
ACADEMIA DE MARINHA
2.ª EDIÇÃO

2018







Comandante A.J. Pinto Basto



Ficha Técnica

Título: Cruzador S. Gabriel. Viagem de Circumnavegação

Edição: Academia de Marinha, Lisboa

Data: Fevereiro 2018

Tiragem: 200 exemplares

Impressão e Acabamento: ACD PRINT, S.A.

Depósito Legal: 436732/18

PATROCÍNIO



NOTA INTRODUTÓRIA
Até à presente data a Marinha de Guerra Portuguesa 

realizou sete “voltas ao Mundo”, sendo a mais antiga a 
do cruzador S. Gabriel. O navio, que também foi o pri-
meiro a ser equipado com um aparelho de TSF, largou 
de Lisboa no dia 11 de dezembro de 1909 e regressou 
ao mesmo porto em 20 de abril de 1911, isto é, seis 
meses após a implantação da República. Em 16 meses 
e 9 dias percorreu 41.981 milhas e escalou 72 portos, 
tendo visitado todos os territórios ultramarinos portu-
gueses de então.

O relato pormenorizado deste memorável feito 
encontra-se descrito no livro “Cruzador S. Gabriel. 
Viagem de Circumnavegação”, da autoria do Capi-
tão-de-fragata António Jervis Pinto Basto, seu coman-
dante nessa viagem, e editado em Lisboa, pela Livraria 
Ferreira, em 1912.

A narrativa da navegação em mares tempestuosos 
ou em águas restritas sem cartas atualizadas, a apre-
ciação das terras visitadas e das suas populações e o 
modo como o navio foi recebido, especialmente pelas 
comunidades portuguesas espalhadas pelo Mundo, são 
temas de leitura cativante, complementada com dese-
nhos alusivos do próprio comandante.

A Academia de Marinha, atendedo a que o livro 
em questão se encontra há muito esgotado, dispondo 
a Marinha apenas de alguns exemplares nas suas bibliote-
cas, considerou que a obra era merecedora de uma reedição. 

Assim, a reedição do “Cruzador S. Gabriel. Viagem 
de Circumnavegação”, patrocinada pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, a quem a Academia de Marinha 
expressa o seu reconhecimento, não só dá a conhe-
cer um facto histórico, como também é um estimulo 
para aqueles se interessam por assuntos ligados ao 
mar ou que tenham iniciado a sua carreira naval.

Lisboa, Fevereiro de 2018

O Presidente da Academia de Marinha

Francisco Vidal Abreu
Almirante
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































