas vezes ao mar Ver-

melho desafiar os Turcos para uma batalha que estes nunca quiseram aceitar. A armada

de Afonso de Albuquerque (1513) era composta por vinte navios guarnecidos com dois

mil homens; a armada de Lopo Soares de Albergaria (1516) era composta por trinta e

sete navios guarnecidos com dois mil e oitocentos homens; a armada de Diogo Lopes

de Sequeira (1520) era composta por vinte e quatro navios guarnecidos com três mil homens.

Durante o reinado de D. Manuel são construídas no Oriente quinze fortalezas que ser-

vem simultaneamente para dar protecção às nossasfeitorias e de bases ou pontos de apoio

para as nossas armadas. Três delas são depois abandonadas por falta de capacidade lo-
gística ou por terem sido substituídas por outras. De notar que D. Manuel tinha em mente

a construção de mais sete fortalezas, respectivamente, na ilha de São Lourenço (Mada-

gascar), Massuá, Diu, Maldivas, Sunda, Molucas e China! De todas as fortalezas cons-

truídas durante o seu reinado merece especial relevo a de Goa que, com o rodar do

tempo, se viria a transformar numa base naval de primeira grandeza em nada inferior

a Lisboa.
A vasta rede de fortalezas idealizada por D. Manuel constitui indubitavelmente o mais

grandioso plano de domínio do mundo jamais concebido por um estadista.

Nocapítulo da marinha mercante, o panorama não é tão brilhante, antespelo contrário.

É certo que entra em funcionamento a famosacarreira da Índia que se torna o assombro

dos marinheiros da Europa. Mas faltam os tripulantes para os nossos navios, o que im-

pede que a marinha mercante acompanhe o crescimento dos outros elementos do nosso
Poder Naval. Daí resulta que os Portugueses são obrigados a deixar nas mãos de estran-

geiros, nomeadamente dos Holandeses, o transporte de Lisboa para o Norte e para o Sul
da Europa dos produtos que à custa de tantos sacrifícios e depesas trazem da Índia, do

Brasil e da Mina ficando aqueles com a parte de leão dos proveitos resultantes do nosso

comércio ultramarino.

 



De qualquer modo, graças à forma magistral como D. Manuelutiliza o Poder Naval,

assiste-se pela primeira vez na História da Humanidade ao facto insólito de um pequeno

país com pouco mais de um milhão de habitantes se tornar no curto período de vinte

anos senhor de um império imenso que abrange o litoral da África Negra, do Brasil e

da Ásia das Monções.

Cremos que ninguém discordará que o rei D. Manuel de Portugal terá sido, de longe,

o maior vulto da História do Poder Naval Universal. Na sua órbita teremos que colocar

Afonso de Albuquerque, possivelmente o maior estratega naval de todos os tempos. Se

o primeiro teve a ousadia de conceber o que parecia inconcebível, o segundo teve o dis-

cernimento e a tenacidade necessárias para, contra tudo e contra todos, realizar o que

parecia irrealizável.

Com a subida ao trono de D. João III, a política externa portuguesa, embora conti-

nuandoa ter por base o Poder Naval, sofre umaalteração drástica. Alarmado com a enor-

me dimensão que o nosso império ultramarino atingira e com os gastos de toda a ordem

que daí resultam, o Rei esforça-se por travar a expansão dando ordens para que não seja

construída mais nenhumafortaleza na Índia e para que os Governadores procurem viver

em paz com os estados vizinhos e mesmo com os Turcos.

Face à crescente ameaça dos corsários franceses no Atlântico Norte, é reforçada a po-

lítica de estreita cooperação com a Espanha passando as armads dosdois países a actuar

de uma forma coordenada dentro de um esquema em que as armadas de Portugal patru-

lham a nossa costa ocidental, a costa do Algarve e as águas dos Açores e em que as ar-

madasespanholas tomam à sua conta a patrulha doestreito de Gilbraltar, as aproximações

do cabo de São Vicente e também as águas açoreanas. A dada altura é ainda estacionada

mais uma pequena armada portuguesa nas ilhas de Cabo Verde. Quando em 1566 um

corsário francês ataca e saqueia o Funchal, é organizada em Lisboa, APENAS EM QUA-

TRO DIAS, uma armada de socorro constituída por oito galeões e catorze caravelas o

que dá bem ideia da formidavel potência naval que Portugal era então.

Na Índia, também as nossas armadas não param de crescer. Ao terminaro seu governo,

em 1529, Lopo Vaz de Sampaio deixa uma armada constituída por catorze galeões, seis

galés, oito galeotas, seis caravelas e cento e duas fustas que, no dizer de Castasnheda

«... ficou a mais grossa e melhor armada que tinha nenhum princípe cristão!» Isto sem

falar nas pequenas armadas privativas das diversas fortalezas. A armada com que Nuna

da Cunha tentou em 1531 a conquista de Diu era constituída por cento e cinquenta e dois

navios de combate, além dos auxiliares, guarnecidos por catorze mil e duzentos homens

dos quais oito mil combatentes!
Graças ao imenso poder naval de que dispõem os Portugueses continuam a alcançar

vitórias espectaculares, umas atrás das outras. Em 1526 é destruída a cidade de Bintão

e com ela a armada que tantos dissabores havia causado até então a Malaca; em 1529

as famosas fustas de Diu deixam de existir após a batalha do chamado rio de Bandorá;

em 1537 é capturada em Goga, sem oferecer resistência, a armada de Cambaia consti-

tuída por setenta e nove navios, a maior parte deles acabados de construir; em 1538 são

praticamente aniquiladas as armadas malabares na célebre batalha de Beadala (cantada

por Camões em «Os Lusíadas») e nas operações que se lhe seguem; no mesmo ano, tem

lugar em Diu o confronto final entre Turcose Portugueses pelo domínio do oceano Índi-

co. Receoso da força da nossa armada o capitão-mor da armada turca não se atreve a

enfrentá-la no mar numa batalha decisiva e procura tornear a dificuldade tentando ocupar

Diu na intenção de a utilizar como base para uma guerra de corso. Mas nessa tentativa

as suas guarnições são dizimadas pela enérgica resistência de António da Silveira e dos

seus bravos companheiros. E quando lhe chega a notícia de que a armada portuguesa

está prestes a chegar, foge espavorido com assuas cinquenta galés para o mar Vermelho.

Somente em 1552 os Turcos voltam a dar sinal de si ao tentarem apoderar-se de sur-

presa de Ormuz para estabelecerem uma linha de comunicações entre o mar Vermelho

e as suas tropas estacionadas em Baçorá. Mas são novamente derrotados e das vinte

 



e cinco galés empenhadas na operação apenas duas conseguem regressar a salvo ao mar

Vermelho.
A partir daí, os Portugueses deixam de ter quem lhes dispute o domínio do mar, o

que os leva ao abandono progressivo no Oriente dos navios de alto bordo, ou seja, dos

galeões, naus e caravelas como navios de combate preferindo-lhes os navios de remo,

isto é, as galés, as galeotas e as fustas, mais adequados à caça dos corsários, o que até

certo ponto representa um retrocesso na tecnologia da guerra naval que virá a ter con-
sequências nefastas a longo prazo.

Durante o reinado de D. João III são construídas no oriente somente cinco fortalezas
das quais a mais importante é Diu que permite controlar a navegação do golfo de Cam-
baia. Não obstante, a razão principal que levou os Portugueses a instalar-se em Diu foi

evitar que os Turcos o pudessem vir a fazer.

Durante o mesmoreinado continuam as dificuldades da nossa marinha mercante. Para
se conseguir transportasr a mesma carga com menos marinheiros são construídas naus

cada vez maiores do que resultam maiores perdas em caso de naufrágio. Apesar das di-

rectivas do Reino sentido de travar a expansão, esta, tendo adquirido uma dinâmica pró-

pria, continua por si. Em 1543 chegam ao Japão os primeiros navios portugueses; em

1555 os Portugueses fixam-se em Macau; em 1571 é-lhes cedida a povoação de Nagasaki

estabelecendo-se um rendoso comércio entre esta e Macau; em 1557, ano em que morre

D. João II, os canhões portugueses fazem-se ouvir pela primeira vez na costa da Coreia.

Razão tinha o Poeta quando diz: «E se mais mundo houvera, lá chegara!».

Apesar de ter procurado travar a expansão e evitar a guerra, D. João III foi, indubi-

tavelmente, um rei com mentalidade naval. A prova mais evidente disso foi o abandono

de um certo número de fortalezas que tínhamos em Marrocos e que só serviam para dar

despesa e criar embaraços ao nosso Poder Naval.

Quando D. Sebastião atinge os catorze anos e começa a governar (1568) a política ex-

terna portuguesa sofre nova viragem, desta vez no sentido errado. Incapaz de compre-

ender que a força de Portugal reside e só pode residir no Poder Naval, D. Sebastião,

deslumbrado pelas grandes vitórias alcançadas na Ásia, envereda por uma política de
potência militar terrestre claramente desajustada às possibilidades do país. A nova polí-

tica torna-se bem patente nas directivas dadas pelo Rei a D. Luís de Ataíde, o primeiro

vice-rei da Índia por si nomeado: «Fazei muita cristandade... conquistai tudo quanto pu-

derdes...!» São os velhose ultrapassados conceitos medievais de cruzada e de conquista

territorial. Para estar de acordo com o seu tempo,deveria o Rei ter dito: «Fazei grossas

armadas... protegei o comércio!»
Em resultado da nova política tem lugar uma série de insensatas campanhasterrestres:

a conquista de um certo número de cidades da Índia que só servem para nos criar difi-

culdades: Damão, Mangalor, Onor e Barçalor; a conquista das imaginárias minas de ouro

de Monomotapa; a conquista total da ilha de Ceilão que se transforma num sorvedouro

de meios militares quando afinal podia ser facilmente dominada com meia dúzia de fus-
tas; por fim, a fatal expedição a Marrocos que, felizmente para nós, termina pela derrota

de Alcácer-Quibir que nos livra de uma rei mentecapto e evita que o país se estiole numa

guerra interminável. Dissipadas as veleidades de actuar como uma grande potência mi-

litar terrestre, Portugal é forçado a voltar-se novamente para o Mar e o para o Ultramar.

Mas os chefes políticos e militares com mentalidade naval continuam a faltar-lhe.

Face à invasão espanhola, o Prior do Crato mostra-se incapaz de aproveitar o Poder

Naval de que dispõe, constituído por onze galeões, três galés e trinta e duas naus. Quando

o duque de Alba, na intenção de abreviar a campanha, recorre à manobra arricadíssima

de transportar por mar, o seu exército de Setúbal para Cascais, em duas levas, D. An-
tónio, em vez de aproveitar a excelente oportunidade que lhe era oferecida para o destruir

ou, pelo menos, desorganizar no mar, conserva a sua armada fundeada no Tejo e deixa

que o inimigo se concentre para só então o enfrentar em batalha campal.

Um dos mitos mais generalizado entre os Portugueses é o de que, após a perda da

 



independência, os reis de Espanhautilizaram a nossa Marinhaparaa defesa dos interesses

daquela, deixando ao abandono o império ultramarino português que, em consequência

disso se tornou presa fácil para os Ingleses e os Holandeses. Nada mais longe da verdade.

Umadas primeiras medidas de Filipe II após a conquista de Portugal foi precisamente

renovar a marinha portuguesa que no tempo de D. Sebastião havia sido relegada para

um segundo plano em favor do exército. Nos primeiros anos do seu reinado são cons-

truídos seis novos galeões. Dos nove que fizeram parte da Invencível Armada, perderam-

-se apenas dois por acção do inimigo e um por naufrágio. Estas perdas foram imediata-

mente colmatadas pela construção de mais seis galeões. No que se refere aos domínios

ultramarinos portugueses, é manifesto o interesse dos reis de Espanha, pela sua conser-

vação, repetindo-se o envio de forças consideráveis para defesa da Índia e mais tarde

do Brasil sem a menor contrapartida para a Espanha.
A quebra que então se verifica no nosso Poder Naval não podeser assacada à perfídia

nem ao desinteresse dos reis de Espanha antes deve ser procurada num abastardamento

das élites portuguesasresultante, de meio século de estagnação intelectual, possivelmente

da responsabilidade dos jesuítas, e dos choques tremendos que foram indubitavelmente

e derrota de Alcácer-Quibir e a perda da independência.
Narealidade, o declíneo do nosso Poder Naval começara já em 1578 quando sir John

Hawkins foi nomeado tesoureiro da Marinha Real Inglesa, o que correspondia sensivel-

mente ao cargo actual de ministro da marinha. Até essa altura, os galeões ingleses eram

praticamente iguais aos portugueses. A partir de então, graças à acção de Hawkins, os

Ingleses passaram a construir galeões com menosboca, castelos mais baixos e maior área

de pano, além de melhor artilhados, o quelhes conferia maior velocidade e lhes permitia

bolinar mais que os nossos.
Os resultados desse avanço tecnológico não se fizeram esperar. Durante a campanha

da Invencível Armada os galeões ingleses conservaram-se sistematicamente a barlavento

e à distância que mais lhes convinha dos portugueses, que foram quem suportou o prin-

cipal peso dos combates, impedindo que estes os aferrassem. O que salvou os navios

portugueses e espanhois foi o facto de a artilharia da época não ter capacidade para afun-

dar à distância navios de alto bordo bem construídos como eram os europeus. Não foi,
portanto em consequência de uma concepção estratégica errada da parte de Filipe II nem

de uma execução inábil por parte de Medina Sidónia que a campanha da Invencível Ar-

mada se saldou por um fracasso. O seu desfecho resultou unicamente de um avanço tec-

nológico conseguido pelos Ingleses. Tivessem tido os Portugueses e os Espanhóis navios

tão rápidos e tão bons de bolina como os deles e a armada inglesa, nos precisos moldes

em que foi conduzida a campanha, não poderia ter escapada a uma derrota decisiva.

Não há pois que estranhar o resultado da jornada. O que não se pode deixar de estra-

nhar é que, depois dela, Portugueses e Espanhois, subretudo os primeiros com a sua ex-

periência de guerra no mar, não tenham sido capazes de conceber novos tipos de navios

e novas tácticas capazes de contrabalançar a superioridade que os Ingleses tinham ad-

quirido. A verdade é que no momento crítico nos faltou aquela notável capacidade de

inovação de que tínhamos dado sobejas provas nos reinados de D. João II e de D. Manuel.
Em resultado das disparidades do material naval e das concepções tácticas entre a ma-

rinha inglesa e as marinhas peninsulares nuncas chegou a ter lugar um confronto decisivo

entre ambas, uma vez que os navios ingleses não tinham possibilidade de destruir os pe-

ninsulares mas podiam sempre evitar ser destruídos por estes. O domínio do Atlântico

Norte continua a pertencer aos Espanhois que conseguem fazer passar impunementeatra-

vésdele os grandes comboios vindos da América escoltados pelas suas armadas, nas quais

se acha incluída a esquadra de Portugal. Mas esse domínio é em grande parte anulado

pelas poderosas armadas de corsários que os Ingleses põem todos os anos no mar e que
atacam impiedosamente os portos espanhóis, tanto da Península como da América, e
as naus portuguesas que regressam da Índia quase sempre desgarradas umas das ou-

tras.

 



Durante este período têm lugar numerosos combates entre as referidas naus e os cor-

sários ingleses com êxitos e reveses repartidos por ambos os lados. Será importante re-

alçar que os Ingleses nunca fizeram uma tentativa séria para ocupar os Açores, o que

lhes teria permitido interromper as linhas de navegação que ligavam as Américas e a

Índia com a península Ibérica, o que seria um golpe mortal para esta. Prova mais que

evidente de que, apesar dos êxitos espectaculares dos seus corsários, ainda não eram se-

nhores do mar.
No anode 1604 tem finalmente lugar a paz entre a Espanhae a Inglaterra, o que liberta

a navegação portuguesa do flagelo dos corsários ingleses. Infelizmente, no mesmo ano,

começa a guerra em grande escala, no Oriente, contra os Holandeses.

Conforme já referimos, praticamente desde as nossas primeiras viagens à Índia, eram

principalmente os Holandeses que faziam a comercialização pelo Norte e pelo Sul da Eu-

ropa dos produtos que trazíamos do Oriente. Esta situação manteve-se após a perda da
independência, apesar da Espanha se encontrar em guerra com os Países Baixos,já que

os navios holandeses torneavam a dificuldade usando bandeiras da Hansa e que os Es-

panhóis iam fechando os olhos para não acirrar a animosidade dos Portugueses. Porém,

nos finais do sec. XVI, o governo de Madrid resolveu pôr cobro a esta prática na es-

perança de com isso asfixiar economicamente os Holandeses. Maso tiro saiu pela culatra,

porque levou estes a irem buscar as especiarias directamente à origem.

De início, as viagens dos holandes para o Oriente foram efectuadas por conta de pe-

quenas companhias com capitais relativamente reduzidos que davam ordens aos seusna-

vios para evitarem a todo o custo confrontos com os Portugueses que continuavam a ser

tidos na Europa como uns papões do mar. Se nessa altura tivessemos sido capazes de

capturar ou destruir meia dúzia de naus holandesas, as respectivas companhias teriam

sido levadas à ruina e os Holandeses, possivelmente, não mais teriam pensado em na-

vegar para a Índia, tal como havia acontecido com os Franceses em 1527. Mas o que

realmente aconteceu foi que não fomos capazes de o fazer, apesar de dispormos no Orien-

te de navios, de homens e de dinheiro em abundância.

A razão do nosso insucesso ficou a dever-se, em primeiro lugar, ao facto de, por causa
dos deficientes meios de comunicação da época, só muito tarde nos termos chegado a

aperceber da verdadeira dimensão da ameaça holandesa; em segundo lugar e muito prin-

cipalmente, ao facto de as naus holandesas, as famosas «fluyts», seram mais rápidas, me-

lhores de bolina e estarem mais fortemente artilhadas que os nossos galeões. Mais uma

vez fomos supreendidos por um avanço tecnológico que tinhamos obrigação de conhecer,

já que eram numerosas as «fluyts» que frequentavam o Tejo.
Como é evidente, as naus holandesas não se deixavam apanhar pelos nossos galeões

e quando estes bloqueavam um dado porto iam com a maior das sem-cerimónias buscar
as especiarias a outro. Desta forma puderam os Holandeses nas suas primeiras viagens

ao Oriente, furtando as voltas aos Portugueses, regressar aos Países Baixos com valiosos

carregamentos que lhes permitiram organizar armadas cada vez maiores.

Em 1602, as pequenas companhias holandesas fundem-se numa única grande compa-

nhia que decide, pura e simplesmente, expulsar os Portugueses do Oriente para ocupar

o seu lugar. Em 1604, começa a guerra a sério. Os Holandeses enviam à Índia grandes

armadas com que nos tomam, em 1605, as fortalezas de Amboíno e de Tidore nas Mo-

lucas. Mas são repelidos em Malaca em 1606, em Macau em 1607 e por duas vezes em

Moçambique, em 1607 e 1608. Na sequência do cerco de Malaca de 1606 têm lugartrês

grandes batalhas navais entre Portugueses e Holandeses que, no final, deixam tudo pra-

ticamente como dantes, ou seja, os Holandeses navegando livremente pelos mares do

Oriente e os Portugueses confinados à defesa das suas fortalezase da linha de navegação

vital que ligava Ormuz, Goa, Malaca, Macau e Nagasaki.

Em 1609, é assinada uma trégua por doze anos entre a Espanha e os Países Baixos

que embora não tenha sido integralmente cumprida no Oriente deu origem a uma certa

acalmia que constituiu a última oportunidade que os Portugueses tiveram para corrigir
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as deficiências do seu Poder Naval. Mas não foram capazes de o fazer. O imobilismo

persiste. Tanto na Metrópole como na Índia constinuam a ser construídos grandes galeões,

destinados principalmente ao combate à abordagem, táctica que já fora definitivamente

ultrapassada pelo combate de artilharia, apesar de este raramente conduzir a resultados

conclusivos.
Por isso, quando em 1621 termina a trégua e recomeçam as hostilidades em grande

escala contra os Holandeses, as forças navais portuguesas continuam a remeter-se a uma

acção meramente defensiva em que se vão desgastando sem qualquer proveito. Nesse

mesmo ano, é criada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais o que prenuncia no-

vas dificuldades para Portugal.
Por uma infeliz coincidência, em 1622, os Persas, auxiliados por uma armada inglesa,

tomam-nos Ormuz. Diga-se de passagem que a perda desta fortaleza se deveu sobretudo

a facto de os nossos caspitães terem adoptado uma estratégia militar terrestre em vez

de naval, o que vem confirmar mais uma vez a ausência de mentalidade naval por parte

dos nossos chefes políticos e militares da época.
Destruido o eixo comercial Ormuz-Goa, a situação económica e financeira do Estado

Português da Índia deteriora-se consideravelmente.
Em 1624, os Holandeses tomam a Baía, o que faz deslocar o centro de gravidade da

grande estratégia portuguesa do Oriente para o Brasil. Dois anos mais tarde, graças a
um considerável auxílio espanhol, a Baía é recuperada. Ainda em 1626, no estreito de

Ormuz, Nuno Álvares Botelho, um dos maiores vultos da História da nossa Marinha Mi-

litar, combate com uma armada anglo-holandesa que obriga a bater em retirada. Mas

trata-se apenas de um mero sucesso táctico que em nada consegue modificar a precária

situação estratégica em que nos encontravamos.
Nesta altura, já as dificuldades com que se debate o nosso Poder Naval não se resu-

miam às que resultavam de um atraso de ordem tecnológica em relação aos da Inglaterra

e da Holanda. O comércio marítimo português tinha vindo também a diminuir originando
graves dificuldades de ordem financeira, tanto na Metrópole como na Índia, que torna-

vam cada vez mais difícil a organização e a manutenção de grandes armadas.

A partir do reinado deFilipe II, a construção das naus e o recrutamento do pessoal

destinadosà carreira da Índia, por medida de economia, tinham sido entregues a parti-

culares. Daí resultou uma sensível deterioração tanto na qualidade da construção das naus

como também na qualidade das suas tripulações. Marinheiros, mestres e pilotos eram

cada vez piores, aumentando de uma forma assustadora o número de naufrágios. Numa
época em que os Holandesese os Ingleses iam e voltavam do Oriente com grandes ar-
madas, sem perderem um único navio, os Portugueses perdiam cerca de um terço das

naus que mandavam à Índia por arribadas, naufrágios ou outros acidentes de mar!

Em 1629, apoiados no seu crescente Poder Naval, os Holandeses instalam-se em Per-

nambuco, sem que tenhamos força para os expulsar delá, ficando assim gravemente com-

prometida a unidadeterritorial do Brasil. Segue-se uma década de guerra podre sem que

Portugueses e Espanhois, atormentados pordificuldades de ordem financeira, consigam

reconstituir o seu Poder Naval. Em 1638, os Holandeses renovam as operações em gran-

de escala contra os Portugueses conquistando São Jorge da Minae as fortalezas que pos-

suíamos na costa oriental da ilha de Ceilão.
Mas o golpe de misericórdia no império português do Oriente é dado nesse mesmo

ano pelos Japoneses quando, alarmados com a crescente influência dos Jesuítas, nos ex-

pulsam do Japão. Perdido o comércio de Macau com Nagasaki seca a última fonte de

receitas do Estado da Índia que entra em bancarrota. E com ela desaparece qualquer pos-

sibilidade de reconstituir a armada da Índia na dimensão que seria necessária para dar

combate aos Holandeses.

Na sequência da Revolução de 1640, a primeira prioridade da nossa política externa
passa a ser obviamente, a defesa do território metropolitano da invasão espanhola. Por

força de condicionantes de ordem geográfica, Portugal é obrigado a deixar de agir como
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potência naval e de passar a agir como potência militar terrestre. Em segundo lugar, sur-

gea preocupação pela defesa do quenos resta no Brasil, que passara a ser o sustentaculo

da nossa economia. Quanto à Índia, já sem qualquerinteresse económico, é praticamente
abandonada a si própria.
Facto importante a assinalar: de 1634 a 1644, as armadas holandesas bloqueiam sis-

tematicamente a barra de Goa durante todo o chamado «Verão» da Índia, isto é, de Se-

tembro a Abril, o que liquida definitivamente qualquer possibilidade de recuperação no

Oriente. Este bloqueio ininterrupto, durante dez anos,da capital e da principal base naval

do Estado Português da Índia marca inequivocamente o fim de Portugal como potência

naval de primeira grandeza, o que aliás já era notório desde a perda de Ormuz.

A partir de 1640, os Holandeses, apesar de nossosaliados na Europa, lançam-se como

abutres sobre o nosso império ultramarino, procurando despudoradamente aproveitar a

melindrosa situação em que nos encontrávamos para se apoderarem dele. Mas, por in-
crível que pareça, na vigéssima quinta hora, graças à renovação da aliança com a Ingla-

terra, às três guerras que a partir de 1652 tiveram lugar entre esta e a Holanda e ao in-

conformismo e desenvoltura dos Brasileiros, foi possível a Portugal salvar da derrocada

as ilhas atlânticas, o Brasil por inteiro, Angola e Moçambique, além de alguns restos

dos seus antigos domínios no Oriente.
No período que decorre entre 1668, data da paz com a Espanha e 1808, data da pri-

meira invasão francesa, Portugal torna-se uma potência naval de segunda ordem, na ór-

bita do Poder Naval inglês do qual continuaa depender a conservação do nosso Ultramar.
Durante o referido período têm lugar na Índia um certo número de combates de certa

importância contra os Árabes de Omã e contra os Maratas, além da célebre batalha de

Matapão, no Mediterrâneo, contra os Turcos.

No período compreendido entre as invasões francesas e a actualidade, Portugal

transforma-se numa potência naval de terceira ordem em que, no campo militar, a Ma-

rinha funciona como um mero auxiliar do Exército, única força que nos pequenos países

tem possibilidade de executar operações com relativa autonomia em relação às grandes

potências. Neste período a única acção naval importante a assinalar é a batalha do cabo
de São Vicente de 1833, travada entre miguelistase liberais, e em que, sintomaticamente,

a esquadra vencedora é comandada por um inglês.
A História do Poder Naval Português pode resumir-se em poucas palavras: fomos o

primeiro poder naval dos tempos modernos; enquanto os nossos navios foram melhores

que os dos nossos adversários, fomos senhores absolutos dos mares; perdemos esse se-

nhorio quando os navios deles passaram a ser melhores que os nossos e não tivemos a

capacidade necessária para nos adaptarmos à mudança da situação.

De tudo que dissemos, muitas coisas poderão ter parecido, com toda a razão, insufi-
cientes ou polémicas. Mas num ponto creio que estaremos todos de acordo: que o Poder

Naval português merece ser mais estudado e mais divulgado.

 







Caravela dos Descobrimentos — IH

(D — Caravela de meados do sec. XV)

Comunicação apresentada pelo Vice-Almirante ANTÓNIO TENGAR-

RINHA PIRES à Academia de Marinha em 28 de Junho e 5

de Julho de 1990 ,

| — PRELIMINARES

Não é possível saber exactamente como era a caravela em meados do

século XV, mas poder-se-á, com os conhecimentos actuais sobre aero-

-hidrodinâmica e sobre as formas de embarcações do final do século pas-

sado e dos princípios do actual e, ainda, com algumas informações e ele-

mentos iconográficos dos séculos XV e XVI, obter uma ideia geral, com

certa aproximação, dessa embarcação que goza da fama de possuir qua-

lidades de mobilidade e de bolina que lhe permitiam percorrer novos cami-

nhos no mar e descobrir novas terras.

É Zurara que marca a notoriedade da caravela dos Descobrimentos,

indicando-a como quase permanente nos percursos para sul, junto e ao

largo da costa africana, a partir da primeira viagem de Nuno Tristão.

Il — REFERÊNCIAS

A palavra caravela aparece pela primeira vez no foral concedido por

D. Afonso III a Vila Nova de Gaia ! em Setembro de 1255. O termo é

aplicado a embarcações utilizadas na pesca e também no transporte de mer-

cadorias.

Nas inquirições de 1258, ordenadas por D. Afonso III, há, na referente

a Pindelo (julgado de Maia), indicação da caravela como barco de pesca,

1 a) — Portugaliae Monumenta Historica, 1, Leges et consuetudines, vol. 1, Olisipone,

Typis Academicis, 1856, p. 660.

b) — Descobrimentos Portugueses, J. M. da Silva Marques, Lisboa, 1944, vol. I, p. 7,

doc. 11.

c) — Inéditos (Miscelânea), Visconde de Santarém, Lisboa, 1914, p. 412.



incluída nos navios, baixeis e todos os outros barcos que entravam pela

foz do Ave e traziam panos, chumbo, estanho, madeira ou sal 2.

Segundo as mesmas inquirições, havia na vila de S. João da Foz do

Douro (julgado de Bouças) uma caravela «e queriam fazer outra» *.

D. Dinis, na carta de foro aos povoadores da Póvoa de Paredes, no

termo de Leiria, de 29 de Setembro de 1286, estabelece que os povoadores

não seriam menos de 30 e teriam sempre 6 caravelas, pelo menos, apa-

relhadas de tudo o necessário; dava facilidades para a obtenção de redes

e linhas. Ao rei era devido dízimo da pesca *.

Estas referências a caravelas aparecem incidentalmente, julgando-se que

o uso destas embarcações era não só muito antigo como generalizado. No

entanto, não se encontram mais referências à caravela tanto no século XIII

como em todo o século XIV.

No início do século XV são esporádicas as alusões às caravelas ligadas

a qualquer facto que merecesse menção. Só alguns anos depois da pas-

sagem do Cabo Bojador a situação se torna vulgar, e o século XV acaba

por ser o seu período áureo.

A crónica do Conde D. Pedro de Meneses refere uma caravela que, em

data que se sabe compreendida entre 1415 e 1418, foi mandada de

Ceuta a Tarifa. Os mouros filharam-na, mas, por ter sido tomada no termo

de Tarifa, logo foi entregue por causa das pazes que os mouros tinham

com Castela *.

2 a) — Portugaliae Monumenta Historica, Inquisitiones, volumen 1, Olisipone, Typis

Academicis, 1888, p. 481.

a) — Os Descobrimentos Portugueses, Silva Marques, ob. cit., vol. I, p. 8, doc. 1.

b) — História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV, H. da

Gama Barros, Lisboa, vol. IV, p. 176.

3a) — Portugaliae Monumenta Historica, Inquisitiones, ob. cit., p. 457.

b) — História da Administração Pública em Portugal, ob. cit., vol. IV; p. 176.

c) — A Caravela, Dr. José de Vasconcelos e Menezes, o jornal «O Dia» de 23-12-1989.

A leitura dos documentos indicados em ! a), 2a) e ? a) foi devida à gentileza do Capelão

da Armada, cap. frag. P.º David Monteiro.

4a) — Descobrimentos Portugueses, Silva Marques, suplemento ao vol. I, p. 16, doc. 11.

b) — Inéditos (Miscelânea), Visconde de Santarém, ob. cit., p. 416.

5 Crónica do Conde D. Pedro de Menezes, Gomes Eanes de Zurara in Colecção de

Livros Inéditos da História Portuguesa, Academia Real das Ciências, Lisboa, 1792, cap. LXII,

p. 418.

$ Ibid., cap. LX, p. 413.

 



Em 1424, quando da vinda a Lisboa do Conde D. Pedro de Meneses,

governador de Ceuta,: foram mandadas armar quantas caravelas se pude-

ram achar, entre as quais foi preparada uma para o próprio conde ”.

São também referidas caravelas em privilégios concedidos a pescadores:

assim, por exemplo, por alvará de 2 de Abril de 1434, D. Duarte concede

aos pescadores da cidade de Lisboa que não sejam tomadas para passa-

rem pessoas ou para servirem em outros encargos, contra sua vontade, as

caravelas e também as barcas, em que continuamente pescavam, salvo

quando os reis e os infantes estivessem em Lisboa *.

As aplicações das caravelas evoluem. Em 1434, um escudeiro, morador

na vila de Tavira, foi de armada com outros dois num barinel e numa

caravela que pelo serviço do rei armaram. Andando no Estreito, foram

forçados, pelo mau tempo, a tomar o porto de Silves ”.

Em 1437 um pescador de Lisboa, que fora condenado a dois anos de

degredo em Ceuta, foi com a sua muito boa caravela ao cerco de Tânger,

recolhendo nela muitos homens; se lá não estivera, morreria muito mais

gente !º,

Um dos «avisamentos especiais» de D. Duarte ao Infante D. Henrique,

relativos ao cerco de Tânger, é: «sereis lembrado que as caravelas por

quanto vão muitas e é forçado que façam grande míngua para a gover-

nança da terra e abatimento nas rendas que mandeis a maior parte delas

como se puderem escusar que assaz deve ser algumas que de todo vão pres-

tes para pescar...» !.

A passagem do Cabo Bojador em 1434 foi feita com uma barca. E

quando o lacobrigence Gil Eanes volta nela para passar cinquenta léguas

7? Ibid., Liv. II, cap. XI, p. 52.

8 Descobrimentos Portugueses, ob. cit., vol. I, p. 283. doc. 268 e suplemento ao vol.

I, p. 122, doc. 94.

9 Ibid., supl. vol. 1, p. 135, doc. 106.

10 Tbid., p. 515, doc. 917.
Documentos das Chancelarias Reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, Pedro de Aze-

vedo, Lisboa, 1915-1934, vol. I, p. 525.

HH Descobrimentos Portugueses, Silva Marques, ob. cit., vol. 1, p. 390, doc. 302.

 



além do cabo !º, é acompanhado por Afonso Gonçalves Baldaia, embar-

cado num barinel. Em 1436 este mesmo Baldaia vai no seu barinel até ao

Porto da Galé, achando no caminho a embocadura de um braço de mar

que lhe pareceu ser um rio — Rio do Ouro. Numa coroa que estava à

entrada viu grande multidão de lobos marinhos, que, segundo a estimação

de alguns, seriam até cinco mil; fez matar aqueles que pôde e das suas

peles fez carregar o navio !.

O navio levava dois cavalos que foram postos em terra; dois moços

cavalgaram-nos e tiveram uma peleja com os mouros !. Diz Diogo

Gomes, na sua Relação dos Descobrimentos, que os cavalos por estarem

quase mortos foram deixados em terra !.

Dos anos seguintes (em 1437 é o desastre de Tânger e em 1438 morre

D. Duarte) diz Zurara que não acha coisas notáveis que sejam de contar.

Não deixa, porém, de referir que em 1437 «foram contra aquelas partes

dois navios, cada um por sua vez, mas um se tornou por tempo contrá-

rio, e o outro ia somente ao Rio do Ouro por peles e azeite daqueles lobos

marinhos; o qual, havida sua carga se tornou para o reino» !º.

Embora as complicações políticas não permitissem preocupações com

avanços pela costa africana, os pescadores e os comerciantes, conhecedo-

res das possibilidades de caça de lobos marinhos e de pesca, não deixa-

riam passar a oportunidade de exercer essas actividades, mesmo que para

isso tivessem de percorrer cerca de 900 milhas, mais do dobro da distância

entre os rios Guadiana e Minho ”. Era um percurso longo — e moroso

2 Crónica da Guiné, Gomes Eanes de Zurara, com notas de José Bragança, Livraria

Civilização, Porto, 1937, vol. I. cap. IX, p. 72, nota 1: «Observa Santarém que a este lugar

foi posto pelos nossos marinheiros o nome de Angra dos Ruivos pela muita quantidade des-

tes peixes que ali encontraram. :

3 TIbid., cap. X, vol. 1, p. 77.

4 Ibid., p. 74.

5 Documentos sobre Expansão Portuguesa, Prefácio e notas de Vitorino Magalhães
Godinho, Editorial Globo, L.º2, Lisboa, 1943, vol. 1, p. 72.

l6 Crónica da Guiné, ob. cit., cap. XI, vol. 1, p. 79.

17 Uma caravela de pescar faz esta viagem, juntamente com uma tilhada, na expedição

de Gomes Pires em 1446.

 



no regresso por causa do regime normal de ventos (fig. 1) !º e correntes

— mas, conhecido o local e calculados os proventos que poderiam auferir

sem perigo de maior, não se inibiriam.
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Para empreendimentos desta natureza nem havia, então, necessidade de

autorização, pois só em 1443 o regente D. Pedro deu ao Infante D. Hen-

rique o quinto que pertencia ao rei e lhe outorgou que ninguém pudesse

I8 Descobrimentos Portugueses, Damião Peres, Portucalense Editora, Porto, 1943,

p. 117.

 



ir sem sua licença e mandado àquilo que por ele somente fora buscado

e achado !º.

Depois da carta de privilégio de 22 de Outubro de 1443 2, há indi-

cações de um empreendimento dessa natureza. Uma actividade de pesca

é descrita por Zurara por ter dado origem a um incidente com mouros

do Cabo dos Ruivos. Mas, nessa ocasião, os pescadores, moradores de

Lagos, tinham pedido «licença ao Infante com certo preço que lhe por

isso prometeram que os deixasse lá passar e ordenar sua pescaria» *!.

Não seria de estranhar que as caravelas fossem utilizadas nestes empre-

endimentos, possivelmente com adaptações para longas viagens e prepa-

radas para aguentar más condições de mar, longe da protecção dos seus

portos.

Não se pode ter a pretensão de encontrar, numa crónica destinada a exal-

tar as qualidades do Infante, descrições detalhadas de expedições de pesca

e de caça a lobos marinhos, nem dos navios nelas usados.

Na crónica da Guiné a primeira referência à caravela é relativa a 1440.

Zurara diz que nesse ano foram armadas duas a fim de irem além do Cabo,

mas não conta a viagem porque houve acontecimentos contrários ?.

Para a aventura de descer ao longo da costa africana e, especialmente,

para o retorno, havia necessidade de escolher embarcações com qualida-

des que tornassem essas viagens o menos perigosas possível. E os mari-

nheiros que já tinham ido àquelas paragens haviam de fazer comparações

entre as embarcações em que primeiramente seguiram e outras existentes

na costa portuguesa e que conheciam bem.

Em 1441 Antão Gonçalves é mandado pelo Infante D. Henrique num

navio pequeno (de que se desconhece o tipo) com a missão de o carregar

de coirama e azeite de lobos marinhos. Para ganhar honra, Antão Gon-

çalves excedeu a sua missão, vindo a encontrar-se com Nuno Tristão, que

fora enviado pelo Infante para descobrir para além do Porto da Galé e

que veio a chegar ao Cabo Branco.

19 Crónica da Guiné, ob. cit., cap. XV, vol. I, p. 105.

20 Descobrimentos Portugueses, Silva Marques, ob. cit., vol. I, p. 435, doc. 339.

21 Crónica da Guiné, ob. cit., cap. XCV, vol. II, p. 261.

22 Ibid., cap. XI, vol. 1, p. 80.
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z
Nuno Tristão ia numa caravela ?; é a primeira vez que este tipo de

navio vai em missão de descobrir, mas vai ficar daí em diante, até finais

do século XV, como o navio dos descobrimentos.

Wi — ELEMENTOS

É rara qualquer descrição da caravela. Zurara, que a põe em realce, não

dá propriamente elementos sobre ela, embora alguns se possam deduzir.

No navió pequeno em que Antão Gonçalves foi ao Rio do Ouro, em

1441, iam 22 homens *. O encontro com Nuno Tristão proporcionou que

ambos fizessem uma sortida para capturar indígenas. E foi cada um em

seu batel com nove dos seus homens. Isto faz admitir que pelo menos o

número de homens da caravela não seria inferior aos 22 do navio pequeno

de Antão Gonçalves; é mesmo natural que fosse superior, dada a

importância da sua missão.

Naviagem de 1443, de Nuno Tristão até às ilhas de Arguim e das Gar-

ças, sabe-se que o batel levou 21 homens e não suportava mais, sendo natu-

ral que, pelo menos, um ficasse a bordo. No regresso vieram mais 29

cativos %*, o que perfaz um total de, pelo menos, 51 homens.

Lançarote, almoxarife de el-rei na vila de Lagos, em 1444, pediu licença

ao Infante D. Henrique, de acordo com a carta régia de Outubro de

1443 %, para ir com seis caravelas às terras donde vinham os mouros cati-

vos. O Infante, além de dar autorização, mandou «trazer suas bandeiras

com a cruz da Ordem de Jesus Cristo, das quais mandou que levasse cada

uma caravela sua» ?.

23 Ibid., cap. XIII, vol. I, p. 90.

? Ibid., cap. XII, vol. I, p. 82.

25 Ibid., cap. XVII, vol. 1, p. 115.

26 Ibid., cap. XVIII, vol. 1, p. 119.

2? Ibid., p. 120.
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Chegaram à ilha das Garças na véspera do Corpo de Deus, uma quarta-

-feira, que era o dia 10 de Junho 2.

Depois de descansarem, foram à ilha de Naar, onde capturaram indí-

genas e, a uma sexta-feira, seguiram para a ilha de Tiger. Tendo em conta

o dia santo, o repouso e a actividade desenvolvida, seria possivelmente esta

sexta-feira a da semana seguinte à da chegada à ilha das Garças. Estive-

ram na ilha de Tiger e foram à ilha de Tider, no que devem ter dispen-

dido, pelo menos, três dias, e seguiram para o Cabo Branco. Depois de

uma viagem de dois dias, fizeram alguns cativos e regressaram a Lagos,

onde chegaram a 6 de Agosto ?. Será razoável admitir que as caravelas

teriam saído do Cabo Branco cerca de 27, 28 de Junhoe, portanto, a via-

gem, com «bonança de tempo», teria durado aproximadamente quarenta

dias, o que, considerando o percurso de cerca de 1450 milhas, corresponde

a uma velocidade média real de um nó e meio (fig. 2).

  
 
 

 

     

 

28 Ibid., cap. XIX, vol. I, p. 121.
No ano de 1444, o Domingo de Páscoa foi a 12 de Abril (sendo, por consequência, o

dia do Corpo de Deus a 11 de Junho), de acordo com o calendário perpétuo juliano do Livro

de Rezar, conforme a «Regra Geral das Festas Mudáveis» de Gonçalo Trancoso, in Obras

Completas de Luciano Pereira da Silva, Agência Geral das Colónias, vol. III, Lisboa, 1946,

p. 185.

2 Crónica da Guiné, ob. cit., caps. XXIV e XXV.
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Estas caravelas chegaram a Lagos com 235 cativos *º, portanto cada

uma teria transportado, em média, um total de 60 a 70 homens, sendo

20 a 30 de guarnição e 39 a 40 de cativos.

Em 1445 foram 3 caravelas, de que era capitão principal Antão Gon-

çalves, às ilhas de Arguim e Tider; os outros capitães eram Diogo Afonso

e Garcia Homem. Receberam vitualha na ilha da Madeira, porque havia

aí já grande abastança de mantimentos *!. No regresso vieram do Cabo

Branco directamente a Lisboa, um pouco preocupados «pela míngua do

mantimento, que já não era tanto que pudesse abastar longamente .a eles

a aos prisioneiros (91) que tinham, quanto mais que o caminho era longo,

no qual não sabiam a viagem que achariam» 2.

Gonçalves Pacheco, tesoureiro-mór das coisas de Ceuta, obteve auto-

rização do Infante para mandar à costa ocidental africana uma caravela

sua (comandada por Dinis Eanes da Grã) acompanhada por duas outras

(de Álvaro Gil e Mafaldo). Postas as bandeiras da Ordem de Cristo *?, os

navios seguiram para o Cabo Branco e depois Baía de Arguim.

Quando, na ilha de Arguim, estavam já prestes a regressar, chegou ali

Lourenço Dias, que pertencia à frota de 14 caravelas capitaneadas por Lan-

çarote, e que partira de Lagos no dia 10 de Agosto de 1445. Discutiam,

então, aqueles três capitães quantas léguas seguiriam por um rumo e quan-

tas por outro 3. Com a chegada da caravela de Lourenço Dias, que por

ser mais veloz se adiantara, resolveram os quatro capitães seguir para a

ilha das Garças com a intenção de obterem mais cativos, e onde se jun-

taram mais nove caravelas da frota de Lançarote. As 13 caravelas desem-

barcaram na ilha de Tider 328 homens %, numa média, portanto, de 25

por navio.

As caravelas de Lisboa regressaram, dado que os mantimentos escas-

30 Ibid., cap. XXIV, vol. I, p. 149.

3 Ibid., cap. XXXII, vol. 1, p. 190.

32 Ibid., cap. XXXVI, vol. 1, p. 213.

3 Ibid., cap. XXXVII, vol. I, p. 219.

34 Ibid., cap. LII, vol. II, p. 24.
Discutiam não vários rumos, mas apenas dois, médios.

35 Ibid., cap. LIV, vol. II, p. 37.
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seavam e havia mais de 100 cativos sob os telhados; a situação podia ainda

agravar-se no caso de qualquer tormenta.

Pouco depois, juntaram-se 3 caravelas da frota de Lançarote às 10 que

estavam reunidas.

As caravelas eram de diversas tamanhos e, assim, numa noite, fizeram

uma sortida e foram as três mais pequenas ao passo do esteiro de Tider,

enquanto as gentes das outras foram nos bateis.

As caravelas mais pequenas da frota regressaram primeiro por temerem

o mau tempo.

Em 1446 Gomes Pires foi ao Rio do Ouro, com duas caravelas do Infante

D. Henrique, uma tilhada e outra de pescar, que levaram, incluindo o

capitão, vinte e um homens. Provavelmente uma teria 14 e a outra 7. Numa

saída em que foram dois batéis, o de uma caravela foi com 6 homens,

indo Gomes Pires no outro com mais 11. Noutra saida Gomes Pires foi

num batel com 17 homens e deixou 3 a guardar as caravelas *.

Para transportarem 79 homens, que aprisionaram, tiveram de lançar ao

mar todo o sal que levaram do reino para fazerem a salga das peles dos

lobos marinhos que tinham a intenção de caçar ”. Regressaram a Lagos

já com os mantimentos a escassear, especialmente a água, que naquela terra

não podiam haver.

Na sua última viagem em 1446, Nuno Tristão desembarcou, muito pro-

vavelmente, no Niumi, região entre o Jumbas e o Gambia *, em dois

pequenos bateis com mais 21 homens (10 num e 12 noutro), deixando 7

a bordo *. Atacados por indígenas, com setas envenenadas, regressaram

à caravela, amarrando os batéis à borda.

Dos 22 homens que desembarcaram apenas dois escudeiros lograram

sobreviver; dos 7 que tinham ficado a bordo, ainda dois foram feridos

de morte ao pretenderem levantar as âncoras. Para largar houve que cor-

tar as amarras, e os batéis, por não ser possível guindá-los, foram aban-

donados *º.

36 Ibid., cap. XC, vol. II, p. 237.

37 Ibid., cap. XCII, vol. H, p. 243.

38 Mar, Além Mar, Avelino Teixeira Mota, Junta de Investigações do Ultramar, Lis-

boa, 1972, pp. 75, 132, 202,e 220.

39 Crónica da Guiné, ob. cit., cap. LXXXVI, vol. II, pp. 206 e 208.

40 Ibid., pp. 207 e 208.
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A bordo, não feridos, estavam um grumete, «assaz pouco avisado na

arte de marear», um moço da câmara do Infante, Aires Tinoco, que ia

por escrivão, um moço guinéu, que fora dos primeiros filhados naquelas

terras, e dois moços pequenos que viviam com alguns dos escudeiros que

morreram; os escudeiros feridos que sobreviveram só passados vinte dias

puderam ajudar os outros.

O grumete, em quem todos tinham esperança para o regresso da cara-

vela, confessou que não tinha sabedoria para isso, mas que faria quanto

pudesse naquilo que lhe mandassem *!. E foi Aires Tinoco que encami-

nhou o navio mandando ao grumete que directamente seguisse o norte,

abaixando-se à parte do levante ao vento (rumo) que se chama NE *.

Por dois meses nunca houveram vista da terra, encontrando, então, uma

fusta que era de armada; tratava-se de um corsário galego que os infor-

mou estarem pelo través de Sines.

E assim chegaram a Lagos 2.

Este modo tão simples de fazer a navegação seria apenas o normal

(figs. 1 e 2). Com efeito, numa zona do alisado de NE, havia que nave-

gar, amurado a EB, tão chegado ao vento quanto possível, até encontrar

os ventos de Norte, o que devia acontecer a W e mais ou menos a N da

ilha da Madeira. Então havia apenas que abaixar-se à parte do levante ao

rumo NE, mudando de amura, e com uma bolina mais folgada, rumar

para a costa portuguesa *.

“1 Ibid., p. 209.

“2 Ibid., p. 210.
Em O Manuscrito «Valentim Fernandes», Academia Portuguesas de História, 1940, Da

Crónica da Guiné, cap. 52, p. 179: «Aires Tinoco mandou ao grumete que governasse con-

tra o norte e nordeste onde creeria de achar o reino de Portugal».

4 Crónica da Guiné, ob. cit., cap. LXXXVI, vol. II, p. 212.

4 Com base no trabalho de Lucas Rodrigues Junot — As Cartas Isogónicas do Atlântico

para a Época dos Descobrimentos, in Actas, vol.II, do Congresso Internacional de História

dos Descobrimentos, Lisboa, 1961, p. 171 — que dá as cartas isogónicas para 1500 (também

apresentada por Teixeira da Mota em A viagem de Fernão de Magalhães e a Questão das

Molucas, Junta de Investigações Científicas do Ultramar, Centro de Estudos de Cartografia

Antiga, n.º 16), 1550 e 1600 e as variações seculares, pode extrapolar-se o valor da decli-

nação magnética para o período considerado e calcular-se que ao longo do percurso a agu-

lha nordestearia apenas entre 2º e 5º.
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Iniciado o regresso ao largo da embocadura do Gâmbia, ainda prova-

velmente na primeira parte do ano, ter-se-ia encontrado o alísio bem esta-

belecido, mas já com vaga que abrandaria a velocidade da embarcação.

Admitindo (sem deixar de ter em atenção as variações de rumo prove-

nientes de alterações da direcção do vento) uma primeira bordada com uma

mareação de vento real média de cerca de seis quartas e uma segunda bor-

dada, iniciada ao encontrar os ventos do quadrante de NW mais ou menos

pela latitude da Madeira, à bolina folgada, com rumo à costa portuguesa,

ter-se-ia um percurso aproximado de 2100 milhas. Uma corrente de 0.5 nós,

incidindo do través até 3 quartas para vante, contribuiria para a veloci-

dade média efectiva de 1.5 nós durante o percurso de dois meses *.

Para utilizar as qualidades de Luís Cadamosto, o Infante fez armar uma

caravela nova de 90 botas “ de que era capitão Vicente Dias, natural de

Lagos.

A caravela partiu do Cabo de S. Vicente ” em 22 de Março de 1455

45 Diogo Gomes conta que a caravela de Nuno Tristão foi tomada e destruída e mor-

tos todos os seus tripulantes. É à caravela em que, no ano seguinte, foi Abelhart do reino

da Suécia (Vallarte, segundo Zurara) que Diogo Gomes atribui o regresso apenas com 3 rapa-

zes. A estes teria um ancião, mortalmente ferido, recomendado: «ide para o norte com a

vossa caravela e encontrareis o reino dos cristãos (Documentos sobre Expansção Portuguesa,

ob. cit., vol. 1, p. 80).

4 Quirino da Fonseca (A Caravela Portuguesa, 2.º edição, vol. I, pp. 27 e 218) con-

sidera que 5 botas correspondiam a 3 tonéis, pelo que as 90 botas equivaleriam a 54 tonéis.

Pimentel Barata, que comentou esta edição, diz no glossário, vol. II, p. 202: «...o estudo

dos documentos italianos do séc. XV mostra que a bota de arqueação (volume do parale-

lepípedo circunscrito) equivale a 0.5145 mº e é praticamente 1/3 do tonel português». A

senhora D. Maria de Lourdes Pimentel Barata teve a gentileza de proporcionar a consulta

de apontamentos do Ms de 1400 «Arte de Far Vasselli» da Bibloteca Nacional de Viena de

Áustria e também de Timbotta de Madona, Ms sem título (1400-1450) do British Museum,

que serviram ao ilustre arqueólogo para chegar àquela conclusão. A bota tinha a altura de

3 pés e 2 pés de párea e, sendo os pés venezianos, o valor do paralelepípedo circunscrito

era3 x 22 x 0.350mº? = 0.5145 m?. Assim, a caravela onde ia Cadamosto tinha um pouco

menos de 30 tonéis (28.76).

4 Se Cadamosto diz que de Lagos ao Cabo de S. Vicente eram 16 milhas, a distância

seria de 12.8 milhas actuais (as milhas italiana e portuguesa de então eram iguais e 0.799

da moderna milha marítima). E esta é a distância da Ponta da Piedade até cerca da Ponte

de Atalaia. O Cabo de S. Vicente terá aqui de ser entendido como o Promotório compre-

endendo o cabo global de S. Vicente (com a ponta do Farol, o pontal dos Corvos e o pontal

Gordo) e o cabo global de Sagres (com a ponta de Sagres, a ponta da Atalaia e a ponta

da Baleeira).

E assim, com toda a probabilidade, a caravela onde seguia Cadamosto teria saído da

Praia da Mareta, local normal de ancoradouro e de refúgio, entre as pontas de Sagres e da

Atalaia (ver Terçanabal e a «Escola de Sagres», Francisco Fernandes Lopes, Seara Nova,

Lisboa, 1945, pp. 25 e 26).
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com vento NNE (provalvelmente de força 4-11 a 14 nós) e seguindo, ao

rumo sudoeste quarta à oeste, a um largo com amuras a EB, chegou a

Porto Santo ao meio dia de 25. Fez, por consequência, o percurso de cerca

de 445 milhas actuais a uma velocidade de mais ou menos 6 nós.

No país de Budomel, para onde Cadamosto seguiu depois de deixar o

Senegal, os indígenas, ao examinarem a caravela, admiravam-se de muitas

coisas, especialmente do ferir das bestas e das bombardas.

Também se admiravam muito do aparelho da caravela, do mastro, das

velas, dos brandais e das âncoras *, e pensavam que os olhos pintados

nas amuras eram efectivamente olhos pelos quais o navio via por onde ia.

Ao senhor deste país Cadamosto deu cavalos que levava na sua cara-

vela *. ,

Saindo com a intenção de se dirigir para o sul, encontrou duas cara-

velas, uma em que ia o genovês Antonioto Usodomar, e outra, mais

pequena, de alguns escudeiros do Infante D. Henrique. Seguiram de con-

serva e passaram o Cabo Verde. Caminhando ao longo da costa, nave-

gavam de dia à vista de terra com um homem no topo do mastro e dois

à proa; à noite, fundeavam em 10 a 12 braças de água, a umas 4 a 5 milhas

de terra. Chegaram ao rio Gâmbia.

Na exploração de um rio as caravelas usavam as suas lanchas.

No ano seguinte Cadamosto e Usodomar armaram duas caravelas, indo

com elas uma caravela do Infante.

A navegação no rio Gâmbia fez-se sempre com o prumo na mão.

Continuaram para sul, chegando ao rio Geba *º. Aqui, aproximaram-

-se duas almadias *!, maiores do que as até então encontradas. A mais

48 Todas estas palavras estão, no veneziano, no plural, excepto mastro que está no sin-

gular (Descobrimentos Portugueses, Silva Marques, supl. vol. I, p. 217).

Naidentificação deste texto, como,aliás, noutras investigações, foi preciosa a ajuda do

confrade e amigo capitão-de-mar-e-guerra M. N. José de Vasconcellos e Menezes.

49 Descobrimentos Portugueses, Silva Marques, ob. cit., p. 200, indica 7 cavalos. Porém

João Franco Machado, baseado na leitura do códice quatrocentista conservado na Biblioteca

Merciana de Veneza (cod. VI, 454), não refere a quantidade (ver As Viagens dos Desco-

brimentos, Prefácio, organização e notas de José Manuel Garcia, Editorial Presença, 1983,

Lisboa, p. 102).

50 História dos Descobrimentos Portugueses, Damião Peres, Portucalense Editora, Porto,

1943, p. 103.

Mar, Além-Mar, ob. cit., p. 180.

51 Nas almadias a navegação era feita à força de remos com os remadores todos em

pé, tanto de uma banda como da outra, e sempre com um a mais, que vogava atrás, ora
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pequenatinha 16 negros e a outra 30; esta, segundo Cadamosto, era quase

do comprimento de uma das caravelas, mas não tão alta *. Os seus

homens admiravam.a forma do navio, com o mastro * e a antena encru-

zada.

Teixeira da Mota **, referindo-se a estas almadias, diz que «eram cer-

tamente duas canoas bijagós, características pelo seu notável comprimento».

E cita 5 Sebastião Fernandes Cação, segundo o qual nelas se metiam 25

a 30 homens; o P.: Manuel Álvares, que refere 22 a 24 remeiros e o P.º

Afonso Sandoval que fala em canoas de 50 homens, número que Teixeira

da Mota considera exagerado. Cita também o Comandante Owen, que diri-

giu trabalhos britânicos de hidrografia na zona do arquipélago de Bija-

gós, em 1825, e que indica as dimensões das canoas: 6 a 12 metros de

comprimento por Im a 1,5 m de largura e 1 m de altura *. Reproduz as

fotografias das últimas canoas de guerra (que supõe desaparecidas por volta

de 1940) publicadas por Bernatzik *” e que apresentavam um cabeça de

touro à proa, embora as fontes mais antigas não falem dela; as fotogra-

fias mostram 20 remos apoiados em toletes (fig. 3).

 

Fig. 3

de um lado, ora do outro, para manter direita a embarcação; não encostavam os remos a

toletes. O remo era uma haste tendo numa extermidade um trincho redondo (Descobrimentos

Portugueses, Silva Marques, ob. cit., supl. vol. I, p. 239).

52 O Manuscrito de «Valentim Fernandes», ob. cit., Este Livro é de Rotear — Rio
Grande, p. 232, aludindo a estas almadias diz que eram tão longas como caravelas, mas não

tão altas e que uma trazia 40 negros e a mais pequena 26.

53 De novo, mastro no singular.

54 Mar, Além-Mar, ob. cit., p. 180.

55 Actividade Marítima dos Bijagós nos séculos XVI e XVII, in Memoriam António

Jorge Dias, vol. III, Lisboa, 1974, p. 251

56 Os vice-almirantes Silva Horta e Melo Cristino, tentando recordar as maiores canoas

existentes na Guiné-Bissau há cerca de 40 anos, admitiram um comprimento de 12 metros,
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Na época das viagens de Cadamosto há referências a algumas caravelas

no norte de Portugal.

Segundo as Cortes de Lisboa de 1456 eram importantes as pescarias em

Viana, Ponte de Lima e Vila do Conde e a maior parte do pescado era

carregado para levante. Porém, por serem pequenos os rios destes lugares

e aí não poderem navegar naus grandes como noutro tempo, começaram

a fazer caravelas grandes para levarem o dito pescado e mercadorias, e

isto por duas razões: demandarem pouca água e, sendo ligeiras, escapa-

rem aos corsários.

Também as ditas caravelas transportavam sal para o Irlanda, uma e duas

vezes por ano, trazendo, no retorno, panos; destes, os que excediam a capa-

cidade de consumo da comarca eram vendidos na Galiza *.

Em meados do século XV já a caravela devia ser forte e aguerrida.

Numa caravela que, em Janeiro de 1462 *”, andava de armada, capita-

neada por Álvaro Dias, criado do Infante D. Fernando, e que trazia em

sua conserva um barinel, embarcou em Alcácer-Ceguer D. Henrique, filho

do governador da praça, D. Duarte de Menezes, e 30 homens — porque

o navio não dava para mais — a fim de capturar um navio de pão, vindo

de Mértola, que constava ter sido filhado. Seguiu com os navios um ber-

gantim destinado a recolher informações.

Encontraram-se estes navios com uma poderosa galé provençal de 28 ban-

cos, bem aparelhada, completamente tripulada e com mais 120 soldados.

No primeiro encontro dispararam-se bombardas e a galé, por ter sido

furada por uma pedra de bombarda, foi na volta de terra pousar no local

no máximo, 1.20 m de boca e 1 m de altura. Podiam transportar 3 vacas. Os homens rema-

vam em pé, mas com os remos apoiados em toletes.

57 En el Reino de los Bidyogo, Hugo Adolf Bernatzik, Editorial Labor S. A., 1959,
pp. 160 e 168.

58 Descobrimentos Portugueses, ob. cit., sup. vol. I, p. 256, doc. 138.
Documentos das Chancelarias reais anteriores a 1531 relativos a Marrocos, ob. cit., vol. II,

p. 410.

59 Crónica do Conde D. Duarte de Menezes, Gomes Eanes de Zurara, Edição diplo-

mática de Larry King, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Huma-

nas, 1978, cap. CXIX, p.281.
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onde tinha deixado um navio de pescado seco, que filhara. Entretanto o

barinel continuou a cruzar o estreito e a caravela fundeou.

Na segunda noite, o bergantim e um alaúde provençal procuraram, cada

um, informações sobre o inimigo.

A galé, conhecedora da situação da caravela, forneceu gente de armas

ao navio de pescado e, com este a reboque, foi demandar a caravela. Não

havia vento, o mar estava calmo e a noite era de luar.

A galé investiu por um lado e a barcha de pescado pelo outro. A cara-

vela picou a amarra e, sem vento, ficou com o pano carregado.

Ao fim de três horas de combate, com os canhões e as bombardas a

dispararem e as armas a serem lançadas, havia mortos e feridos de ambos

os lados, mas em muito maior número na galé. D. Henrique foi ferido

e um criado de seu pai meteu-o debaixo *º,atando-o o melhor que pôde.

Para acabar com a luta, decidiram da galé, vogando o mais rijamente

possível, investir a caravela de través para a cortar pela metade *!.

D. Henrique passou o comando da peleja a seu irmão bastardo D. Pedro,

e Álvaro Dias mandou que todos passassem à banda para se resguarda-

rem do dano que a galé iria provocar.

A galé investiu, cortando com o esporão o bordo da caravela, até que

topou a barca que estava ao pé do mastro. Logo, porém, um marinheiro

saltou e amarrou a galé, pelos esporões, ao mastro 2. Assim ficou a galé

toda de longo para os tiros de bombarda da caravela. De cada vez que

a pedra saía, destruia quanto achava da proa à popa, não ficando pave-

sadas nem rombadas. Da galé jogavam bestas, lanças e gorguzes que faziam

danos na caravela.

Bem queriam os da galé cortar a amarradura para saírem daquela

situação, mas tal não era consentido; um deles, mais atrevido e valente,

saltou onde a galé estava amarrada e em breve lhe cortaram as mãos.

Ao fim de longo combate, D. Pedro e outros fidalgos e nobres salta-

ram no colo de proa da galé e aos gritos de «escala franca» é obtiveram

6º Do convés, a não ser que já então existisse tolda, o que seria natural por se tratar

de uma caravela darmada.

61 Não se pode afirmar taxativamente que a caravela tivesse um só mastro, mas a falta

de qualificativo leva a considerar que assim seria. O mastro estaria a meio da embarcação

e ao lado dele a barca.

62 Acção que salvou a caravela de se afundar e veio a ter como consequência decidir

a luta.

63 Licença de roubo ou saque concedida aos que tomam de assalto.
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o apoio da chusma e facilmente tomaram a galé. A barcha do pescado,

que quis fugir, foi filhada também.

A permanente utilização da caravela, depois da sua adopção na pri-

meira viagem de Nuno Tristão, mostra que ela tinha as qualidades neces-

sárias para vencer as dificuldades que se apresentavam nos novos percur-

sos. Os marinheiros conheciam-nas bem, ao longo de muitos anos, e decerto

as haviam experimentado em expedições de pesca e de caça a lobos mari-

nhos, mesmo sem autorização. Só teriam sido necessárias as adaptações

que a experiência ia indicando.

Até cerca de 20 anos depois da primeira viagem ao Cabo Branco, podem

reconhecer-se nas caravelas alguns atributos. Inicialmente embarcações

pequenas e de boca aberta, seriam já tilhadas antes das viagens dos des-

cobrimentos, pelo menos as que eram empregadas em transportes e as que

iam darmada. No entanto, só na viagem da frota de Lançarote, que saiu

de Lagos em 10 de Agosto de 1445, há referências específicas às cobertas.

As caravelas de Gomes Pires, em 1446 %, uma tilhada e outra de pescar,

seriam pequenas a avaliar pelas suas guarnições, mas a tilhada devia ser

a de maior porte, pois teria o dobro do pessoal.

A guarnição das caravelas dos descobrimentos iniciais seria entre 20 e

30 homens, mas com os cativos, esse número dobraria na viagem de

regresso, sempre morosa e com problemas de víveres e água.

Havia umas caravelas maiores que outras e, naturalmente, das suas

dimensões dependia o número de homens. As mais pequenas, que por vezes

acompanhavam os batéis nas sortidas, tinham a preocupação de fugir à

aproximação do inverno, regressando mais cedo das viagens longas. A velo-

cidade destas caravelas podia ser de 6 nós, com ventos largos, mas, com

bolina cerrada e com vaga, a velocidade média, como se viu ?<%, era de

cerca de 1.5 nós.

As caravelas levavam, nas suas expedições, bandeiras com a Cruz de

Cristo. A partir de 1445 recebiam vitualhas na Ilha da Madeira por já então

haver aí grande abastança de mantimentos.

A caravela, no período considerado, teria apenas um mastro, mas cedo

lhe teria sido acrescentado um segundo.

IV — ORIGENS

Em Portugal, sete nonos da costa têm aproximadamente a orientação

N-S e, nesta zona, os ventos são, na maior parte, N e NW (E e SE em
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Outubro-Março para N dos 40º), não devendo ser esquecidas as brisas

quando não há vento geral suficientemente forte. Na costa sul do Algarve,

de orientação W-E, há a considerar as nortadas — mais assíduas para W

de Lagos — os levantes que são frequentes, mas raramente fortes, e, nor-

malmente, as brisas.

As correntes seguem ao longo da costa para sul e para oeste.

Se em qualquer parte da costa as qualidades bolineiras das embarcações

são úteis, elas são da maior importância para subir em latitude a parte

W, principalmente para transportes do Sul para Lisboa e ainda mais para

o norte, como acontecia no século passado e princípios do actual.

Entre as embarcações relativamente recentes havia as que podiam chegar-

-se ao vento. Reconhecidas como as melhores eram os caíques da costa

do Algarve (fig. 4), de Setúbal e de Lisboa, seguros, valentes para o mar,

desenxovalhados, rijos da borda e muito andejos, e a canoa da picada

(fig. 5), análoga ao caíque na forma e nas dimensões e ainda mais boli-

neira do que ele *.

  Fig. 4

Além de um bastardo quadrangular largo, com saia, passando para lá

do capelo e envergado num mastro com lançamento, o caíque tinha outro

bastardo quadrangular estreito com testa curta — o grande — e a canoa

da picada possuia uma catita de carangueja com bataló.

Estas embarcações, além de boa boca para lhes garantir a estabilidade,

e de formas de casco satisfatórias, tinham bastante área de pano; a relação

entre o comprimento fora a fora e a boca não excedia 4, mas não era

inferior a 3.5.

64 Caravela dos Descobrimentos — II (C — Bolina na costa portuguesa), pp. 29 a 35.

22



As vergas estavam ostagadas a vante do seu meio, a cerca de 2/5 do

comprimento a partir do lais do carro. No caíque, as distâncias das eno-

ras dos mastros à roda da proa eram de 20%e 60%do comprimento fora

a fora; na canoa da picada, a enora do mastro grande estava a ré da roda

33% do comprimento total.

As quilhas tinham caimento, sendo maior o da conoa da picada.

1 — Aspectos aerodinâmicos

A teoria aerodinâmica mostra como as formas das velas actuam no seu:

rendimento &.

O vento (fig. 6) actuando sobre uma vela, com um pequeno ângulo de

incidência, «, cria um conjunto de forças de pressão e de sucção de que

resulta uma força de sustentação, L, perpendicular à direcção do vento,

que combinada com resistência, D, na direcção do vento, origina as for-

ças propulsiva Fr e lateral Fu, que actuam sobre a embarcação (fig. 7).

 
  

65 Caravela dos Descobrimentos — II (A — Mareação de bolina), p. 7.
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Vê-se pelo diagrama polar (fig. 8), cujas coordenadas são a força de

sustentação L (Cr) e aresistência D (Cp), como, para pequenos ângulos

de incidência, o melhor rendimento da vela (maior força propulsiva Fa-

-CR) se obtém com maior alongamento (relação entre a altura e a largura

média). Não há, no entanto, grande vantagem em alongamentos superio-

res a 3 para que não se eleve muito o ponto de aplicação da força lateral

Fu, que provoca o adornamento e o abatimento.

A vela deve ser curva. A curvatura para a qual, variando os ângulos

de incidência do vento, há menor variação da força propulsiva, Fr-Cr, é

a de 16% ou 1:6.25 (relação da flecha da vela para a corda respectiva

(fig. 9). E o melhor compromisso para a forma é a máxima curvatura e

meio, sendo plana na parte de ré (fig. 10).

 

Fig. 8 Fig. 9

O acréscimo de uma vela a ré vem dar maior eficiência à vela já exis-

tente, aumentando-lhe a sustentação e dando-lhe apoio para se opor ao

«bater do pano».

66 Caravela dos Descobrimentos — II (A — Mareação de bolina), p. 38.
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2 — Aspectos hidrodinâmicos “

Para a bolina não basta apenas considerar o comportamento da vela;

é muito importante o comportamento do casco. Assim, tal como o vento

incide sobre a vela com um pequeno ângulo, «, o fluxo de água, no movi-

mento relativo água-casco, faz, com o plano longitudinal, um pequeno

ângulo, o ângulo de abatimento, A, (fig. 11), que é provocado pela força

lateral Fu (aerodinâmica) que também dá origem ao adornamento.

Para se opor ao adornamento, necessita a embarcação de ter boa esta-

bilidade; a oposição ao abatimento é feita, passivamente, pela área do plano

lateral da carena e, activamente, pela força de resistência lateral, Fs,

(hidrodinâmica) criada pela acção do fluxo de água a incidir sobre o casco

com o pequeno ângulo de incidência A.

O alongamento do plano lateral da carena (relação entre o calado e o

comprimento médio deste plano) é importante para o valor da resistência

lateral, Fs, tal como o alongamento da vela é importante para a força de

sustentação L.

Para a mesma área do plano lateral, obtém-se um alongamento maior

em relação a um paralelogramo, se tiver a forma de um trapézio em que

c, 15º 18º

 

 

 

     
 um2——

Curv -1/13,5 

 

Fig. 10 Fig. 11
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a base menor é a inferior (fig. 12) ou houver uma diferença de calados

(figs. 4 e 5).

Uma carena mais alongada verticalmente torna a embarcação viva à

bolina, podendo cingi-la mais ao vento e virar num curto espaço, mas exige

atenção constante ao leme. Uma embarcação com quilha comprida e hori-

zontal tem garantida a estabilidade de rota, mas responde ao leme len-

tamente.

A resistência hidrodinâmica total do casco, R, é constituída principal-

mente pela resistência de atrito e pela resistência residual — conjunto das

resistências de formação de ondas, induzida (devida ao abatimento) e de

adornamento.

A resistência de formação de ondas torna pouco desejável a forma per-

filada (fig. 13, parte superior) que é a mais favorável para um corpo sólido

que se desloca no meio de um único fluído. Para o corpo que corta a super-

fície de separação de dois fluídos (fig. 13, parte inferior), a boca do casco

  

 

 

Fig. 12 Fig. 13

deve alargar suavemente desde a roda de proa, de forma a apresentar o

menor obstáculo possível ao movimento; depois de atingir a boca máxima,

deve ir estreitando lentamente para que o gradiente positivo de pressão seja

muito pequeno a fim de ser retardada a separação da camada limite. Essa

separação vai tornar de pouco interesse a forma do casco que fica para

ré do ponto em que ela se dá.
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A forma perfilada, com forte ângulo da entrada (ângulo entre a linha

de flutuação e a linha de mediania), constituiria um obstáculo ao deslo-

camento, contribuindo mais fortemente para a formação dos sistemas de

ondas de proa e de popa; nestes dois sistemas, cada um deles com ondas

divergentes e transversais, as ondas transversais da proa e as da popa, com

ou sem diferença de fase, sobrepõem-se. E são importantes estas ondas

quanto à resistência criada, que é proporcional ao comprimento da onda

resultante. Um forte ângulo de entrada não tem, no entanto, incoveniente

de maior para o valor da resistência de ondas se a velocidade for fraca

(caso das caravelas), e as águas calmas. Porém, com vaga, uma embar-

cação que navegue à bolina, portanto com mar de vante, a proa perfilada

produzirá um enfreamento da velocidade *”.

A resistência de ondas é função duma potência da velocidade da embar-

cação; o expoente é inicialmente 2, subindo depois rapidamente (fig. 14).

Do estudo desta resistência podem determinar-se limites de velocidade.
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Fig. 14

67 Ar Vag, Bernard Cadoret, Dominique Duviard, Jaques Guillet, Henry Kérisit, 2.º

edição, Editions de 1'Estran, Douarnenez, 1984, p. XI.

Au Large, Alain Gliksman, Neptune Éditions Maritimes et d'Outres-Mer, Paris, 1979,

p. 229.
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Numa embarcação à vela, de quilha, relativamente pesada, a velocidade

máxima é dada pela expressão Vs (em nós)= KvL(empés). lates famo-

sos das regatas da Taça da América puderam alcançar valores de K de

1.45, mas a maior parte navega a uma velocidade média correspondente

ak = 0.9

Para cada embarcação há um ângulo crítico de adornamento; a partir

deste ângulo o aumento da intensidade do vento faz aumentar o ador-

namento, diminuindo a velocidade (fig. 15).

Sem serem conhecidos, os princípios aero-hidrodinâmicos acabaram por

ser seguidos com maior ou menor felicidade, quando, sob a premência das

necessidades, se buscaram transformações para obter um maior rendimento

das embarcações.
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3 — Influência mediterrânea *

A mareação de bolina, cedo utilizada, foi facilitada com a transfor-

mação da vela redonda na vela de pendão e na vela de espicha, mas a

própria vela redonda aparelhada num mastro a meio navio, com alguns

artifícios, permitiu também o seu uso.

68 Caravela dos Descobrimentos — II (B — Uso da bolina), p. 10.
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No mar Eritreu (parte do Oceano Índico a W da linha Colombo-Zan-

zibar, incluindo os Mares Vermelho e de Oman e o Golfo Pérsico) a vela

redonda sem carregadeiras, a bolinar, evoluiu para o bastado quadrangular.

No Mediterrâneo, antes e a seguir ao início da era cristã, desenvolve-se

a vela de espicha (fig. 16), e a vela redonda com carregadeiras evoluiu,

ao procurar a bolina, para o bastardo triangular (fig. 17).

O bastardo triangular era a única vela representada no Mediterrâneo no

século IX (fig. 18) e continuava a existir neste Mar ainda em temposrela-

  
É Fig. 16

 

Fig. 18

tivamente recentes: são exemplos as barcas catalã de Languedoque (fig.

19) € e espanhola (fig. 20) 7º, de um e de outro lado da fronteira franco-

-espanhola.
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  Fig. 19 Fig. 20

Entre as embarcações relativamente recentes do Mediterrâneo cita-se a

tartana do século XVIII (fig. 21) 7!, com um mastro grande central e ver-

tical e outro, a vante, com o pé encostado à roda de proa e inclinado para

vante e com uma vela latina (polaca) idêntica à grande. O peso deste mas-

tro da polaca, do beque e ainda da artilharia exigia o desenvolvimento do

volume de casco à proa (ficando o casco com a forma de um peixe com

grande cabeça) para permitir levantar-se com mar grosso.

O «bateau boeuf» do Golfo de Leão (fig. 22) 2, pode considerar-se
a

derivado da tartana à qual tivesse sido retirado o mastro da polaca,

 

69 Bateaux des Côtes de France, François Beaudouin, Edition des 4 seigneurs, Greno-
ble, 1975, p. 25.

70 Pesqueros Esparioles, Juan Carlos Arbex, Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentacion, 1987, p. 222.

71 Bateaux des Côtes de France, ob. cit., p. 26.

72 Ibid., p. 47.
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substituindo-o por um estai, sem alterações do casco. O alívio causado pela

saída do mastro de vante e do pesado aparelho fez elevar a proa produ-

zindo uma diferença.de calados. Ficou sendo a única embarcação do Medi-

terrâneo com esta característica ?.

A tartana provençal (fig. 23), tartana em que também desapareceu o mas-

tro de proa, as formas do casco a vante foram adelgaçadas. Foi assim con-

 

Fig. 23

servada a posição horizontal da quilha, considerada indispensável nas

embarcações de carga ”*.

4 — A Caravela

Na costa atlântica sul espanhola, as embarcações eram do mesmo tipo

das mediterrâneas, o que é natural, dada a continuidade das condições cli-

máticas e de mar.

No litoral sul português, por sua vez continuação do espanhol, as embar-

cações sofreram igualmente a influência mediterrânea, bem diferente das

influências que se exerceram na Galiza e na costa N de Portugal.

No Norte, a influência dos vizinhos e as suas invasões foram misturando

características das suas embarcações com as das que existiam na zona, e

os assaltos ao litoral forçosamente dificultaram qualquer acção continuada

numa evolução para melhorar e adaptar os meios de pesca e de transporte.

Alan Moore ?* chama a atenção para o facto de ser impressionante,

para as pessoas não habituadas, a envergadura da vela das embarcações

73 Ibid., p. 46.

74 Ibid., p. 57.

75 Last Days of Mast & Sail, David & Charles, 2.º edição, 1970, p. 90.
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terrâneo, as suas embarcações não estão sujeitas ao castigo que sofrem,

num temporal, as do Mar do Norte.

A vela bastarda (triangular, como, aliás, a quadrangular) com pique alto

e estreito, numa verga longa e a adelgaçar, era própria das zonas onde

o ar é mais leve e mais quente; geralmente não tinha guardins para que

numa refrega a torção da vela fosse uma salvaguarda. Sendo a verga mais

horizontal e mais curta podia usar os guardins com menos riscos *.

Muito antigas seriam as embarcações do Algarve com as características

mediterrâneas e que ao longo da costa Oeste transportariam pescado e mer-

cadorias.

A frequência das viagens teria obrigado à melhoria das embarcações para

ser alcançado maior rendimento do que naquelas que apenas subiam de

latitude em períodos espaçados.

O longo uso do bastardo no Mediterrâneo ter-lhe-ia dado já um nível

de aperfeiçoamento satisfatório; um novo aperfeiçoamento nas embarcações

para subirem a costa W teria de ser conseguido com novas características

do casco. E apareceram o aguçamento da proa, para o avanço contra a

vaga, e o alongamento do casco (por diferença de calados), para uma maior

sensibilidade do leme e menor abatimento.

Muito cedo e por longo tempo deveriam ter sido feitas as tentativas para

se conseguirem estes aperfeiçoamentos. Talvez até construtores e marinhei-

ros árabes, durante o tempo da ocupação muçulmana, tenham contribu-

ído também para a evolução, dado o conhecimento das formas e das qua-

lidades das suas embarcações cosidas; porém, só se tem conhecimento de

embarcações árabes das décadas de 1220 e 12307.

A caravela seria o tipo, ou um dos tipos de embarcações portuguesas

que sofreram a evolução do casco. Irradiando directamente do Algarve e,

posteriormente, também de alguns portos mais ao Norte, onde já então

76 Last Days of Mast & Sail, ob. cit., p. 93.

7 Caravela dos Descobrimentos — II (Uso da bolina), p. 72.
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se construiam, ela pôde alcançar todo o litoral e fixar-se ao longo dele,

tão apreciada era já, ainda antes da reconquista terminar. Era e conti-

nuou a ser uma embarcação idêntica, no aparelho, às do Mediterrâneo e,

portanto, às espanholas do Sul (algumas das quais vieram a ser chamadas

caravelas), mas, mercê das transformações, que sofreu no casco, tinha a

qualidade de se cingir mais ao vento.

A caravela portuguesa era assim uma embarcação única, apropriada à

nossa costa, não sendo importante para os estrangeiros e só lhes podendo

interessar ocasionalmente.

Como o bastardo não era próprio de climas frios, utilizavam-se neles,

para os mesmosfins, outros tipos de velas latinas. Assim sucedia no pró-

prio Mediterrâneo; no Nordeste deste Mar, que é muito frio no inverno,

era notória a influência da vela de espicha (fig. 16), que, aliás, já lá exis-

tia antes da era cristã 8.

Nos mares do Norte foi a vela da pendão (fig. 24), que também se encon-

trava no Mediterrâneo, que maior satisfação deu às necessidades de bolina.

 

Fig. 24 

O desenvolvimento da vela de pendão nos mares do Norte no século

XVIII” veio fazer-se sentir na nossa costa, não só pelo seu uso como

TB Last Days of Mast & Sail, ob. cit., p. 92.

Caravela dos Descobrimentos — IH (B — Uso da bolina), p. 18.

79 Caravela dos Descobrimentos — II (C — Bolina na costa portuguesa), p. 10.

Armações do Barco Poveiro — Modalidades, Lixa Filgueiras, p. 20.

Bateaux des Cótes de France, ob. cit., p. 144.

Last Days of Mast & Sail, ob. cit., p. 206.

Ar Vag, ob. cit., p. 104.

33



ainda na sua evolução para a vela de bastardo quadrangular, que veio a

substituir o bastardo triangular, modificando a posição dos mastros nas

embarcações e das ostagaduras nas vergas. São testemunhas desta evolução

e caíque e a canoa da picada.

Nestas embarcações — caíque e canoa, com bastardo quadrangular, que

apresentava sobre o triangular algumas vantagens — o casco, no essen-

cial, ficou o mesmo da caravela; apenas teria havido os naturais aperfei-

çoamentos de forma.

As caravelas devem ter sofrido modificações idênticas às de outras embar-

cações em circunstâncias semelhantes. No início, o afastamento da costa,

com possibilidade de mau tempo,e a realização de percursos relativamente

longos, com mar de popa, obrigariam a procurar um maior bordo livre

para protecção. Isso aconteceu, por exemplo, no último virar do século,

com as chalupas sardinheiras da Bretanha (comprimento de cerca de 10 m)

que aumentavam a altura do bordo livre, no caso de mau tempo, com a

ajuda de 6 ou 8 fortes falcas que cingiam a embarcação nos quatro quin-

tos de ré do seu comprimento. Tinham nos extremos a altura de 0.20 m,

mas, para se defenderem do marvindo de ré, iam-se elevando para a popa

até 0.45 m *.

Também, tal como os bretões de há um século, os contrutores das cara-

velas obedeceriam a técnicas de traçado e utilizariam moldes, mas não have-

ria nunca duas embarcações iguais. Entretanto, os utilizadores dariam indi-

cações aos construtores para conseguirem satisfazer determinados requisitos,

como chegarem-se mais ao vento ou aguentarem melhor o mar. A obser-

vação dos resultados obtidos em novas embarcações aumentaria a expe-

riência do utilizador e a do construtor e daria indicações para maiores

aperfeiçoamentos *!.

V — COMENTÁRIOS E OPINIÕES

Os avanços técnicos das caravelas faziam delas embarcações aptas para
seguirem ao longo das costas desconhecidas, fazerem o reconhecimento de
rios e enseadas e avançarem contra ventos e correntes.

80 Ar Vag, ob. cit., p. LVII.

81 Ibid., pp. XVII e XIX.
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Poucas são, porém, as opiniões sobre estes navios.
Em 1455, Cadamosto considera «as caravelas de Portugal os melhores

navios de vela que andam no mar» 2, mas só vão encontrar-se outras
opiniões cerca de um século depois.
O Padre Fernando Oliveira, conhecedor da construção naval em Por-

tugal e em muitos portos de Espanha, França, talvez Itália 3, Inglaterra
e, ainda, nalgumas terras mouras, não mostra nos seus trabalhos * ser

grande admirador das. caravelas e, como navegador (parece ter sido prin-
cipalmente piloto de galés) teve com elas uma experiência desagradável.
A frota $ de quatro caravelas darmada, um caravelão descoberto e um
fragatim de 15 ou 16 remos por banda, em que embarcou, e que levou
o rei de Belez à sua terra, em 1552, foi atacada por 25 galés mouras que
fizem 210 cativos *%.
No capítulo «Dos navios para as armadas» na Arte da Guerra no

Mar *”, o P. Fernando Oliveira faz algumas considerações sobre carave-
las latinas: «Não quizera dizer isto que agora vou dizer porque sei que
há muitos de parecer contrário, porém todavia porque creio que vivem
enganados, quero mover a questão para que praticando se conheça a ver-
dade. A mim me pareceu sempre que caravelas darmada * não eram tão

82 Descobrimentos Portugueses, Silva Marques, ob. cit., supl. vol. I, p. 166;

83 De «Experiência e Conhecimento na Construção Naval Portuguesa so século XVI —

Os Tratados de Fernando Oliveira», Francisco Contente Domingues, C.E.H.C.A., Instituto

de Investigação Científica Tropical, Lisboa, 1985, p. 350: «não temos testemunho directo

(por outras vias que não o seu depoimento) de que tivesse andado por Itália, mas é possível

que o tenha feito durante os anos em que não conhecemos exactamente os seus passos».

84 Arte da Guerra no Mar, 1555, edição do Arquivo Histórico de Marinha, Lisboa, 1937.

Ars Nautica, ms. de 1570, de cuja tradução se tomou conhecimento por gentileza de

Teixeira da Mota.

Livro da Fábrica das Naus (posterior a 1570) publicado em «O Padre Fernando Oliveira

e a sua Obra Náutica», Henrique Lopes de Mendonça, Academia Real das Ciências, Lisboa,

1898.

85 Arte da Guerra no Mar, ob.cit. II parte, cap. XII, p. 121.

86 «O Padre Fernando Oliveira e a sua Obra Náutica», ob. cit., p. 132.

87? Arte da Guerra no Mar, ob. cit., Il parte, cap. I, pp. 67 e 68.

88 A expressão navios darmada quererá significar que andam darmada,isto é, que andam

em serviço de vigilância ou à cata do inimigo, em determinada área, como diz Humberto

Leitão (Dicionário da Linguagem de Marinha Antiga e Actual), que exemplifica com uma

passagem de Gaspar Correia (Lendas da India, ed. 1858, II, 597): «mandou... em um navio

muito veleiro e bem armado que fosse andar darmada sobre Pacem». De resto, Fernando

Oliveira conta que ingleses fizeram de vela 10 navios aos quais sairam 18 galés franceses,

mas largando para o mar mais 25 ou 30 navios ingleses, as galés retiraram por julgarem que
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boas como são gabadas, por serem um género de navios misturado e neu-

tro, e as partes que tomam de cada um dos outros géneros serem os pio-

res, como mulato».
«Os géneros de navios mais distintos são redondo e latino. De navios

de vela digo, onde eles mais mostram a distinção quero dizer na vela, sem

embargo que também nos cascos são diferentes. O navio do remo sem vela

não faz género nem espécie de navio...»
«Daqueles dois géneros, a caravela toma dos latinos a vela e dos redon-

dos o casco mas não a melhor forma de casco, porque as caravelas são
mais estreitas do que requerem as proporções que consigo e suas partes

deve ter o navio redondo, o qual deve responder a três por um, convém

a saber, terá três larguras na longura, o que não têm as caravelas, que são
mais longas do que demanda a sua largura ”. Não é nada ser longas por-
que a longura é boa quando a largura é suficiente, mas elas para nave-
garem fazem-se tão estreitas que não sofrem vela e se pela muita quilha
que têm podem com a vela, então têm outro pior que não carregam nada
nem navegam à popa posto que entrem muito no vento» ”.
E nesta transcrição está confirmado por Fernando Oliveira que a cara-

vela era bolineira e que tinha muita quilha para sofrer vela, o que cor-

responderá a um alongamento vertical da carena, com rota instável em

mareação da quadra; será isto que lhe faz dizer que não navega à popa.
Não pode haver dúvida do que Fernando Oliveira, ao falar deste navio,

se refere à caravela latina. Com efeito, «também para a guerra tem um

inconveniente, que por falta de castelo de proa, que não têm, descobrem
o convés e abrem a alcáçova e ficam desamparadas a quantas pedradas
lhes quiserem tirar». Por outro lado, pondo de parte o respeito pelo valor
da experiência diz que «a vela que tomam as caravelas dos navios latinos,
também é a pior forma de vela porque é triangular, figura que menos com-

preende que todas, pelo que toma menos vento, e se lhe não dessem a

pena alta escassamente levaria o navio» *!.
Embora Fernando Oliveira não concorde com a sua constituição e forma,

ele traça, nas suaslinhas gerais, a caravela darmada com excepção do adel-
gaçamento de proa, com o qual está em desacordo. Segundo ele, «a natu-
reza tanto dos peixes como das aves que caminham deslizando, formou
as partes anteriores mais ou menos maiores. As cabeças dos peixes são,

em geral, mais grossas do que as caudas e os ombros das aves mais gros-

eram todos darmada; depois souberam (os franceses e Fernando Oliveira, com eles) quesomente

os dez primeiros eram armados, e os demais não (Arte da Guerra no Mar, II parte, cap.

10, p. 117). ,

8º Daqui o ter-lhe chamado um navio misturado e neutro.

90 Arte da Guerra no Mar, ob. cit., p. 68.

91 Tbid.
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sos do que a parte de trás (os ovos quando são postos saem pela parte
mais redonda)... Portanto, a proa seja grossa com uma grossura

módica... ?. Preferia, como se verifica, a forma perfilada contra o que

mandam a experiência e a teoria agora conhecida.
O cardeal D. Henrique, regente, encarregou D. Jerónimo Osório, bispo

de Silves, de escrever a história do Rei Venturoso, o que fez ? num latim
impecável, segundo a opinião do Padre Manuel do Nascimento *”.

Confessa D. Jerónimo que poucos subsídios aduziu à crónica do Feli-
císsimo Rei D. Manuel, de 1566, que lhe serviu de padrão: apenas algu-
mas notas da sua lavra e quaisquer informes que recolhera de bocas fide-
dignas *.
Damião de Gois diz que com as naus que partiram de Lisboa em 10

de Fevereiro de 1502, el-Rei mandou madeira lavrada para uma caravela

que havia de armar em Moçambique para guarda daquela costa até
Sofala *.
A propósito desta caravela, D. Jerónimo Osório faz uma descrição deste

tipo de navio *.
«Gama tinha encarregado Sodré, enquanto ele se deslocava a Sofala, de

construir no porto de Moçambique um navio, daqueles a que os Portu-
gueses dão o nome de caravelas, para O que tinham sido transportados
de Portugal, naquela frota, os materiais preparados.
«A sua configuração é a seguinte: não têm cestos de gávea; as vergas

não são transversais formando ângulos iguais, mas oblíquas, e ligadas aos
mastros um pouco abaixo dos topes. As velas são em forma de triângulo,
cuja base não se ergue muito acima da borda.
«As vergas são na parte inferior, que se amura ao longo da borda, mais

grossas, à semelhança do mastro; a partir daí tornam-se pouco a pouco,
mais delgadas até ao penol. Os Portugueses usam este género de navio nas
actividades bélicas em razão de sua grande ligeireza.

92 Ars Náutica, ob. cit., II parte, cap. I, art.º 2.º 8 12.

93 De Rebus Emmanuelis, Heronymi Osorii, Lusitani Silvensis in Algarbiis Episcopi,
Conimbrica, MDCCLXXXXI. A primeira edição é de 1571.

% Da Vida a Feitos de El-Rei D. Manuel de Jerónimo Osório, tradução do Padre Fran-

cisco Manuel do Nascimento em 1804. Edição da Livraria Civilização, Porto, 1944, Introdução.

95 Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, Damião de Góis, 9.º edição, Coimra, 1949,

vol I, p. 163.

% De Rebus Ermmanuelis, ob. cit., pp. 238 e 239.

Como a tradução do Padre Francisco Manuel do Nascimento (Filinto Elígio), insigne

latinista, em «Da Vida e feitos de El-Rei D. Manuel», ob. cit., é um pouco estranha em

termos marinheiros, foi pedido ao Capelão da Armada, capitão-de-fragata Padre David Vaz

Monteiro, que fizesse, com absoluta independência, uma tradução do que De Rebus Emma-

nuelis relata. A sua gentileza permitiu poder dispor de duas traduções distintas e conseguir,

ouvidas as suas observações, a tradução que se apresenta.
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«Com efeito, apontam muito facilmente a parte inferior das vergas ou

para a proa ou para o través, para amurar; e viram-se muito rapidamente,

ora da direita para a esquerda, ora da esquerda para a direita; e conforme

lhes parece que é útil para a navegação, largam ou ferram muito facil-

mente as velas que estão presas pelos punhos que na verga estão em opo-

sição; e para onde quer que o vento sopre, logo para aí, sem tardança,

oferecem os bojos das velas e todo o vento lhes faz jeito, de tal maneira

que, muitas vezes, impelidas dos lados, mantêm com a maior facilidade

uma rota a direito, e, com o mesmo vento, mudando subitamente do rumo,

são levadas em sentido oposto com velocidade incrível».

Pela mesma época também dois espanhóis ligados ao mar apreciam as

caravelas. .

D. Garcia de Toledo, em 1572, em carta a D. João de Áustria referia-

-seY às caravelas de Portugal afirmando que eram, além de ligeiras,

muito veleiras, e de grande mobilidade.

D. João Escaldante de Mendonza *, em 1575, ao referir-se aos navios

latinos engloba caravelas e caravelões, bergantins e fragatas. Considera que

para estas espécies e géneros de navios o modo de navegar é muito peri-

goso, especialmente no alto mar e nas navegações dos mares e terras meri-

dionais e ocidentais: e assim só são bons, como eles andam, para os nave-

gantes portugueses e para as demais províncias que os usam € inventaram

para seus propósitos e usos de navegar, barlaventando com vento escasso

para suas pontas e cabos, que para estes efeitos foi e é a melhor invenção

que até estes nossos tempos se achou.

VI — MANOBRA DE VIRAR DE BORDO

O antigo bastardo mediterrâneo, como ainda o recentemente existente,

virava em roda. O seu mastro a meio de embarcação, inclinado para vante,

prestava-se a essa manobra fácil de realizar, se feita com correcção, uma

vez que o próprio vento ajudava a passar o largo pano de um bordo para

o outro, tal como acontecia nos pangaios com bastardo quadrangular. Esta

era também a manobra de virar dos traquetes das galés ”.

O virar em roda, quando bem executado, era fácil, rápido, não havendo

praticamente perda de caminho.

97 Quirino da Fonseca, citando Navarrete, em Caravela Portuguesa, ob. cit., 1.º parte,

p. 110.

98 Itinerário de Navegacion de los Mares y Tierras Occidentales compuesto por ele Capi-

tan Jhoan de Escalante de Mendonza, in À la Mar Madera libro quinto de los Disquisicio-

nes Náuticas por el Capitan de navio Cesareo Fernandez Duro, Madrid, 1880, p. 460.

99 Caravela dos Descobrimentos — II (C — Bolina na costa portuguesa), pp. 44 a 46.
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É Fernando Oliveira que diz: «Vira também a vela latina suas antenas
trocando de um bordo para outro sobolo mastro com grande trabalho e
perigo, como vemos, e às vezes padecemos» 1º.
A palavra sobolo, segundo os dicionários, tem o significado de sobre

o o, Assim, sobolo mastro quererá dizer que as antenas passavam por
ante-a-vante do mastro, uma vez que as referências a bordo são feitas a

partir da popa. Mas é este mesmo o significado que Fernando Oliveira
dá também, na Arte da Guerra no Mar, quandoescreve: «a cidade de Belez
será quando muito como Sesimbra sem cerca nem fortaleza outra mais em
que o penhão o qual está dentro no mar sobola cidade, e sobre seu porto,
por isso não aportámos na cidade porque o Penhão estava pelo xerife con-
trário ao dito rei» /2, Isto é, a ilha do Penhão, que tinha 86 m de

altura !3, estava diante '“ da cidade e sobre o porto, dominando-o. Por-

tanto, aplicando esta significação à descrição, a caravela ao virar passava
a verga para o outro bordo diante do mastro.
E seria com grande trabalho porque a área do pano era muita e podia

ser perigosa a manobra, se não fosse bem feita. A galé do barão de São
Brachart (onde Fernando Oliveira era piloto) foi tomada pelos ingleses por
os marinheiros virarem a vela sobolo mastro fora de tempo !$.

Também D. João Escalante de Mendonza se refere ao virar: «... os
navios latinos... quando vão barlaventeando, para fazer outra volta, têm
necessidade de trazer o carro ao pé do mastro e passá-lo por dentro da
enxárcia, como se faz em todas as caravelas e caravelões, bergantins e

fragatas» 1%,
A indicação de fazer outra volta quando vão barlaventando pode dar

a ideia de que se devia tratar de virar por davante, mas a descrição que
se segue não confirma essa interpretação Imagine-se que se aplica esta dese-
rição a um caíque, embarcação em que a forma de virar satisfatória é por

100 Arte da Guerra no Mar, ob. cit., Parte II, cap. 1.º, p. 68.

101 Dicionário de Morais, 1957, vol. X.

i02 Arte da Guerra no Mar, ob. cit., Parte II, cap. 2.º, p. 122.

103 Mediterranean Pilot, vol. I, 1978, N.P. 45, Hydrographer of the Navy, p. 25.

104 Relación de la costa aliende de Juan Gaitán de 1505, transcrito por Jiménez de la

Espada, La guerra del moro, p. 188, in História Económica e Social da Expansão Portu-

guesa, Vitorino Magalhães Godinho, Terra-Editora, 1947, p. 27: «Velez de Gomero es lugar

de cuatrocientos vecinos. La población está asentada al pie de una sierra muy agra donde

se recogen cuando se les oferece necessidad; é puestos en la sierra, no se les puede facer

dano, por la aspereza de la sierra. Delante del puerto de Velez está un peiion».

105 Arte da Guerra no Mar, ob. cit., cap. XII, p. 48.

1066 Disquisiciones Náuticas, ob. cit., p. 460.
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davante; nesta embarcação, a verga está por dentro da enxárcia e, para

virar, O carro é trazido por ante-a-ré do mastro para o outro bordo, con-

tinuando a verga sempre entre o mastro e a enxárcia. Para descrever esta

manobra seria estranho dizer que o carro tinha de ir ao pé do mastro e

passar por dentro de enxárcia.

Tratando-se de uma embarcação com a verga por fora de enxárcia, O

virar normal é em roda; quando a popa se aproxima da linha de vento,

a verga e a vela, folgada a escota, vão para a proa, tornando-se neces-

sário imitar a verga com o mastro para cambar a verga e a vela por ante-

-a-vante, para o que o carro é trazido ao pé do mastro e metido um pouco

por dentro da enxárcia do lado do mastro em que vinha a verga; assim,

a pena cai para o outro bordo, o carro vai procurar o lugar da nova amura

e a vela camba e é caçada pela escota, que passou por fora de tudo.

Se este virar dá algum incómodo, não corresponde nem a perda de

tempo, nem, principalmente, de caminho, dada a grande mobilidade da

caravela.
Há, na manobra indicada, uma relação entre o que afirma D. João Esca-

lante de Mendonza sobre a necessidade de trazer o carro ao pé do mastro

e passá-lo por dentro da enxárcia e o que afirma Fernando Oliveira: «navios

latinos requerem a tolda mais recolhida para ré porque dê lugar ao carro

ir a ré quando viram: e serão tanto recolhidas ou retiradas atrás quanto

baste para dar o lugar que digo» !”.

Se o carro não viesse ao pé do mastro, metendo-se um pouco por den-

tro da enxárcia, podia virar-se em roda, mas a mareação ficaria contra

o pau: ao arribar a embarcação, entrava-se com a escota e quando o punho

da escota passasse pela linha de vento, folgava-se a escota e a verga e à

vela cambavam, ficando por ante-a-ré do mastro e da enxárcia.

As Advertências de Navegantes, mais tardiamente (a exposição «Ao lei-

tor» foi escrita em Dezembro de 1640), tratam da manobra de virar e mos-

tam a diferença entre o procedimento nas mezenas dos navios redondos

e no pano das caravelas.

«A mezenas são velas latinas porém mareiam-se com diferença das cara-

velas, porque nestas andam as velas por fora da enxárcia e para virarem

andam as vergas por ante-a-vante dos mastros e não cosem bem de ló,

e para o fazerem largam a enxárcia de sotavento; o que fica pelo con-

trário nas velas latinas na arte redonda, porque as velas andam por den-

tro da sua enxárcia e as viram por ante-a-ré dos mastros e quando em

popa largam a enxárcia e a dão ao brandal do mesmo mastro que está

por ante-a-vante e nas caravelas ficam por ante-a-ré» 168.

Assim, vê-se que nas velas das caravelas o virar normal é em roda, pas-

sando vela e verga por fora da enxárcia e ante-a-vante do mastro,e, quando

navegam à bolina, para se cingirem muito ao vento têm de folgar a enxár-

107 Livro da Fábrica de Naus, ob. cit., p. 212.

108 Ms. de capitão Marcos Serveira de Aguilar, cap. 17, p. 71.
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cia de sotavento; em popa não há qualquer problema com a enxárcia, que
está por ante-a-ré. As mezenas da arte redonda, com as vergas entre o mas-
tro e a enxárcia, para virarem, ficando de boa volta, passam verga e vela
por ante-a-ré do mastro, isto é, o virar normal é por davante; podem facil-
mente conserem bem de ló, pois nada se opõe, mas quando navegam em
popa larga-se a enxárcia de sotavento, que passa ao brandal do mastro
que está por ante-a-vante.

Uma pintura de Rafael (de princípio do século XVI), representa (fig.
25) a manobra de virar em roda do traquete de uma galé 1º e a figura
26, pertencente a um dos manuscritos gregos do século IX (Mediterrâneo),

  
Fig. 25 Fig. 26

que apresentam embarcações latinas, parece mostrar o fim de uma mano-

bra de virar em roda.
O quadro de meados do século XVII (fig. 27) !!º da partida de S. Fran-

 

Fig. 27

109 Caravela dos Descobrimentos — II (C-Bolina na costa portuguesa), p. 44.

HO De meados do século XVII ou época de D. João IV: Caravela Portuguesa, ob. cit.,

parte II, fig. 95.
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cisco Xavier de Lisboa, para a Índia ''!, existente no Museu de Arte

Antiga, mostra vários tipos de navios de vela, entre eles bastardos. O vento,

em toda a zona do quadro parece ser do quadrante de NE.

No centro do quadro (fig. 28) está um navio tendo 3 mastros com bas-

tardos envergados (dois caçados e um ferrado). A disposição das velas faz

 
Fig. 28

crer que o navio vinha com amuras a BB e que está a terminar a manobra

de virar em roda, ficando com amuras a EB. A vela grande já está com

amuras a EB e o traquete vai chegar a meio de manobra: a verga está

prestes a ser imitada com o mastro, indo o carro para junto do mastro,

a EB e um pouco a ré, para que a pena caia a BB (como já está no grande);

a vela do traquete, cheia, ainda está por EB, mas o punho da escota vem

a caminho de BB; um pouco mais e a vela estará por BB, amurada e caçada

como já está a do grande, terminando a manobra de virar.

Na vista panorâmica de Lisboa, existente na Biblioteca da Universidade

de Leida '!2 há na parte Leste, onde parece reinar vento dos quadrantes

Hi S, Francisco Xavier (1506-1552) saiu de Lisboa em 7 de Abril de 1541 e chegou a.

Goa em 6 de Maio de 1542: História de Barcelos, vol. III, p. 294.

I2 Cópia no Museu da Cidade de Lisboa.
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do Sul, duas embarcações (fig. 29), uma que vai para montante e outra,
mais à direita, que iria para juzante e que começou a virar em roda. Esta
embarcação (fig. 30) iniciou já a guinada para EB — o patrão entrou com
o punho do remo de governo de EB — a escota foi folgada e a vela, lar-
gada ao vento, está a panejar. O chicote da escota foi levado para BB,
passando por ante-a-vante do mastro, pelo marinheiro que vai trazer o carro
ao pé do mastro, um pouco a BB e a ré, para fazer passar a pena da verga
de EB para BB. Entretanto, continuando a embarcação a guinar para EB,
a vela, desfraldada ao vento, vai contornando o mastro, pela proa, para
BB, sendo a escota, pouco a pouco, caçada a BB. O carro será amurado

a EB, mareando-se ao novo rumo, para montante.

 

VII — ARQUEAÇÃO

A capacidade de uma caravela — a sua tonelagem de arqueacção —
dependia, naturalmente, das dimensões e da forma do casco.

A unidade de medida era o tonel de seis palmos de goa de talha e qua-
tro de párea ou, melhor, o volume do paralelepípedo que circunscrevia o
tonel e que era, portanto, dadas as dimensões consideradas, de 96 palmos
de goa cúbicos, correspondentes a 1.610 mº 1º,
Não há indicações sobre a maneira como era feita a arqueação dos

navios, embora haja referências à tonelagem respectiva, que devia ser regis-
tada, como se vê nos Regulamentos de 1516 !'º e 1569 15,

113 Pimentel Barata in A Caravela Portuguesa, parte 1, Apêndice II, p. 316.

4 Sistema de Regimentos, vol. I, cap. CCXXXII, p. 137.

HS Systema ou Colleccção dos Regimentos Reais, Joseph Roberto Monteiro de Cam-
pos Coelho e Sousa, Lisboa, Tomo III, 1785, p. 355.
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Fernando Oliveira, no seu Livro de Fábrica das Naus !!6, trata da

arqueação de uma nau de 18 rumos de quilha, fazendo considerações sobre

o número de tonéis que podiam ser colocados a meio, nas logo acrescenta

que o raciocínio usado não podia ser extensivo a todo o comprimento pois

daria mais de mil tóneis quando na realidade — por causa dos recolhi-

mentos — não tinha mais de seiscentos.

Este comentário faz o autor dos «Dados históricos sobre arque-

ações» 7 considerar que o coeficiente de forma do caso da nau de 18

rumos de quilha seria 0.50. Dadas as formas da nau, o coeficiente de finura

seria maior, mas devia ter sido esse, aproximadamente, o coeficiente apli-

cável à arqueação das caravelas.

Observando o cálculo do volume de arqueação dos caíques, embarcações

tão grandes e até mesmo maiores do que as caravelas de meados do século

XV e com formas de cascobasicamente idênticas, é-se levado a admitir que

para embarcações com a grandeza e as qualidades conhecidas, o coeficiente

de forma teria sido sempre muito próximo de 0.50.

A primeira lei portuguesa sobre arqueação !!'º foi publicada em 14 de

Novembro de 1836 !!º. Por ela as chamadas lotações dos navios para o

pagamento dos direitos estipulados são feitos do modo seguinte:

a) o comprimento, a boca e o pontal são medidos em pés portugueses

(0.33 m);
b) multiplicam-se estas 3 dimensões e do produto deduz-se, nos navios

de vela, um terço;
c) o resultado obtido é dividido por 57.726 pés cúbicos.

Fazendo as conversões para unidades métricas, a arqueação é dada em

tóneis (1.6106 m) para um coeficiente de finura de 0.518 170,

116 O Padre Fernando Oliveira e a sua Obra Náutica, ob. cit., p. 181.

147 O preâmbulo do Decreto n.º 11022 de 9 de Fevereiro de 1925 considera estas notas

históricas uma ilustração indispensável à interpretação dos artigos do regulamento do Decreto

n.º 9902 e acrescenta que é justo que nele sejam encorporados sob a forma de introdução

reputada necessária.

118 Ver Dados históricos sobre arqueações.

19 Colecção de Leis e Decretos e outras Providências Regulamentares, 1836 (vol. II,

n.º 21), p. 538.

pés pés pés a
PxbxpiXxQ-a) cos xr xprs 0.667
 

120 =

57.726P*s cúbicos 44.81 8Pés cúbicos 1.288

pés pés pés 3 m m mcP's x b x pPS x 0.33 x 0518 = cMxb xP x 0.518

44.818Pés cúbicos x 0.033? 1.61067
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A carta de lei de 24 de Abril de 1844 12! considera a tonelada como
capacidade para arqueamento dos navios equivalentes a 100 palmos por-

cxbxp
tugueses (0.22 m) cúbicos e estabelece a fórmula para de-

terminar o número de toneladas de capacidade. O comprimento (c), a boca
(b) e o pontal (p) deviam ser medidos em palmos portugueses.

Neste processo, a tonelada de capacidade, equivalente a 100 palmos cúbi-

cos (1.0648 m ?), é inferior ao tonel (1.6106 m ?), mas a unidade de
medida linear — o palmo português (redondo) — também é inferior ao
palmo de goa. O resultado determinado pela fórmula, emborainferior, não
é muito diferente do número da arqueação em tonéis, considerando o coe-
ficiente da finura de 0.50; basta diminuir um pouco o coeficiente da finura
médio (0.467 em vez de 0.50) para se obterem valores iguais !2, Podem
tomar-se como exemplos deste processo os caíques Amélia — com pas-
saporte de 19 de Julho de 1867, concedido em Moçâmedes — e Três
Irmãos '3, também de Moçamedes !2. |

Entre 1888 e 1894 !5 encontram-se em Angola 8 caíques em que a
«lotação» é dada em metros cúbicos. As dimensões são em metros e o seu
produto é dividido pelo número 3.24. Esta lotação corresponde ao número

de tóneis de 1.6106 m ? !%.

21 Diário do Governo n.º 99 de 27 de Abril de 1844.

to coemos x bpamos x ppslmos palmos  bpabmos x prelmos x 0.22? mx bm x pn

324 324 0.222 3.45

m m m

= b” x 0.467
1.6106

123 Caíques do Algarve no Sul de Angoia, Alberto Iria, in Memórias do Centro de Estu-

dos de História Marítima, 1971, Lisboa, pp. 159 e 174.

 

IA Do caíque Amélia consta no seu registo o comprimento de roda a roda 54.7 pal-

mos, a largura média 16.5 palmos, o pontal 6.8 palmos e 18.9 toneladas; os elementos de

Três Irmãos são comprimento de roda a roda 59.5 palmos, largura média 15.8 palmos, pon-

tal 6.8 palmos e toneladas 19.7. Se, em vez da fórmula estabelecida pela carta da lei de 24

de Abril de 1844, fosse usada a arqueação em tonéis e considerado como 0.50 o coeficiente

de finura, teriam, respectivamente, 20.3 tonéis e 21.13. São números que, embora ligeira-

mente diferentes, dão ideia da grandeza das dimensões e capacidade das embarcações.

125 Os Caíques do Algarve no Sul de Angola, ob. cit., pp. 193 a 198.

126 Exemplos: m
S. João 1 (p. 193) JS3.207LIST yegm x 3,207 x 1.15m x —L:50

3.24 1.6106

 

13.175" — lotação (tonéis)

Judith (p. 196)4.32 — 25496 x —S50 38,733mº — Iotação
3.24 1.6106 (tonéis)
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Em 1892, para se calcular a arqueação, as medidas eram tomadas em
metros, mas a unidade de arqueação passou a ser de 2.83 m º, equivalente
a 100 pés ingleses (0.3048 m) cúbicos. Já em 1888 tinha sido estabelecido
que se determinaria, pelo processo Moorsom (a vigorar em Inglaterra desde
1854), a capacidade do navio em metros cúbicos e que o resultado obtido
se dividiria por 2.83.m ? para se obter a tonelagem !”; só, porém, pela
Organização dos Serviços dos Departamentos, Capitanias e respectivas Dele-
gações, de 1 de Dezembro de 1892, é que foi regulada a arqueação pelo
processo Moorsom.
A arqueação Moorsom pode ser determinada pelas Regras I ou II; pela

I são estabelecidas normas para calcular o volume de arqueação e a II é
utilizada em embarcações carregadas e em que não há, portanto, possi-
bilidade de fazer medições interiores. Para esta regra usa-se uma fórmula
em que se aplicam medidas exteriores e cujo resultado é tomado como capa-
cidade interior do navio.
O Decreto n.º 9902, de 5 de Julho de 1924, estabelece novas normas

de arqueação que actualizam as anteriores, dá maior precisão à tonelada
de arqueação — 2.832 m' — e cria, além das Regras I e II, o processo
especial de arqueação. Este processo é aplicado às embarcações de boca
aberta, às que não têm passaporte e, ainda, a todas as embarcações de
tráfego local. São abrangidos por ele, entre outros, os pequenos veleiros
de boca aberta, e pequenos veleiros com convés, sem passaporte. Este pro-
cesso consiste em calcular o produto das três dimensões, comprimento, boca
e portal, expressas em metros, e dividir esse produto por um factor para
se obter o número de toneladas Moorsom que representa a arqueação bruta.
Para o caso dos bugues o factor utilizado é 5.8 '8, que corresponde a um
coeficiente de finura de 0.488 !”.
Para se ter uma ideia aproximada, mas suficiente para o grau de apro-

ximação que interessa, do volume de arqueação de uma caravela de mea-
dos do século XV, bastará calcular o produto em que os factores são o
comprimento, a boca, o portal e o coeficiente de finura 0.50.

VIII — DIMENSÕES DE DUAS CARAVELAS

As «Corosidades» !º de Gonçalo de Sousa, dos fins do século XVI,

apresentam as medidas de uma caravela: «terá de comprido por quilha oito

127 Por carta de lei de 23 de Junho de 1888, Diário do Governo n.º 142 de 25 de Janeiro

de 1888.

128 Ao Senhor Joaquim Trindade, arqueador na Inspecção Geral de Navios, agradece-se

as gentilezas dispensadas e os elementos fornecidos para o estudo deste assunto.

po Cxbrxp” o Mxblxplo cm x bm x pm x 0.488

s.8 2.832 x 2.048 2.832
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rumos, terá de boca dezasseis palmos, a roda de proa terá de alto quinze
palmos, lançará seis, torzará no meio nove palmos, na proa treze e meio
e sete palmos e méio de sental, a roda de proa terá de alto dezassete pal-
mos» Bl,
Deve ter-se em conta que «todo o navio de trezentas toneladas para baixo

se contará por palmos redondos; convém a saber boca e altura das cober-

tas e mareagem, mas'o comprimento... E se o navio for ligeiro de guerra
pôr a boca dele a quarta parte do comprimento que o navio tiver de
almeida até à ponta da roda, o que chamam eslora» !?2,

Considerando as medidas em plamos de goa e redondos e obtendo a
equivalência em metros, teria a caravela: quilha — 12.288 m, lançamento
— 1.536 m e, portanto, eslora — 13.824 m, altura da roda de proa —

3.30 m, de popa — 3.74, boca — 3.52 m e pontal — 1.65 m.
Tendo em atenção o que foi dito sobre arqueação, pode calcular-se, apro-

ximadamente, o número de tonéis, tomando o. coeficiente de finura de 0.50:

13.824m x 3.52m x 1.65m x 0.5

1.6106 mº
= 24.925

 

As «Corosidades» dizem que esta caravela é de cinquenta meios.

Pode também tentar-se o cálculo das dimensões da caravela em que nave-
gou Codamosto, em 1456, e que não seriam muito diferentes das indica-

das em «Corosidades».
Sendo a caravela um pouco maior que uma almadia grande ! (12 m),

mas necessariamente com maior boca (o comprimento com cerca de 3.6
bocas) e pontal um pouco maior que um terço da boca, poderão admitir-
-se as seguintes dimensões aproximadas: comprimento 15 m, boca 4.1 m

e pontal 1.5 m.
Considerando a bota como unidade de arqueação (talha — 3 pés vene-

zianos e párea — 2; paralelepípedo circunscrito — 0.5145 mº) 33 a cara-

30 Colectânea de manuscritos (Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra) que inclui
uma parte sobre construção naval. Quanto à data, apenas se pode concluir, pelos textos e

tipos dos navios, que é do final do século XVI e princípio do seguinte: O Traçado das Naus

e Galeões Portugueses de 1550-1580 a 1640, J.C. Pimentel Barata, in Estudos de Arque-

ologia Naval, Imprensa Nacional — Casa da Moeda, Lisboa 1989, parte I, p. 158.

331 Corosidades, p. 8 v.

32 Ibid., p. 4.

133 Ver nota 55.

134 ver nota 46.
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15 x 4.1 x 1.5 x 0.5

0.5145
mosto, e correspondente a cerca de 29 toneis.

Pela fórmula V,= KvL !:e dando a K o valor exagerado de 0.9, a

velocidade máxima desta caravela seria de 6.3 nós. !38.

vela teria = 90 botas, como indicado por Cada-

IX — ICONOGRAFIA

Para completar a noção da caravela de meados do século XV torna-se
necessário recorrer a desenhos, embora os conhecidos sejam posteriores
àquela época. Em todo o caso apresentam tudo o que se considera essen-
cial nas caravelas existentes cinquenta anos antes, ainda que com acrés-

cimos que a experiência aconselhou.
Ao mastro central e seu aparelho iniciais veio a ser acrescentado outro

mastro a ré (cujo vela aumentou o rendimento da primeira) e, em certos
casos, ainda outro, mesmo à popa (mais para efeitos de compassar e mano-

brar a embarcação).
À tolda, que provavelmente existiu cedo, teria sido, nalguns casos, acres-

centado o chapitéu; as darmada depressa teriam utilizado o castelo de popa,
de uso antigo nos navios do Mediterrâneo e do Norte, mas que as cara-
velas pescarezas não usavam.

Ao examinar desenhos e pinturas antigas de caravelas não se pode pro-
curar grande rigor nas representações, nem mesmo se poderão obter pro-
porções exactas. Parece porém, de admitir que o artista terá desenhado
as linhas gerais mais características, permitindo, no conjunto, dar uma ideia

geral da caravela.
Naturalmente o artista não era um marinheiro e, mesmo que estivesse

ligado às coisas do mar, não se preocuparia com detalhes que são essen-
ciais para quem queira entrar em pormenores de manobra.
Por outro lado, como os desenhos não são pianos geométricos, não se

podem obter dimensões exactas nem mesmo relativas e as perspectivas
podem dar lugar a conclusões que de forma nenhuma são reais.

1 — Assinatura de João de Lião

Num mandado para fornecimento de biscoito à caravela de Pero Vaz
da Cunha, de 5 de Dezembro de 1488, o mestre João de Lião assina no
conhecimento (fig. 31) e a sua assinatura tem um desenho que se julga
ser a primeira representação de uma caravela portuguesa. Mostra um só

35 Fig. 14.

36 p, 17.
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mastro e nota-se que já nessa data, a superstrutura da popa era importante.
O Museu de Marinha de Madrid, em Outubro de 1980, apresentavam,

com a indicação do século XV, três desenhos representando assinaturas
eee Aqems Tg Queer,
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Fig. 31

de pescadores de Puerto de Santa Maria e que se assemelham ao desenho

da assinatura de João de Lião !”.

|

Teixeira da Mota, que deu a conhecer a assinatura de João de Lião !*,

interroga-se se pretendia ele representar o seu próprio navio ou se se tra-
tava de desenho genérico utilizado usualmente como assinatura. Também
chama a atenção para a popa de painel que o desenho parece apresentar.

Diz Martins Barata !º que a popa de painel plana, fazendo esquinas
com os flancos do costado, como nos juncos malaios, foi trazida do Oriente
(ao que parece por portugueses) nos começos do século XVI, mas não antes

da era manuelina (1510 a 1530) 14º,

 

137 Julga-se que estes três desenhos são os mesmos da figura 32, apresentados na figura

76 de A Caravela Portuguesa, ob. cit., com a indicação de «Caravelas latinas desenhadas

junto das firmas de pescadores espanhóis (Documentos do Arquivo de Sevilha) e que, segundo

o texto, seriam os princípios do século XVI.

138 D. João de Bemoim e a Expedição Portuguesa ao Senegal em 1489, Agrupamento

de Estudos de Cartografia Antiga, Junta de Investigação do Ultramar, 1971, fig. 4.

39 O Navio São Gabriel e as Naus Manuelinas, Agrupamento de Estudos de Carto-
grafia Antiga, Secção de Lisboa n.º XXXIX.

140 Na segunda edição de 4 Caravela Portuguesa, (1 parte, p. 209), Pimentel Barata,
citando Martins Barata, afirma que «a popa lisa, ou de painel, aparece na Europa pelo

2.º quartel do século XVI ao que parece trazido do Oriente pelos Portugueses».
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Pode ler-se, no entanto, em «Oman — a seafaring nation» !!, que o

contacto com frotas europeias introduziu muitos traços novos na esfera

marítima de Oman, sendo as mais importantes a construção de embar-

cações com pregos de ferro e popas de painel. É mesmo do período por-

tuguês que datam algumas famílias de embarcações de Oman e do Golfo,

particularmente a do sambuco.

Os construtores árabes, embora relutantes em alterar os velhos méto-

dos, que tinham coexistido, sem mudanças, com técnicas greco-romanas

e sobrevivido à familiaridade com juncos chineses, com popa quadrada,

nos dois séculos anteriores, tiveram, perante a competição com europeus,

de adoptar, no essencial, os novos métodos.

Assim, os Portugueses teriam introduzido na Europa as técnicas orien-

tais e só depois os nossos navios, com essas novas técnicas, teriam influen-

ciado as embarcações dos mares do Índico.

O painel, que parece existir no desenho, não se prolonga na superstru-

tura e, provavelmente, não é mais do que a representação do leme, apesar

da simetria que parece apresentar. De resto, também não se justificaria

muito, num desenho longitudinal e numa assinatura, a representação de

um plano transversal.

2 — Carta de Juan de la Cosa

Esta carta apresenta nove desenhos de navios portugueses, dos quais sete

são caravelas (fig. 33, 34 e 35), que são as mais antigas representações deste

  Fig. 33

141 Published by the Ministry of Information and Culture, The Sultanate of Oman, 1979,
p. 62. :
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tipo de navios a seguir ao apontamento esquemático da assinatura de João
de Lião.

A impressão que 'se colhe destes desenhos é a da elegância de formas
da caravela no seu conjunto, mas nota-se neles falta de vigor e de deta-
lhes para se ter uma ideia exacta da embarcação.

e o

art

 

Fig. 35

Cinco das caravelas são de dois mastros, as restantes são de três.

Dos desenhos dos cascos pode deduzir-se que seriam de um pavimento
corrido, tendo uma tolda, com a sua mareagem, que não chega ao mastro
grande. Em todos as caravelas o mastro grande está a meio-navio e a sua
inclinação em caso algum, excede os 8º. Nas de dois mastros, o da mezena
está mais ou menos a meio de tolda, excepto num caso em que está à popa.
O mastro de ré é sempre vertical.
Admitindo que em todas estas embarcações o comprimento fora a fora

tem 3.6 bocas, podem considerar-se, aproximadamente, as seguintes
dimensões médias: mastros grandes, acima do convés, de 3 a 3.6 bocas,
mastros de mezena de 1.9 a 2.3 e mastros de contra-mezena, quando há,

de cerca de 1.5 bocas; vergas grandes de 5.5 a 6, as da mezena de 4 a

5 e as da conta-mezena de 3 a 3.5 bocas.

De todos os desenhos de caravelas, as proporções das medidas das de
Juan de la Cosa são as mais elevadas, mas exceptuando-se um caso ou

dois, não são exageradas.

Vêem-se poucos cabos representados, mas parece que não faltam a adriça
e a troça. A caravela da figura 34 tem também um amantilho para cada
verga.

Há uma caravela de três mastros que não tem nenhumavela caçada (fig.
35); em todas as outras está caçada, pelos menos, a vela grande. Todas

51



as figuras das velas são limitadas superiormente pela curvatura que o seu
bojo faz o sotavento (só a vela duma caravela da figura 33 é limitada pela
própria verga). E, ao contrário do que acontece em todas as outras repre-
sentações de caravelas, em vez desse bojo mostrar uma linha contínua, indo
de um lais ao outro da verga, apresenta uma linha quebrada, formando
dois bolsos. Tem sido encontrada fácil explicação para esta circunstância,
atribuindo-a à enxárcia que não deixaria a vela enfunar naturalmente, e
daria origem aos bolsos que muito iriam prejudicar o rendimento da vela.
Daqui o concluir-se que verga e vela iam entre o mastro e os ovéns. Porém,
mesmo que a verga estivesse entre o mastro e a enxárcia, como,aliás, acon-
tece na canoa da picada e no caíque, um bom marinheiro evitaria que se
desse a quebra, exactamente como sucedia na canoa e no caíque.

Este estranho desenho do contorno da vela deve-se muito provavelmente

ao desconhecimento do autor das características próprias das caravelas por-

tuguesas. Não seria isto natural, se o cartógrafo fosse o mestre e proprie-

tário da «Santa Maria», em que embarcou Colombo (há quem considere

duas pessoas distintas o mestre da Santa Maria e o cartógrafo da 2.º via-

gem embarcado na Nifia; segundo a maior parte dos autores espanhóis

trata-se, porém, do mesmo Juan de la Cosa), mas, sendo marinheiro da

Biscaia e ligado à arte redonda, não seria grande conhecedor do bastardo

da caravela portuguesa, que assimilaria à mezena dos navios de pano

redondo, embora mais tarde tivesse vindo a conhecer as diferenças.

As vergas apresentam ligeira curvatura. Segundo Pimentel Barata !º2,

em toda a iconografia da caravela, sua conhecida, só há dois exemplos

de vergas encurvadas: a caravela do retábulo de Santa Auta e algumas das

caravelas da carta de Juan de la Cosa. As curvaturas destas caravelas são,

no entanto, ligeiras e podem ser aceitáveis, o que não acontece com a de

Santa Auta.

3 — Livro das Fortalezas de Duarte Damas

Este livro, de princípios do século XVI (não anterior a 1510), apresenta

navios em muitas das suas folhas e, entre eles, há quatro com caracte-

rísticas idênticas às das caravelas de Juan de La Cosa.

Os desenhos são mais cuidados, embora apresentem também imprecisões.

Têm o inconveniente de todas as velas estarem ferradas.

As proporções de mastros e vergas são semelhantes ou um pouco infe-

riores às das caravelas de Juan de la Cosa. A falta de rigor destas últimas

torna difícil a comparação.

A caravela de três mastros de Mértola (fig. 36), a que foi acrescentado

o provável contorno da quilha, tem um casco muito simples e equilibrado,

com tolda que começa pouco a ré do mastro grande. Duas caravelas de

142 Comentário n.º 8 do capítulo IV de A Caravela portuguesa, ob. cit. (parte I, p. 132).
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Fig. 36

dois mastros, de Valença do Minho, têm cascos idênticos (fig. 37 e 38)
ao da caravela de três mastros. Na primeira, o mastro da ré está a meio
da tolda, e na segunda está colocado mesmo à popa, vendo-se disparado
o pau de botaló.
A quarta caravela (a meio da figura 38) não tem almeida como as outras,

indo o leme a toda altura da popa e parece ter apenas um ressalto em
vez de tolda.
A caravela de três mastros tem cabos para ré, nos dois mastros de vante,

e para vante, no da popa; nas de dois mastros, quando o de ré não está
à popa, a disposição é semelhante para o grande e o de ré. Para vante
do mastro grande, vê-se, em todas, um aparelho funicular; deverá ser a
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adriça da verga que não irá propriamente para vante mas que, saindo do
gorne do mastro para ré, vai depois à borda, um pouco para vante, dando
a perspectiva a ideia de estar claramente para vante, tal como acontece
nas naus.

 

Fig. 38

Ainda na caravela de três mastros todas as vergas têm uma adriça da
pena e a verga grande uma adriça da polaca, também.
A embarcação miúda, sem pano (fig. 39), de Monção, mostra a dis-

posição da adriça da verga. E a embarcação com pano (fig. 40), de Cami-
nha, mostra os cabos que vão à borda, a barlavento da vela. Repare-se

na curvatura do bolso do pano.

 

Fig. 39
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4 — Mapa de Piri-Reis (1513)

A figura 41 apresenta um dos cinco desenhos de caravelas existentes neste
mapa. Todos eles são praticamente iguais e comprovam a configuração
deste tipo de navio.
Na superstrutura parece haver, além de tolda, que começa um pouco

a ré do mastro grande, um chapitéu que chega um pouco a vante do meio
de tolda.
Os detalhes não têm precisão e nalguns casos o mastro grande tem um

lançamento exagerado.
O mastro da vante arvora a meio do convés, como sempre, e o da

mezena a meio do chapitéu. O pano é representado com pouca área.
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bastardos triangulares.

A caravela propriamente dita (fig. 42) tem bastante pano, mas, embora

com dois marinheiros desenhados, não é fácil determinar as dimensões,

que serão possivelmente menores do que o seu aspecto apresenta.

As embarcações de transporte e naturalmente também de pesca, de um

mastro, são bastânte pequenas: umas (fig. 43) têm remo de governo e outras

(fig. 44) têm leme de charola.

 

Fig. 43

  
143 Biblioteca da Universidade de Leida (vista de 1534-1537), Caravela dos Descobri- -

mentos — II (C), nota 58.

Cópia no Museu da Cidade de Lisboa.
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Maior interesse têm as embarcações de três mastros. Poderão ser cara-

velas pescarezas de tonelagem apreciável, embora as proporções das medi-

das sejam sensivelmente menores do que as das caravelas até agora con-

sideradas. À proa têm uma gaiva.

A popa de uma das embarcações (fig. 45) é redonda e elevada; a da

| r

  
Fig. 45

outra (fig. 46) poderá também ser redonda, mas nada impede que se possa

dizer que é de painel. Enquanto a popa da primeira se eleva gradualmente,

a segunda é elevada por uma espécie de falca que vai até perto do través

do mastro da mezena.

O massame visível é idêntico nas duas embarcações. O mastro grande

e o da mezena têm cabos para ré e um funicular; na contra-mezena há

também um funicular. Estes aparelhos funiculares serão adriças das ver-

gas que devem passar no grande e na mezena, no gorne do masto, de vante

para ré, e depois vêm à borda e para vante o possível a fim de ajudar

a suster o peso da verga e da vela; na contra-mezena passa a adriça no

gorne de ré para vante. A escota, fixa ao pau do botaló, torna esta vela

idêntica à mezena do pano redondo. Na verga grande (fig. 46) há uma

adriça da polaca, existindo na figura 45 uma adriça do meio da pena.
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6 — Vista de Lisboa — desenho de Simão Bening '“

No desenho, do começo do século XVI (fig. 47), a caravela da esquerda

tem um casco elegante com pronunciada curvatura da roda de proa, uma

tolda e muito provavelmente um chapitéu. À proa já apresenta uma mare-

agem que poderá corresponder a uma tilha ou, pelo menos, a um ressalto.

O mastro grande, com ligeira inclinação, sai do meio do convés, e o

da mezena, vertical, está mais ou menos a meio entre o grande e a popa.

Há um pau de botaló e o leme é de almeida.

A proporções das dimensões não se afastam muito das existentes nas

caravelas já consideradas.

Vêem-se cabos do mastro grande para ré. Parece haver traços para vante,

e, também, na mezena para ré e para vante.

Da caravela da direita (fig. 47) pode dizer-se que tem um casco seme-

lhante, mas a mareação pouco permite afirmar, com umacerta segurança,

sobre a mastreação e o aparelho.

A caravela que se encontra ainda mais à direita tem, talvez, uma pequena

tolda, um só mastro, a meio da embarcação, com uma altura acima do

convés de 2.4 bocas e uma verga de 5.2 bocas, considerando que o com-

primento fora a fora é de 3.6 bocas.

 

Fig. 47

144 Iuminura da árvore genealógica da Casa Real Portuguesa (manuscrito do British

Museum).
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7 — Vista de Lisboa. Crónica de El-Rei D. Afonso Henriques '*

A caravela da direita (fig. 48) tem um casco semelhante ao da caravela

da esquerda da figura anterior, sendo, porém, mais elevada a superstru-

tura. Tem mais um mastro e as disposições do grande e da mezena são

semelhantes; as proporções das dimensões são um pouco inferiores.

Su+ A   
Fig. 48

A caravela da esquerda, tal como a da direita da figura anterior, apre-

senta um aspecto que não permite tirar informações seguras do casco, da

mastreação e do aparelho, como consequência, talvez, da mareação ulti-

lizada.

8 — Atlas de 1519, Fol 4” — Lopo Homem-Reinéis '

Nas caravelas desta carta (figs. 49 e 50) há falta de precisão nos detalhes.

Os cascos parecem corresponder a outros já vistos em caravelas de três

mastros, embora com aspectos ligeiramente diferentes. A vante terão uma

O “A

 

  
Fig. 49 Fig. 50.

145 De uma iluminura da Crónica de El-Rei D. Afonso Henriques, Duarte Galvão,

Manuscrito da Biblioteca do Museu de Castro Guimarães, Cascais, do começo do século XVI.

146 Biblioteca Nacional de Paris.
Estampa 22 da Portugaliae Monumenta Cartographica.
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habita e gaiva; à popa têm tolda e o da figura 50 talvez chapitéu. Ambas

as figuras sugerem popas fechadas, arredondadas provavelmente.

Os mastros parecem direitos ou com pequeno lançamento e estão colo-

cados: o grande, a meio navio, o da mezena, a meia distância entre o

grande e a popa, e o da contra-mezena, pouco afastado da popa.

Aspectos respeitantes ao velame merecem reparo, por exemplo, a figura

49 em que a vela grande, única caçada, parece ter a verga e toda a vela

a EB.

As proporções das dimensões parecem inferiores às já consideradas.

9 — Atlas de 1519, Carta Atlântica — Lopo Homem-Reinéis '”

A caravela representada (fig. 51) é semelhante às anteriores. Não será

de grandes dimenssões, tendo em consideração as figuras humanas que estão

desenhadas.

 

 

 Fig. 51

O casco tem superstruturas a vante e a ré; a vante, uma habita com

mareagem, e a ré, a tolda com chapitéu. Tem uma gaiva.

A disposição dos mastros e as proporções das dimensões não se afas-

tam das que as duas caravelas anteriores apresentam.

10— Retábulo de Santa Auta '*

Na caravela do quadro da chegada das relíquias de Santa Auta á Igreja

da Madre de Deus do políptico do retábulo de Santa Auta, do primeiro

147 Biblioteca Nacional de Paris.
Estampa 24 da Portugaliae Monumenta Cartographica.

148 Museu de Arte Antiga.
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terço do século XVI '*º, (fig. 52), podem considerar-se — admitindo o

comprimento fora a fora igual a 3.6 bocas — as relações entre as várias

dimensões: mastro grande acima do convés 3.4 bocas e mastro da mezena

2; verga grande 5.4 e a da mezena 3.6 bocas. São medidas idênticas às

encontradas noutras caravelas.

Acha-se estranha neste desenho a relativamente grande curvatura das suas

vergas. Comparando, porém, com os desenhos de outras caravelas, vê-se

que as curvaturas das partes superiores da vela são idênticas às das vergas

da caravela de Santa Auta. Todavia, como a reacção dos marinheiros a

estas curvaturas das vergas é francamente negativa, há que não confiar

no autor quanto à realidade do aparelho, sem deixar de admirar o seu exce-

lente sentido estético.

Se se considerar o casco da caravela de 3 mastros de Duarte Darmas

aparelhado (fig. 53) como a caravela de Santa Auta, uma perspectiva para-

  

 

Fig. 52 Fig. 53

149 Introdução à Arqueologia Naval, Pimentel Barata, notas 8 e 11 a pp. 210 e 21l in

Memórias do Centro de Estudos de Marinha, Lisboa, 1973: 1517-1525.
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lela daria uma figura diferente (fig. 54) da pintura respresentativa da cara-

vela de Santa Auta (fig. 52). Se, entretanto, as vergas em vez de direitas

fossem curvas, e menos repicadas, a figura seria muito semelhante (fig.

55) à da pintura.

O casco da caravela de Santa Auta não tem aspecto diferente dos res-

presentados noutras figuras de caravelas. Advinha-se o encaminhamento

da quilha, que terá diferença de calados, com um caimento de 2 a 3º. No

interior do navio parecem distinguir-se as linhas limitadores do chapitéu,

da tolda e de uma pequena tilha à proa. Não apresenta escovém e não

há, à proa, no talabardão, qualquer castanha para as amarras dos ferros.

Quanto ao massame, parece claro que, na verga grande, a ostaga se fixa

a meio e vai passar, de vante para ré, no gorne do mastro e fazer fixe

a meio do pavimento da tolda.

  

 

Do cimo do mastro saem vários cabos: um, confundindo-se com o mas-

tro, que parece singelo e vem, pelo través, à borda; outro, a vante, com

um moitão onde passa uma beta cujos chicotes se fixam à borda; um ter-

ceiro, a ré, idêntico, que vai à borda também. Entre este último e o de

través, está um cabo que parece vir da altura da verga e que poderá ser

a troça, que tem igualmente um moitão onde gurne uma beta, cujos chi-

cotes se fixam também à borda. Esta forma de fixação dos chicotes à borda

está, talvez por conveniência de representação, muito simplificada.

De cerca de meio da pena parte um cabo (adriça do meio da pena) que,

gurnindo num moitão vem, para baixo e para ré, fixar-se no meio do pavi-
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mento do chapitéu ou mais provavelmente na mareagem. Este moitão está

na extremidade de um outro cabo que faz retorno no tope do mastro e

vem, também em direcção ao chapitéu, a outro moitão, onde gurne uma

beta que vai ao meio do pavimento ou à mareagem do chapitéu.

No mastro de ré tudo parece indicar que a ostaga da verga passa no

gorne do mastro, de ré para vante, e vem ser atesada na parte de vante

do chapitéu. Neste mastro vêem-se, de cada bordo, dois cabos que vêm

à borda.

Existe à popa um pau de botaló.

X — TIPOS DE CARAVELAS

Conhecem-se desde o início do século XVI variantes de caravelas.

Fala-se de caravelinhas *º que poderiam ser caravelas pescarezas de

Alfama e que, transportando 25 homens, eram capazes de fazer a viagem

de Lisboa à Índia. Também apareceram os caravelões que desempenha-

ram funções que se estenderam por muito tempo e que seriam caravelas

robustas apropriadas para transportes rudes.

As próprias caravelas adoptaram variações no seu aparelho. Assim,

quando atravessavam zonas em que os ventos eram favoráveis, iam com

vergas redondas para as utilizarem «quando cumprisse» !'!, É perfeita-

mente lógico que em zonas de ventos largos durante longos períodos se

usasse no mastro grande uma vela redonda que facilitava o governo da

embarcação; quando as condições se modificassem,ela seria arriada e subs-

tituída pela vela latina normal !52,

No século XVI aparece a caravela redonda que, podendo acompanhar

as naus das frotas, tinham maior mobilidade do que elas. Nesta caravela,

conservando-se o mastro grande a meio navio, foi acrescentado, a vante,

um mastro redondo. A implantação deste mastro, a título definitivo, exi-

giu um casco bem distinto do que tinha a caravela latina.

O peso, bem à proa, do mastro do traquete com a sua vela e, em mui-

tos casos, do velacho, e ainda com o mastro do gurupés e cevadeira, além

150 Lendas da Índia, Gaspar Correa, Typographia da Academia Real das Sciencias, Lis-
boa, 1860, TomoII, p. 579.

IS Ihid., Tomo 1, 1858, p. 270.

152 Ibid., p. 288.

63



de um castelo, fazia aumentar consideravelmente o volume do casco à
vante.

Este novo navio.— embora continuasse com nome antigo — teria uma
força direccional muito apreciável e útil em rotas pelo largo, podendo,
quando necessário, dispor de certas qualidades de bolina e de manobra,
garantidas pelo pano latino.

As caravelas deste tipo são as da «Memória das Armadas que de Por-
tugal passaram à Índia de 1497 a 1566» e as do «Livro de Lizuarte de
Abreu». O Livro das Armadas apresenta 75 frotas que foram à “India e
incluem 24 caravelas (fig. 56) !3, todas representadas como redondas,
embora se saiba, por outras fontes, que algumas eram latinas.
As caravelas referidas no Livro Náutico bem como no Livro de Traças

de Carpintaria por Manuel Fernandes são todas redondas. Só o Livro de
Traças apresenta planos relativos ao casco de uma caravela (fig. 57). Por
esses planos se pode avaliar o largo volume de proa e se pode apreciar
o esporão, que não passa de uma beque.

 

O desenhador do chamado Livro das Armadas foi à Índia na armada
de 1549 (Jácome Tristão) e na de 1561 (D. Francisco Coutinho), na nau
S. Filipe, regressando da Índia, respectivamente, nas armadas que parti-
ram de Lisboa em 1555 (D. Leonardo) e em 1566 (Rui Gonçalves da
Cunha).

153 Na figura 56 está representada uma caravela redonda do livro «Memória das Arma-

das que de Portugal passaram à Índia de 1497 a 1566».
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XI — INDIVIDUALIDADE DA CARAVELA DOS DESCOBRIMENTOS

A caravela dos descobrimentos foi um produto da influência marítima

da bacia mediterrânea, da configuração da costa portuguesa, das condições

locais de mar e vento, das necessidades e dos objectivos dos marinheiros

portugueses.

O «surgir» da caravela dos Descobrimentos não corresponde ao apare-

cimento de uma nova embarcação, especialmente preparada para as novas

tarefas, mas, apenas, ao aproveitamento da embarcação que na costa por-

tuguesa apresentava melhores condições para essas tarefas.

Tem-se falado no sigilo das caravelas, estendendo-se a estas embarcações

o segredo indispensável nos descobrimentos geográficos.

Foram os casos conhecidos da venda de algumas caravelas, tendo como

consequência a perda do produto da venda e, ainda, dos bens móveis e

de raiz do vendedor, que fizeram acreditar nesse sigilo. Como não se criou

um novo tipo de embarcação, de acordo com as necessidades, não havia

segredo nenhum a guardar. As penas impostas por venda de caravelas ao

estrangeiro tinham apenas como fim impedir a saída de um bem consi-

derando importante para o país.

As Ordenações Afonsinas não se referem à proibição de vendas para

o estrageiro de naus e caravelas, mas o seu Título XXXXVII relata que

no tempo de D. Afonso IV, nas Cortes Gerais em Santarém, os povos dis-

seram que quanto mais rica fosse a terra, tanto mais nobre seria e mais

prezada, e o rei mais bem servido. O rei, concordando, pôs defeso a que

ninguém tirasse do seu senhorio, sem seu mandado, nem ouro, nem prata,

nem moeda, nem, ainda, outras mercadorias importantes.

Posteriormente à publicação, em 1446, das Ordenações Afonsinas, a saída

de outros meios de que resultasse prejuízo para o país deve ter sido suces-

sivamente proibida, à medida que se foi verificando a necessidade disso,

e deve ter chegado a vez às naus e às caravelas, que já vêm claramente

citadas no n.º 11 do Título LXXXVIII do quinto Livro das Ordenações

Manuelinas (edição definitiva em 1521, mas com uma primeira edição em

1512/1513 e uma segunda em 1514) !*. Pelo mesmo número, nenhuma

pessoa pode ir ao estrangeiro fazer naus e caravelas, nem fretá-las para

fora do Reino mais que por um ano e não um ano após outro, sob pena

de ser preso e de perder todos os seus bens para O rei.

A venda de uma caravela em 1454 já fazia parte do que era proibido

(«...sem ter nossa licença ou autoridade...») como se vê na carta de doação

154 História de Portugal de Barcelos, vol. III, p. 232.
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do produto da venda da caravela e dos bens móveis e de raiz de Afonso

Fernandes, que a vendeu !ss. Nas vendas de 1471 59 e 1473 137 há, além

da acusação de não ter havido licença, a indicação de que o procedimento

seguido foi por bem da real ordenança e defesa sobre tais casos.

E que fosse defeso a venda das caravelas, como de outros navios, era

inteiramente natural, dentro do espírito de evitar o empobrecimento do

reino em haveres valiosos como era, meste caso, a diminuição do potencial

marítimo.

Se no primeiro quartel do século XVI a caravela já não era, pratica-

mente, um navio de descobrimentos, continuava a ter interesse pelas suas

qualidades primitivas, agora, certamente, mais sofisticadas.

Os espanhóis mostraram um interesse muito especial pelas caravelas por

lhes serem vantajosas para a navegação na região das Antilhas. Por isso

os Reis Católicos obtiveram de D. Manuel as licenças necessárias para com-

prar caravelas. Sabe-se da compra de três caravelas para a Ilha Hispa-

niola, em 1503 !58, que Juan de la Cosa é encarregado de comprar duas,

em 1509 1º, e que João Bermudas compra outras duas para serviço na

Ilha de Cuba, em 1512 1º, Dois anos depois são compradas ainda mais

duas caravelas para a Jamaica, estas talvez clandestinamente 18!.

Mas em 1520 manda ainda D. Manuel que um morador de Sines — que

teria vendido uma caravela a um castelhano — perdesse o dinheiro por

que a vendera e, também, a sua fazenda, de acordo com as Ordenações,

no caso de ser verdade 'º2. E isto depois de já terem sido autorizadas ven-

das de caravelas a castelhanos; este castigo não acontece, portanto, pela

155 Descobrimentos Portugueses, Silva Marques, vol. I, p. 521, doc. 410.
A Política do Sigilo nos Descobrimentos, Jaime Cortesão, C.C.C.P.C.N.I.D.H., 1960,

Lisboa, p. 37.

156 Tbid., p. 37.

157 Descobrimentos Portugueses, Silva Marques, ob. cit., vol. III, p. 125, doc. 92.

A Política de Sigilo nos Descobrimentos, ob. cit., p. 37.

158 Ibid., p. 38.

159 Ibid., p. 38.

160 Ibid., p. 38.

16! Tbid., p. 39.

I2 Estudos sobre Navios Portugueses nos séculos XV e XVI, capitão-de-mar-e-guerra
Henrique Lopes de Mendonça, Edição do Ministério da Marinha, 1971, p. 124.
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necessidade do sigilo das caravelas, mas pelo interesse que elas tinham para

o país.

A caravela dos Descobrimentos, produto dos homens do mar da costa

portuguesa, teve admiradores, mas não teve quem a copiasse. E se a cópia

foi tentada, não teve continuidade; mesmo os carpinteiros que foram ser-

vir Filipe, o Bom, de Borgonha não fizeram mais que disseminar novas

técnicas pelo Mar do Norte.

Portuguesa pelo nascimento e pela actividade, a Caravela dos Desco-

brimentos bem merece a admiração que lhe é prestada '!8.

163 Ibid., p. 80.

Estudos sobre Navios Portugueses nos séculos XV e XVI, capitão-tenente Henrique Lopes

de Mendonça, Lisboa, Tipographia da Academia Real das Sciencias, 1892, p. 75.
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A REPRESENTAÇÃO DAS
ARMAS NACIONAIS NAS
PEÇAS DE ARTILHARIA

Comunicação apresentada pelo Coronel Nuno
Valdez dos Santos à Academia de Marinha

em 11 de Julho de 1990.

É corrente a afirmação que o mar é “o museu de antiguidades mais rico do
mundo”(l) dado que, nas suas profundidades, repousam milhares de destroços de

navios naufragados ao longo de milénios.
Dealguns desses destroços têm sido recuperadas apodrecidas madeiras, cerâmicas,

em geral muito fragmentadas, peças de ferro, em regra completamente oxidadas, cepos

de chumbo dos mais variados tamanhos, as mais diversas espécies de moedas, jóias

preciosas e objectos de ouro, artísticos trabalhos de osso, marfim, pedrae, entre outras

coisas mais, muitas peças de artilharia.
Todos esses objectos são valiosos documentos de estudo para a arqueologia, no

caso vertente a arqueologia sub-aquática, ciência nova que permite reconstituir o que
foram os navios de outrora, como navegavam o que transportavam nos seus porões e
como seria a vida dos seus tripulantes e em que época da história a viveram.

Os destroços dos madeiramentos, dos mastros e o tamanho dos cepos permitem,

aos arqueólogos, avaliar de uma maneira aproximada as dimensões desses navios nau-

fragados há milénios. Porém, são principalmente as moedas e os velhos canhões, que

nos dão as datas, mais ou menos exactas, da época em que percorriam os mares...

Se as moedas são excelentes índices da situação financeira e económica de uma

civilização, os canhões são valiosos elementos de estudo do modus vivendi dessa civili-

zação.

Umapeça de artilharia — mesmo de ferro que normalmente não têm quaisquer

inscrições) — fornece, pelas suas características e particularidades técnicas ou artísti-

cas, um sem número de elementos de estudo de enorme importância. Um exemplo

curioso é dado por uma velha peça de bronze existente no Museu de Marinha, com o

número de catálogo AR - V 300), que foi recuperada, em 1972, junto ao Cabo de Sines.

(1) Afirmação feita em 1925 pelo arqueólogo francês Saloman Reinach, segundo citação de

Philipe Diolé em “A Aventura do Homem no Mar”, pág. 114.

) Algumas peças de ferro têm as armas nacionais no 1.º ou 2.º reforço. Nas fundições de ferro

belgas de J. Levache fundiam-se peças de artilharia muito perfeitas tendo, por vezes, a data
ou outras inscrições em artísticas cartelas.

No Museu Militar de Lisboa e no Castelo de Mourão existem umas peças de ferro, que
julgamos ser únicas em Portugal, que têm, no 1.º reforço as armas nacionais sobre uma

cartela com a data e, na bolada um brazão da família dos Cogominhos.

(3) Sempre que se fizer referência a uma peça de artilharia com um número de catálogo seme-
lhante ao indicado, entenda-se que se trata de uma peça do Museu de Marinha.



É uma peça muito deformadae bastante gasta pelas marés e correntes marítimas
que, numa acção secular, foram desbastando o seu corpo fazendo desaparecer tudo
quanto era relevo e quase que as próprias “asas” e “munhões”. No entanto a sua confi-
guração e algumas características técnicas de fundição fazem supor tratar-se de um
canhão dos princípios do Séc. XVII, possivelmente de origem portuguesa. o

Não nos vamos debruçar sobre os aspectos técnicos das velhas peças de artilha-
ria(), como o formato das “culatras” ou a existência de “arganéos” ou “asas”, elemen-
tos importantes que permitem, dentro de períodos mais ou menoscurtos, da ordem do
meio século, datar as peças.

Vamos, apenas, focar o aspecto da identificação das peças de artilharia portu-
guesa, fundidas ou não em Portugal, através da representação das armas nacionais.

Mas,antes de o fazermos, convém referir que a maioria dos historiadores militares
não se pronuncia sobre o início do fabrico de artilharia pirobalística em Portugal.
Alguns), contudo, baseados na afirmação(9) de Fernão Lopes que “El-Rey partio de
Santarem e foy-sse caminho d'Évora, andandojá a era ent mil quatrocentose vinte(D; e
alli mandou fazer engenhos e carros e bombardas e outros apercebimentos de guerra”,
dão como certo que, no tempo de D. FernadoI, já se fabricavam “bombardas”(8) em
Portugal. Outros autores, porém, alegando que o termo “bombarda” se relacionava(?)
com uma velha peça neurobalística e baseados no facto do Rei D. Duarte ter passado a
Vicente Duarte “Troeiro” uma carta de privilégio de pagamento de “sizas e fintas”(10) e,
pouco tempo depois, ter criado o cargo de “mestre de Trons”(!Dadmitem que fabrico
de artilharia pirobalistica, no nosso país, só teria começado em finais do primeiro quar-
tel do Séc. XV.

Mas,fosse qualfosse a data do fabrico, em Portugal, dos primeiros canhões é, no
reinado de D. Afonso V, devido à sábia regência do Infante D. Pedro, que se dá um
grande incremento à artilharia nacional.

Com efeito, em 1441(12) foi nomeado Álvaro de Brito como “Vedor mor das nos-
sas artelherias de guerra” e, passado pouco tempo(!)), promulgou-se o respectivo
“Regimento do Vedor-Morde Artelheria e Armazens do Reino” tendo, na ocasião sido

(4) Em anexo I apresenta-se um esquema de peças de artilharia onde se indicam os termos que
não foi possível evitar.

(5) Veja-se “Artilharia Histórica Portuguesa fabricada em Portugal” do T. Cor. N. Varela
Rubim.

(6) In “Crónica de D. Fernando, Cap. 134.

(7) Ano de 1382.

(8) Segundo o Ten. Cor. V. Rubim, ob. ant. cit. pág. 10“... presume-se que os Trons fossem
bocas de fogo de pequenas dimensões e as bombardas seriam maiores”.

(9) Veja-se o “Grande Dicionário de Língua Portuguesa” de António de Morais e Silva, 10.4
Ed..

(10) Veja-se “Notícias sobre a Artilharia Portuguesa”, do Cor. Sanches Ferreira, in Revista Mili-
tar, ano de 1955.

(11) Consulte-se “Síntese Histórica da Artilharia Portuguesa” do Ten. Cor. V. Rubim, pág. 15.

(12) Braamcamp Freire, a pág. 402 do 3.º vol. do “Archivo Histórico Português”, afirma que
esta data está errada e quedeve ser 1440. Em carta de 19 de Dezembro de1445 (transcrita a
pág. 203 do 2.º vol. de “Subsídios para a História da Artilharia Portuguesa” de Gen. Tei-
xeira Botelho.) Álvaro de Brito é tratado por Vedor-morde Artilharia.

(13) Em 13 de Abril de 1449. Veja-se o L.º fls. 6 da Chancelaria de D. Afonso V.

 



nomeados Lisuarte Duarte(14), Gil de Brito, Lobo Gomes e João Soares(!5) para as
Védorias do Porto ou para outros cargos relacionados com o emprego e uso de Arti-
lharia em Portugal, como os de “bombardeiro de el-rei”, “mestre de carpintaria e arti-
lharia real” e “ferreiro de artilharia”(16),

Fazendo-se um pequeno bosquejo na história do fabrico de peças de artilharia de
ferro forjado verifica-se que as primitivas bocas de fogo eram de pequenoscalibres e,
quase exclusivamente, de ferro batido ou de chapas de ferro encurvadas e caldeadas.
Porém, com o decorrer dos tempos, houve necessidade de se aumentarem os calibres e
de se obterem alcances mais longos, o que obrigava à feitura de peças de maiores
dimensões e, como consequência, a técnica de construção de canhões em ferro teve que
ser modificada. As peças passaram a ser formadas por barras de ferro dispostas longi-

tudinalmente, como as aduelas de um barril, as quais eram justapostas(l) o mais possi-
vel, reforçando-se a sua ligação atracando-as com aros inteiros de ferro, inicialmente

espaçados mas, mais tarde, justapostos.

O rápido evoluir da artilharia exigiu que os canhões arremessassem projécteis mais

pesados e a maiores distâncias, o que obrigava a um considerável aumento, em diâme-
tro e comprimento, do tubo ou cana,o que se fazia por meio de “troços” os quais eram,

depois, fortemente ligados entre si por “encastramentos” ou por “montagens de pega de
chaves”(18), .

Até meados do Séc. XV todas as peças de artilahria de ferro forjado tinham o
corpo liso. Eram, praticamente, enormes cilindros, ligeiramente tronco-cónicos, abertos
numa das suas extremidades. Mau grado o seu elevado peso, não tinham “munhões”
nem “arganéos” ou “asas”(19) que facilitasse a entrada em posição e o transporte e,
também, não tinham quaisquer marcas ou sinais que as identificassem20),

D. João Il, dotado de uma grande visão política e administrativa, promulgou uma
série de medidas de alto interesse para o pais e dedicou especial atenção à defesa nacio-
nal, Dizem, os cronistas, que mandou adquirir no estrangeiro, principalmente na Flan-

dres, grandes quantidades de armas e munições “para armamento e provimento das

(14) L.º 32 fls. 141 da Chancelaria.
(15) Na impossibilidade de se individualizarem todos os diplomas de D. Afonso V respeitantes à

artilharia e aos artilheiros referem-se unicamente aqueles que nos parecem mais significati-

vos, constantes dos livros da Chancelaria de D. Afonso V, na Torre do Tombo.

Le, fls. 66 v. L.e 20,fls. 97 L.º 34,fis. 67 v.
L.º 5, fls. 7 v, fls. 38 L.e 30, fls. 12 v. L.e 38,fis. 59 v; 62
L.º is, fls. 87 - L.e 32, fls. 141 L.Extra 1, fls. 36

(16) Veja-se a Chancelaria de D. Afonso V, na Torre do Tombo.

(17) Durante muito tempo perfilhâmos a opinião de alguns autores que estas barras de ferro

eram caldeadas entre si mas o T. Cor. V. Rubim, com os seus vastos conhecimentos,
elucidou-nos que, com os meios da época, era impossível pôr a rubro, para o devido cal-

deamento, as compridas barras de ferro. Por isso estas eram unicamente, justapostas.

(18) Veja-se em “Les Armes a Feu” de Dudley Pope o 3.º cap. pag. 33.

(19) Em Roma, no Castelo de S. Angelo encontrou-se, em 1971, (Veja-se “Les Memoires d'Eu-

rope” II vol. p. 126) uma velha “bombarda italiana” dos princípios do Séc. XV, em que ao

longo do seu corpo estavam dispostas três cintas tendo cada uma um par de olhais, onde

passavam arganéos. Só um estudo in locu à peça permite verificar se estas cintas eram
originárias ou se foram colocadas posteriormente.

(20) No entanto a célebre peça Catarina, fundida em 1404 tinha, segundo Merril Lindray em

“Histoire des Armes a Feu”, a seguinte inscrição: “Mon nom est Catherine; prenez garde à
moi, je punis Pinjustice. Georg Endorfer m'a fondue”.



milícias, armadas e castelos ... (e) em 1488 ... para repairo, e alçamamento das ditas
artilharias, na comarca da Beira mandou fazer novamente a Taracena da Villa de
Pinhel, em que as ditas cousas estavão em depósito, e abastança”(2),

Estas medidas levaram alguns dos nossos historiadores militares a supôr que D.
João II se dedicara, unicamente, ao fabrico de artilharia de ferro forjado e que foi no
seu reinado que esta industria atingiu um elevado nível, em qualidade e em quantidade,
como provam os célebres “Canhões de Pinhel”22) ou então as exportações de peças de
artilharia(23).

Pode-se afirmar que é a D. João II, e não a D. Manuel I, que se deve a criação

das fundições de artilharia de bronze em Portugal?) mas, contrariamente ao que é
vulgar afirmar-se não se deve atribuir ao seu reinado a produção das melhores peças de
ferro forjado portuguesas(25),

Contudo, para o presente estudo, no que se relaciona com D. João II e fundição
de canhões de bronze, só interessa focar que, na pequena cidade de Safim, no Norte de
África, no “Castelo do Mar”, extraordinária fortificação construída pelos portugueses,
esteve, durante séculos, assestado sobre a muralha, uma peça de artilharia a que os

mouros chamavam “o Canhão dos Portugueses”(26),
Trata-se de um enorme canhão com as armas nacionais no 2.º reforço, entre os

munhõesC?) — particularidades que só se repete nalguns “pedreiros de bordo” do Séc.
XVIICS — e com uma configuração que faz lembrar o escudo real de D. João II.
Além disso, isolada no primeiro terço da bolada tem uma esfera armilar(29) com um
número anormal de meridianase a eclíptica acompanhando a curvatura da esfera ter-
restre no sentido leste-oeste, do hemisfério norte para o sulG0),

O estudo de algumas características desta peça, como a sua robustez, as grandes

bragas, os pesados arganéos e o longo comprimento do 2.º reforço, leva-nos a conside-
rar esta boca de fogo como o mais antigo canhão de bronze, dos finais do Séc. XV, a

(21) Ruy de Pina em “Chronica d'El Rei D. João II”, cap. 30.

(22) Consulte-se, na Rev. de Artilharia, ano de 1982, o artigo “Os velhos Canhões de Pinhel”.

(23) Veja-se “Os Portugueses no Mar” do Comandante Quirino da Fonseca,p. 144.

(24) Aliás o cronista Garcia de Rezende ao referir-se ao “Génio artilheiro de D. João II”, indica

que este rei era “muito versado em artilharia e balística e também em fundição de bombar-

das e outras armas quer de bronze, quer de ferro”.

(25) Tenha-se em atenção, o “Canhão de Banastarim” que, à data da brutal invasão de Goa pela
União Indiana se encontrava em Pangim,e, ainda, a peça R. 23 do Museu Militar, denomi-

nada “Touro”.

Consulte-se, na Rev. Independência, 1I série, n.º.2, ano de 1980, o artigo “O Canhão de

Banastarim” e na Rev. da Artilharia, ano de 1982, pág. 2434, o artigo “os Velhos Canhões

de Pinhel”.

(26) Veja-se, na Rev. de Artilharia n.º 739/740, Mar./ Abr. de 1987, o estudo “Canhões de Por-

tugal em Terras de Marrocos”.

(27) Para um melhor esclarecimento sobre os termos da nomenclatura das antigas peças de

artilharia, usadas nesta comunicação, veja-se o esquema que se apresenta em anexo.

(28) Veja-se o que se indica na pág. 7 e nota (38).

29) Sobre a “esfera armilar” consulte-se o interessante estudo de Ana Maria Alves intitulado “A

Esfera Armilar, génese e evolução de um Símbolo”, in: Rev. Prelo, n.º | Out. /Dez. de 1983.

30) Num estudo publicado na Rev. de Artilharia, ano de 1987, intitulado “Canhões de Portugal

em Terras de Marrocos”, por lapso está indicado que na esfera armilar gravada no “Canhão

dos Portugueses”, de Safim, a eclíptica se orientava “no sentido leste-oeste”, do hemisfério

sul para o hemisfério norte”. Rectifica-se, como se pode ver pela gravura que é do “hemisfé-
rio norte para o hemisfério sul”.



que é possível atribuir uma fundição portuguesa. Dado, ainda, o facto de ter uma
esfera armilar de configuração diferente de todas aquelas que se encontram nos canhões

manuelinos ou dos reinados seguintes e, principalmente, por esta se sobrepôr às armas
reais portuguesas, leva-nos a admitir que o “Canhão dos Portugueses” ou “Canhão de
Safim” é do reinado de D. João II.

Mas, independente da data da sua fundiçãoSD — reinado de D. joão II ou de D.
Manuel — deve ser a mais antiga boca de fogo, que se conhece, que tem representadas
as armas nacionais, embora estas estejam sob02) a esfera armilar.

Todas as peças de artilharia que existem do reinado de D. Manuel I têm,na parte
superior da bolada, as armas nacionais encimadas por uma corôa real aberta,
sobrepondo-se o conjunto a uma esfera armilar, como bem exemplifica o “berço

manuelino” que se encontra no Museu Militar de Lisboa, com o número de catálogo
B.163e que foi concebido pelo próprio rei D. Manuel.

D. João III manteve a mesma representação para os seus canhões, as armas
nacionais sobre a esfera armilar e consentiu que os fundidores apuzessem, sob o con-
junto do escudo, coroa real e esfera armilar, a sua sigla, como testemunham as peças
B.2, B.3, B.6 e B.9 do Museu Militar. Além disso consentiu uma grande liberdade da
figuração das armas reais que, por vezes estão ladeadas por dois anjos, como sucede
nas peças B.4 e €.309) ou, então, como na peça R.11 que tem, sob uma Cruz de Cristo,

um anjo segurando, por meio de fitas, a esfera armilar e as armas reais.

A partir do reinado de D. Sebastião não só se dá a transferência da colocação das
armas reais da bolada para o primeiro reforço como também a coroareal passou a ser
fechada.

Esta alteração passou a ser regra nos canhões portugueses, mesmo naqueles que
eram mandados fundir no estrangeiro para o nosso país03); No entanto, confirma-se o
adágio popular que não há regra sem excepçãodado que, no Museu Militar existem
três “pedreiros de bordo” com os números de catálogo G.5, G.6 e G.7 que, embora

tivessem sido fundidos em 1667 e 167069) não tem quaisquer ornatos ou inscrições.
Ainda se pode referir um outro caso particular, o do “pedreiro de bordo” existente

no Museu da Marinha com o número de catálogo AR - V - St, idêntico a um outro
recentementeG7) recuperado dos destroços do galeão português “Santo António de

(31) Veja-se na Revista de Artilharia, respectivamente anos de 1987 e 1982, nos estudos

“Canhões de Portugal em Terras de Marrocos” e “Identificação das peças portuguesas dos

séc. XVle XVII.

(32) Nas b.f. a contagem das suas características ou particularidades faz-se a partir da culatra

para a boca da peça.

(33) Sempre que a seguir à alusão a uma peça de artilharia se indicar um número precedido de

umaletra, entenda-se que se trata de um exemplar do Museu Militar de Lisboa,e respectiva
referência de catálogo. No caso de ser referida a expressão AR-V.-..., significa o número de

ordem de um exemplar do Museu da Marinha.

(34) Estas duas peças devem ser de origem estrangeira, A B4 pela estranha inscrição e possível

sigla do fundidor, cercadas por quatro esferas armilares. A C3 pelo formato do escudete que

contém as iniciais, possivelmente do respectivo autor, FRCo, que não se adaptam às dos
fundidores mas que, de maneira nenhumasignificam Fernando Rei de Castela, conforme o

indicado na Revista “The Compass” n.º 2, ano de 1986,p. 28.

Consulte-se “Marcas dos Fundidores de Artilharia”, pelo General Pereira do Vale.

(35) Noentanto os fundidores estrangeiros nem sempre cumpriam esta regra.

(36) Conforme consta no Catálogo do Museu Militar pois não nos foi possível examinar estas
b.f., por não se encontrarem em exposição.

(37) As duas peças diferem nas datas. Uma é de 1620 e a outra de 1670.



Taná”, afundadoC8) em 1697 junto à fortaleza de Mombaça, que tem as armas reais
entre os munhões.

Um exemplo interessante de ornamentação das peças de artilharia do reinado de
D. João III é o “Dragão” ou “Santa Catarina”, (R.14) fundida em 1537 por João
Vicente(9. Este canhão ostenta na bolada, logo a seguir às armas reais e esfera armi-
lar, um dragão em aito relêvo e, no 2.º Reforço, uma bela imagem de Santa Catarina
sobrepondo-se a uma roda de navalhas(40),

Mas, de todos os canhões do tempo de D. João III o mais interessante é, sem

dúvida, o espalhafato conhecido pelo nome de “Tigre” (R. 26)4D que é, de todas as
peças de fundição portuguesa a mais bela. Foi fundida, em 1533, por Reimão, possi-
velmente fundidor e artista indú, que moldou as armas reais ladeadas por quatro esfe-

ras armilares, em formato de pinha.
Refreandoa liberdade dos fundidores portugueses o Rei D. Sebastião não permi-

tiu que estes colocassem as respectivas siglas sob o conjunto das armas reais. Esse lugar
ficou, exclusivamente, reservado para a sua cifra real, ou seja, o seu nome em latim
“SEBASTIANUS”, que por vezes, também aparece abreviado em “SBTA”, como se

pode observar nalguns “berços” e “falconetes” que pertenceram ao galeão “Santiago”,
naufragado nos baixios da Judia, no Canal de Moçambique, em 1585, e que hoje se
encontram no Museu de Marinha(4?)ou, então, nas peças D.4 e D.5 do Museu Militar.

Mas, para a realização do seu sonho de criação de um Império Marroquino Por-

tuguês, D. Sebastião teve que importar muitos canhões do estrangeiro e estes, nem
sempre obedeciam às normas das representações determinadas e, nalguns casos, tinham
os ornatos e legendas erradas, como, por exemplo, a “serpe” que hoje se encontra no
Museu Militar (D.1) e um “sacre”(43) que se encontra no Museu Militar de Madrid.
Estas duas peças, com cifra de S. Sebastião, indicam como data da sua fundição o
ano de 1553, quando o rei só começou o seu reinado em 1557. Houve um erro do

fundidor gravando um “3” em vez de um “8”.
D. Sebastião permitiu, ainda, que alguns dos seus nobres tivessem artilharia pró-

pia, com os seus brasões, como foi o caso do Duque de Bragança D. Teodósio, que
mandou fundir algumas peças na Bélgica, duas das quais se encontram no Museu

Militar (D.2 e D.3). Estas peças ostentam, unicamente, as armas da casa de Bragança(“).

Cabe aqui recuar um pouco na história e recordar que a fundição de canhões de

bronze, em Portugal, começou no reinado de D. João II, no último quartel do Séc. XV

(38) Consulte-se “Missão a Mombaca” do Comandante António Cardoso in “Memórias do Cen-
tro de Estudos da Marinha vol. VII, ano de 1977.

(39) Ao que parece “Dragão” foi o nome com que João Vicente baptizou esta peça mas, devido

à imagem protectora de Santa Catarina, ficou conhecida por este nome. Sobre o fundidor

consulte-se o importante estudo de Sousa Viterbo “Fundidores de Artilharia”.

(40) Santa Catarina, que foi flagelada por uma “roda de navalhas” foi considerada por Afonso

de Albuquerque comoa padroeira da cidade de Goa.

(41) Esta peça encontra-se descrita no Boletim do Comando Geral de Artilharia, n.º 5, de 22 de

Julho de 1887.

(42) Consulte-se “A Artilharia Naval e os Canhões do galeão Santiago”, comunicação apresen-

tada à Academia da Marinha em Dezembro de 1985.

(43) Esta peça é descrita no vol. 4.º do “Catálogo do Museu Militar de Madrid”, pág. 41, sob o
n.º 3662.

(44) Este privilégio à casa de Bragança manteve-se mesmo durante todo o períodofilipino. No

Palácio de Vila Viçosa há uma pequena peça fundida em 1595, com a legenda “Duque D.
Alvaro” e as armas ducais.



e que, cem anos mais tarde, os fundidores portugueses revelavam uma perícia e arte(4)
em nada inferiores à que se praticava nos outros países da Europa.

Hoje, ao contemplarmos as inúmeras peças portuguesas expostas em Museus, nas
velhas fortificações de outróra ou as que embelezam jardins, lugares públicos e particu-
lares, não podemos deixar de manifestar a nossa admiração perante a beleza e esme-

rada perfeição com que foram feitas. Levámos meio século a criar a arte da fundição de
canhões de bronze surgindo, depois, fundidores cujo engenho passava de pais para
filhos e, algumas famílias, como a dos Dias, a dos Alvares, a dos Anes, a dos Gomes e
a dos Bocarros, tornaram-se verdadeiras “dinastias de fundidores”(49).

Dumadessas dinastias, a dos “Dias”, surgiu um fundidor célebre, João Dias que,
em 1557 e 1576, fundiu duas peças de artilharia onde deixou toda a sua fantasia de

artista e sensibilidade de técnico.

Estas duas bocas de fogo encontram-se no Museu Militar de Lisboa (D.4 e D.5),
sendo a primeira conhecida pelo nome de “Peça das Carrancas”(49. É uma das mais
ornamentadas peças que se encontra no Museu. Na bolada tem uma carranca estilizada
donde partem, praticamente, todos osfestões, fitas, borlas e palmas que ornamentam o
seu corpo, onde há dois pares de bragas, mas já sem os respectivos arganéos. Na
bolada em relevo e de grande perfeição, tem as armas reais portuguesas e uma cartela
com a cifra real. SBTA. Este conjunto, sobrepõe-se a um outro, já situado no 2.º
Reforço, que é uma esfera armilar e a sigla do fundidor, as letras IODZ sobre um
compasso(4), No 1.º Reforço não tem quaisquer legendas ou inscrições mas somente
artísticos canelados que terminam junto à faixa da culatra.

Da história desta boca de fogo salientamos, apenas, que esteve abandonada em
Moçambique e veio para Portugal comolastro da galera “Novo Paquete”. Após a
viagem foi enviada para o “Museu de Marinha” onde, por ser considerada sem inte-
resse,foi entregue ao Museu Militar.

A segunda peça de João Dias, fundida em 1577 e que também se caracteriza pela
sua perfeição tem, na bolada, as armas reais e a esfera armilar sobre uma cartela com a

cifra de D. Sebastião: R SBTA 1, no 2.º Reforço,a sigla do seu fundidor, IODZ.
No tocante à implantação das armasreais, cifras, siglas e mais legendas, as duas

peças de João Dias têm umacuriosa particularidade — não respeitaram a ordenança
estabelecida pelo rei. As armas nacionais estão na bolada e, em ambas,está implantada
a sigla do fundidor.

Um outro fundidor de D. Sebastião foi Pedro Jorge Figueira que ficou célebre
pelo seu “Canhão de Alcácer Kibir”.

Porém, antes de referir algumas particularidades desta peça talvez tenha interesse
indicar que, para os fundidores de artilharia, as peças eram individualizadas e personi-
ficadas. Assim, egra-lhes atribuído um nome, em regra, de um santo, e inscrita uma
legenda como se fosse a própria peça a falar: “Eu fui feita por...” ou “Fez-me F. ...” ou,
então “Me Fecit ...” Eu Te guio”, “Eu sou a supremajustiça”...

(45) Consulte-se, no Jornal do Exército, Novembro de 1973, o artigo “A Arte de Fundição de
Canhões”.

(46) Consulte-se “Fundidores de Artilharia” de Sousa Viterbo, importante estudo publicado na
Revista Militar, ano de 1901.

(47) Veja-se o “Jornal do Exército” n.º 159, Março de 1973.

(48) Assemelha-se mais a umafita passando por uma argola do que um compasso, como nor-
malmente é identificado.



Também deve ser referido que a nossa artilharia atingiu tão grande fama em todo
o Mundoe era tal o temor que infundia que, ainda hoje, alguns povos orientais dizem
aos seus inimigos: “que os canhões dos portugueses se voltem sempre contra Ti”(49).

Mas, como diz um velho adágio, “os extremos tocam-se” e, assim, os canhões

portugueses não causaram só temor... causaram admiração e, depois — em várias par-
tes do Mundo — provocaram um estranho culto dado que, muitas vezes, foram
deidificados69),

No Norte de África e na Índia atribuia-se, ainda nos nossos dias, aos canhões

portugueses o poder de proporcionarfilhos às mulheres estéreis, e em certas localidades

do Brasil, considerava-se do melhor agouro que o parto se verificasse quando disparas-
sem os nossos canhões. Em algumas regiões de Angola os sobas ambicionavam serem

enterrados juntamente com uma peça de artilharia portuguesa.

Muitas histórias sobre os milagres dos velhos canhões portugueses podiam aqui

ser contadas(SD). Saliente-se, apenas, que houve uma peça de artilharia, atribuída a

fundições portuguesas662) que, durante séculos, foi considerada como tendo um grande

“poder mágico” e, como tal, adorada pelo povo de Java. As autoridades da República

da Indonésia acabaram com esse culto colocando-a numasilensiosa sala de um museu,

com a seguinte legenda: “o outrora sagrado canhão de Djakarta, também chamado Si

Djagur"63).
Pedro Jorge Figueira fundiu, em1578, um canhão (D.6) dedicado a D. Sebastião

e destinado, unicamente,a ser usado nas guerras do Norte de África. Ou por ser consi-

derada uma peça obsoleta pois as suas características técnicas — um canhão-pedreiro,

de grosso calibre — o tornavam impar na época, ou por nãoter sido fundido a tempo,

não chegou a embarcar para a expedição de “Alcácer-Kibir” e foi isso que, talvez, o

tivesse salvo da sua destruição. Mas,por ironia do destino,ficou conhecido na história

pelo nome de “canhão de Alcácer-Kibir”.

O seu fundidor implantou-lhe, na bolada, as armas nacionais ladeadas por duas

esferas armilares, sobrepondo-se o conjunto a uma Cruz de Cristo. No1.º e 2.º reforços

encontram-se versos laudatórios6%) em que a peça não só incita o rei ao combate,

como lhe garantia a vitória. Ainda, no 1.º reforço, tem uma cartela sobre uma seta,

com a cifra SEBASTTIANUS1 e a indicação, por abreviatura, de Rei da Lusitânia —

R. LV.
Estranhamente não se conhece, do reinado do Cardeal D. Henrique, nenhuma

peça de artilharia embora, mau grado o desaire de Alcácer-Kibir, continuassem a sub-
sistir, em Lisboa e noutros locais do país, fundições de artilharia. .

Se se fundiu artilharia, teriam as peças do cardeal-Rei a mesma representação das
armas nacionais? Teria a cifra real qualquer alusão à sua qualidade religiosa — o

(49) Citação de M. Percheron e M.€. Percheron “L'Indochine” pág. 77.

(50) Consulte-se“Os Milagres dos Velhos Canhões” in “Jornal Português de Economia e Finan-
ças”, n.º 263, e o “Jornal do Exército”, n.º 158, Fevereiro de 173.

(51!) Idem.

(52) Consulte-se a obra do Padre Manuel Teixeira “Macau e a sua Diocese”, vol. VI, pág. 111.

(53) Idem. Vejam-se, os volumes LXXVIII, LXXIX e LXXXI da Revista “Land em Volka-

nkund” os artigos do Dr. K.C. Krug.

(54) Em “Marcas de Fundidores Portugueses”, o General Pereira do Vale apresentou a tradução,

de Latim para português, destes versos:
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chapéu cardinalício — ou, então, o Golfinho envolto numa âncora, que era a sua
“empresa”(65? Duas perguntas a queseria interessante dar resposta.

Em 1580 os portugueses não conseguiram sustar a invasão castelhana e defender a
liberdade da Pátria. O nosso último e vigoroso protesto contra os invasores foi em
Alcântara mas, infelizmente, fracassou. Com a perda da independência veio a apatia, o

desinteresse de toda a Nação. Os portugueses viram, então, os seus navios, os seus
canhões, as suas armas, as suas armaduras, serem levadas para Espanha, para não mais
voltarem. Milhares de peças de artilharia, calculadas em mais de sete mil69) foram
guarnecer as fortalezas e navios espanhóis. O povo português, que as forjara, que as
fundira, reagiu a essa expropriação nacional desinteressando-se de fabricar mais armas
e de fundir mais canhões.

- À primeira representação das armas nacionais portuguesas, que conhecemos, num

canhão fundido sob o domínio filipino, encontra-se numa peça recentemente recupe-
rada($?) ao largo da costa de Biarritz.

Trata-se de uma peça fundida pelo belga Thomas Both, em 1584, certamente por
ordem do Rei Filipe II de Espanha, 1 de Portugal. Por isso as armas nacionais
resumem-se ao escudo real sobre umacartela com a legenda: PHILIPP, LVS REX, ou
seja, Filipe, Rei da Lusitânia. Mas, a grande particularidade da representação das
armas nacionais está no facto de o escudo português se encontrar apoiado a um leão e

ser a cabeça deste animal que substitui a coroa real portuguesa(58),
Desejaria o Rei Filipe de Espanha significar que mudando a tradicional coroa

portuguesa por um leão, e apondo a sua cifra real, que mantinha o domínio de Por-
tugal pela força e pelo poder? |

Já nos nossos dias (59) Mariano Saldanha afirmouter visto, na principal fortaleza

de Mascati(60) um canhão “ainda em serviço”, fundido por Fernão Balesteros em 1606,

cuja legenda, em espanhol, era “encimada pela coroa portuguesa e por uma efígie,
provavelmente de D. Filipe II”. Dar-se-ia o caso quea efígie que Mariano Saldanhadiz

(55) Consulte-se: “Descrição Geral e História das moedas cunhadas em nome dos reis, regentes e

governadores de Portugal” de A.C. Teixeira Aragão,T. |, pág. 290.
(56) “Os nossos arsenaes estavam vazios. Para Hespanha tinha ido mais de 7.000 peças d'artilha-

ria, havendo nos depósitos de Sevilha, mais de 900 bocas de fogo portuguesas”. Gen. Victo-

riano César in “Rev. do Exército e da Armada”, vol. XVIII, ano de 1902, pág. 225.

(57) Veja-se a Revista “Galla Informations. Recherches de Pré-histoire”, ano de 1987/88, n.º 1,
pág. 74. Sobre esta peça o Dr. Christian Cholet, do Club d'Archéologie Subaquatique”, de
Pau, França, encontrava-se a proceder a um interessante estudo, do qual amavelmente tem-

-nos fornecido alguns elementos, que muito agradecemos.

(58) O esquema que se apresenta foi-nos enviado pelo Dr. Christian Cholet, do Club d'Archéo-

logie Subaquatique de Pau, França, gentileza que muito agradecemos.

(59) Consulte-se: “Congresso do Mundo Português”, jo VI, p. 269 e seguintes, o artigo intitu-

lado “Recordações Filipinas na história Luso-Indiana”. Veja-se também, o Boletim do Insti-
tuto Vasco da Gama, n.º 1, 1.º Trimestre de 1926.

(60) A fortaleza de Mascati foi inteiramente acabada e guarnecida em 1586, e esteve sob o

domínio português até 1650, data em que foi conquistada pelo iman Seif.

Conforme Mariano Saldanha a peça em questão — junto" qual, segundo uma secular

tradição, as mulheres grávidas vão orar — tem a seguinte legenda: DON PHELIP-

PE/ELREY DE SPNA/DON IUAN DE ACUNA/DE SU CONSEIO DE GUERA/Y
SU CAPITAN GENERAL/DELA ARTILLERIA ANNO1606/FERN. D. STEROS.
Ainda segundo M. Saldanha a peça tem gravado — o que supomosserna faixa da culatra €

a ponção — a seguinte inscrição: X38XQX36LSX, o que julgamos ser o seu peso, 38 quin-

tais e 36 libras.



ter visto ser a cabeça de um leão, muito esbatida,e, então, as representações desta peça
serem similares ao canhão recuperado em Biarritz, ou estamos perante outra represen-
tação das armas nacionais? É, também, uma dúvida que muito gostariamos de averiguar.

Nosfinais do século passado o Major A. Ferrari(é!) relatou a sua surpresa porter
encontrado, na Ilha de Zamzibar, oito velhos canhões portugueses, um dos quais com
as “armas portuguesas, coroa aberta com dois anjos, esfera armilar por baixo, leão
segurando a bandeira portuguesa...”.

Teria esta peça alguma analogia com a que foi recuperada nos mares de Biarritz

ou com a que se encontava na fortaleza de Mascate? É uma dúvida que gostaríamos de
desfazer. :

No Museu de Angola, em Luanda, encontravam-se dois pequenos canhões feitos
por ordem do Rei de Espanha Filipe I, em 1591. Foram fundidos por Pedro Jorge
Figueira, mas este fundidor limitou-se a gravar, sob o escudo real português suportado

por três anjos de asas protectoras a legenda: PHILIPUS REX ESPANIARUM(S),
É possível que os canhões fundidos em Portugal durante o reinado de Filipe II de

Espanha, I de Portugal, tenham continuado a manter as armas nacionais “sem outra
mestura” mas estas subrepunham-se à legenda, escrita em latim, de “Filipe Rei das
Espanhas”. No entanto há quereferir que o fundidor espanhol Fernando de Balesteros
que, em 1606, se encontrava em Lisboa, por ordem do seu rei, fundiu uma peça — que
hoje está no Museu Militar (E.5) — que tem,no 1.º reforço, as armas reais de Espanha,
com o escudete das quinas portuguesas.

No reinado seguinte, de Filipe III de Espanha, II de Portugal, os canhões fundidos
no nosso país continuaram a manter as armas reais portuguesas, circundadas, porém,
pelo Tosão de Ouro, insígnia de uma ordem militar espanhola de Cavalaria(63) de que o
rei era o supremo representante. Esta representação das armas nacionais, significando
que Portugal estava tutelado pelo Rei de Espanha, pode-se ver em dois canhões exis-
tentes em Lisboa, um no Museu de Marinhã (AR - V - 40) e o outro no Museu Militar
(F.14) e ainda numa peça similar que está(6%) numa velha fortaleza de Mascate, no
Sultanato de Omã.

(61) Consulte-se o Jornal “O Exército Português” n.º 61 de | de Fevereiro de 1881, pág. 17.

Veja-se, também, “Manuel Bocarro o Grande Fundidor”, pág. 11, nota (24) e pág. 32.

(62) Veja-se: “No Tricentenário da Restauração” (1648-1948( contribuição do Museu de Angola.
“Catálogo da Exposição”, pág. 45.

(63) Consulte-se a obra “O Tesouro Militar de Cavalleria” de Joseph Micheli Marques, Madrid
1642, pág. 85.

Dois exemplares desta obra, considerada muito rara, encontram-se na Bibliotçca do Exér-
cito, onte têm a Cota 12,. 682 e 2.057P.

(64) Em fontes que hoje não podemos precisar tinhamoslido que na Fortaleza de Omã havia

um canhão português com as armas nacionais circundadas pelo Tosão de Ouro. Porém, em

várias obras modernas consultadas sobre os sultanatos de Omã e Kueit e em várias pesqui-
sas efectuadas — como por exemplo em contaétos pessoais com es organizadores de uma

exposição sobre a História e a Cultura do Sultanato de Omâm, realizada na Fundação
Gulbenkian em Setembro de 1981, no livro de Donald Hawley intitulado “Omam” e no

artigo “Um canhão Português no Oman” de Carlos P. Callixto publicado no jornal “O Dia”
de 27 de Outubro de 1981 — só se encontraram referências sobre uma peça Filipina com as

armas reais de Espanha e com um escudo com as armas do Marquês Juan Vasquez de

Acunae quese afigura ser similar à existente no Museu Militar com o número de Catálogo
E.1, fundida em Nápoles no ano de 1583 por Cristóvão Jordão, Napolitano.
Salienta-se que, em Lisboa, fundiram-se peças de artilharia que ostentavam o nome do
Marquêz Juan Vasquez de Acuna, poreste ser o Capitão General de Artilharia de Espanha,

à qual a de Portugal estava subordinada. É o caso das peças E.5 e E.8 fundidas em Lisboa
respectivamente no ano de 1605 e 1625 por Fernando Balesteros.
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Encontra-se, no Museu Militar de Lisboa, uma peça (F.12), talvez fundida por
António Gomes Feio nos princípios do reinado de Filipe III, que tem na bolada as
armas nacionais(65).

Durante o domínio Filipino, os fundidores portugueses que se encontravam no
Ultramar, para evitarem moldar nos seus canhões qualquer representação que signifi-
casse subordinação a Espanha, limitavam-se a gravar as armas das cidades onde
trabalhavam.

Assim, Pedro Dias de Bocarro, nos canhões saídos das suas fundições de Goa,
gravava as armas desta cidade ou seja, o escudo real coroado sobre a roda de navalhas
de Santa Catarina, como é o caso da peça R.13 do Museu Militar e de uma outra, em
tudo idêntica menos na data, que se encontra no Castelo de S. Jorge em Lisboa. Nal-
guns casos limitava-se, apenas, a moldar a imagem de Santa Catarina sobre a “roda de
navalhas”.

É muito possível que depois da fundição desta peça António Gomes Feio tivesse
recebido ordem para incrustar nos seus canhões as armasreais de Espanha, ordem que
ele certamente cumpriu, mas não deixou de representar as de Portugal. É o que mostra
uma peça de artilharia recuperada, em 1975. dos destroços do galeão Sacramento,
afundado nas costas do Brasil em 1668(69), Esta boca de fogo tem, na bolada,as armas
nacionais e, no 1.º reforço, as armas reais de Espanha.

Mais tarde, poralturas de 163667, António GomesFeio fundiu a peça F. 11 do
Museu Militar a qual, segundo o respectivo catálogo, tem “no 1.º reforço as armas do
Marquês de Ferreira em substituição das armas reais”. Afigura-se-nos que foi uma
maneira de António Gomes Feio se eximir à obrigação de gravar nos seus canhões as
armas de Espanha.

No tempo de Filipe IV de Espanha,III de Portugal já não houve qualquer pre-
ocupação em individualizar as armas reais de Portugal e, como na década de 1620 a
artilharia portuguesa ficou subordinada ao Capitan General de la Artilharia de Espana
e, praticamente, já não havia fundidores portugueses, todos os canhões fundidos no
nosso país ostentavam as armas reais de Espanha que incluiam um escudete com as
quinas de Portugal, como se pode observar em vários exemplares existentes no Museu
Militar de Lisboa, como, por exemplo, as peças E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10.(68).

Recentemente, em 1986, foram recuperados dos destroços do Galeão “Mauritius”,
que naufragou na costa do Gabão em 1609(69) várias peças de artilharia uma das quais
portuguesa, que foi considerada como sendo do reinado de D. Manuel I porquetinha,
na bolada, as armas nacionais portuguesas sobre a esfera armilar, sobrepondo-se, todo
o conjunto a uma cartela com as iniciais PBD.

Noentanto esta boca de fogo foi fundida muitas dezenas de anos após a morte do
Rei Venturoso, à volta de 1600, por Pedro Dias Bocarro,que teve carta de “mestre de
fundição de artilharia das partes da India” em 1590. Teria sido fundida em Cochim e,
por isso, ostenta as armas que aquela cidade então usava, ou seja, as armas nacionais
sobre umaesfera armilar, confundindo-se, por isso, com as armas reais de D. Manuel I.

65) Veja-se o Catálogo do Museu de Artilharia. Esta peça não tem a indicação do nome do seu
fundidor mas, as suas características levam a admitir que tivesse sido António Gomes Feio.

(66) Consulte-se a Revista Navigator n.º 13 de 1976 e n.º 27 de 1981.

(67) Veja-se no “Catálogo do Museu Militar” a descrição desta b.f.. Consulte-se, também, “Fun-
didores de Artilharia de Sousa Viterbo na parte referente a António Gomes Feio.

(68) Veja-se a descrição destas peças no Catálogo do Museu Militar.

(69) Consulte-se o livro “Le Mauritius” de Michel L'Hour, Luc Long e Erich Rieter.



Em Macau, o grande fundidor Manuel Tavares Bocarro moldava nos seus

canhões as armas da cidade, ou seja, o escudo português sob uma coroa real fechada,
ladeada de dois anjos, sobrepondo-se à Cruz de Santiago, envolta num circulo com a
legenda “Da Cidade de Nome de Deus na China”. Mesmo numacurta passagem por
Gôa, Manuel Tavares Bocarro incrustou nos canhões que fundiu o escudo português
com osdois anjos, como provam as duas peças R.1 e R.12 que se encontram no Museu

Militar(70),
Uma destas peças é similar ao “Canhão Milagre” que, em 1977, foi recuperado do

Galeão Sacramento, naufragado nas costas de Natal em 16470D, Este “Canhão Mila-
gre” foi assim chamado porque, ao ser retirado das águas do mar, depois de aí ter
“permanecido mais de trezentos anos, no dizer de um dos técnicos da operação de
recuperação “olhava-nos comose tivesse acabado de sair das mãos do fundidor”(77,

Não queremos deixar de referir que, desde o final do Séc. XVI, muitos nobres
espanhóis e portugueses mandavam fundir pequenas peças de artilharia(?), com uns
três ou quatro centímetros de diâmetro de boca e cerca de um metro de comprimento,
sem grandeinteresse militar mas de grande valor artístico. Destinavam-se estas peças a
ornamentar os palácios e, se eram utilizadas, serviam somente para tiros de salva ou
tiros de sinal.

Como é natural estas peças, notáveis pela sua ornamentação e arte de fundição,

tinham gravados os brasões dos fidalgos que as mandavam fundir. É o caso, por exem-

plo, do esmeril que se encontra em Vila Viçosa(9)ou, então o gracioso e artístico par

de esmeris que se encontram no Museu Militar (E.11 e E.12) mandados fundir por

Miguel de Vasconcelos e que são duas verdadeiras jóias da arte de fundição de

canhões(75), ou, ainda, o esmeril(?6) fundido em 1661 por Jerónimo Tavares Bocarro —

o último fundidor da secular dinastia dos Bocarros — para o Governador e Capitão

General da India António Pais de Sande.
Vejamos, ainda, um caso curioso de ornamentação das peças portuguesás — o

“Canhão de Chaul”(77). Fundido em 1594 por Pedro Dias de Bocarro, ostenta, na

bolada, em alto relevo e de extrema perfeição, as figuras de S. Pedro e de S. Paulo e a

da Virgem Maria, esta segurando um pendão com três estrelas, sobre uma inscrição

(70) Consulte-se: “Manuel Bocarro, o Grande Fundidor”.

(71) Consulte-se: “The Guns of Sacramento” de David Allen e Geoffrey.

(72) Consulte-se: “The Wreck of Sacramento”, artigo publicado pela Dra. Diane Nash in

“Loking Back”, Setembro de 1977.

(73) Classificadas como “esmeris”.

(74) Veja-se, na “Revista da Armada” n.º 62 do ano de 1976,o interessante artigo de Luís S. S.
Monteiro Bandeira intitulado “A Peça de Artilharia do Palácio Ducal de Vila Viçosa”.

(75) Consulte-se, na Revista de Artilharia, ano de 1982, pág. 67, o artigo “A Artilharia Espa-

nhola (1580-1640)” do Museu Militar de Lisboa.

(76) Esta peça, adquirida em 1985 em Cannes, França, encontra-se em exposição no Museu

Militar. Tem, em duas cartelas, as seguintes legendas:
SENDO GOVER/NADOR E CA/PITAN GERAL/DA INDIA AN/TONIO PAES/DE
SANDE
IERONIMO TAVA/RES BOCARRO/A 1681
Não tem qualquer representação das armas nacionais, apenas no topo da bolada o brasão

da família Sande.

(77) Encontra-se na Torre de Londres e é descrito em “The Armouries o the Towver of London

1 Ordnance” por H. L. Blackmore, pág. 140 n.º 179.



“Da Cidade de Chaul”, porque foi feito nas fundições de Chaul, que estavam a cargo

de uma missão religiosa.
O mesmo Pedro Dias de Bocarro fundiu, em Gôa, no ano de 1595, uma peça

monumental de calíbre 48 e perto de 5 metros de comprimento. Na bolada, junto à
boca tinha as armas reais sobre uma imagem de Santa Catarina, ladeada por duas
rodas de navalha. Esta peça, de grande valor artístico, foi mandada refundir pelo
Governador da India em 1841, para se fazer “moeda corrente da terra”!(78)
relacionasse com a artilharia, desde a sua aquisição e fabrico até à respectiva distribui-
ção pelo exército e marinha('9,

Poucos dias após a restauração, em 28 de Dezembro de 1640, o Rei D. João IV

criou a Tenencia Geral de Artilharia, com o fim de superintender em tudo o que se

Segundo o imposto pela Tenencia todas as bocas de fogo, fundidas em Portugal

ou encomendadas a fundições estrangeiras, obrigatoriamente tinham que ter as armas
reais no primeiro reforço e em cartelas separadas a cifra real, os nomes do Tenente
General de Artilharia e do fundidor, como se encontra nas peças F.5 e F.9(80),

No caso da fundição se efectuar no Ultramar, as peças ostentariam o nome do
respectivo Vice-Rei ou Governador, como se encontra nos canhões R.7 e R.19fundidos
respectivamente, na India e Macau, no último quartel do Séc. XVII.

Praticamente nos primeiros cinco anos do reinado de D, João IV todas as peças
de artilharia foram adquiridas no estrangeiro e, por isso, nem sempre se cumpriram na
integra as determinações do Regimento da Tenencia(êD.

Por exemplo, a áspide F.12 limita-se a ter, como no tempo do Rei D: Manuel I as
armas reais na bolada e, noutras peças, o escudo e a coroa real estão no primeiro
reforço sem quaisquer legendas. A peça F.4 já tem cifra real — DOM JOÃO IV, REI
DE PORTUGAL — seguida da data de 1649 mas são as que têm o número de catá-
logo F.9 e F.15 as primeiras que cumprem com todas as determinações impostas pela
Tenencia de Artilharia.

Contudo chegaram aos nossos dias duas peças de campanha fundidas na India no
último quartel do Séc. XVII respectivamene em 1685 e 1682 (7), pelo fundidor Mnauel
Salvador Correia por ordem do Vice Rei e Capitão Geral da India D. Francisco de
Távora Conde de Alvor, que são nítidas excepções às Ordenanças impostas pela
Tenência.

A primeira destas peças, que se encontra a ladear a porta de armas da Fortaleza
de S. Julião da Barra além do seu esmerado acabamento tem a particularidade de ter
no primeiro reforço, uma extensa legenda e, na bolada, no terço inferior as armas

nacionais € ne terço final a figura de um leão.

(78) Consulte-se “Apontamentos para a História da Artilharia Portuguesa” do Gen. J. M. Cor-

deiro, pág. 81 que indica, com base em F. Nery Xavier em “Gabinete Literário das Fontaí-
nas”, o seguinte: “Pero Dias, entre outras bocas de fogo, fundiu em 1595 uma monumental

de calibre 48. Tinha 4,m 776 de comprido e 0,m 508 de diâmetro na facha alta da culatra.

Nabolada,junto à boca, depois das armas reaes e entre duas rodas de St.? Catharina,via-se

a imagem d'esta santa, e abaixo a inscripção: ESTA PEÇA MANDOU FAZER A

CIDADE DE GOA / ANNODE1595,P. DIAS.
Diz-se que em 1841 foi reduzida a moeda corrente da terra, quando era Governador da

India José Joaquim Lopes de Lima”.

(79) Veja-se Gen. J.M. Cordeiro, ob. cit., pág. 115 a 120.

(80) Veja-se, no “Catálogo do Museu Militar” a descrição destas peças.

(81) Logo após a criação da Tenencia de Artilharia encomendaram-se à Holanda várias peças de

artilharia, uma das quais o terço do canhão F.1. do Museu Militar, que tem a data de 1641.



A segunda peça, que se encontra no Museu Militar, R.7, também tem no primeiro
reforço uma legenda,aliás idêntica à da peça anterior(82. Sob as armas reais portugue-
sas, mas estas de configuração diferente da habitual está uma coroa encimada por uma
cruz de haste alongada. Na bolada estão representadas longas línguas de fogo e, nal-

gumas partes da peça, estão desenhadas rosas.
Durante o reinado de D. Afonso VI não houve qualquer modificação na configu-

ração das armas reais e das legendas de Ordenança. Houve, sim, no campo técnico da

artilharia, uma importante inovação, o aparecimento das “peças de panela”(83) de con-
cepção genuinamente portuguesa, mas o assunto está fora do âmbito deste pequeno
estudo.

Para D. Pedro, como Regente do Reino e depois como Rei, também se pode dizer
que as armas reais e as disposições da ordenança não sofreram quaisquer alterações. A
sua cifra foi, inicialmente, de “D. P.º PRINCEPE DE PORTUGAL”(peça H.1) ou
“D. PEDRO PRINCEPE DE PORTUGAL”(peça H.2) e depois “D. PEDRO II REI
DE PORTUGAL”(peça H.5) ou “D. PEDROII REY DE PORTUGAL” (peça H.6).

Como é sabido em Portugal não se fundiu artilharia de ferro, com uma excepção
em Macau e uma pequena experiência em Luanda. Não é possível abordar, neste breve
estudo este assunto(8%), Porisso só nos resta indicar que nas “Fundições do Chunam-
beiro”, em Macau, sob a direcção de Manuel Tavares Bocarro, o Grande Fundidor,
artífices chineses fundiram canhões de ferro dos quais duzentos foram enviados para
Goa, com destino a Lisboa. Alguns deles seguiram a bordo do galeão Sacramento, que
naufragou em 1647 nos bancos da Judia(85), Quando, em 1977, foram recuperados os
canhões de bronze deste galeão os de ferro foram abandonados(89) entre os seculares
destroços, onde ainda hoje se devem encontrar, para, um dia serem retirados e devida-
mente estudados mas, como a esmagadora maioria das peças de ferro da época, não

devem ter quaisquer gravações.

D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho que foi, sem dúvida, um dos maiores

governadores de Angola?) criou, em 1766, na Fortaleza de S. Miguel, a “Fundição de
Canhões de Luanda” que funcionou sob a direcção e orientação do Tenente-Coronel
Pinheiro Furtado e do Sargento-Mor Engenheiro Luis Cândido Cordeiro. Aqui
fundiram-se várias peças de bronze de artilharia, de rara beleza e perfeição (88), e um
reduzido número de canhões deferro, aliás estes de feitura muito tosca, como tivemos
oportunidade de observar em cinco peças que se encontravam abandonadas (89), talvez

(82) A peça de S. Julião da Barra, foi trazida da Índia pelo infante D. Afonso € está descrita
pelo Gen. J. Cordeiro, ob. cit., p. 426.

Sobre a peça R.7 consulte-se o respectivo catálogo do Museu Militar.

(83) Consulte-se, da de autoria do General Pereira do Vale, “Subsídios para a História da Arti-
lharia Portuguesa” in Rev. de Artilharia, ano de 1963.

(84) Consulte-se o Gen. J.M. Cordeiro, ob.cit., p. 157 e 397 a 425.

Veja-se, também “Novos Subsídios para a História da Artilharia Portuguesa” do Gen. Tei-

xeira Botelho,p. 54 a 62. :

(85) Veja-se “A Artilharia Naval e os canhões do Galeão Santiago”.

(86) Consulte-se: “The Guns of Sacramento” de David Allen e Geoffrey. Veja-se também “Guns

of Sacramento Some Notes” de David Wratten, na Revista “Looking Back”, África do Sul,
Set. de 1977, p. 69 a 72.

(87) Sobre Sousa Coutinho consulte-se: “Angola na Época Pombalina”. O Governo de Sousa

Coutinho, de Jofre Amaral Nogueira, Lisboa 1960, e a “História de Angola” de Ralph
Delgado.

(88) Veja-se “A Fortaleza de S. Miguel”, Luanda 1967,p. 32.

(89) Na fortaleza de S. Pedro da Barra, em Luanda, também existiam cinco destas peças.

 



por terem sido consideradas como refugo da fundição ou por toda a fundição ter sido
considerada imperfeita e, por isso, abandonada a prática da fundição de ferro (90).

Assim, todas as peças de artilharia de ferro fundido, que se encontram em Portu-
gal, são de origem estrangeira, muitas delasadquiridas para a Guerra da Restauração.

Só um restrito número de peças de ferro tem ornamentações, em geral muito
simples, como as armas nacionais ou um pequeno monograma, situados no 1.º e 2.º
reforços ou, ainda, no topo dos munhõesas siglas dos fundidores.

No Depósito de Material de Guerra, em Beirolas, entre velhas e enferrujadas peças
de ferro há uma que tem, no 1.º reforço muito bem gravado,o escudo português sobre
uma cartela ornamentada com a data de 1757 e, por baixo, a indicação J. LEVACHE,
certamente o nome do fundidor ou da fundição belga(D que a fundiu.

Ladeando a porta de armas do Castelo de Mourão estão duas bocas de ferro
verdadeiramente notáveis pelas suas gravações pois têm, no 1.º reforço, as armas
nacionais sobre uma cartela com a data de 1704 e, na bolada, um brasão da família dos
Cogominhos(?). No interior do Castelo, debaixo de entulho, encontravam-se mais
duas peças de ferro, uma das quais idênticas às da porta de armas, porém com a data

de 1700. Pelo ineditismo de ter o brasão de um titulare ser datada foi, no ano passado
e por nossa proposta, transferida para o Museu Militar de Lisboa.

A história da artilharia de ferro, forjado e fundido, em Portugal é um estudo que
ainda está por se fazer.

Em Luanda, na Fortaleza de S. Miguel, fundiram-se, como já se frizou, peças de
artilharia de bronze de rara beleza e perfeição. O primeiro par destas peças, esmerada-
mente trabalhado e ornamentado, fundido em 1771, foi dedicado ao Rei D. José le ao
Governador D. Francisco de Sousa Coutinho.

Uma dessas peças encontrava-se em 1967, debaixo de um armário nas caves do
Museu de Angola, em Luanda(?3) — e não sabemosse ainda hoje existe — a outra está
no Museu Militar de Lisboa, R.8, em lugar de destaque e devidamente descrita no
actual catálogo(?4), bem como quatro obuzes também fundidos em Luanda(5).

Nestas peças de artilharia(96) a representação das armas nacionais é diferente de
todas as que se encontram nas outras peças portuguesas pois, o escudo português sob a

coroa real está assente no 1.º reforço sobre um fundo bélico de bandeiras, lanças e

(90) Ao que se nos afigura seria por volta de1770. Quanto à Artilharia de Bronze as fundições

teriam cessado em 1773. Veja-se o já citado Catálogo do Museu de Angola “No Tricentená-

rio da Restauração”, p. 47. .

(91) Peças idênticas existiam na Fortaleza de S. Pedro da Barra, em Luanda, e na Fortaleza de

Amura, em Bissau.

Veja-se o que indicou na Nota (2).

(92) Esta família tinha, por brazão, “cinco chaves moiriscas de prata em campo vermelho, assen-

tadas em aspa; timbre duas chaves do escudo em aspa, atadas com um torçal vermelho”.
Veja-se “Port. Dic. Hist.” 2.º vol. p. 1071.

(93) Foi descrita no citado Catálogo do Museu de Angola, pág. 46, n.º 84, Est. XCIV.

(94) É descrita sob o n.º de Catálogo R.8.

(95) São descritas sob os n.º R.3; R.4; R.5 e R.6.

(96) Somente a peça de campanha R.8 foi descrita pelo Gen. J.M. Cordeiro, sob o n.º .113, em

“Apontamentos para a História da Artilharia Portuguesa”. Esta peça também foi descrita

no Catálogo do Museu de Artilharia 6.º ed., ano de 1913, pág. 211, 14.2 Sec. n.º 9.



caixas de guerra. Na bolada tem o brasão de armas de D. Francisco Inocêncio de
Sousa Coutinho e duas legendas, uma com o seu nome a outra com a do fundidor,
Sargento-Mor Luís Cândido Cordeiro e a data de 1771.

Durante um ano ou dois ainda se fundiu artilharia na secular Fortaleza de S.
Miguel mas, inexplicavelmente, tudo acabou. Um século mais tarde, isto é, em 1876, os

fornos e demais dependências da histórica “Fundição de Canhões de Luanda” foram
adaptados a arrecadações agrícolas e pocilgas. Só uma lápide, quase desconhecida e
leves vestígios que ainda se viam em 1970, recordavam as fundições de artilharia de
Angola.

Regressando à Metrópole recorda-se que o fausto do Rei Magnânimo também se
fez sentir nas peças de artilharia. Não queestas deixassem de ser legendadas nas dispo-
sições da velha Ordenança de 1640 mas sim porque foram fundidas com os melhores
materiais e pelos melhores artistas e fundidores de então, nacionais ou estrangeiros.
Podemos vêr no Museu da Marinha a peça AR - V - 37 e, no Museu Militar várias,

como por exemplo as LI 1.2 e 1.3, em que todas as ornamentações são verdadeiras e
artísticas esculturas em bronze.

O Rei D.José 1 teve especial cuidado na representação das armas nacionais nas
suas peças de artilharia, a maioria das quais fundidas em Lisboa pelos grandes fundido-
res que então surgiram, como Bartolomeu da Costa(9e Bento Afonso Ferreira(?8). As
“armas nacionais eram artisticamente desenhadas e quase que se pode afirmar que, dos
inúmeros canhões deste reinado existentes no Museu Militar, todos têm representações
diferentes. O escudo real foi de tal maneira estilizado que ficou ovaladoe, depois, quase
redondo, apoiando-se em palmas,folhas de carvalho e alegorias. |

A Rainha D. Maria 1 adoptou, para as suas armas reais, um escudo muito seme-

lhante ao selo real, isto é, completamente redondo, sobrepondo-se à sua cifra MARIA

Iou à de MARIA I ET PETRUS III REGES,enquanto esteve casada. Mas usou,

também, um bonito monograma de três letras entrelaçadas RMP sobre um 1, signifi-
cando Maria I, Rainha de Portugal, sobrepondo-se a um ramo de oliveira e de trigo (7),
como se encontra na peça K.13 do Museu Militar,

Durante a regência do Príncipe D. João este limitou-se a colocar, sob as armas
reais com o escudo redondo,a sua cifra JOANNES P. REG,, e, quandojá rei, a coroa

real sobre um simples monograma com a sua cifra J6R, ou seja, João 6.º Rei, como
está na peça L.13 ou, então, uma cifra mais completa JOANNES VI, como se encontra

gravado na peça L.12.

Porém, como pouco antes do início do seu reinado a Carta de Lei de 16 de
Dezembro de 1815 criara o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, simbolizado
por uma esfera armilar coroada, à qual se apoiava o escudo real, foi este símbolo
nacional usado nas peças de artilharia fundidas entre 1816 a 1826, como é o caso da
peça L.12 do Museu Militar.

Da conturbada guerracivil há, no Museu Militar de Lisboa, duas bocas de fogo
que documentam bem a representação das armas nacionais que D. Pedro e D. Miguel
usaram.

A primeira dessas peças é o célebre morteiro do Porto (9º) , fundido nesta cidade
quase ao findar a guerra civil. Tem a particularidade de ter gravadas as coroas do

(97) Consulte-se o Gen. J. Cordeiro, obra cit., pgs. 208 a 212 e 225.

(98) A peça de acompanhamento J.23, fundida por Bento Afonso Ferreira, pela sua perfeição
encontra-se a ornamentar o gabinete do General Chefe do Estado Maior do Exército.

(99) Consulte-se o Jornal do Exército n.º 151 ano de 1972.

 



Brasil e de Portugal encimando, respectivamente, a cifra de D. Pedro, como Imperador
do Brasil e como Duque de Bragança estando todo o conjunto circundado por folhas

de carvalho e uma coroa de louros.
D. Miguel usou, nas peças de artilharia que mandou fundir, o escudo nacional

sobreposto a um ramo de palmas e folhas de carvalho, encimado por uma coroa real e

a sua cifra MICHAEL I como se vê na peça M.2.

Duas bocas de fogo fundidas em 1834, logono início do reinado de D. Maria II,

têm representações absolutamente diferentes das armas nacionais. Uma das peças, N.1,

tem a cifra MARIA II sob a coroa real, na outra, N.3, está na bolada a coroa real

encimando o monograma M II R, (Maria Il Rainha), aliás muito parecido ao de sua

avó, a Rainha D. Maria I.

Praticamente, com a peça N.1 desapareceu o costume de se moldarem nas peças

de artilharia portuguesas o escudo nacional. As armas reais deixaram de ser moldadas,

usando-se, unicamente, a cifra real coroada, ou seja, um monograma com inicial do

nome do rei e o seu número de sucessão, além da letra R representativa de Rei, como

sucede com as peças 0.3, P.4 e Q.7, que ostentam os monogramas PV R,LIReCI

R respectivamente dos Reis D. Pedro V, D. Luís 1 e D. Carlos I. Assim sucedeu
mesmo às peças mandadas fundir no estrangeiro. No entanto há, no Museu Militar,
uma pequena peça de campanha, P.9, onde tal não sucede pois tem, no 1.º reforço,

debaixo de duas legendas, “as armas portuguesas ladeadas por dragões e pendentes do
escudo a Cruz de Cristo e os hábitos da Torre e Espada e de Nossa Senhora da Con-

ceição de Vila Viçosa”(100) Trata-se de uma boca de fogo fundida em França em 1865
e oferecida pelo seu fundidor Voruz Ainé, conforme consta nas duas legendas ante-
riormente referidas: “A SA MAJESTÉ TRES AUGUSTE DOM LUIS ROI DE

PORTUGAL, OFERT PAR M.J. VORUZ AINÉ”.
A última peça de artilharia fundida em Portugal — que dizem ter a particulari-

dade de nunca ter disparado — encontra-se no Museu Militar de Lisboa, com o
número de catálago Q.I5, e tem gravada no fundo da culatra a cifra real coroada do
último Rei de Portugal: M 2, sobre a data de 1909 e a legenda Fundição de Canhões.

Com esta peça, ostentando unicamente a cifra de D. Manuel II, terminou os seus
trabalhos a velha Fundição de Canhões e voltou-se a última página de uma secular

história: a da fundição portuguesa de artilharia.
Em breves palavras procuramos recordar pequenas facetas dessa história e abor-

dar a evolução da representação das armas reais portuguesas nas nossas peças dearti-
lharia, tendo em vista, principalmente, dar um ligeiro contributo a uma importante

ciência que está a dar os seus primeiros passos — a Arqueologia Sub-Aquática ou

Arqueonáutica.
Oxalá que o pouco que se disse, do muito que se poderia dizer, seja útil aos

arqueólogos para mais facilmente classificarem os velhos canhões portugueses que hoje
estão a ser recuperados em todos os mares do Mundo. E oxalá, também,que este breve

estudo faça despertar um pouco de atenção e curiosidade para os nossos canhões de

outrora, que têm tanto e tanto que contar.

(100) Consulte-se a respectiva descrição desta peça, P. 9, e o documento do Arquivo Histórico

Militar da 3.º Div. 13.º Sec., Cx. 46 doc. Il.
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MARINHA DE GUERRA:

RAMO DAS FORÇAS ARMADAS

E SERVIÇO PÚBLICO

Conferência apresentada pelo Vic-Almirante Henrique Afonso da Silva
Horta à Academia de Marinha em 14 de Novembro de 1990,

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

IZIA Mouzinho de Albuquerque, herói que me habituei a venerar
D desde a minha juventude em Moçambique, com uma veneração

que não se alterou, pese embora a descolonização, dizia ele, na
sua famosa carta ao príncipe cuja educação lhe fora confiada, que este
reino era obra de soldados. Tinha certamente razão o grande capitão
se entendermos por soldados aqueles que se exercitam naslides da guerra,
seja em terra seja no mar.

É de todos conhecido que o País nasceu e se consolidou pela força
das armas terçadas no terreno, disputado a lioneses, castelhanos e mouros.
Assim se desenhou o rectângulo onde vivemos e cujas fronteiras constan-
tes são das mais antigas da Europa.

Mas Portugal pouco seria se os Portugueses se tivessem confinado
ao seu território peninsular. Sabe todo o Mundo que assim não foi, pela
razão simples de que os Portugueses foram e andaram por todo o Mundo
e por lá deixaram marcas duradouras da sua presença. Umas vezes iam
Por conta própria, outras por conta doutros reis. Mas iam sempre. E
sempre por mar.

Não admira assim que a História de Portugal, na parte que nos
projectou na História do Mundo, esteja intimamente ligada ao mar e que
nela a Marinha tenha ocupado lugar proeminente,

Durante muito tempo a Marinha acumulava o governo dos navios
e o do Ultramar. E em Moçambique, até aos anos quarenta, os adminis-
tradores de circunscrição da Companhia desse nome eram tratados por
comandantes, por serem oficiais de Marinha na sua grande maioria os
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que desempenhavam esses cargos. Antes de existir o Serviço Meteoroló-

gico Nacional — antecessor do actual INMG — a meteorologia estava a

cargo da Marinha. E até ao 25 de Abril a Marinha geria um verdadeiro

Ministério do Mar, que abrangia todas as modalidades da actividade

marítima; a pesca, o comércio, o desporto marítimo e a marinha de recreio.

O Ultramar, antes das suas parcelas seguirem o caminho pedregoso

mas inevitável da independência, separara-se havia muito da Marinha

e autonomizara a sua administração própria.

A meteorologia, cujo desenvolvimento acelerado a aviação comercial

viera tornar imperativo, cresceu e tornou-se num serviço separado também,

O mesmo veio a acontecer com as marinhas civis que, umas vezes

juntas outras divididas por ministérios diferentes, passaram a ter tutela

também civil. O que é certamente lógico e apenas pecou por tardar.

Agora pesca-se menos e não é sob bandeira portuguesa que a maior parte
4do nosso comércio marítimo é transportado. Mas isso é outra história.

Porém o facto permanece que, ainda hoje, para além da sua actividade

puramente militar, à Marinha continuam a estar cometidas importantes

missões no âmbito dos serviços públicos.

É a sua análise, antecedida de uma série de considerações sobre O
papel da Marinha como ramo das FA's, que constitui a razão de ser das

minhas palavras, para as quais agradeço desde já a vossa benevolente

atenção.

Analisemos então primeiro a questão da Marinha de Guerra como

Ramo das Forças Armadas.

Pode discutir-se se, no caso concreto do Portugal de hoje, se justifica

a existência, necessariamente dispendiosa em dinheiro e pessoas, de umas

FA's. Tudo se pode discutir neste mundo. Mas convém recordar na dis-

cussão dois factores importantes e imutáveis: a Geografia e a natureza

humana. A Geografia impõe-nos os vizinhos, coloca-nos longe ou perto

das matérias-primas de que necessitamos, põe-nos ou não no caminho

de passagem de outros povos; pode fazer do nosso território campo de

batalha de guerras em que não participamos, ou dos nossos portos e
praias a entrada para forças alheias aos nossos interesses. Pode colocar-

-nos como etapa obrigatória nas rotas do mar ou do ar ou longe delas;

pode, como é o caso de Portugal, fazer com que a água dos rios seja
controlada por outro país, que o acesso por estrada, por caminho de ferro

ou até pelo ar, se faça obrigatoriamente através desse mesmo país, por

onde têm de passar também as linhas de transporte de energia eléctrica,
os cabos telefónicos e a maior parte dos turistas.
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A natureza humana é o que é, apesar de todos os santos que têm

passado pelo mundo e dos santos ensinamentos que nos dispensaram.

Contém sentimentos nobres — que, como os metais nobres, são raros —

mas contém também, e em mais larga quantidade naturalmente, outros

sentimentos, menos dignificantes mas não menos potentes. A ambição,

a cupidez, o desejo do poder e a propensão para pôr os interesses próprios

sempre à frente dos interesses dos outros, caracterizam as pessoas reais

na sua imensa maioria, e caracterizam por isso as sociedades dos homens.

E desde logo, os países.

Como escreveu Pascal, lei sem força que obrigue a cumprir é como
se não existisse.

Dentro de cada país, a polícia impõe o respeito pelas leis em vigor.
Infelizmente, quando se passa para as relações entre países as leis são
poucas e não há polícia.

O que se traduz por essas relações se basearem nos argumentos
da força mais do que na força dos argumentos. Força não quer necessa-
riamente dizer violência, mas a História dos homens tem sido sempre
a história da violência. A história da Guerra. E nada indica que deixe
de ser. Sobretudo se tivermos em conta que para que haja guerra basta

que um queira, ao passo que para fazer a paz é preciso o acordo de

pelo menos dois.

É indiscutível que o risco de um conflito global, risco com que nos
habitámos a viver durante quarenta anos, diminuiu nitidamente nos últi-
mos tempos. Mas o choque de interesses a nível regional não desapareceu
e tem-se manifestado de forma consistente por conflitos armados, por
vezes porém extremamente, mortíferos.

Raros serão os países com capacidade para garantir, por si próprios
apenas, a sua segurança contra todas as ameaças prováveis. Não é esse
certamente o caso dum pequeno país como o nosso, Para estes países é
essencial a participação num sistema de segurança mútuo, num sistema
de alianças.

A questão básica que se põe é se se estabelece uma aliança ou se
se institui num protectorado. Entrar numa aliança impõe a obrigação de
se contribuir efectivamente para o poder da aliança, o que inclui natural-
mente também o poder militar. Para que um país seja um parceiro duma
aliança, e não um tutelado, é necessário que o seu contributo, nos vários
aspectos, tenha um mínimo de credibilidade. A questão põe-se ao País
e só a ele compete responder —e assumir as consequências. Ao longo
da nossa História julgo que o País respondeu de forma inequívoca que
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não queria ser tutelado. Que queria, na medida do humanamente possível,

ser senhor do seu próprio destino: fê-lo face a Castela, face à Espanha

dos Filipes, face à França de Napoleão e face aos ingleses de Beresford.

Se assim foi, e se o espírito do povo continua a ser o mesmo, temos

de possuir uma capacidade própria de defesa dos nossos interesses, pelo

menos de forma a dar tempo a que funcione o sistema de aliança em que

estivermos inseridos e pelo menos de forma a que nesse sistema O nosso

papel não seja simplesmente geográfico.

Se a guerra é possível, a necessidade de a enfrentar, e preferivelmente

de a evitar, impõe a existência de forças armadas. As forças armadas

— diz a Constituição — incumbe a defesa militar do País. Lá diz Repú-

blica, mas na minha leitura, apesar de visceralmente republicano, a

República da Constituição, neste artigo, não é o regime mas a «res pu-

blica»— o País, portanto.

Que forças armadas devemos nós ter? Muito naturalmente as que

sejam capazes de executar a sua missão. E aqui há um ponto a destacar

de imediato: a defesa dum país é uma grandeza descontínua. Pode-se

fazer um muro mais alto ou mais baixo, uma estrada mais larga ou mais

estreita. Um país tem uma defesa eficiente ou não tem. E se a defesa não
for eficiente, é como se não existisse de todo. Se não dispuser dos meios

humanos e materiais que lhe dêem a eficiência exigida pelo conceito polí-

tico que lhe preside, então aqueles que tiver foram em pura perda, melhor

teria sido não lhos terem dado.

Portugal é um país geograficamente dividido. As suas parcelas, tão

diferentes em dimensão, são todavia identicamente importantes em termos

políticos. O que impõe uma previsão de defesa que as cubra no seu

conjunto, traduzindo-se na necessidade evidente de uma Marinha e de

uma Aviação, pois só através destas é possível projectar o poder militar

para lá do mar.

É evidente que a decisão final será sempre alcançada em terra, mas

para o resultado pode ter sido decisiva a acção do mar. A vitória de

Waterloo começou em Trafalgar. Não se veja nestas palavras qualquer

ideia de relegar para segundo plano as forças terrestres. Elas são funda-

mentais para a defesa do território, e como atrás se disse, a elas caberá,

em final, fazer o principal. Mas a sua actuação pode ser forçada a uma

dependência completa da possibilidade de transpor, em força, as centenas

de emilhas que separam o continente e os dois arquipélagos. A missão

de defender o santuário nacional ou de o reconquistar, pode implicar
a travessia do mar e portanto exigir o seu domínio, temporário que seja
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— a capital do País já se situou por duas vezes em Angra do Heroísmo

e, como mais demora, no Rio de Janeiro.

Desde que os aviões começaram a voar, progressivamente a acção

dos meios aéreos tem-se revelado de importância fundamental nos infe-

lizmente numerosos conflitos que vêm afligindo a Humanidade, e em

muitos casos decidiu a sorte das batalhas. Foi o domínio do ar que permi-

tiu a vitória israelita na Guerra dos Seis Dias, foi a posse do aeródromo

de Henderson que deu a vitória aos americanos em Guadalcanal, foi a

superioridade aérea que possibilitou o êxito do desembarque aliado nas

costas da Normandia.

Uma conclusão parcial parece pois ser que as forças armadas de

que necessitamos deverão ser um conjunto equilibrado e ajustado dos
três ramos, em que se destaque como característica fundamental a eficiên-

cia e a prontidão para intervir onde necessário — a mobilidade, portanto.

Não temos dimensão, nem em área nem em população, que nos
permita conduzir no nosso território um guerra prolongada. Nem temos

máquina industrial que nos faculte, numa escala moderna, alimentá-la,

Não será então para essa guerra que nos devemos preparar em primeiro

lugar.
a

As forças armadas ajustadas à nossa realidade, às nossas capaci-

dades e às nossas necessidades seriam, na minha visão, umas FA's de

dimensão proporcional e sobretudo proporcionada, em que a cabeça tives-

se um volume que fosse uma fracção do corpo, em que os orgãos de

apoio tivessem sempre presente que existem apenas para apoiar os orgãos

de acção, em que as escolas preparassem o pessoal necessário e não cinco
ou dez vezes mais e onde todos soubessem, muito bem, utilizar os meios

em material e pessoal, que estivessem ao seu dispor. E não gastar muito

tempo em trabalhos de papel onde se movimentam exércitos ou grupos

de porta-aviões, que nunca poderemos ter. Nelas seriam postas de lado,

com respeito naturalmente pelos legítimos direitos adquiridos, as partes

da organização cuja razão de ser desapareceu e passaram a constituir

um peso inútil.

Seriam ainda umas FA's onde se cultivasse com clareza e sem ambi-

guidade a noção de que o propósito da sua existência é fazer a guerra,

quando necessário. E isso não fosse escamoteado perante a opinião pú-

blica. Que a esta fosse lembrado que as FA's existem porque o País as
quer, e existem para o servir de uma forma específica.

Que abrir estradas, apagar fogos ou ensinar a mocidade, é certa-

mente útil, e certamente pode ser feito pelas FA's, mas não é aí que está

 



a razão da sua existência. Tudo isso pode e deve ser executado por outros

organismos, melhor e mais barato.

Aquilo que cabe às FA's fazer, porém, só elas, embora por vezes com

outro nome, o podem fazer. Os países que de tal se têm esquecido têm

normalmente pago bem caro essa sua atitude.

E que Marinha nestas FA's?

Desde logo uma Marinha que guardasse as nossas costas — sem ser

todavia apenas uma guarda-costeira. Que dispusesse por conseguinte de

navios de porte suficiente para patrulhar as águas de jurisdição nacional

em todas as condições de tempo, e em número bastante e com a veloci-

dade precisa para fazer a cobertura da área de forma eficiente e desem-

penhar quanto necessário qualquer das missões que lhes cabem: fiscali-

zação da pesca e do cumprimento das disposições legais, nacionais e inter-

nacionais, busca e salvamento no mar, apoio a tarefas científicas liga-

das ao mar.

Que dispusesse, ainda, de um núcleo pequeno de navios draga-minas

e caça-minas que nos permitisse manter actualizados os conhecimentos

práticos da defesa contra esta forma de guerra, particularmente relevante

para um país onde cerca de 90 % do comércio externo se faz por via

marítima, e portantno através de portos a ela vulneráveis.

E por último, mas não em ordem de importância, uma Marinha

com uma componente oceânica, um núcleo, forçosamente pequeno, de-

certo, mas operacional, de fragatas e de submarinos que possa permitir,

em certa medida, manter abertas as ligações marítimas entre o continente

e as ilhas, e participar, em posição modesta mas real, nas forças combi-

nadas da aliança a que pertencemos.

Quero salientar o papel fundamental que cabe aos submarinos neste

sistema de forças. A sua simples existência pode funcionar como dissua-

sor real perante uma ameaça externa .Ainda me recordo de, em Goa,

onde escutava diariamente com toda a atenção as emissões do All India

Radio, ouvir em directo o ministro da Defesa indiano, respondendo no

Parlamento, dizer que era efectivamente a existência de uma possível

ameaça submarina portuguesa que continuava a impedir a tomada de

medidas mais definitivas, para resolver a questão dos enclaves portu-

gueses, que insistiam em desfeiar a face graciosa da Índia. Estas últimas

palavras são de Nehru, ao tempo primeiro-ministro. O que é facto é que
o efeito dissuasor funcionou ainda por mais cinco anos.

Aqueles que nesta altura estão pensando que afinal esta é a Marinha

que mais ou menos temos ou estamos em vias de ter, eu observaria: que
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têm razão. Mas não toda. Porque nesta visão pessoal da Marinha os
navios estavam sobretudo no mar e os marinheiros sobretudo dentro dos

navios, as escolas tinham menos instrutores a ensinar os alunos que não

vão nunca ter oportunidade de aplicar o que aprenderam, o Arsenal — não

me perguntem como — mantinha rigorosamente os planos de manutenção

periódica e resolvia num instante as avarias imprevistas, e as pessoas que

fazem a sua carreira na Marinha não tinham grandes dúvidas quanto
à sua função.

Função que é, em primeiro lugar, fazer com que esta Marinha que
existe, a real, seja eficiente e tirar dela e dos seus meios todo o rendi-
mento que o País tem o direito de esperar que dela se tire.

Umas ligeiras diferenças, como vêem. Aliás habituais, entre a reali-
dade e o sonho. Sem esquecer que toda a realidade começou primeiro
por ser o sonho de alguém.

Como disse de entrada, desde sempre coube à Marinha desempenhar
outras missões além das de natureza puramente militar. E essa dualidade
de funções continua a existir: para além do aspecto — fundamental, é
bom repetilo — de ramo das FA's, tem o outro, subsidiário natural-
mente, mas também importante, de serviço público. Não em circunstân-
cias extraordinárias de calamidade ou emergência, mas na rotina da acti-
vidade corrente.

A Marinha mantém em funcionamento um sistema de autoridade
marítima englobando as capitanias, que superintende na segurança da
navegação, no combate à poluição, na fiscalização das águas de jurisdição
nacional. Cabe-lhe a sinalização da costa, das barras e dos portos, e,
quando os atractivos monetários escasseiam, também a pilotagem nalguns
portos.

A Marinha tem ainda a seu cargo a salvaguarda da vida humana
no mar, Os socorros a náufragos. E, noutro sector, aliás com honrosís-
simas tradições, tem-se aplicado ao estudo e investigação científica do
mar, nos campos da hidrografia e da oceanografia.

Com a instituição da ZEE, o País passou a exercer jurisdição, embora
não soberania, convém precisar, sobre uma área de 1700 mil quilómetros
quadrados. Área enorme se comparada com as dimensões do território.

A fiscalização da ZEE nos aspectos da pesca e da preservação dou-
tros recursos e a defesa da fronteira marítima contra as ameaças à tran-
quilidade do País que através dela se podem processar — tráfego de droga
e contrabando, por exemplo, e terrorismo, eventualmente — faz-se essen-
cialmente no mar e são unidades navais que desempenham essas tarefa,
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em sobreposição com as suas missões militares, ainda que a algumas

entidades pudesse agradar dispor de uma marinha privativa para colma-

tar a falta de objectivos que a criação do espaço económico comum veio

fazer desaparecer.

A salvaguarda da vida humana no mar é outra tarefa igualmente

levada a cabo pelas unidades navais, quando os sinistros têm lugar

no oceano. Muitas vezes com o apoio valioso de elementos aéreos, sobre-

tudo na fase de pesquisa, mas no fim é sempre o navio que tem de

concretizar o socorro no local.

A defesa do meio marinho contra a poluição e o combate à poluição

marítima quando ela se verifica é uma preocupação da Marinha desde

há muito tempo, bemantes de se terem tornado moda os problemas

ecológicos. Em 1973, foi criado o Serviço de Combate à Poluição do

Mar por Hidrocarbonetos e desde os princípios dos anos sessenta que

existe a CNCPM para estudar as questões de poluição marítima no plano

nacional e no plano internacional, no âmbito das convenções a que o

País aderiu e em cujos orgãos executivos está representado, por vezes

a nível de direcção. Os problemas mais visíveis de poluição marítima que

atingiram o nosso território e as nossas águas tiveram lugar nos últimos

anos e foram solucionados de forma racional e eficiente pela Marinha

— apesar das dificuldades que apresentavam e daquelas que alguns espí-

ritos tão bem intencionados quanto desprovidos de senso se esforçaram

conscienciosamente por criar, e das críticas, essas sem a desculpa sequer

da boa intenção, que foram adiantadas por vezes por quem tinham

obrigação de o não fazer.

A sinalização e alumiamento das costas, barras e portos tem sido

um encargo da Marinha, que nesse sector investiu muito estudo, trabalho

e meios humanos e financeiros, destinando-lhe, inclusivamente, um navio

especialmente construído para esse serviço, que é, no seu funcionamento,

uma atribuição das Capitanias, cabendo o aspecto técnico à Direcção

de Faróis. São 50 faróis, 312 farolins, 108 boias, 28 sinais sonoros,

12 rádio-faróis, 3 estações de omega diferencial, que é preciso permanen-

'emente manter a funcionar, para utilização pela navegação que passa.

O Instituto Hidrográfico tem a seu cargo uma vasta gama de acti-

vidade, quer no campo da segurança da navegação quer no campo da
investigação científica do mar. No primeiro caso publica os avisos aos

navegantes, faz os levantamentos e publica as cartas hidrográficas, os

roteiros g as tabelas de marés. Faz ainda a calibração e regulação dos

«quipamentos e instrumentos de navegação. No segundo caso, faz estudos
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da dinâmica das costas, barras e portos e estudos oceanográficos, incluindo

clementos sobre correntes, ondulação e leito do mar. Tem um moderno

e eficiente laboratório de análise química, especialmente valioso nos casos

de poluição marítima. Mantém ligação com os seus congéneres estran-

geiros e representa o País nas organizações internacionais da especialidade.

O salvamento de vidas em perigo no mar, na área costeira, é preo-

cupação do Instituto de Socorros a Náufragos, através de uma rede de

30 salva-vidas e 150 barcos de borracha e de equipas de nadadores-salva-

dores, cuja formação promove e cujos postos de praia apetrecha.

À Marinha cabe ainda promover o treino de mar da juventude e

de profissionais marítimos, através de navios apropriados, que guarnece

e dirige. Toda esta actividade não-militar da Marinha absorve uma parcela

apreciável dos seus recursos humanos, que nalguns sectores — caso do

pessoal militarizado — atinge os 70 %. Em permanência, 5 % do pes-

soal militar e 14 % do pessoal civil estão-lhe atribuídos, na Direcção-

“Geral de Marinha, nas Capitanias, nos Faróis, no Instituto Hidrográfico,

no Instituto de Socorros a Náufragos, no Aquário Vasco da Gama.

Dos 39 milhões de contos que, excluídas as verbas constantes da

Vei da Programação Militar, couberam este ano à Marinha, cerca de

10 % são destinados directamente a estas funções de serviço público e

alcançam os 18% se formos imputar a parte que indirectamente lhes

deve caber nas despesas de natureza operacional e de instrução. Este

é um dos pontos que mais interessa salientar perante a opinião pública.

Numa época em que muitos consideram puro desperdício as despesas afec-

tadas às FA's, ou seja à preparação da defesa militar do País, e em que

representantes da juventude descrevem a obrigação cívica e constitu-

cional de cumprir o serviço militar como um atraso de vida e um incó-

modo a evitar, nesta época, repito, há que lembrar que, dos milhões de

contos que o Orçamento atribui à Marinha, quase uma quinta parte se

destina a executar uma série de tarefas que não têm que ver com activi-

dade bélica, mas que correspondem sim à prestação de serviços neces-

sários à sociedade civil.

É óbvio que estas tarefas podiam ser desempenhadas por um outro
e adequado organismo público. Só o que acontece é que esse outro orga-
nismo não existe. Haveria que criá-lo, conduzindo a uma duplicação de
meios, e de despesa, inaceitável num país com a nossa dimensão física

e com as nossas limitações no plano económico. Seria uma solução que

não serviria de forma alguma os interesses do País.
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Este é um outro ponto a destacar, quer perante a opinião pública,

quer perante alguns — e não serão poucos — elementos da própria Ma-

rinha. É natural que aqueles que vêem predominantemente a Marinha

como Ramo das Forças Armadas, e, consequentemente, do ponto de vista

profissional, se dedicam em exclusivo à missão «defesa militar», tendam

a ver todas as actividades de serviço público que se enunciaram como um

afastamento condenável da prossecução do objectivo real e um desvio

dos meios já escassos que à Marinha são atribuídos para o atingir. Com-

preendendo embora esta maneira de ver, que todos nós, profissionais,

uma vez ou outra já nos sentimos pelo menos tentados a partilhar, há

que lembrar que antes de sermos militares e marinheiros somos cidadãos

e como tal temos o dever de contribuir com o melhor do nosso esforço

para que, para cada problema que ao País se põe, seja encontrada a

solução mais adequada, pesados todos os fctores, em termos nacionais,

e não meramente corporativos.

Neste caso, creio que não há dúvidas possíveis que as tarefas de

serviço público que à Marinha estão cometidas são desempenhadas com

economia de meios e de recursos que qualquer outra solução alternativa

não permitiria. Começaria por ser possivelmente menos eficiente e seria

sempre, garantidamente, muito mais dispendiosa.

Há que lembrar ainda a esses mesmos camaradas que nos tempos

que correm, em que a imagem que se cria e mostra é muitas vezes mais

importante perante a opinião pública do que a realidade autêntica, é

altamente favorável para a imagem da Marinha que seja ela a desempe-

nhar estas tarefas de serviço público que a prestigiam, naturalmente tanto

mais quanto mais eficiente for a sua execução. Não estou a defender, de

forma alguma, que se deva fomentar a imagem esquecendo a realidade.

Estou apenas a constatar que, concorde-se ou não, é sobre a imagem que

a opinião, favorável ou desfavorável, na prática se vem a formar, e que

o futuro da Marinha, como de qualquer outra instituição numa sociedade

livre, depende da opinião que sobre ela os cidadãos tiverem formado.

Em conclusão, deixaria apontado que:

— dada a invariância da geografia e da própria natureza humana, não

obstante as profundas alterações ultimamente verificadas no equilíbrio

de forças no globo, ou talvez por isso mesmo, não parece de forma

alguma extinta a possiblidade de deflagrarem conflitos armados no

mundo;
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essa possibilidade impõe aos países que prezem minimamente a sua

soberania que disponham de forças armadas compatíveis com as suas

capacidades e adequadas às necessidadesa específicas da sua defesa

militar;

no caso de Portugal, a descontinuidade geográfica e a dependência

do mar aconselham a que essas forças armadas sejam equilibradas

nos seus três ramos, tendo a Marinha uma componente oceânica mini-

mamente consistente;

a Marinha, além desta missão fundamental, desempenha desde sempre

e em sobreposição por vezes, tarefas de serviço público, nos campos

da navegação, da salvaguarda da vida humana no mar, da defesa do

ambiente marinho, da investigação científica do mar;

por interesse nacional, pela economia de recursos e de meios que

daí deriva, e por interesse da própria Marinha, é imperativo que esta

continue com a responsabilidade do desempenho de tais tarefas, que

constituem um objectivo subsidiário, sem dúvida, mas de relevante

importância para o País. Ao fazê-lo, a Marinha continuará apenas

a cumprir, como tem feito, o lema que a tem norteado ao longo dos

tempos: «A Pátria honrai, que a Pátria vos contempla.»
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A MÚSICA

NA VIDA DO HOMEM DO MAR

ARA situar o fenómeno musical no contexto da vida do homem
do mar é necessário apreciar o seu processo sociológico, o que
implica uma grande responsabilidade ética, determinada pela fina-

lidade patriótica e humanista que a Música assume em qualquer momento
da sua actividade. Por esse motivo, é indispensável, antes de mais, analisar
esse fenómeno, ainda que sucintamente, e saber por que foi que inter-
veio tão decisivamente e conseguiu tão forte implantação na vida dos
povos, através das várias civilizações, até à actualidade.

De uma análise social da História da Música, constatamos que ela
se encontra associada, orgânica e dinamicamente, à História da Sociedade,
da qual não pode ser isolada sem perder a sua inteligibilidade.

Qualquer concepção da música baseada em algo mais do que um
preconceito particular ou um parecer interessado, deve reconhecer que
a música é música, não só quando é executada em fato de cerimónia
numa sala de concertos; a música que só a alguns é familiar e agradável
é apenas uma parte da vasta experiência da música, e não deve haver
dúvidas de que não há fronteiras rígidas e imutáveisentre música erudita,
música ligeira e música folclórica, pois elas constantemente se misturam
e se derivam umas das outras.

Se desejamos realmente apreciar o lugar e as possibilidades da
música como parte da civilização, é necessário examiná-la objectivamente,
tal como ela se apresentou em diferentes momentos da História, conside-
rando a relação em que está para com a vida e a sociedade, e a maneira
como tal relação se desenvolveudesde os temposprimtivos até ao presente.

5

 



Quando, nos nossos dias, um cançonetista de música pop, com a

sua guitarra eléctrica, vai ao microfone e canta uma das suas canções,

nesse momento ele está a acrescentar mais um elo à cadeia da tradição

musical que recua até ao alvorecer da Humanidade. A guitarra que ele

executa, é a última forma de um instrumento que nos é dado conhecer

já nos baixos-relevos de há cerca de 3000 anos e cujo nome deriva de

uma palavra ainda mais antiga do Médio Oriente, «si-tar» = «três cordas»,

o que indica que mais cordas foram acrescentadas em fases posteriores

da sua evolução até à guitarra espanhola e, daí, até ao instrumento que

serve de apoio aos blues e à música pop.

A melodia da canção que ele canta, contém reminiscências do

folclore africano e do folclore europeu. A sua forma tem origem nos

blues com raiz em África e revela a sua idade pelo uso de escalas antigas

de cinco sons (escalas pentatónicas), e pela adopção dos modos dórico

e eólico da Idade Média.

A marcação constante do ritmo veio de África, continente de grandes

tradições no que respeita a tambores e dança, embora a maior parte da

sua subtileza se perca com a adaptação a cadências diferentes.

Os acordes com que os compositores harmonizam estas canções

apresentam uma contribuição especificamente europeia para este conjunto

de diferentes influências. Tiveram o seu aparecimento nas escolas da

Europa, e foram codificados no órgão de João Sebastião Bach.

Neste sentido, a música tem que considerar-se, se não uma lingua-

gem universal, pelo menos um meio universal de comunicação entre os

homens. E não é apenas a canção de amor a revelar-se interveniente neste

processo; o mesmo acontece com a canção de trabalho. Os pescadores

da Grécia, os marinheiros do Japão ou os homens que navegam nos

grandes rios, todos têm as suas canções de barqueiros, que se revelaram

um precioso auxiliar na acção de remar.

Está provado que entre as comunidades primitivas não havia, por

assim dizer, aspecto algum da vida em que a Música não desempenhasse

um papel essencial e funcional.

A intensidade da luta pela continuidade da vida obrigou o homem

primitivo a pôr ao seu serviço tudo quanto pudesse estimulá-lo e auxi-

á-o.

Nestas circunstâncias, como é natural, sentiu-se necessidade da

música como auxiliar indispensável na vida das comunidades.

Nas lutas que os homens primtivos travavam entre si, surgiu a

necessidade natural de assustar o inimigo com gritos ameaçadores, baru-
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Os instrumentos antigos vistos por um musicólogo do século XVIII
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lho de engenhos ruidosos e toques de instrumentos feitos de conchas e

de chifres.

Posteriormente, quando o homem começou a domar e a fundir os

metais, lançou também as suas vistas para o desenvolvimento das pro-

priedades sonoras, criando instrumentos primitivos, como o schofar, a

flauta, a lira, o tambor e a trombeta, material que, unido ao canto, con-

tribui para inflamar a coragem dos guerreiros e pôr em fuga os adversários.

Na Bíblia, pode ler-se na narrativa do Cerco de Jericó, que durante

seis dias os soldados de Josué andaram à volta das muralhas e que estas

se desmoronaram ao sétimo dia, ao som das trombetas e do grito lançado

a plenos pulmões, simultaneamente, pelo exército que acompanhava a

Arca da Aliança.
Este exemplo é um verdadeiro símbolo da actuação de um elemento

de terror numa concepção primitiva da música guerreira.

Como é natural, os movimentos cadenciados fizeram surgir ritmos

musicais básicos, acentos fortes e fracos provenientes da tenção e relaxa-

mento dos músculos do corpo, e assim se integrou a tal ponto no quoti-

diano dos povos o emprego da música que se encontram ainda hoje, na

música popular de muitos países, reminiscências de canções que perdu-

raram através dos tempos, transmitindo-se de geração em geração por

tradição oral.
Pode citar-se como um dos exemplares mais conhecidos em todo o

mundo, a célebre «Canção dos Barqueiros do Volga», que tem sido utili-

zada como tema principal nas obras de alguns compositores, de que se

destaca Glazunoff, compositor russo, nascido em São Petersburgo em

1865 e falecido em Paris em 1936, que sobre este tema compôs um

Poema Sinfónico, descritivo das aventuras do Corsário «Stenka Razine».

Em Portugal, também as raízes folclóricas são muito ricas e eram

abundantes, apresentando uma grande implantação na vida comunitária

do nosso povo. Lamentalvelmente, as novas gerações não têm manifestado

grande interesse na sua preservação por tradição oral, contribuindo para

esse facto três factores principais:

1º — O despovoamento que se tem verificado nos meios rurais com

destino aos grandes centros populacionais;

2º— A emigração;

3º— A invasão descontrolada do disco estrangeiro no mercado

nacional, com grande responsabilidade da Rádio e da Televisão.

 



Este último factor faz-nos correr o risco de uma internacionalização

cultural, de resultados imprevisíveis até no nosso futuro como Nação,

pois o folclore faz parte integrante da alma de um povo e da sua iden-

tificação enquanto tal.

No entanto, mesmo com o desinteresse manifestado a vários níveis

pela preservação do nosso folclore, ainda se vão encontrando alguns exem-

plares que se conservam em recolhas feitas por particulares, ou que por

acaso não caíram de todo no esquecimento do povo, tanto no Continente

como nas Regiões Autónomas.

Parece-me oportuno citar uma canção recolhida nos Açores e inti-

tulada «O Rema», integrada no Cancioneiro «Cantigas do Povo dos

Açores», compilado pelo tenente músico do Exército Francisco José Dias,

açoriano já falecido.

Na nota explicativa, entre outras coisas, diz o seguinte:

A canção O Rema já era conhecida no século XVIII pelos mari-

nheiros dos navios de guerra, e foi a acção de remar que deu origem
à canção.»

Quando, há poucos anos ainda, o Estado-Maior da Armada decidiu

mandar gravar um disco pela sua Banda de Música, sendo eu próprio,

na altura, o chefe da Banda, consegui do grande amigo Sr. Alberto Cuti-

leiro, no Centro de Coleccionadores na Casa do Cavaleiro à Porta, a

consulta de um cancioneiro de antigas canções de marinheiros, do qual

extraí duas modinhas que me pareceram com interesse para integrar o

referido disco.

Essas duas modinhas foram, então, por mim harmonizadas pata três

vozes masculinas, com acompanhamento de uma pequena orquestra de

instrumentos de sopro, e encontram-se integradas no disco «Cantando

o Mar», na interpretação do Coro e da Banda da Armada.

Retomando a análise do fenómeno musical na Antiguidade, como

sabemos, a Cultura Grega ficou devendo muito à Música pela sua influên-

cia nos costumes. Constata-se que a formação moral do cidadão se apoia-

va na Música e parece ser evidente que a espiritualidade Grega foi fecun-

dada por ela.

A conquista da Grécia pelos Romanos, 146 anos antes de Cristo,

é que fez agir de um modo acentuado a influência de Arte Musical Grega

na sua congénere Latina, uma vez que o Império Romano absorveu, natu-
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ralmente, uma grande parte da sua música, passando a inspirar-se na

ordem e na beleza helénicas.

E é em Roma que, mais tarde, nos amplos e profundos legados das

civilizações antigas, os Cristãos irão colher os cantos que lhes servirão

de senha. Foi através dos Cristãos, e também das tradições conservadas

em certos meios patrícios, que veio a sobreviver uma música superior.

Para melhor compreensão da evolução da Música nos últimos séculos,

vou abordar um Capítulo da Teoria da Música, que estuda os sinais

gráficos que se empregam na escrita musical e se designa por Semiografia

Musical.

Como se compreende, trata-se de um assunto muito complexo e até

controverso, de que apenas se fará uma análise por forma muito sucinta.

Para que os textos da música, que em princípio eram transmitidos

por tradição oral, passassem a ser fixados com rigor por meio de uma

escrita que os registasse com a altura e o valor exactos, foi necessário

inventar fórmulas para o efeito.

Desde a mais remota antiguidade, cada povo deve ter tido a preo-

cupção de procurar a sua própria notação musical, tendo sido com

certeza utilizados os mais variados sistemas, de que actualmente há um

desconhecimento total.

No entanto, é certo que se usaram notações com letras e algarismos,

sistemas de que nos nossos dias ainda existem reminiscências.

O aparecimento das primitivas notações deverá situar-se no Oriente,

e a sua existência foi-nos revelada através de Roma, que, pot seu turno,

recolheu as lições da Grécia. A Grécia Antiga recebeu essa mensagem da

Síria e do Egipto, e estes tinham-na herdado das tradições Hebraicas.

Atribui-se geralmente a Boécio, filósofo e estadista romano que viveu

nos séculos V e VI, a iniciativa de fazer coincidir com letras do alfabeto

romano cada um dos graus da escala diatónica. Mas, como a notação

alfabética não dava ao leitor — cantor ou instrumentista — nenhuma

indicação concreta da curva e do perfil de uma melodia, houve neces-

sidade de inventar uma série de sinais estenográficos destinados a tornar

mais acessíveis à vista as inflecções ascendentes ou descendentes das

notas, Os seus agrupamentos ornamentais, o aspecto geral dos intervalos

e as sinuosidades aproximadas do caminho seguido pela frase musical.

Surgiu, então, a notação neumática.

No entanto, os neumas faziam gravitar nas páginas de um manus-

crito um sistema demasiado flutuante. Para o fixar, acordou-se então em

escrever o sinal representativo da primeira nota do grupo numa linha
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horizontal de referência, que continha o nome dessa nota. Assim, o ptrin-

cípio fundamental da pauta musical e da clave estava descoberto.
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D NOTAÇÃO NEUMÁTICA

2) PAUTA DE QUATRO LINHAS

3) e 4 PAUTA DE CINCO LINHAS COM NOTAÇÃO ANTIGA

5) PAUTA DE CINCO LINHAS COM NOTAÇÃO ACTUAL

Todas estas conquistas foram muito lentas.

No século V, Boécio propusera a notação alfabética, no século VI,
o Papa São Gregório aperfeiçoou-a, e no século VII os neumas fizeram

a sua aparição.

Quanto à pauta de uma só linha, começou a ser usada no século IX
e a pauta de quatro linhas só se impôs verdadeiramente, no século XIV.

E foi necessário atingir o final do século XVI para ver triunfar, defini-

tivamente, a pauta actual de cinco linhas,

Deve-se à Igreja a conservação, desde o ano 1000, dos nomes que
o monge Guido d'Arezzo atribuiu às notas da escala musical, extraídos
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do Hino a São João Baptista. Esse Hino, que deu origem aos sete monos-

sílabos musicais, tem o texto seguinte:

Ut queant laxis

Ressonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sante Joanes

Como de verso para verso a entoação sobe diatonicamente, Guido

tomou as primeiras sílabas de cada um deles, até aolá, e só algum tempo

depois é que das iniciais de Sancte Joanes foi formado o sétimo monos-

sílabo — Si.

Quanto à primeira, Ut, como a sua pronúncia é desfavorável à entoa-

ção, o florentino Doni substituíu-a pela primeira sílaba do seu apelido.

Da época das Cruzadas, ficou o uso de os monarcas, influenciados

pela observação dos exércitos orientais, terem ao seu serviço um conjunto

musical, que se designava de «Capela». Estes conjuntos de músicos

desempenhavam importante papel nas cerimónias de consagração aos

Reis, sendo também elemento obrigatório nos desfiles, justas e torneios.

Em Portugal, segundo as Crónicas, na tomada de Lisboa aos mou-

ros, trombetas e charamelas convocaram os guerreiros que, para tão grande

empresa, esqueceram as rivalidades.
2

Na Marinha Portuguesa, é a partir da Época dos Descobrimentos

que surgem, em Documentos da Época, notícias que atestam a existência

de música nas Armadas. Assim, noDiário da Viagem de Vasco da Gama,

escrito por Álvaro Velho, está relatado o seguinte episódio:

«Ao sábado (Dezembro 2) vieram obra de duzentos negros, entre

grandes e pequenos, e traziam obra de doze bois e vacas, e quatro ou

cinco cameiros: e nós, como os vimos, fomos logo em terra, E eles

começaram logo de tanger quatro ou cinco flautas, e uns tangiam alto

e outros baixo, em maneira que consertavam muito bem para negros

de que se não espera música; e bailavam como negros. E o Capitão-mor

mandou tanger as trombetas e nós, em os batéis, bailávamos e o capitão-
-mor de volta connosco.»
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Na História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portu-

gueses, Fernão Lopes de Castanheda (') diz o seguinte: «e quando Lopo
Soares se desamarrou das náus disparou toda a artilharia e depois toca-
ram as trombetas e atabales, ce em acabando começaram os órgãos que

foram tangendo até chegarem a terra» (?).

 

Órgão portátil de umapintura de Hans Memline

É ainda Fernão Lopes de Castanheda que nos relata o seguinte

episódio (º): «E chegando o embaixador a bordo disparou toda a arti-

lharia, de cujo estrondo ele e os seus se espantaram muito, e quando
entrou na náu tocaram as trombetas e atabales.»

(1) Livro I, Capítulo XCI.

(2) Nalguns países da Europa usavam-se nessa época pequenos órgãos portá-

teis. No entanto, parece que não consta que se tenham usado em Portugal.

Segundo D. António da Costa e o Conde de Sabugosa, na Corte de D. João II

usavam-se instrumentos de duas cordas, conhecidos por órgãos aiabebas. Julgo

serem estes instrumentos os órgãos citados.

Segundo alguns musicólogos, do aiabeba derivou o rebabe, também instrumento

de duas cordas, que terá sido o antepassado da rebeca, actual violino, e do rabecão,

actual contrabaixo de cordas.

(8) Livro II, Capítulo XVII.
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AIABEBA ou REBABE — Rabab

árabe de tipo primitivo

Na carta de Pêro Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel, após o

Descobrimento do Brasil, pode ler-se o seguinte episódio:

«E à quintafeira pela manhã fizemos vela e seguimos direitos à

terra até meia légua dela, onde todos lançámos âncoras, em frente da

boca de um rio. (...) E o capitão mandou no batel em terra a Nicolau

Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou para lá de ir, acudi-

ram pela praia homens, quando dous, quando três, de maneira que,

quando o batel chegou à boca do rio, eram ali dezoito ou vinte homens,

pardos, todos nus, sem nenhuma cousa que lhes cobrisse suas vergonhas;

traziam arcos nas mãos e suas setas (...).
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Então tornou-se o capitão para baixo para a boca do rio, onde

desembarcámos, e além do rio andavam muitos deles dançando e folgando

uns ante outros, e faziam-no bem. Passou-se então além do rio Diogo Dias,

almoxarife que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer, e

levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita, e meteu-se com eles a

dançar e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som

da gaita. Depois de dançarem lhes fez ali andando no chão muitas voltas

 
GAITAS DE FOLES
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ligeiras e salto real, de que eles se espantaram, e riam e folgavam
muito...»

Numa carta de Afonso de Albuquerque datada de 26 de Julho de
1514, no Rol da Gente de Ondenança, constam os nomes dos seguintes
indivíduos, e respectivas funções:

— João Alvarez — tambor

— Jaques Alemão — tambor

— Nuno Fernandez — pífaro

— Nicolau Lionardo — pífaro

— João de Saboia — pífaro

Ainda numa outra carta de Afonso de Albuquerque datada de 07

de Fevereiro de 1515, «manda-se que sejam pagos a Pantalião, homem

d'armas que agera serve de atabaleiro, sete meses do seu mantimento

que de Cochim lhe são devidos...».

Ficamos assim a saber que, na Marinha Portuguesa, os músicos com

os seus instrumentos estiveram presentes nas Armadas, logo no início

da Época dos Descobrimentos.

Porque vou agora abordar o tema que trata da organização de

conjuntos instrumentais, parece-me oportuno dar primeiramente uma

ideia de como surgiu o sentido da importância da «Instrumentação».

Por «instrumentação» deve entender-se o contacto mais ou menos

directo, para bem os conhecer, com os instrumentos de que se compõe

um orquestra, uma banda ou qualquer agrupamento constituído por

instrumentos de qualquer natureza, estudando, tão profundamente quanto
possível, o seu funcionamento, recursos de técnica, efeitos de sonoridade

e timbre, divisão em classes, famílias e espécies.

É deste conhecimento prévio que se parte depois para o estudo

meticuloso e delicado das múltiplas combinações sonoras a que a sua

inteligente associação se presta, analisando-se o que está feito, pensando

no que pode fazer-se e tentando novas possibilidades de realização. É

a este princípio de arte, com saber aplicado que se chama «Instru-

mentação».

É um estudo para os músicos que se dediquem a compor, a trans-

crever, a fazer arranjos, a organizar conjuntos, enfim, a todos os que

necessitem de transmitir a mensagem musical, através de conjuntos

instrumentais.
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Desde os tempos do homem primitivo, foram surgindo instrumentos

de percussão, corda e sopro, que naturalmente foram sofrendo aperfei-

çoamentos e começaram a ser usados em conjunto. No entanto, consta-

ta-se que não havia qualquer intenção de obter efeitos especiais através

da combinação dos timbres, característicos de cada espécie instrumental.

Foi só a partir do final do século XVI, que se iniciou um movi-

mento musical que veio trazer à instrumentação uma importância funda-

mental, na obtenção de efeitos sonoros até aí desconhecidos.

Em Florença, um cenáculo de poetas e músicos, constituindo a «Ca-

merata Fiorentina», procurava elementos que permitissem ressuscitar

o teatro grego. Reunidos no palácio do Conde Bardi di Vernio, esses refor-

madores esforçavam-se por ressuscitar a antiga Tragédia Grega, criando

um estilo expressivo intimamente ligado ao sentido das palavras, e o

resultado foi o aparecimento de uma nova forma musical: a Ópera.

Após várias tentativas, da autoria de dois frequentadores desse cená-

culo, o poeta Rinuccini e o músico Pêri, surgiu a primeira ópera, que

se chamou «Eurídice», e que maravilhou, pela audácia e inovações, os

privilegiados auditores a quem essa novidade foi oferecida, por ocasião

do casamento de Maria de Médidis com Henrique IV, Rei de França,

em 6 de Outubro de 1600.

Monteverdi, compositor florentino já bastante credenciado nesse

tempo, assistiu a essa representação, que lhe despertou um interesse muito

especial. Assim, algum tempo depois, compõe sobre o mesmo texto uma

ópera a que pôs o título de «Orfeo». O triunfo foi enorme e imediato,

e a brilhante vitória alcançada pelo autor de «Orfeo» abriu à composição

um novo caminho, acompanhado de uma conquista técnica importantís-

sima, que desempenhava um considerável papel no sucesso da nova

forma musical.

Monteverdi deescobrira o poder expressivo e apaixonado de deter-

minadas agregações sonoras e metodicamente tirara disso partido.

Assim, podemos considerar Monteverdi como o primeiro músico

a tirar partido da combinação dos timbres dos diferentes instrumentos,

confiando-lhes a missão de criar o ambiente propício ao desenvolvimento

da acção cénica.

Consegue no seu conjunto instrumental uma cor sonora, procurada

segundo as características da cena tratada, introduzindo-lhe belos efeitos

dramáticos. A técnica instrumental de Monteverdi constituirá para sem-

pre uma fonte inesgotável de recursos, num campo tão importante como

é a expressão musical.
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Não menos importante na combinação de timbres, é a distribuição

instrumental atribuída a um conjunto musical, para que o seu efeito

auditivo tenha bom resultado em termos de sonoridade.

Atendendo ao local onde se destinam as suas actuações, pretenden-

do-se conjuntos para audições em recintos fechados, a sua constituição

deverá integrar em maior quantidade instrumentos de timbres suaves,

com primazia para as cordas, como acontece nas orquestras sinfónicas.

Quando se destinam a audições ao ar livre, os conjuntos deverão

apresentar a supremacia dos linstrumentos de sopro, por possuirem maior

poder sonoro, como é o caso das bandas de música.

Pretendendo-se grande poder sonoro e estridência, o conjunto ideal

será a fanfarra, por só integrar instrumentos de bocal e percussão.

Temos ainda o caso das bandas sinfónicas que integram instru-

mentos de corda, geralmente violoncelos, contrabaixos de corda, harpa

 +2
3

VI
OL
IN
OS

  
 

MAESTRO
   

Uma orquestra sinfónica

 



e instrumentos de teclado, com a finalidade de obter melhores efeitos

através da combinação dos timbres das cordas com os sopros, nas suas

audições em recintos fechados.

 
Uma banda de música do tipo médio em formação de concerto. (Espaçam-se os

executantes para os lados, organizando-se em forma de leque).

Na Europa, a concepção e organização de Músicas Militares inte-

gtando os efectivos dos Regimentos, surgiu no século XVIII.

Na Marinha Portuguesa, é precisamente no século XVIII que temos
notícias da primeira organização musical regular.
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A designação de Banda de Música, começou a ser usada a partir

do século XIX. O termo «Banda» é de origem italiana, e emprega-se

na acepção de grupo, ou conjunto de músicos executantes de instrumentos

de sopro e percussão.

No entanto, em Inglaterra designam-se por Bandas os conjuntos de

gaitas de foles, e nalguns países da Europa, nomeadamente na Alemanha,

também se usam Bandas de flautins.

 
TAMBOR-MOR DO BATALHÃO NAVAL, 1837

Espólio do coronel Sisenando Ribeiro Artur
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Por Decreto de 14 de Julho de 1788, foi criada uma Música da
Companhia dos Guardas-Marinhas. É de sublinhar que esta terá sido

a primeira organização musical militar existente em Portugal, uma vez

que foi criada vinte e dois anos antes da data da publicação do primeiro

decreto que existe determinando a organização de Músicas no Exército,

que é do marechal Beresford, e tem data de 9 de Dezembro de 1810 ().

Os Decretos que criaram o Regimento da Armada em 1832 e o

Batalhão Naval em 1837, determinaram a organização de Músicas inte-

gradas nos respectivos efectivos. Em 1851, o Decreto que criou o Corpo

de Marinheiros Militares, determinou a organização de um quadro de
músicos, estabelecendo vencimentos especiais para este pessoal da maneira

seguinte (*): 1 Mestre de Música 20$000, 8 músicos cada um 7$200, e

dois ditos de pancada 4$000. (Por curiosidade, esclareço que os «ditos

de pancada» eram os instrumentistas actualmente designados por exe-

cutantes de bateria ou percussão. A discriminação no vencimento devia-se

ao facto de naquele tempo, estes executantes serem considerados de

categoria inferior dentro da classe dos músicos, porque geralmente não

sabiam música e tocavam de «ouvido», improvisando).

O Capitão Manuel Ribeiro, numa publicação intitulada «Quadros
Históricos da Vida Musical Portuguesa», no Capítulo dedicado às Músicas

Militares, refere o seguinte: «A Banda do Corpo de Marinheiros da

Armada nos últimos tempos tem passado por apreciáveis transformações

e é provida hoje de todo o instrumental moderno e aperfeiçoado. Esta

Banda tem na sua história factos bastante honrosos, como a série de

concêrtos realizados em Bordéus, em 1863, quando D. Fernando II efec-

tuou uma viagem na Corveta Mindelo. A Banda, que nessa data era já

uma das melhores fez parte da guarnição da Mindel,o e foi festejada pelo

povo e pela imprensa daquela Cidade Francesa. Também nas viagens
que fez à Bélgica e à Inglaterra, esta Banda fez-se sempre apreciar.»

Também o musicólogo Ernesto Vieira, no seu «Dicionário Musical»,

diz o seguinte: «Entre nós tornou-se muito notável, há cerca de trinta

anos, a Banda dos Marinheiros, menos pelo número de execu,antes que

não excedia a vinte e cinco ou vinte e oito, do que pela qualidade deles

e pelo chefe que tinham, Arthur Frederico Reinhardt, um brioso artista

de origem belga.»

(1) Segundo Albino Lapa, em «Subsídios para a História das Bandas Militares

Portuguesas», Edição da Revista ALMA NACIONAL, Lisboa 1941.

O 32º do art. 3.º do Decreto de 22 de Março de 1855.
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Sucedeu na Chefia da Banda António Maria Chéu, de quem o Capi-

tão Manuel Ribeiro, no Capítulo dedicado às Músicas Militares dos «Qua-

dros Históricos da Vida Musical Portuguesa», diz o seguinte:

«António Maria Chéu, Chefe da Banda dos Marinheiros, falecido

em 1912, conseguiu o aumento do quadro da Banda para cerca de qua-
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renta elementos, foi compositor muito hábil, brilhou e fez brilhar a sua

Banda, que era ouvida por enormes multidões.»

Em 1903 a Banda dos Marinheiros gravou o primeiro disco que se

fez em Portugal, a propósito da visita ao nosso país do Rei Eduardo VII

de Inglaterra.

A partir daqui, segue-se a história recente dos últimos 80 anos da

Banda da Armada, a qual merece um estudo sério, isento e aprofundado.

Por este motivo, julgo como de mais relevante referir apenas que, além

das viagens a França, Bélgica e Inglaterra por volta de 1863, como já

foi referido, a Banda da Armada, deslocando-se ao estrangeiro, fez mais

uma viagem ao Brasil, realizando vários concertos no Rio de Janeiro

sob a Chefia do Maestro Arthur Fão no ano de 1922, e a França sob

a minha Chefia no ano de 1982, participando no Festival de Bandas

Militares de Parts,

 
BANDA DA ARMADA — Desfile em Paris, em 1982

(Festival Internacional de Bandas Militares)
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A terminar, cito apenas algumas obras mais representativas de com-

positores, que tiveram a sua inspiração no Mar e nos Marinheiros:

Haidn compôs a Oratória «A Criação», inspirado no Livro do Géne-

sis, na qual descreve «o dia em que Deus fez as águas».

Debussy, compositor francês iniciador do impressionismo musical,

compôs o Poema «Lar Mer», inspirado no Mar, que ele muito amava.

Rimsky-Korsakoff, oficial de carreira da Marinha Russa, a quem

foi confiado o cargo de Inspector das Bandas de Música daquela Marinha,

foi um compositor inspirado, integrado no célebre «Grupo dos Cinco»,

iniciador do nacionalismo musical russo. Nas suas óperas «Sadko» e

«O Czar Saltan», cujos argumentos são baseados em antigas lendas russas

sobre acontecimentos passados no Mar, descreve, através da sua música

fantásticas cenas marítimas.

Deve registar-se também a música inspirada com que descreveu as

aventuras de «Sindbad, o Marinheiro», no Poema Sinfónico «Sheerazade».

Na ópera «Navio Fantasma», Ricardo Wagner, criador do drama

lírico alemão, impressiona com a sua música, pela maneira como consegue

transmitir as desventuras amorosas do holandês errante, que, havendo

jurado dobrar o Cabo da Boa Esperança, foi condenado pelo Demónio

a vaguear eternamente pelos mares.

Meyerbeer, na ópera «Africana», embora baseado num libreto de

ficção que deturpa a realidade histórica, relata dessa maneira a Viagem

de Vasco da Gama na Descoberta do Caminho Marítimo para a Índia.

João Carlos de Sousa Morais, Chefe de Banda do Exército, falecido

no início deste século, compôs, embora com uma técnica simplista, um

Poema Sinfónico inspirado no Descobrimento do Caminho Marítimo para

a Índia, intitulado «A Viagem do Gama».

Arthur Frederico Reinhardt, Chefe de Banda do Corpo de Marinhei-

ros, compôs a marcha «Adamastor», para ser tocada na cerimónia da

inauguração da Estátua a Luiz de Camões, em Lisboa. Esta marcha

encontra-se na Biblioteca do Palácio da Ajuda.

Frederico de Freitas compôs a Sinfonia «Os Jerónimos», inspirada

nos feitos dos Homens dos Descobrimentos, e uma ópera radiofónica sobre

argumento de Pedro de Lemos, intitulada «A Igreja do Mar».

Ruy Coelho, compôs a «Abertura Comemorativa da Chegada dos

Portugueses à Índia», as «Sinfonias Camoneanas» e a «Sinfonia Hen-

tiquina».
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Jorge Croner de Vasconcelos compôs o Bailado «A Faina do Mar».

Cláudio Carneiro compôs o Bailado «A Náu Catrineta».

Luiz de Freitas Branco compôs «O Canto do Mar».
Heitor Villa Lobos compôs a Suite Coral Sinfónica «Descobrimento

do Brasil».

George Bizet, compôs a Ode Sinfónica «Vasco da Gama».

Berta Alves de Sousa compôs o Poema «Vasco da Gama».

A Revista Portuguesa é um espectáculo teatral musicado que tem

contribuído por forma significativa para a divulgação de temas popu-

lares, exaltando ou caricaturando figuras típicas da nossa sociedade, os

nossos Usos e costumes.

Assim, através dos tempos, tem apresentado e popularizado inúmeras

canções e fados dedicados à Marinha e aos Marinheiros, de que cito

também alguns exemplos:

Ser Marinheiro, da revista «Há Festa na Mouraria».

Marujo e Varina, da revista «Arre Burro».

Fado do Marujo, da revista «Pernas ao Léu»,

A Marinha Portuguesa, da revista «Maria Rita».

Canção das Descobertas, da revista «Manda Ventarolas».

Um Marinheiro de Cada Terra, da revista «Tá Bem ou Não Tá».

A Bandeira do Marinheiro, da revista «Estrelas de Portugal».

Fado das Caravelas, da opereta «Gaiato da Rua».

Também os fados «Gonçalo Velho» e «Meu Marujo de Lisboa»

foram grandes êxitos na voz da fadista Hermínia Silva.

Em 1936, o cineasta Leitão de Barros realizou um filme baseado

na vida do poeta Bocage, para o qual, com letra da parceria Matos Se-

queira-Pereira Coelho e música de Carlos Calderón, foi composta a «Mar-

cha dos Marinheiros», que foi, e ainda é, um grande êxio popular. Esta

marcha, que alia a uma agradável e popular melodia um sentido profun-

damente marinheiro na sua letra, identificou-se para sempre com estas
«Casas» e com o sentir de todos que delas fazem parte.

Em 1990, com letra do Capitão-de-Fragata António Cardoso e música
do Capitão-Tenente Manuel Maria Baltazar, foi composta uma canção
dedicada à Caravela «Boa Esperança».
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1. INTRODUÇÃO

Perde-se na noite dos tempos a contemplação dos astros pelos

homens, nomeadamente o Sol, que lhes fornecia luz e calor, e a Lua e

as estrelas, donde lhes provinha a claridade que os alumiava na escuridão

nocturna. Por isso fizeram deuses o Sol e a Lua e agruparam as estrelas

em constelações, de modo a representarem animais e objectos, consoante
sua fantasia.

Passo a passo, foram-se dando conta da noção do tempo, pela

periodicidade que constatavam dos diversos fenómenos celestes: o dia

pelo sempre renovado nascimento do sol, as luas ou meses lunares pela

aparição periódica da lua cheia, o ano pela cíclica variação das estações,

pela duração dos dias e pelo modo como o Sol se erguia mais alto no

céu ou se quedava mais cosido com a terra.

Mais tarde, ainda que de modo impreciso, foram criando o conceito

das horas diurnas ou solares pela direcção e altura do Sol ao longo do
dia e o das horas noctunas ou siderais pela posição das estrelas e da Lua

no seu movimento à roda no céu.

Estas ideias tiveram registo há mais de três milénios pelos Chineses,

sendo muito provável que por essa época fizessem já parte da bagagem

cultural da civilização suméria da Mesopotâmia, que se difundiu pelos

povos do Médio Oriente que lhe sucederam, designadamente Persas,
Egípcios e Gregos.

Tais conhecimentos não foram, porém, trazidos para a Europa

Ocidental com a dominação romana nem com a religião cristã.

Há justificação histórica para tal.

Em 395 d. €., o imperador romano Teodósio, o Grande, com as

fronteiras a leste pressionadas pelos povos Eslavos e as de norte pelos

Germânicos, tomou a decisão de dividir o império pelos seus dois filhos,

por reconhecer não ser já possível assegurar a sua defesa unicamente

a partir de Bizâncio. Assim nasceram os impérios romanos do Oriente e
do Ocidente, acontecimento que para os historiadores marcou o início
da Idade Média, período superior a um milénio, historicamente balizado

no seu termo pela tomada de Constantinopla — a antiga Bizâncio — pelos
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turcos seldjúcidas em 1433, frequentemente referido como a longa noite

medieval.

A separação política dos dois estados seguiu-se a divergência reli-

giosa como consequência da não acatação pelos orientais da divindade

de Cristo, o tão discutido «filioque», há muito decretada por Roma mas

contestada por Arius da Cirenaica, o que conduziu à realização do con-

cílio de Niceia, em 325, no qual se fixou a data da Páscoa e se condenou

a heresia do arianismo,

Desse modo, dado que os povos helénicos ficaram a fazer parte do

império bizantino, Roma foi gradualmente perdendo contacto com o

avançado conhecimento científico da época, mormente no domínio da

astronomia, pelo que a Europa Ocidental não conheceu com o domínio

romano qualquer ensinamente nesta matéria.

Por outro lado, desde o século VI a. C. que os Gregos, com Pitá-

goras, Aristóteles e Aristarco de Samos, tiveram a percepção do heliocen-

trismo, conceito seguido pela escola pitagórica até que Ptolomeu apre-

sentou, em 140 d. C., a sua teoria geocêntrica do Universo, a qual desfru-

tou da aceitação geral, dado que ia ao encontro do conceito da Criação

constante do Velho Testamento, além de que dava satisfação ao espírito

orgulhoso dos homens por habitarem o centro do universo, orgulho esse

que ainda tentou desacreditar Copérnico passados mais de 1400 anos.

Sobre este conceito a Igreja elaborou a sua teologia, com Deus nas

alturas do Céu e o Inferno nas profundezas da Terra (Figura Extra). Tal

estrutura, permanentemente sacudida pelas mais variadas heresias, teve

consciência do dano que a astronomia lhe poderia causar com O relem-

brar da hipótese heliocêntrica através do seu estudo e divulgação.

Como consequência, tudo o que se relacionasse com O estudo dos

fenómenos celestes foi sistematicamente combatido e ocultado durante

séculos, até Galileu aventar a veracidade da teoria heliocêntrica, facto

mais uma vez silenciado pela Igreja romana com a ameaça da fogueira.

Não pode assim o grande cientista divulgar as suas ideias, posto que

ainda nos legou a frase que ficou célebre: «E contudo ela move-se.»

Poucos anos passados, Copérnico, que vivia na Alemanha protes-

tante, e como tal fora da alçada de Roma, demonstrou cientificamente

e divulgou a veracidade da teoria heliocêntrica, pondo assim termo defi-

nitivo ao conceito geocêntrico ptolomaico.

Uma terceira razão histórica relaciona-se com as invasões dos bár-

baros, semi-selvagens c incultos, que nada trouxeram para acrescentar

à quase inexistente bagagem científica da Europa por eles ocupada.
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O homem ocidental, pelas razões apontadas, teve que partir da

estaca zero para o conhecimento do Universo, ironicamente graças à

cultura do árabe inimigo e do mal-visto judeu espalhado por todo o Oci-

dente, facto só possível por ambos estes povos não serem dependentes

da Igreja romana.

Os primeiros passos de tal conhecimento foram, naturalmente, em-

píricos, com avanços e recuos e transmitidos por via oral, frequentemente

sujeita a deturpações e omissões. No tocante a fenómenos nocturnos, tais

conhecimentos baseavam-se na observação do movimento das estrelas

à roda duma estrela fixa, a que chamaram Estrela do Norte. Na realidade,

tal estrela girava igualmente à volta do pólo, visto ter uma distância

polar cerca de 4º em 1300, reduzida a 3,5º em 1500, devendo atingir

no ano 2095 o seu mínimo de 26”, para aumentar depois a partir dessa

data. Como é sbaido, esta variação de distância polar é devida à precessão

dos equinócios, do que resulta que os polos celestes descrevam uma

circunferêcia em cerca de 25 800 anos, período designado por platónico.

Os homens aperceberam-se também que próximo da Polar, e

fazendo parte da constelação da Ursa Menor,existia uma estrela de consi-

derável magnitude, a guarda dianteira, designada por Kochab pelos árabes,

cuja posição em relação à Estrela do Norte lhes dava ideia do adiantado

da noite, de modo idêntico ao que se constatava com o Sol ao longo do dia.

Apesar destes conhecimentos, uma aceitável determinação das horas

nocturnas constituía um problema difícil de resolver, uma vez que se

tornava necessário relacionar o tempo sideral com o tempo solar utilizado

pelos homens na vida quotidiana diurna de então.

Mas, devido ao desconhecimento do conceito heliocêntrico, os me-

dievais não podiam saber que as estrelas giram mais rapidamente que

o Sol, devido a uma rotação suplementar aparente da Terra, motivada

pelo seu movimento de translação à roda do Sol, do que resulta um

avanço de uns quatro minutos por dia, cerca de uma hora por quinzena

ou duas por mês.
Assim, O que se aprendeu foi às apalpadelas. Mas aos poucos foi-se

sabendo, ainda que com pouca precisão, quanto tempo faltava para o

nascer do sol e quanto tempo passava já desde o cair da noite, isto é,

que horas seriam aproximadamente.
Mais ainda, gradualmente tomou-se conhecimento de que, por cada

mês que passava, as estrelas nasciam e tinham o seu ocaso mais cedo que

anteriormente.

Foi deste modo que, empiricamente, foram concebidos todos os

instrumentos de determinação das horas nocturnas.

 



2. A SPHAERA HORARUM NOCTIS, DE RAIMUNDO LULIO,

G. 1272

Os Chineses, alguns séculos antes da era cristã, dispunham já de

um instrumento destinado a determinar as horas nocturnas, que desig-

navam por SIUN-KI, o que significava «pedra com movimento de rota-

ção». Mas a Península só depois de 1272 foi dotada de um equipamento

para o efeito, concebido por um maiorquino famoso, de seu nome Rai-

mundo Lulio, médico, poeta, cientista, teólogo e missionário, conhecido

na época por «doctor illuminantissimus».

No livro «Medicina», que constitui a parte inicial do seu tratado
«Opera Omnia», é descrito um instrumento a que chamou «Astrolabii

Nocturni», mas que na figura representativa denominou com mais pro-

priedade «Sphaera Horarum Noctis», concebido «para se saberem as horas

a que aos enfermos se devem administrar os remédios durante a noite».

SPHAERA HORARUM NOCTIS DE RAIMUNDO LULIO

 

FIGURA 1

Astrolábio nocturno ou Esfera das horas da noite, de Raimundo Lulo.

Reproduzido de Luciano Pereira da Silva (B 175)

 



De acordo com a gravura apresentada por Fontoura da Costa no
seu livro «A Marinharia dos Descobrimentos» (fig. 1), a Sphaera compu-

nha-se de um disco com quatro coroas circulares e um círculo interior

no centro do qual existia um orifício por onde espreitar a Polar.

A coroa exterior contém uma escala de horas graduadas de I a

XXIV, crescentes no sentido retrógrado; a coroa seguinte indica os meses,

crescentes no mesmo sentido, com o sector de Janeiro abarcandoas horas

Ie XXIV; a terceira, graduada de 9 a 15 em ambos os sentidos, corres-

pondendo 9 ao mês de Janeiro; a quarta coroa figura uma estrela em
frente a meado de Janeiro, bem como a designação do instrumento, a
«Sphaera horarum noctis»; finalmente, o círculo interior, com uma roseta

decorativa e o orifício anteriormente mencionado.

Ainda que Fontoura da Costa, no seu livro já citado, e o cientista

espanhol Salvador Garcia Franco, na sua obra «História del Arte y Ciên-

cia de Navegar», não tenham descrito o modo de operar a Sphaera, não

é difícil constatar que a estrela representada é a Kochab, guarda dianteira
ou 8 da Ursa Menor, a qual à época se situava à meia-noite a leste da
Polar em meados de Janeiro, facto confirmado pelos cientistas henri-

quinos.

Como conseguência do movimento de translação da Terra, um

mês passado, ou seja meados de Fevereiro, a guarda dianteira estava

à meia-noite avançada duas horas em relação ao mês anterior, pelo que

a Sphaera teria de ser reorientada, fazendo-a girar duas horas no sentido

directo, posicionando Fevereiro meado a leste da Polar. Isto é, para se

saber a hora da meia-noite, havia que apontar a Shaera para a Polar e
fazê-la girar de modo que o mês da observação ficasse situada a leste da
referida estrela. Para determinar as horas da noite bastava então ler na
coroa exterior a hora em frente da qual a guarda se encontrava.

Pela gravura apresentada, é fácil constatar que, à medida que a

guarda gira durante a noite, menos horas são indicadas na coroa exterior,

o que é um contrasenso. Não é admissível de Raimundo Lulio tivesse

concebido uma coroa das horas que não as indicasse correctamente. É

lícito, portanto, admitir que algum copista tivesse invertido o sentido

crescente das horas, obviamente o do movimento aparente das estrelas,

ou seja, o sentido directo. A anomalia apontada não é de estranhar, pois

nessa época —e mesmo no presente — era frequente a inversão dos

dados constantes das figuras. Atente-se nas rodas de alturas do norte

em Lisboa de Valentim Fernandes e do Manual de Évora (fig 2), em que

os valores indicados a leste e a oeste estão trocados.

 



RODAS DAS ALTURAS DO NORTE EM LISBOA

 

 

Roda das alturas do Norte em Lisboa, do Manual de Evora (1519)
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FIGURA 2

Roda das alturas do Norte em Lisboa, de Valentim Fernandes (1521)
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Parece que Fontoura da Costa não se apercebeu dessa inversão

do sentido das horas. Mas Garcia Franco, ao descrever muito por alto
a Sphaera e sua utilização, remata dizendo: «Hay algo no muy claro en

esta explicacion.»

A terceira coroa de Sphaera, segundo Garcia Franco, indicava a

duração média das horas solares em cada mês, para uma latitude da

ordem dos 40º N, que é o caso das Baleares ou de Barcelona, onde Lulio

viveu. A variação mensal da duração do dia é linear em função dos

meses, o que não é correcto. De qualquer modo, o conceito simplificado

do autor conduz apenas a um erro máximo pouco superior a meia hora,

quando comparado com os valores obtidos para Lisboa, de latitude 38º,7

N, fornecidos pelo «Nautical Almanac» de 1989.
Pelo que atrás foi referido, a Sphaera de Raimundo Julio permite

não só a determinação da hora verdadeira ao longo da noite como tam-
bém a duração dos dias em cada mês .Dado se tratar de um instrumento

destinado a ser utilizado durante a noite, afigura-se mais lógico que fosse

indicada a duração das noites em vez dos dias. Não o entendeu assim

o autor, facto que, aliás, não oferece contratempo de maior, uma vez que

a conversão dos elementos não apresenta qualquer dificuldade.

É muito possível que a Sphaera só tivesse sido utilizada — se é

que alguma vez o chegou a ser — nos hospitais, onde o pessoal qualifi-

cado para a sua utilização não seria muito comum, requerendo céu estre-

lado, o que muito limitava a sua aplicação hora a hora ao longo de todas

as noites do ano.

Por tais razões, é admissível aventar que o instrumento foi esque-

cido, mantendo-se o recurso à ampulheta, de simples uso, independente-

mente das condições climatéricas, não exigindo operadores qualificados,

expostos hora a hora aos rigores do clima. É mesmo muito difícil conce-

ber uma religiosa inculta a manipular a Sphaera e vê-la sair para fora

de casa hora a hora no Inverno para fazer observações astronómicas

de precisão.

A sua divulgação fora dos hospitais também se afigura improvável,

pois as instituições religiosas tinham por regra guardar ciosamente os

conhecimentos que obtinham.

Ao contrário do que sugere Fontoura da Costa, D. Duarte não
deve ter tido conhecimento da Sphaera, já que as suas rodas não fornecem

nada de novo em relação ao instrumento de Lulio.

Também os técnicos henriquinos teriam sido desconhecedores da

Sphaera pelo modo como resolveram o problema, como será apresentado
oportunamente.
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3 A CARTA CATALÀ DE ABRAHAM CRESQUES, CG. 1373

O segundo registo ibérico sobre horas nocturnas deve-se a outro

maiorquino, o judeu Abraham Cresques, que na sua tão famosa como

discutida «Carta Catalã» insere um regimento do conhecimento das horas

da noite pela Ursa Menor, do qual se transcreve O publicado por Fon-

toura da Costa: «Deveis saber que o (pólo) Norte tem sete estrelas que

o cercam de dia e de noite e se chamam, segundo os navegadores, Os

Charros (o Carro ou a Ursa). Há em seguida duas estrelas que o envol-

vem e estão mais próximas (?). Estas estrelas chamam-se os Dos Frares

(Dois Irmãos).» Depois, numa longa exposição, precisa a posição das

guardas em meio Dezembro, meio Março € meio Setembro.

A pouca e confusa informação contida na carta catalã nenhum

contributo adicional nos fornece que seja digno de registo. Apenas nos

permite concluir que Abraham Cresques, ainda que conterrâneo de Lulio,

não teve o menor conhecimento da sua obra.

4. AS RODAS HORÁRIAS DO REI D. DUARTE, GC. 1428

O terceiro registo ibérico sobre horas nocturnas deve-se ao nosso

rei D. Duarte, descrito no seu livro «Leal Conselheiro», que nos capítulos

finais CI e CII dá instruções «Da rroda pera saberem as oras quantas

som de manhãa, noite ou despois» e «Pera saber quantas oras som ante

ou despois da mea noite e quanto ante manhãa».

As descrições apresentadas nos citados capítulos são confusas, repe-

titivas e em certos casos insuficientes, uma vez que se referem a duas

gravuras que o rei concebera, mas que o copista não chegou a executar.

Para mais, D. Duarte morreu de peste antes de rever o seu livro, o que

pode justificar a pouca clareza da sua redacção.

Antes de se iniciar a análise dos textos que se referem às horas

nocturnas, impõe-se mencionar que o documento que serviu de base ao

presente trabalho é a versão do «Leal Conselheiro» preparada pela Facul-

dade de Letras da Universidade de Coimbra, sob o patrocínio do Instituto

para a Alta Cultura, editado em 1942 pela Livraria Bertrand, documento

presentemente considerado como escrito de elevado rigor.

Fontoura da Costa, no seu livro já mencionado, publicado nos

anos 30, cita que o assunto das horas vem versado nos capítulos LR,

C e CI. Ora o capítulo LR trata «Do dicto livro sobre a dicta virtude

da Iyberalleza», complementado pela oração «Justo Juiz». Por sua vez,
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o capítulo C tem como título «Do regimento do estamago», que por tal

modo curioso, merecia ser analisado pelos actuais nutricionistas. Mas O

mais estranho é que Fontoura da Costa transcreve do capítulo LR «a

maneira de conhecer a estrela do norte e por ela suas guardas à meia

noite e manhã segundo por mim grande tempo há foi divisado ...; mas

eu ordenei duas rodas...».
A verdade é que tal transcrição não consta nem no capítulo LR

nem em parte alguma da edição publicada pela Bertrand. Fontoura da

Costa baseou-se, pois, noutra versão do «Leal Conselheiro», cuja ordem

dos capítulos é diferente, como diferente é o conteúdo do próprio livro.

Resta acrescentar que a roda que ilustra o capítulo CII é uma versão

oitocentista da constante no «Livro da Cartucha de Évora», a qual não

reproduz fielmente as instruções que o rei escreveu sobre a matéria.

Comofoi referido anteriormente, as descrições do «Leal Conselheiro» não

são nada claras. Para se saberem as horas da manhã, D. Duarte diz ser

necessário ler as diferenças horárias entre as datas constantes da roda

pequena e da roda grande, o que leva a supor que rodas só haveria uma,

com duas coroas circulares, uma pequena e outra grande. Tal é, aliás,

o que se constata ao analisar a cópia da roda da Cartuxa.

RODAS DAS HORAS SEGUNDO D. DUARTE

 

 

 
FIGURA 3
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Seguindo o mais fielmente possível o texto de D. Duarte, tentemos
elaborar, não duas rodas distintas, mas uma só com duas coroas circula-

res (fig. 3).

A coroa pequena conteria no seu bordo exterior uma escala de

meses, crescentes no sentido directo, com meados de Janeiro a leste do

orifício central, tal como na Sphaera de Lulio. No seu bordo interior uma

escala horária em que a designação das horas não é mencionada. Este

pormenor constitui o mais significativo avanço em relação ao instru-

mento de Lulio. Com efeito, o facto de as XXIV horas se deslocarem

para poente duas horas por mês, obrigaria a que a posição dessa hora

fosse alterada em conformidade, daí obrigando a «fundear» a roda con-

soante a data da observação. Na de D. Duarte, a meia-noite estaria impli-

citamente em coincidência com a data da observação, pelo que o instru-

mento estaria sempre fixado na posição de meados de Janeiro a leste do

orifício central, ou seja, da Polar.

Deste modo, para se saber as horas da noite bastaria ler a diferença

horária entre a data da observação e a direcção da Kochab e somar ou

subtrair esse valor à meia-noite, conforme apropriado.

A coroa grande apresentaria, igualmente, no seu bordo exterior

uma escala de meses crescendo no sentido directo, em que os sectores
representativos de cada mês iam aumentando do inverno para o verão,

consoante instruções constantes do texto. No seu bordo interior, uma

escala horária, igualmente sem designação das horas, cujo sector repre-

sentativo acompanharia o crescer dos respectivos meses.

Por este artifício engenhoso, mas mais complicado que o idealizado

por Raimundo Lulio, era possível em qualquer data saber a hora a que

nasceria o sol após a meia-noite. Para tal, bastaria contar as horas entre

a data da observação nas duas coroas.

O capítulo CI refere-se, também, à duração do crepúsculo como

sendo normalmente de uma hora, quantidade mais avantajada no verão,
não referindo, porém, valores nem meses a que respeitavam. Um grá-

fico do crepúsculo náutico em Lisboa, elaborado na base do «Nautical

Almanac», 1989, confirma os valores apresentados, pois ao longo do ano

o crepúsculo civil varia entre 58 m e 1 h 05 m, à excepção do período

de 01 MAI a 15 AGO em que é superior aos valores apresentados, tendo

como máximo 1 h 15 m no solstício de verão.
A preocupação de Lulio foi dotar os hospitais de um instrumento

que indicasse as horas nocturnas. Afigura-se que D. Duarte pretendeu,

fundamentalmente, saber a que horas nascia o sol, por ser esse o momento

inicial da vida quotidiana das gentes de então.
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Desconhece-se o grau de divulgação que este invento teve no seu

tempo. Muito provavelmente foi pequeno, dado que o «Leal Conselheiro»,

além de dedicar 99 dos seus 102 capítulos a questões sociais, morais

e religiosas, foi escrito para ser dedicado à rainha, como que um testa-

mento espiritual e, naturalmente, guardado como bem de família, de

difícil consulta.

Tal não significa que os técnicos henriquinos dele não soubessem

a existência e até o seu conteúdo. A verdade é que a segunda coroa de

D. Duarte não era de interesse para os navegadores, e a coroa interior,

à data já de conhecimento generalizado, como o faz sugerir Salvador

Garcia Franco aocitar parte de um episódio do D. Quixote de La Mancha,

no qual Sancho Pança discorre sobre as horas da noite que seriam, obser-

vando a posição das estrelas.

5 O HOMEM DO POLO DOS TÉCNICOS HENRIQUINOS,

G. 1500

Mesmo admitindo que o conteúdo do «Leal Conselheiro» tivesse

sido conhecido pelos técnicos do Infante, pouco lhes teria sido prestável,

pois a medição das horas nocturnas já era sabida de há longa data e o

que D. Duarte acrescentou referia-se à duração da noite e dos crepúsculos,

que, dependentes da latitude do local de observação, careciam de signifi-

cado para os navegantes que avançavam cada vez mais para O sul. Para

mais, o «Leal Conselheiro» não lhes legava desenho algum que os habi-

litasse a construir qualquer instrumento, por tal desenho se encontrar

omisso no referido livro.

Além disso, para a gente rude do mar, a simplicidade das soluções

era essencial, como aliás se constata pela simplificação do complexo

astrolábio árabe que transformaram num instrumento muito funcio-

nal (fig. 4).

E, assim, os técnicos do Infante conceberam o «homem do pólo»

(fig. 5), sistema acessível a todos e cujas observações não eram afectadas

por defeitos de orientação nem pelo balanço de bordo.

Este instrumento imaginário idealizava um homem de pé, voltado

para o observador, pés unidos e braços abertos na horizontal. A cabeça,

os pés e os braços representavam os rumos celestes cardeais. Os rumos

intercadiais foram denominados NE, ou ombro esquerdo, SE, ou linha

acima do pé, SW, ou linha abaixo do oeste, e NW, ou ombro direito.
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Astrolábio simplificado

FIGURA 4
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FIGURA 5

Dividiram, ainda, em três partes cada ângulo desta roda celeste, a qual

ficou assim constituída por 24 raios ou rumos horários.

Este relógio celeste imaginário, cujo ponteiro é constituído pela

linha Polar-Kochab, ou guarda dianteira da Ursa Menor, baseia-se clara-

mente no mesmo princípio que os instrumentos seus predecessores, reque-

rendo tão-somente a definição da meia-noite ao longo do ano em relação

ao homem do pólo. É óbvio que tal informação ou teria que ser memori-

zada — o que seria difícil — ou escrita e passada de mão em mão dos

mais velhos para os mais novos, como o supõe Fontoura da Costa, aca-

bando por ser publicada no «Livro da Marinharia» de João de Lisboa,

em 1514, e no «Manual de Évora», de 1519. O Regimento neles con-

tido citava «para se saber as horas da noite pela estrela do norte e suas

guardas, a saber: sabendo em cada mês as guardas em que rumo fazem

meia-noite, logo contarás as horas antes da meia-noite ou depois, sem

errardes quase nada. E os meses vão por ordem de quinze em quinze dias

por todo ano da maneira seguinte:

Janeiro meado, meia-noite no braço esquerdo
E em fim de Janeiro, uma hora acima do braço

Fevereiro meado, meia-noite duas horas acima do braço
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E em fim de Fevereiro, na linha do ombro esquerdo

Março meado, meia-noite uma hora acima na linha

E em fim de Março duas horas acima da linha

Abril meado, meia-noite na cabeça

CONURS CO Cas Da css Canas esa sanar sa a as anna 0 ds ans cu ra para ss O o oras a sda 00

E em fim de Dezembro, duas horas acima da linha.»

Pelo Regimento atrás descrito, a avaliação da posição da guarda

dianteira em relação ao homem do pólo, ainda que com não muita pre-

cisão, satisfazia as necessidades dos navegantes desde que efectuada por

pessoal bem treinado. Deste modo, nas noites de céu estrelado, dispen-

sava-se o recurso à ampulheta ,de eficiência mais que duvidosa, pois era

comum o pessoal de serviço à navegação virar o aparelho antes da areia

se esgotar para encurtar a duração do quarto. Há mesmo informação que

um navio, partindo da Costa Ocidental de África, à chegada a Moçam-

bique, somados os quartos da ampulheta, havia dez dias de adianto em

relação à data solar.

Porém, quando os navios iam além dos 15º de latitude norte, a

observação da posição da guarda dianteira começava a tornar-se difícil

por a humidade nocturna diminuir consideravelmente a visibilidade ao

nível do mar. À chegada ao equador, com o pólo afogado, o ponteiro

celeste deixava de poder ser utilizado.
Houve, assim, necessidade de utilizar outro ponteiro celeste. A res-

posta a esta contrariedade foi dada pelas guardas da Ursa Maior— talvez

os Dos Frares da Carta Catalã — ambas com ascensão recta de 194º, pelo

que o seu enfiamento passava pelo Pólo Norte. O novo ponteiro, além de

poder ser utilizado com mais precisão que o da Polar-Kochab, permitia

observações até cerca de 15º de latitude sul, mercê da sua distância polar

de cerca de 30º, ainda que com certas restrições.

Este ponteiro andava avançado 57º em relação ao ponteiro polar

(fig. 6), pelo que, quando utilizado, impunha que o Regimento do Manual

de Évora fosse alterado em duas horas, ou seja, «Janeiro meado, duas

horas acima do braço».
Para latitudes além dos 15º S, as guardas da Ursa Maior deixavam,

por sua vez, de ser utilizáveis.
Constatou-se, entretanto (fig. 6), que a constelação Cruzeiro do

Sul, ao que se diz, pela primeira vez referenciada por Cadamosto, visível

já no equador, apresentava duas estrelas com ascenções rectas muito seme-
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lhantes, à roda de 173º, de distância polares também cerca de 30º (sul)

como as guardas da Ursa Maior, e dotados de magnitude suficiente para

permitir observações aceitáveis.

A Acrux e a Gacruz, « e 8 do Cruzeiro do Sul apresentavam uma

diferença de 36º em relação ao ponteiro da Ursa Menor, pelo que o Regi-

mento de Evora teria de ser alterado para «Janeiro meado, uma hora

acima do braço» e ter em conta que um observador voltado para sul vê

as estrelas rodar no sentido retrógrado, razão porque Garcia Franco cita

João de Lisboa, que explicava como utilizar o novo ponteiro «e dali, de

quinze em quinze dias uma hora assim como na conta do norte, come-

çando no sul para a banda do sudoeste».

A reforma do calendário efectuada no ano de 1582 pelo Papa

Gregório XIII, com o auxílio técnico do astrónomo Clovis, impunha nova

alteração no Regimento do Manual de Évora.

O novo calendário, conhecido por Gregoriano, nasceu pela neces-

sidade de acertar o dia da Páscoa pelas regras estipuladas no concílio

de Niceia de 325 d. €., as quais fixaram a data dessa festa religiosa para

o primeiro domingo a seguir à primeira lua cheia após o equinócio da
Primavera.

O calendário Juliano, promulgado por Júlio César em 46 a. C.,

baseava-se na duração do ano ordinário de 365 dias, havendo um bissexto

em cada quatro anos, o que equivalia a um ano médio de 365d 6h, quan-

do, na realidade, o seu valor é de 356d 5h 48m 46s, ou seja, 1Im 14s

a menos que o ano Juliano. Como consequência, desde o concílio de Nicea

em 325, até à reforma gregoriana, de 1582, o calendário tinha-se atrasado

10d 8h 10 m 42s, contando com a precessão dos equinócios durante

esse período. E assim, Gregório XIII determinou que o dia seguinte a
4 de Outubro desse ano passasse a ser 15 de Outubro, além do que supri-

mia os bissextos dos anos seculares 1700, 1800 e 1900, bem como um

dia bissexto em cada quatro anos seculares no futuro.

Avançando o calendário dez dias, a guarda dianteira da Polar

passava a cruzar o meridiano nas proximidades do fim de Abril, pelo que

o Regimento do Manual de Évora haveria que ser alterado nessa base

em relação a todos os ponteiros celestes utilizados.

Desconhece-se se foram tomadas em conta as alterações decorrentes

da reforma gregoriana, quer em Portugal quer em Espanha, países que

adoptaram nesse mesmo ano o novo calendário. Facto que os protestantes

e os ortodoxos não acataram por não reconhecerem a autoridade papal.
O novo calendário só foi oficializado em Inglaterra em 1752,já des-

fasado de 12 dias.
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A Grécia só o aceitou no princípio deste século e a URSS pelo

menos até à Segunda Guerra Mundial não o tinha ainda feito.

6. OS NOTURLÁBIOS, SÉCULO XVI

Com o declínio do nosso poder marítimo foi-se perdendo o vanguar-

dismo na ciência náutica.

A partir dos meados do século XVI, começaram a ser utilizados

instrumentos muito evoluídos em relação ao homem do pólo, oriundos

do Norte da Europa, designadamente de Inglaterra, Holanda e França,

que os Ingleses designaram por «nocturnals», e que entre nós foram conhe-

cidos por «noturlábios», por analogia com o termo «astrolábios».

O noturlábio, utilizando as estrelas para a determinação das horas

solares, não podia deixar de se basear no mesmo princípio das rodas penin-

sulares e do homem do pólo, mas apresentava em relação aos equipa-

mentos antecedentes vantagens tais que bem pode ser considerado como

o primeiro instrumento verdadeiramente científico no campo da determi-

nação do tempo nocturno verdadeiro.

Comecemos por analisar o primeiro destes novos equipamentos,

o qual se baseava na observação do eixo celeste Polar-Kochab, a guarda

dianteira da Ursa Menor.

O equipamento (fig. 7), era constituído por uma roda dotada de

uma escala de meses (com subdivisões por vezes diárias) crescentes no

sentido directo, no qual meados de Abril se situava no norte da roda

em perfeita consonância com o Regimento do Manual de Évora, que

citava: «abril meado, meia noite na cabeça».

Esta roda era mantida sempre na posição atrás referida por ser

dotada de um punho que conferia ao equipamento cómoda utilização

e firmeza e precisão na sua verticalidade. Existia ainda no seu topo supe-

rior uma saliência dotada de uma ranhura, que, além de facultar uma

maior precisão na verticalidade do aparelho, coincidia com a data da

passagem emeridiana superior da Kochab à meia-noite, a qual, na época

henriquina, foi por nós fixada em 16 de Abril, ao que os Espanhóis contra-

punham 20 do mesmo mês.

Concêntrica com a referida roda e girando livremente em relação

à anterior, sobrepunha-se uma roda interior, graduada em duas séries
consecutivas de 1 a 12 horas crescentes no sentido directo. Esta segunda
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NOTURLÁBIO PARA URSA MENOR

Passagem meridiana à meia-noite — 16 ABRIL

Dia da observação — 15 SET

Hora da observação — 05.00
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roda continha uma alidade sobre uma das 12 horas que se prolongava

até ao bordo exterior da roda dos meses que se destinavaa ser feita coinci-

dir com a data da observação.

Montado sobre as referidas rodas, e concêntrico com elas, girava

um ponteiro sensivelmente com o dobro do raio da roda maior, destinado

a tangenciar a estrela observada, permitindo deste modo a leitura das

horas na roda respectiva.

Finalmente, o eixo comum às três componentes citadas apresentava

um orifício por onde espreitar a Polar.

Para se utilizar o noturlábio, fazia-se coincidir a alidade da roda

das horas com a data da observação e empunhava-se o instrumento de

modo a que o plano das rodas ficasse normal à linha observador-estrela,

com a ranhura da roda dos meses no topo superior do equipamento.

Orientado assim o noturlábio, observava-se a Polar pelo orifício central,

fazia-se tangenciar a Kochab pelo ponteiro e lia-se as horas indicadas

na respectiva roda.

Posteriormente, foram desenhados noturlábios para utilização do

vixo celeste Polar-Dubhe, a « da Ursa Maior (fig. 8), o que apenas requeria

que a data coincidente com a ranhura da roda dos meses fosse alterada

em conformidade com a diferença das ascenções rectas entre a Kochab

e a Dubhe, cerca de 57º (fig. 9). A utilização desta última estrela impli-

cava, portanto, que a referida data passasse a ser de 18 de Fevereiro.

Noturlábios similares poderiam ser construídos para serem utilizados com

a Alioth, a « da Ursa Maior e a Schedar, a « da Cassiopeia, por disporem

de distâncias polares semelhantes às da 8 da Ursa Maior e apresentarem

uma magnitude elevada.
Atendendo a que as guardas da Ursa Maior a « e a 8 dessa cons-

telação dispunham da mesma ascenção recta, o seu enfiamento constituía

um ponteiro celeste (fig. 6), pelo que o recurso à Polar deixava de ser

obrigatório, facto que se traduzia numa mais fácil observação e maior

precisão. O procedimento para a sua utilização era, evidentemente, idên-

tico ao utilizado com o par Kochab-Dubhe, com a ressalva de haver que

se tangenciar com o ponteiro as guardas da Ursa Maior.

Para o hemisfério austral, a determinação das horas por um pon-

teiro celeste constituído por estrelas de considerável distância polar era

de extraordinária importância, por não existir estrela alguma de adequada

magnitude nas proximidades do Pólo Sul (fig. 6). Por isso, a Acrux e a

Gacruz, a « e a y do Cruzeiro do Sul, de ascensões rectas idênticas — cer-

ca de 173º — constituíam um inestimável ponteiro celeste austral. Os

noturlábios desenhados para utilização destes ponteiros tem como data de
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NOTURLÁBIO PARA URSA MAIOR

Passagem meridiana à meia-noite — 17 FEV

Dia da observação — 16 JUL

Hora da observação — 05.00
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FIGURA 8
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referência o dia 9 de Março por motivo da diferença de ascensões rectas

entre as referidas estrelas do Cruzeiro do Sul e a Kochab, no valor de

36º (fig. 9). E, pelo facto de se constatar que para um observador voltado

para o Sul o movimento das estrelas é no sentido retrógrado, os notur-

lábios para o ponteiro celeste Acrux-Gacrux apresentavam as escalas dos

meses e das horas crescendo no sentido retrógrado.

DATAS DE PASSAGEM MERIDIANA SUPERIOR A MEIA-NOITE
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NOTURLÁBIO PARA CRUZEIRO DO SUL

s
Passagem meridiana à meia-noite — 09 MAR

Data da observação — 01 OUT

Hora da observação — 08.05

FIGURA 10

 



NOTURLÁBIO PARA AMBAS AS URSAS

Passagem merid, superior da U. Maior à meia-noite — 17 FEV

Data da observação — 01 AGO

Hora da observação — 08.05

 

   

/ | PN to,

Lo, Tr vs; É. N

À

! 4 PA
o . VON |
Po fmeo: . . '

— 4 / “a a z |
LT “o , o

i - Ce <
i a o 10

A “ - He
ARO “fa' o. h

À L 1 6 -. a

9 , N O “a
“ s 0 «e e - " “. / G ”Y a - .
N ! 7% - a “o

é 1 MEO.

N% M SG a >.
L

ss
a “a

'" . À

— oby Ca
-“

FIGURA 11

27

 



Havia ainda noturlábios concebidos para o ponteiro celeste «-B

da Ursa Maior que permitiam como alternativa a utilização da Kochab

da Ursa Menor. Para isso dispunham (fig. 11) de uma alidade adicional

na roda das horas, avançada de 3h 48 m em relação à primeira, quanti-

tativo que corresponde à diferença de ascenções rectas dos respectivos

ponteiros solares. Para determinar as horas pelo Polar-Kochab com este

tipo de instrumento havia que fazer coincidir a segunda alidade com

a data de observação e ler na escala das horas o valor indicado pelo

ponteiro tangenciando a Kochab.

Ao contrário do que se verificava com os astrolábios, cujas dimen-

sões variavam significativamente consoante eram de suspensão manual

ou em cabrilhas, o nocturlábio apresentava rígidas limitações no que res-

peita ao seu tamanho

A primeira dependia do comprimento útil do braço do observador.

A segunda devia-se ao facto de à Kochab só, obviamente, poder ser obser-

vad se não estivesse oculta pelo instrumento quando apontado à Polar.

Outra limitação diz respeito ao ponteiro do instrumento que deveria

abarcar as estrelas de maior distância polar, designadmente a 8 da Ursa

Maior e a À do Cruzeiro do Sul.
Conforme é indicado em diversas publicações, a experiência de-

monstrou ser adequado o raio de 10 cm para a roda maior (fig. 12), pelo

que a distância do olho do observador ao instrumento devia rondar os

42 cm, valor compatível com o comprimento útil do braço. De igual modo,

era requerido um comprimento não inferior a 30 cm do ponteiro do

instrumento, o que permitia abarcar a Dubhe, estrela observável de maior

distância polar.

As leituras horárias obtidas pelos noturlábios estavam, como qual-

quer instrumento, sujeitas a diversos erros, pelo que se apontam as princi-

pais causas que os produziam:

— aceitação que a Polar coincidia com o pólo;
— dificuldades na obtenção correcta das observações dos astros

devido a más condições de visibilidade e deficiente orientação

dos equipamentos;

28

 



DIMENSÕES ACONSELHÁVEIS DUM NOTURLÁBIO

Raio da roda — 10 cm

Distância polar da f£ Ursa Menor — 16º

Distância polar da 8 Ursa Maior — 34º

Distância do noturlábio ao observador — 42 cm

Comprimento do ponteiro do noturlábio — 30 em
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— extrapolações defeituosas;

— datas das passagens meridianas superiores das estrelas à meia-

-noite

— datas incorrectas derivadas da não justeza do calendário juliano

e do não cumprimento das disposições contidas na reforma gre-

goriana de 1582;

— deficiente conhecimento da variação das coordenadas celestes

dos astros, motivada pela precessão dos equinócios, facto que
afectava fundamentalmente o valor das ascenções rectas.
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Para efeitos de apresentação deste trabalho, considerou-se como

constante a data da passagem meridiana superior da Kochab à meia-noite,

tal como vem indicado no Regimento do Manual de Évora, o que não

é verdadeiro.

Do mesmo modo, foram utilizados os valores de ascenções rectas

das estrelas constantes do Nautical Almanac, 1989, por se desconhecer o

seu real valor ao longo dos séculos. Adverte-se, por isso, o leitor para
a incorrecção dos valores das datas e ascenções rectas citadas, as quais

devem ser lidas apenas como suporte para aplicação dos instrumentos

de determinação das horas nocturnas utilizadas no passado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que apresentando erros grosseiros, os métodos de determi-

nação das horas com recurso aos astros, constituíram um avanço substan-

cial em relação aos tempos em que as horas eram fornecidas por instru-

mentos mecânicos, tal como a clepsidra e a ampulheta, que apenas mediam

intervalos de tempo lineares e independentes de qualquer base astro-

nómica.

Nos meados do século XVI apareceram os primeiros relógios de

corda, que, pela deficiente qualidade dos aços, não garantiam um movi-

mento uniforme dos ponteiros. Porém, à medida que a tecnologia indus-

trial avançava, mais precisos se tornavam tais equipamentos, pelo que,

em breve, rodas horárias e noturlábios foram deixando de ser utilizados,

até que no presente constituem somente objectos de museu. Não obstante,

o seu contributo para o conhecimento do tempo foi importantíssimo e

constituiu um vigoroso passo em frente do conhecimento humano no

campo científico.

Curiosamente, o relógio retomou a tradição da clepsidra e da ampu-

lheta, por somente medir intervalos de tempo lineares, que não corres-

pondem a horas verdadeiras ou solares. Com efeito, as Leis de Kepler

(1571-1630), além de definirem a órbita da Terra em relação ao Sol

como uma elipse e não uma circunferência, demonstram que as áreas

varridas pelo raios vectores são proporcionais ao tempos gastos em os

atingir.
Houve assim necessidade de se imaginar um sol fictício, de movi-

mento circular uniforme, de modo que os dias passassem a ter duração
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constante, deste modo permitindo «fundear» os relógios em relação a esse

sol artificial, designado por sol médio.

Por sua vez, os relógios de corda estão a ser substituídos por reló-
gios electrónicos controlados a cristal, que fornecem horas com erros infe-

rior a um segundo diário, avizinhando-se já os relógios nucleares, cuja

precisão atinge níveis quase inconcebíveis.

E à medida que se vai processando esta evolução dos sistemas de

determinação do tempo, evolução em tudo semelhante à definida por

Darwin em relação aos seres vivos, a vida humana é cada vez mais €

mais controlada por esses pequenos instrumentos de medição do tempo

que todos usamos.

Estará a Humanidade mais feliz por isso?

Oeiras, 29.04.90

BIBLIOGRAFIA

— A Marinha dos Descobrimentos, Fontoura da Costa — 4.º edição

— Leal Conselheiro, D. Duarte, edição Bertrand — 1942

— História del Arte y Ciencia de Navegar, Salvador Garcia Franco — 1940

— [L'Instrument de Marine, Jean Randier

— Arts and Sciences Catalog, Havriet Wynter, Ltd. — 1986

— Grande Enciclopédia Portuguesa-Brasileira

— British Encyclopaedia— 5.º edição

31

 



ESTE LIVRO FOI COMPOSTO E IMPRESSO

NA EDITORIAL MINERVA — MINIGRAFICA

COOPERATIVA DE ARTES GRÁFICAS, CRL

RUA DA ALEGRIA, 30 — 1200 LISBOA

Depósito Legal n.º 42 293/90

 


