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OClube Militar Naval e o Clube do Sargento da
Armada, conjugando uma forma comum de
associativismo extra-profissional dos Oficiais e

dos Sargentos da Marinha, nunca deixaram de reconhecer o
devido valor, e muito menos esqueceram, a «Casa-Mãe» –
Marinha Portuguesa e o Mar, como meio onde se exprime o
essencial da sua acção, bem como os temas com ele relacio-
nados e que têm constituído factores de união e vontades
partilhadas pelo universo dos seus associados.

Como expressão deste sentimento, corria o ano de 1980,
decidiram estes dois Clubes associarem-se, numa iniciativa
conjunta, às comemorações oficiais do Dia da Marinha, data
carregada de simbolismo em que se procura homenagear a
Instituição no seu todo, e em particular as pessoas que nela
servem, contribuindo no dia-a-dia com o melhor do seu
esforço para a honrarem e prestigiarem.

Esta iniciativa consiste na edição anual de uma Medalha,
gravada a bronze no módulo de 80 mm, homenageando
eventos e personalidades da «Façanha Naval Portuguesa»
(detalhados no corpo deste folheto), realçando individuali-

dades e efemérides que no respectivo ano cumpre assinalar,
e a partir do ano de 1984 passou a contar também com o
envolvimento do Clube de Praças da Armada, no que faz
congregar os clubes representativos das três categorias de
militares que abraçaram a carreira naval na Marinha Portu-
guesa, veio a enraizar-se como tradição para gáudio dos
colecionadores, assumindo carácter de continuidade ao
longo destes 36 anos, que através deste folheto se procura
deixar registo.

Importará ainda recordar que até 1997 (inclusive), ano
em que como não poderia deixar de ser, se homenageou o V
Centenário da partida da Armada de Vasco da Gama para a
descoberta do caminho marítimo para a Índia, o Dia da
Marinha era comemorado anualmente na data de 8 de Julho,
fazendo coincidir exactamente com a data da partida
daquela Expedição. A partir do ano seguinte, 1998, e coinci-
dindo com esse grande evento realizado em Portugal que foi
a «EXPO 98», cujo grande tema foi «O Mar e os Oceanos»,
o Dia da Marinha passou a ser comemorado a 20 de Maio,
assinalando a data da chegada da Armada de Vasco da Gama
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a Calecut, coroando de êxito a sua missão, e que natural-
mente constituiu o tema da medalha desse ano. 

Ainda a título informativo, poderá acrescentar-se que
tem sido tradição, em data próxima do Dia da Marinha, rea-
lizar o lançamento da medalha referente a cada ano, em ceri-
mónia singela mas de grande dignidade, organizada em
modo rotativo pelos três Clubes. Em data posterior, tem
sido solicitada uma audiência a S. Exa o Almirante Chefe do
Estado-Maior da Armada, no decorrer da qual, os represen-
tantes dos Corpos Gerentes dos Clubes procedem à oferta
do exemplar n.º 1, honrando a sua condição de Comandante
da Marinha e de seu primeiro responsável.

Para finalizar, não poderemos deixar de mencionar,
numa expressão de justo relevo e reconhecimento, o nome
do Comandante Herlander Valente Zambujo, como grande
dinamizador, tanto na escolha do tema como na concepção
da medalha e acompanhamento da execução do projecto, o
qual sempre de forma muito prestável e generosa, colaborou
na quase totalidade das edições já realizadas. 

As comemorações do Dia da Marinha no presente 
ano estarão centralizadas no Concelho de Lisboa e a
medalha comemorativa é dedicada ao tema «VI centenário
da Conquista de Ceuta – início da expansão marítima portu-
guesa pelo mundo» , uma vez mais conceção da autoria do
Comandante Herlander Valente Zambujo.

As Direções
CMN, CSA e CPA



MEDALHAS EDITADAS GRAVADAS A BRONZE NO MÓDULO DE 80mm

1980 CAMÕES  – «OS LUSÍADAS» – EPOPEIA DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES

1981 CINQUENTENÁRIO DA MORTE DO COMANDANTE HENRIQUE LOPES DE MENDONÇA – HISTO-
RIADOR – ARQUEÓLOGO – DRAMATURGO – ROMANCISTA – POETA

1982 V CENTENÁRIO DA PRIMEIRA VIAGEM DE DIOGO CÃO

1983 XVII EXPOSIÇÃO DE ARTE, CIÊNCIA E CULTURA DO CONSELHO DA EUROPA – OS DESCOBRIMENTOS
PORTUGUESES E A EUROPA DO RENASCIMENTO

1984 I CENTENÁRIO DA TRAVESSIA DE ÁFRICA – CTES CAPELO E IVENS

1985 V CENTENÁRIO DA 1.ª CARTA DE NAVEGAÇÃO PORTUGUESA – PEDRO REINEL

1986 WENCESLAU DE MORAES

1987 V CENTENÁRIO DA PASSAGEM DO CABO DA BOA ESPERANÇA – BARTOLOMEU DIAS

1988 V CENTENÁRIO DA VIAGEM DE BARTOLOMEU DIAS – 1487/1488

1989 I CENTENÁRIO DA MORTE DO REI D.LUIS I

1990 I CENTENÁRIO DA MORTE DO C/ALM. FREDERICO A. OOM

1991 OS CINCO NAVIOS COM O NOME VASCO DA GAMA

1992 V CENTENÁRIO DA DESCOBERTA DA AMÉRICA

1993 OS 450 ANOS DA CHEGADA DOS PORTUGUESES AO JAPÃO

1994 V CENTENÁRIO DO TRATADO DE TORDESILHAS

1995 V CENTENÁRIO DA MORTE DO REI D. JOÃO II

1996 INÍCIO DO REINADO DO REI D. MANUEL I



1997 V CENTENÁRIO DA PARTIDA PARA A ÍNDIA DA ARMADA SOB O COMANDO DE VASCO DA GAMA

1998 V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE VASCO DA GAMA À ÍNDIA

1999 COMEMORAÇÕES DA CHEGADA DO PRIMEIRO NAVEGADOR PORTUGUÊS A MACAU

2000 V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE PEDRO ÁLVARES CABRAL AO BRASIL

2001 V CENTENÁRIO DA PARTIDA DE JOÃO DA NOVA – ALCAIDE DE LISBOA – PARA A ÍNDIA

2002 V CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE PEDRO NUNES – MATEMÁTICO-COSMÓGRAFO E ASTRÓNOMO

2003 V CENTENÁRIO DA CHEGADA DE DUARTE PACHECO PEREIRA À ÍNDIA

2004 V CENTENÁRIO DA PARTIDA DE LOPO SOARES DE ALBERGARIA PARA A ÍNDIA

2005 DOM FRANCISCO DE ALMEIDA – I VICE-REI DA ÍNDIA (1505-1509)

2006 V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE D. LOURENÇO DE ALMEIDA A CEILÃO (1506-2006)

2007 V CENTENÁRIO DA CONQUISTA DE ORMUZ POR AFONSO DE ALBUQUERQUE (1507-2007)

2008 CONSTRUÇÃO NAVAL NA ÉPOCA DOS DESCOBRIMENTOS

2009 V CENTENÁRIO DA TOMADA DE POSSE DE AFONSO DE ALBUQUERQUE COMO GOVERNADOR DA
ÍNDIA (1509-1515)

2010 V CENTENÁRIO DA CONQUISTA DE GOA POR AFONSO DE ALBUQUERQUE (1510-2010)

2011 V CENTENÁRIO DA CHEGADA DOS PORTUGUESES AO ANTIGO REINO DO SIÃO, ACTUAL TAILÂNDIA

2012 OS NOVOS NAVIOS DA ESQUADRA – DEFENDER NO MAR OS INTERESSES DE PORTUGAL

2013 V CENTENÁRIO DE JORGE ÁLVARES – PRIMEIRO PORTUGUES QUE APORTOU À CHINA – ILHA DE LIN TIN

2014 V CENTENÁRIO DO TRATADO DA AGULHA DE MAREAR DE JOÃO DE LISBOA

2015 VI CENTENÁRIO DA CONQUISTA DE CEUTA – INÍCIO DA EXPANSÃO MARÍTIMA PORTUGUESA PELO MUNDO



Discriminação
das medalhas editadas



CAMÕES – «OS LUSÍADAS» – A EPOPEIA DOS DESCOBRIMENTOS 
PORTUGUESES

... É muito grato para todos nós, Portugueses,
reconhecer em Camões a imagem da Pátria que
tão bem encarnou nos feitos épicos, na investi-

gação científica de muitas facetas, nas aventuras
temerárias e nas próprias desventuras. Camões pode ser
assim um patrono para soldados, estudantes, poetas, aventu-
reiros, missionários. Mas é como intérprete da alma do
marinheiro que ele se completa porque ao mesmo tempo
personifica o heroísmo do soldado, a curiosidade do cien-
tista, a generosidade de um amoroso.

Não só Camões como todos os que embarcavam nas
caravelas e naus e os que, depois das travessias desses ocea-
nos pelos Portugueses descobertos ou devassados, sofriam,
em terras longínquas a dureza e os anseios da vida no
engrandecimento da Pátria. Os homens que construíram
esta Nação além-mar estavam impregnados desse espírito
português-universalista, tão acentuadamente marinheiro que
a própria contemplação do mar, quando não a sua vivência
prolongada, lhe incutia.

«Os Lusíadas» são, desta sorte, e na sua mais alta essên-

cia, o poema de um povo que surgiu com a ideia nova, feita
decisão activa, de confraternizar com todos os outros, de os
compreender e elevar, de os integrar amorosamente em si
mesmo e deles receber e aperfeiçoar valores morais.

Camões era, ele próprio, maravilhoso exemplo de
marinheiro. Desde 1546, ano em que viajou pela primeira
vez para Ceuta, até que regressou ao Tejo, de volta de
Moçambique, em 1570, viveu absorvido nas acções maríti-
mas, ora em combates contra corsários, piratas e outros
inimigos, ora em desembarques e assaltos a fortalezas.
Temporais, naufrágios, cruzeiros em costas inimigas, via-
gens às terras longínquas, do Atlântico ao Índico e mares
do Extremo Oriente, de Lisboa a Moçambique e de Adem
a Cochim, Malaca, Molucas, Macau e Japão – eis o vasto
panorama e campo de acção em que, durante um quarto de
século, no fulgor da sua idade, Camões foi verdadeira-
mente marinheiro e pôde, naquela rude e fecunda activi-
dade, colher preciosos elementos que lhe enriqueceram o
génio para melhor elaborar a sua obra imortal....



1980

CAMÔES – «OS LUSÍADAS» – A EPOPEIA DOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES
EDITORES – CMN, CSA • CONCEPÇÃO – 1.º Ten. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – ESTUDO OPINIÃO

Anverso – Está representada, em escultura,  uma alegoria aos Descobrimentos Portugueses.
Reverso – É reproduzido, para além dos emblemas e as legendas Clube do Sargento da Armada – Clube Militar Naval, também parte da estância LVIII, canto décimo, de

«Os Lusíadas».



CINQUENTENÁRIO DA MORTE DO CTE. HENRIQUE LOPES DE MENDONÇA

O Comandante Henrique Lopes de Mendonça
nasceu em Lisboa em 2 de Fevereiro de 1956 e
faleceu em 24 de Agosto de 1931. Oficial de

Marinha, escritor, poeta e dramaturgo, foi o
autor da letra do Hino Nacional. 

A carreira náutica não prejudicou uma prolixa activi-
dade literária, que o levaria à presidência da Academia das
Ciências.

A sua obra é variada, abrangendo desde assuntos de
Marinha (Estudos sobre Navios Portugueses dos Séculos XV e
XVII, em 1987), ao romance histórico (Os Órfãos de Calecute,
em 1894, e Terra de Santa Cruz, em 1985), à poesia patriótica
(Delenda Albion e Os Piratas do Norte, ambas escritas em 1890,

por ocasião do Ultimato) e à ópera e opereta (O Tição Negro,
com música de A. Machado, A Serrana, com música de
Alfredo Keil), etc.

Como dramaturgo, o Comandante Henrique Lopes de
Mendonça concilia um historicismo serôdico com a influên-
cia do naturalismo, algo rudimentar. De qualquer modo, até
nas peças históricas (A Morta, O Duque de Viseu, Afonso de
Albuquerque, As Cores da Bandeira, O Alfenim, O Crime de
Arronches) se nota uma certa preocupação de rigor e objecti-
vidade.

As peças naturistas Nó Cego e sobretudo O Azebre guar-
dam os melhores momentos do teatro do Comandante
Henrique Lopes de Mendonça.



1981

CINQUENTENÁRIO DA MORTE DO COMANDANTE HENRIQUE LOPES DE MENDONÇA – HISTORIADOR-ARQUEÓLOGO-DRAMATURGO-ROMANCISTA-POETA
EDITORES – CMN, CSA • CONCEPÇÃO – Cte. RODRIGUES DA COSTA • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Escultura de uma caravela navegando e tendo como céu uma carta náutica.
Reverso – A legenda «CINQUENTENÁRIO DA MORTE DO COMANDANTE HENRIQUE LOPES DE MENDONÇA – HISTORIADOR – ARQUEÓLOGO-DRAMATURGO

ROMANCISTA – POETA, a data 1856-1931», os símbolos do CMN e do CSA e um pequeno texto «Se algum dia a língua portuguesa se sumisse no pélago das tradições
obscuras, a palavra caravela seria bastante para recordar à Humanidade a história de um pequeno povo, empenhando esforços de gigante para o descobrimento do Mundo – Henrique
Lopes e Mendonça».



V CENTENÁRIO DA PRIMEIRA VIAGEM DE DIOGO CÃO

Diogo Cão é uma das figuras cimeiras da expan-
são portuguesa. A ele se deve, por mandato de
D. João II, a prossecução das viagens para Sul,

no intuito de dobrar o Continente Africano, gló-
ria que não atingiu. Coube-lhe, no entanto, ser o

primeiro português a explorar o Congo e Angola.
Apesar de nenhum documento o afirmar, Vila Real é

tida habitualmente como terra de naturalidade de Diogo
Cão por aí terem vivido pessoas do mesmo apelido, seus
possíveis antepassados e descendentes.

Substituindo as antigas cruzes de madeira que os pri-
meiros navegadores deixavam como sinal da exploração,
mas facilmente deterioráveis, é com Diogo Cão que se inicia
a colocação de padrões em pedra, marcos indeléveis de uma
passagem e de um domínio.

Alguns dos padrões deixados por Diogo Cão foram ele-
mentos preciosos para o conhecimento mais pormenori-
zado e certo das suas viagens, dadas as inscrições datadas
que neles se encontram gravadas.

As legendas dos padrões erigidos por Diogo Cão per-

mitem concluir que o navegador terá realizado duas viagens
de reconhecimentio ao longo da costa ocidental da África.
Esses símbolos da posse portuguesa terão sido objecto de
espanto para os nativos, por vezes retidos a bordo das naus
como reféns.

Os padrões que Diogo Cão foi espalhando pela Costa
africana, alguns dos quais se encontram hoje na Sociedade
de Geografia de Lisboa, vieram a servir como símbolo 
heráldico do brasão de armas que D. João concedeu ao
navegador.

A pedra de Ielala, nas cataratas do mesmo nome, marca
o ponto a que chegou Diogo Cão na sua subida do rio Zaire
ou Congo. Nela se escreveu, entre uma cruz e o emblema
das quinas: «Aqui chegaram os navios do esclarecido rei 
D. João, o segundo de Portugal. Diogo Cão, Pêro Anes,
Pêro da Costa».

Como a maioria dos rios africanos, o Zaire é de difícil
navegação. Na sua embocadura, Diogo Cão entabulou uma
profícua relação com o rei do Congo, de grande valia para o
futuro estabelecimento português naquela região.



1982

V CENTENÁRIO DA PRIMEIRA VIAGEM DE DIOGO CÃO
EDITORES – CMN, CSA • CONCEPÇÃO – 1.º Ten. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Sob um segmento de uma carta náutica, a escultura de uma caravela e a implantação de um padrão dos descobrimentos (Cabo Lobo e Cabo Santa Marta). 
Reverso – A legenda «V CENTENÁRIO DA PRIMEIRA VIAGEM DE DIOGO CÃO À DESCOBERTA DE ÁFRICA» o seu escudete de armas e o texto O Mui Alto Mui 

Eicelete Poderoso Principe El Rei Dõ Joam Segundo de Portugal Mãdou Descobrir Esta Terra e Poer Estes Padrões por Diogo Cão Escudeiro de Sua Casa.



XVII EXPOSIÇÃO DE ARTE, CIÊNCIA E CULTURA DO CONSELHO DA EUROPA

Portugal nasce num espaço de encontro entre a
Europa e a África, o Atlântico e o Mediterrâneo,
e entre as civilizações cristã, islâmica e judaica,

onde o Mar sempre representou, desde o berço da
nossa nacionalidade, um factor de desenvolvimento econó-
mico, de coesão e de identidade da Nação Portuguesa.

Os factores de natureza geopolítica relacionados com a
especificidade da posição geográfica de Portugal, no extremo
Sudoeste da Europa, vieram a revelar-se de extrema impor-
tância para o pioneirismo português nas actividades de
além-mar.

A maritimidade portuguesa vem assim do berço da
nacionalidade, elemento central da vida nacional,  tendo
surgido como precursora da globalização transoceânica e
provocado uma profunda mutação na História Universal.
Foi a partir destas ligações marítimas que se criaram as
bases para o encontro de povos, de civilizações e culturas,
a uma escala planetária que é, ainda hoje, a dimensão
perene dos descobrimentos. 

Estas acções, tendo o Mar como elemento central da

vida nacional, transformar-se-iam numa visão criadora de
uma epopeia de séculos, geratriz da imagem de um povo
que ganhou a admiração mundial como «inventor da desco-
berta organizada» na expressão do Prof. Daniel Boorstin.
Reúne espírito científico e espírito prático, concepção inte-
lectual, navegação e observação, acção de governo e acção
militar, noção de honra e sacrifício.

A Epopeia das Descobertas, que teve o seu início nos
séculos XV e apogeu no século XVI, só foi possível devido
ao pioneirismo, liderança, domínio e convergência em Por-
tugal do estudo e do desenvolvimento das ciências da nave-
gação, das inovações tecnológicas de ponta da época,
nomeadamente a construção naval e a cartografia náutica o
que por sua vez, veio permitir avanços científicos nos mais
variados domínios, com destaque para a Medicina e a Botâ-
nica.

A partir das articulações transoceânicas criaram-se as
bases para o encontro de povos, de civilizações e culturas, a
uma escala planetária que é, hoje ainda, a dimensão perene
dos descobrimentos.



1983

XVII EXPOSIÇÃO DE ARTE, CIÊNCIA E CULTURA DO CONSELHO DA EUROPA
EDITORES – CMN, CSA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Verso – Escultura da Torre de Belém – reprodução gravura da época. Começou a ser erguida em 1515 sob a direcção de Francisco de Arruda.
Reverso – A legenda «ANO DA XVII EXPOSIÇÃO DE ARTE, CIÊNCIA E CULTURA DO CONSELHO DA EUROPA – OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES» – a escul-

tura do astrolábio português recuperado da nau Madre Deus afundada em 1610 em Nagasaki, Japão e o texto Os Descobrimentos Portugueses deram uma nova dimen-
são à história da civilização e só foram possíveis devido à convergência, em Portugal, de três tecnologias de ponta da época – NAVEGAÇÃO ASTRONÓMICA, CARTOGRAFIA E
CONSTRUÇÃO NAVAL.



I CENTENÁRIO DA TRAVESSIA DE ÁFRICA – CTE. CAPELO E IVENS

Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, Oficiais
de Marinha e exploradores científicos do conti-
nente africano.

Naquela época, as viagens audaciosas de Cameron
e Stanley, Na África Central, causaram viva impressão em
Portugal. Andrade Corvo, ministro da Marinha e do Ultra-
mar, propôs-se lançar, na África Central, uma expedição
científica (Carta de Lei de 12-4-1877). Hermenegildo Capelo
durante a sua permanência em Angola procedera ao recon-
hecimento científico da terra. O facto levou-o a ser nomeado
por decreto de 11-5-1877, para dirigir a exploração que seria
constituída também por Serpa Pinto e Roberto Ivens. 

No dia 7 de Julho de 1877, aniversário da partida de
Vasco da Gama para o descobrimento do caminho marítimo
para a Índia, Hermenegildo Capelo e Serpa Pinto dão início à
sua aventura, a eles se juntando Roberto Ivens em Angola. 

Seguiu a expedição de Benguela para o Bié. Desinteli-
gências entre Serpa Pinto e Hermenegildo Capelo levou a
expedição a dividir-se em duas. Serpa Pinto seguiu a tentar

uma viagem a contracosta e Hermenegildo Capelo e
Roberto Ivens partiram do Bié em Abril de 1878, concen-
trando as suas atenções na rectificação e construção da costa
de Angola. A 10 de Março de 1880, Lisboa recebeu festiva-
mente os exploradores. O êxito da expedição ficou perpe-
tuado no livro De Benguela às Terras de Iaca. 

Pretendendo Pinheiro Chagas, ministro da Marinha e do
Ultramar, a determinação de um caminho comercial que
ligasse Angola e Moçambique, que era de contraposição às
ambições das grandes potências, nomeou, por portaria de
5-11-1883, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens para pro-
cederem a reconhecimentos e explorações.

Partiram de Lisboa a 6 de Janeiro de 1884. De Moçam-
bique partiu a expedição a 24 de Abril, atingindo Queli-
mane, depois de haverem percorrido 4500 quilómetros. 
Os exploradores acabariam por regressar a Lisboa no dia 20
de Setembro de 1885 onde foram recebidos em apoteose.
Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens relataram a segunda
expedição em «De Angola à Contra-Costa». 



1984

I CENTENÁRIO DA TRAVESSIA DE ÁFRICA – CTES. CAPELO E IVENS
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso –  O mapa de África com a implantação de Angola e Moçambique e do caminho percorrido de Angola à Contracosta, juntamente com as esculturas dos bustos de
R. Ivens e H. Capelo.
Reverso – A legenda «I CENTENÁRIO DA TRAVESSIA DE ÁFRICA PELOS COMANDANTES CAPELO E IVENS – DE ANGOLA À CONTRACOSTA», e o texto para as regiões

desconhecidas é que tem mérito o avançar, pois por caminhos trilhados toda a gente o faz. H. Capelo – R.Ivens (1884-1885).



V CENTENÁRIO DA 1.A CARTA PORTUGUESA – PEDRO REINEL

Quando os Portugueses se lançaram na grande aven-
tura que culminou com os Descobrimentos maríti-
mos, a navegação fazia-se pelo método do «rumo e

estima». Isto quer dizer que a cartografia era insi-
piente e apenas se utilizava a bússola – que os marinhei-

ros apelidavam de agulha de marear, ou simplesmente agulha –,
sendo as distâncias estimadas. O piloto, para saber onde o navio
se encontrava, tinha que ter apoio de terra. A navegação era, por-
tanto, feita à vista da costa ou nas suas proximidades.

As referências escritas, documentais ou narrativas, que se
referem pela primeira vez explicitamente a «cartas de marear», são
da década de quarenta do século XV; segundo estas fontes, o
Infante D. Henrique tomou a iniciativa de mandar registar em car-
tas náuticas as terras descobertas para além do Cabo Bojador,
onde enviava repetidamente navios seus reconhecer novas exten-
ções da costa africana. A carta náutica mais antiga que se conhece,
assinada por Pedro Reinel data de 1485. Admite-se, no entanto,
que tenham existido outras cartas portuguesas na segunda metade
de quatrocentos, as quais, feitas para a navegação, ter-se-iam per-
dido e gasto pela utilização no mar.

A agulha de marear, constituída por uma rosa contendo os pon-
tos cardeais, estava dividida em 32 ventos ou rumos, pelos quais se
mantinha o caminho certo. O Norte era decorado com uma flor-

de-lis e o Leste, muitas vezes, por uma cruz, que apontava os luga-
res santos.

Pedro Reinel foi um cartógrafo português do século XV e
XVI, serviu D. João II, D. Manuel e D. João III como mestre de car-
tas e agulhas de marear. Foi agraciado com a tença de 15.000 reais
por uma das cartas régias de 10 de Fevereiro de 1528.

Das suas cartas que perduram, a mais antiga é de 1485, e de
1535 a mais moderna.

O seu filho, Jorge Reinel, seguiu-lhe as pisadas. Em 1519
encontrava-se com residência em Espanha, fugido,  segundo se
crê, às consequências de um delito de que mais tarde veio a ser
perdoado. Ali desenhou ou completou o célebre planisfério que,
com outros elementos cartográficos, serviu a Fernão de Magalhães
para estudo da sua viagem. 

Ao regressar a Portugal por diligências de Pedro Reinel, seu
pai, continuou a exercer o mister de «mestre de cartas e agulhas de
marear», sendo agraciado com uma tença de 10.000 reais por carta
régia de 10 de Fevereiro de 1528.

No entanto, a «época áurea» da cartografia náutica portuguesa
foi o século XVI  onde atingiu o seu pleno desenvolvimento.
Alguns cartógrafos portugueses, aliciados por melhores condições
de trabalho por outras nações europeias, desenvolveram apreciá-
vel actividade no estrangeiro.
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V CENTENÁRIO DA 1.ª CARTA DE NAVEGAÇÃO PORTUGUESA – PEDRO REINEL
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – A escultura de uma Nau Portuguesa do Século XV retirada de uma gravura da época.
Reverso – A legenda «PEDRO REINEL – 1485 – AUTOR DA MAIS ANTIGA CARTA PORTUGUESA QUE SE CONHECE» e a reprodução de uma parte dessa carta  com o

texto...Vá a gente que mandar os mares a buscar novos climas, novos ares. CAMÕES canto IV.



WENCESLAU DE MORAES

Wenceslau de Moraes, Oficial de Marinha e
escritor, nasceu em Lisboa em 1854 e veio a
falecer em Tukushima, no Japão em 1929.

Quando Wenceslau de Moraes entra para a
Escola Naval, em 23 de Setembro de 1872, a Marinha

inicia a terceira fase da renovação da esquadra, com a che-
gada dos navios do programa do ministro Andrade Corvo.

Em Janeiro deste ano chega a Lisboa o transporte Índia,
adquirido em Inglaterra e onde mais tarde Wenceslau
embarcou.

No ano seguinte, 1873, Wenceslau de Moraes que com-
pleta, na Escola Politécnica, o curso preparatório para
ingresso na Escola Naval assiste ao falecimento do seu pai
em 10 de Outubro.

Em 13 de Julho de 1874 completa o 1.º ano do curso de
Marinha da Escola Naval e embarca na corveta Bartolomeu
Dias para um estágio, com mais 5 aspirantes, onde presta
serviço até 22 de Setembro.

A sua carreira como Oficial de Marinha levou-o ao
Extremo Oriente, pondo-o em contacto com a China, vindo
ali a exercer as funções de adjunto do capitão do porto de
Macau, e com o Japão.

O País do Sol Nascente  encantou-o; e depois de des-
peitado, abandonar a Marinha, para lá se dirigiu.

Em Kobe, desempenhou o cargo de cônsul-geral de
Portugal missão a que também renunciou, passando a
viver inteiramente imerso na vida japonesa na cidade onde
decorreriam os seus últimos dezasseis anos e onde viria a
falecer.

Temperamento sonhador e instável, encontrou no
Japão, para nós  – ocidentais – exótico, o motivo próprio
para as suas qualidades de escritor: atenta observação, apu-
radíssima sensibilidade e contínua emoção.

O valor das suas obras é muito desigual. Wenceslau de
Moraes não lia e falava mal o japonês, mas foi um grande
observador e, como tal, viu bem.

Que terá ele pensado da sua vida: de amores vários, de
aventura, de despeitos, de busca, de encanto, de isolamento,
de desespero?

Ninguém lhe ouviu as suas últimas palavras nem ele as
escreveu. Quis, e teve, sepultura budista. Tem dois pequenos
monumentos em Kobe e Tukushima.
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WENCESLAU DE MORAES
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Ten. GONÇALVES • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Escultura de um Cabo com um farol e de uma onda violenta simbolizando o Gigante Adamastor. No céu as cruzes de cristo.
Reverso – A escultura do busto de Wenceslau de Moraes tendo como fundo o mapa do continente europeu e do Japão com a seguinte legenda Sopram Ventos do Ocidente

e as Folhas Mortas no Oriente se Ajuntam.. Wenceslau de Moraes.



V ANIVERSÁRIO DA PASSAGEM DO CABO DA BOA ESPERANÇA – BARTOLOMEU DIAS

Não é por acaso que Bartolomeu Dias se cele-
briza com a passagem do Cabo da Tormentas –
o da Boa Esperança. É que, no imaginário do

homem de então, aquele cabo representava o
acesso a um novo espaço marítimo, a passagem de

dificuldades maiores, a entrada num novo mundo. É inte-
ressante notar como tudo isto está presente no que se
poderá chamar o imaginário da aventura de Bartolomeu
Dias.

A passagem do cabo não levantou, em si, nenhumas
dificuldades; mas a memória do feito fala da passagem do
Cabo das Tormentas, dali em diante baptizado  de Cabo da
Boa Esperança. Reza a crónica que os marinheiros «sabem»
ter passado um grande cabo e, uma vez este descoberto, o
cronista João de Barros não tem pejo em afirmar que nele
se descobria «outro novo mundo de terras». 

Como sabemos, Bartolomeu Dias não chegou à Índia.
Mas, apesar disso, também neste aparente fracasso o imagi-
nário messiânico funcionou: como escreveu outro cronista,

António Galvão, de Bartolomeu Dias, «se pode dizer que via
terra da Índia mas não entrou nela, como Moisés na terra da
promissão».

Por isso, a memória portuguesa do século XVI recorda
a figura do navegador, qual novo Moisés, como aquele que,
rasgando os mares, abriu as portas de acesso ao Índico. 

Bartolomeu Dias representou um momento significa-
tivo no processo de destruição de todo o imaginário do
Atântico, típico da Idade Média. O fantástico, o incerto, o
nebuloso, o maravilhoso do Atlântico medieval recebe aqui
um golpe enorme, em certa medida decisivo. 

O que daqui vai brotar é o mundo do Atlântico
moderno, onde o fantástico é cada vez mais racional, o
incerto cede lugar ao certo, o nebuloso deixa de o ser por-
que cede à previsão, onde o maravilhoso é substituído pelo
estranho-objecto-de-estudo, isto é, onde o imaginário do
Atlântico se transforma progressivamente no Atlântico ima-
ginado. É o símbolo da passagem do Atlântico medieval ao
Atlântico moderno, é a génese da modernidade.
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V CENTENÁRIO DA PASSAGEM DO CABO DA BOA ESPERANÇA – BARTOLOMEU DIAS
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Ten. GONÇALVES • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Escultura do mar violento e de um pequeno navio de guerra ensombrado pelo Gigante Adamastor. No céu os escudos com as cinco quinas.
Reverso – O mapa de África com uma caravela contornando o Cabo da Boa Esperança e uma escultura do busto de Bartolomeu Dias (1487).



V CENTENÁRIO DA VIAGEM DE BARTOLOMEU DIAS 1487-1488

A viagem de Bartolomeu Dias, viagem de 
simbólico «esforço projectivo», paradigma do
esforço português de comunicabilidade que,

ultrapassando o Tormentoso Cabo, nos trouxe
a Boa Esperança, desvendando o Índico e abrindo

o Atlântico Sul, até aí supostamente fechado e, a porta do
caminho marítimo para a Índia.

O Atlântico de Bartolomeu Dias é uma rota, não um
espaço povoado de ilhas. O objectivo é claro: como atraves-
sar o oceano Atlântico sem escalas? Ter criado as condições
para que isso fosse possível, eis o grande mérito, nunca sufi-
cientemente celebrado, de Bartolomeu Dias. 

Porque – convém não esquecer – entre a descoberta do
Cabo da Boa Esperança e a viagem de Gama decorre uma
década. E, durante esses anos, entre 1488 (data do regresso
de Bartolomeu Dias a Lisboa) e 1497 (data da partida de
Vasco da Gama), vamos assistir ao esforço por aferir o iti-
nerário adequado à viagem até ao Índico. E este itinerário,
esta rota, demora dez anos a ser construída. 

O progresso realizado entre a viagem de Dias e a de
Gama não foi resultado do acaso ou da aventura, mas resul-
tou de uma decisão planeada e estudada.

A expedição de Bartolomeu Dias representou um
momento decisivo que, no processo evolutivo da génese do
Atlântico moderno, implica simultaneamente a ruptura com a
visão medieval do Atlântico. De um Atlântico fantástico,
incerto, nebuloso, maravilhoso, espaço aberto para ocidente a
partir da projecção horizontal do mar Mediterrâneo, como ele
navegando em escala onde a ilha (fantástica ou real) tem uma
importância predominante, passamos a um oceano com carac-
terísticas diferentes; este vai ser um Atlântico racionalizado,
certo, previsto, estudado, espaço aberto para sul a partir de
uma projecção vertical (meridiana), onde a navegação em
escala é substituída pela navegação astronómica em alto mar
através de uma rota previamente determinada. É o oposto.

Por isso se pode dizer que de Bartolomeu Dias e da
sociedade portuguesa do seu tempo arrancam, de alguma
forma, os fundamentos da modernidade atlântica.
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V CENTENÁRIO DA VIAGEM DE BARTOLOMEU DIAS – 1487-1488
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Escultura com a reprodução da implantação de um Padrão dos Descobrimentos. 
Reverso – A legenda «73 ANOS DE PLANEAMENTO POLÍTICO, ECONÓMICO E CIENTÍFICO – VIAGEM DE BARTOLOMEU DIAS (1487-1488) – ABERTURA DO

CAMINHO MARÍTIMO PARA A ÍNDIA», como fundo parte de uma carta náutica com as datas e nomes das terras descobertas no Continente Africano.



I CENTENÁRIO DA MORTE DO REI D. LUÍS

D. Luís I foi o 31.º rei de Portugal. Nasceu em
Lisboa no dia 31 de Outubro de 1838 e veio a
falecer em Cascais no dia 19 de Setembro de

1889.
Filho de D. Maria II e de D. Fernando II, sucedeu a seu

irmão D. Pedro V em 14 de Novembro de 1861. Servira já
dedicadamente a Marinha, tendo nas suas viagens visitado
alguns portos da África portuguesa.

Em 6 de Outubro de 1862 desposa, em Lisboa, a prin-
cesa Maria Pia de Sabóia, filha do rei Victor Manuel de Itá-
lia, após casamento por procuração em 27 de Setembro.

Dotado de esmerada educação e vasta cultura, de grande
sensibilidade artística (pintava, compunha e tocava violon-
celo) e literária (traduziu diversas obras de Shakespeare), de
temperamento calmo e conciliatório.

D. Luís foi, na definição de Joaquim de Carvalho, modelo
de monarcas constitucionais, servido por uma plêiade notabilissima de
homens políticos e o seu reinado assinalou-se materialmente pelo
progresso, socialmente pela paz e pelos sentimentos de convivência, poli-
ticamente pelo respeito escrupuloso e honrado das liberdades públicas,
intelectualmente por uma geração notável que por singular paradoxo, se

tornou crítica e destrutiva das condições vitais que a geraram e desen-
volveram.

O governo de D. Luís que incluiu nomes como Sá da
Bandeira, Fontes Pereira de Melo, Anselmo Braamcamp,
Rodrigues Sampaio, D. António da Costa, Emídio Navarro
entre outros tantos notáveis, soube prosseguir a obra de
fomento económico iniciado pela Regeneração, desenvolver
o ensino comercial e industrial, modernizar consideravel-
mente o país, tendo sido um período pouco sacudido por
agitações políticas e militares.

Entretanto, desde 1877 realizaram-se notáveis explo-
rações africanas por Serpa Pinto, Hermenegildo Capelo,
Roberto Ivens, Augusto Cardoso e Henrique de Carvalho,
mas a Conferência de Berlim de 1885 traria algumas con-
sequências delicadas para os interesses portugueses em
África.

É ainda no tempo de D. Luís que surge a Questão
Coimbrã (1865-1866), se realizam e se proíbem as Confe-
rências do Casino (1871) e a Geração de 70 começa a afir-
mar-se e a impôr-se como uma geração única da vida
intelectual portuguesa.
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I CENTENÁRIO DA MORTE DO REI D. LUÍS I
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – A escultura do Brigue «Pedro Nunes» – (1856-1874).
Reverso – A legenda CENTENÁRIO DA MORTE DO REI D.LUÍS (1838-1889) NASCI PORTUGUÊS E QUERO MORRER PORTUGUÊS» e a escultura do busto do rei D. Luís

com os dizeres Oficial da Marinha de Guerra (1846-1861) Comandou o Brigue «Pedro Nunes» e a Corveta «Bartolomeu Dias», Fundou o Museu de Marinha em (1863) e Assi-
nou o Decreto Real que fundou o CMN (1866).



I CENTENÁRIO DA MORTE DO ALM. FREDERICO A. OOM

Oficial de Marinha e astrónomo, primeiro
director do Observatório Astronómico da
Tapada da Ajuda, do conselheiro Tomás Oom,

nasceu em Lisboa em 4 de Dezembro de 1830 e
veio a falecer na mesma cidade em 1890.

Dedicou-se à carreira de Oficial da Marinha de Guerra,
tendo começado o seu curso em 1842 e terminado em 1849
com a classificação de óptimo em todas as cadeiras. A 23 e
Outubro do mesmo ano foi promovido a guarda-marinha e
em 28 de Novembro de 1890 a contra-almirante.

Fez várias viagens às colónias, mas em 1853 voltava a
Lisboa para tirar o curso de engenheiro hidrógrafo, que con-
cluiu em 1856. Por essa ocasião pensava-se construir em
Lisboa um observatório astronómico de primeira ordem e
por conselho de W. Sruve e Faye e solicitude de D. Pedro V,
o professor Filipe Folque escolheu Frederico Augusto Oom,
para se aperfeiçoar em astronomia no Observatório Astro-

nómico de Pulkova, perto de S. Petersburgo, onde se aca-
bara de construir um moderno observatório, nele permane-
cendo de 1858 a 1563.

Foi um dos membros fundadores da Astronomische
Gesellschaft. Os seus trabalhos no Observatório de Pulkova
valeram-lhe vários elogios oficiais e o 2.º grau da Ordem de
Santo Estanislau.

Chegado a Lisboa, passou a integrar a comissão presi-
dida pelo professor Folque para a construção do novo
observatório astronómico de Lisboa, onde tomou parte
activa dirigindo todos os detalhes da construção que podiam
influir nas condições científicas, presidindo à montagem de
todos os instrumentos. Veio a ser o seu primeiro director,
lugar que ocupou desde 1878 até falecer.

Foi sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa.
Publicou diversos trabalhos sobre Astronomia em Portugal
e nos Tratados da Academia das Ciências de S. Petersburgo.
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I CENTENÁRIO DA MORTE DO C/ALM. FREDERICO A. OOM
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. SOUSA MACHADO • CUNHAGEM – GRAVARTE

Anverso – A escultura do Observatório Astronómico da Tapada da Ajuda e a legenda «NO I CENTENÁRIO DO SEU FALECIMENTO».
Reverso – A legenda: «PRIMEIRO DIRECTOR DO OBSERVATÓRIO DA AJUDA» e a escultura do busto do Almirante Frederico Alfredo Oom – com os dizeres ALMI-

RANTE FREDERICO AUGUSTO OOM (1830-1890) – Eng.º Hidrógrafo e Astrónomo.



CINCO NAVIOS VASCO DA GAMA

Vasco da Gama (1792-1823) – Nau de 80 peças, lançada
à água na cidade de Lisboa a 15 de Dezembro de 1792.
Faz parte das esquadras do socorro à Inglaterra, prestando

serviço no canal da Mancha em 1793 e 1794. Também fez
serviço de guarda-costa. Fez parte da esquadra que transpor-

tou ao Brasil a Família Real. Mais tarde tomou parte na campanha do rio
da Prata em 1816 e na expedição a Montevideu no mesmo ano. Foi um
dos navios que ficou no Brasil após a independência, em 1823.

Vasco da Gama (1841-1873) – Nau de 80 peças, lançada à água em
Lisboa a 2 de Setembro de 1841. Na carreira recebeu o nome de Cidade
de Lisboa, mas lançada à água com o nome de Vasco da Gama. Em 1849
desarvorou de todos os mastros à entrada do Rio de Janeiro. Em 1858
transportou a Angola uma expedição militar, tendo sido vendida em Lis-
boa por inútil.

Vasco da Gama (1876-1836) – Cruzador construído pela firma
«Thames Iron Work & Shipbuilding Company», de Blackwall e lançado à
água no dia 1 de Dezembro de 1875. Foi incorporado no efectivo dos
navios da Armada como corveta-couraçada em 20-6-1876, chegando a
Lisboa no dia 15-7-1876. Deslocava 2422 t. O seu armamento principal
eram peças de 20 cm, mas no princípio foram de 15 cm. Em 1903, após
várias alterações nas suas estruturas passou a classificar-se como cruza-
dor-couraçado, com deslocamento de 3030 t. O comprimento fora
aumentado em 9,9 m. Desempenhou várias comissões de serviço, entre
as quais viagens de instrução e cruzeiros de exercício. Em 1933 passa a
estado de completo desarmamento e mandada abater em 1936. Nesse
mesmo ano é vendida a uma firma inglesa.

Vasco da Gama (1961-1873), Classe Álvares Cabral F478 – Navio
construído nos estaleiros «Wm. Pickergill, Ltd», em Suderland, na Grã-Bre-
tanha e lançado à água em 8-6-1945, tendo como destino a Royal Navy e
baptizado com o nome de HMS Mounts Bay. Pertencia à classe Bay,
entrando ao serviço somente em 1949. Veio a ser adquirida pelo Governo
Português e incorporada na Armada em 3 de Agosto de 1961, juntamente
com a fragata D. Francisco de Almeida. A maior parte das missões deste
navio realizaram-se no Ultramar, quer na costa de Moçambique, quer na
costa de Angola, S. Tomé e Príncipe. Sofreu reparações na África do Sul,
em Durban por duas vezes, entre 1967 e 1969. Por essa altura fazia uma
comissão de dois anos em Moçambique. Fez uma última reparação, no
Arsenal do Alfeite em 1969-1970, saiu para uma última Comissão em
Angola, S. Tomé e Príncipe e Cabo Verde, onde se manteve cerca de cinco
meses. Entrou em Lisboa no dia 14 de Novembro de 1971, não mais vol-
tando a navegar. É abatida ao efectivo dos navios da Armada em 3 de
Fevereiro de 1973.

Vasco da Gama (1961-…), Fragata Classe Vasco da Gama F330
– Construída nos estaleiros alemães HDV em Kiel e concebida para
actuar em ambiente de multi-ameaça e optimizado para a luta anti-sub-
marina, foi aumentada ao efectivo dos navios da Armada no dia 18 de
Janeiro de 1991. Em 1-1-1882 iniciou a sua primeira participação na STA-
NAVFORLAND e em Novembro desse mesmo ano é deslocada durante a
operação «Cruzeiro Azul», para a área de S. Tomé e Príncipe para uma
eventual intervenção humanitária em Luanda. Durante a sua segunda par-
ticipação na STANAVFORLAND, em 6 de Abril de 1995, assumiu as funções
de navio chefe durante a operação «Sharp Guard» no mar Adriático.
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OS CINCO NAVIOS COM O NOME VASCO DA GAMA
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. SOUSA MACHADO • CUNHAGEM – GRAVARTE

Anverso – A legenda CINCO NAVIOS DA ARMADA QUE HOUVERAM O NOME – «VASCO DA GAMA» e o escudo de armas de Vasco da Gama.
Reverso – Esculturas da silhueta de três navios Vasco da Gama –  a 2.ª Nau «Vasco da Gama» (1841-1873), o Cruzador «Vasco da Gama» (1876-1936) e a 2.ª fragata

«Vasco da Gama».



EPOPEIA DOS DESCOBRIMENTOS – COLOMBO E OS PORTUGUESES

Muitos historiadores do século XIX e alguns do
século XX, não avaliaram devidamente a extensão e
a importância da contribuição do génio náutico ibé-

rico, especialmente o português, face aos grandes fei-
tos náuticos de Colombo.

Mas devido aos progressos notáveis que se têm alcançado
desde os finais do século XIX, na historiografia das primeiras via-
gens atlânticas, foi-nos possível visionar com maior precisão os
acontecimentos. Sabemos agora que foram inovações técnicas
introduzidas, na sua maioria, pelos povos atlânticos que tornaram
possível o incremento das viagens nos séculos XV e XVI. O 
desenvolvimento da construção naval, o progresso na arte de pilo-
tagem culminando na navegação pelas estrelas, o desenvolvimento
da cartografia resultando na introdução da escala de latitudes, o
estudo das melhores rotas, tendo em atenção os ventos e as corren-
tes de cada área, foram factores que tornaram possível a criação de
um sistema eficiente de navegação de alto mar no oceano Atlântico.

«Foi em 1476, com apenas 25 anos de idade, que Colombo
veio para Portugal pela primeira vez. Chegou a terra a nado, tendo
sido um dos sobreviventes de um encontro naval na costa algarvia
entre barcos genoveses de um lado, e barcos portugueses e fran-
ceses, do outro. Durante um período de aproximadamente dez
anos, ele iria viver em Portugal, casar e utilizar o País como base
para várias das suas viagens.

Em 1479, Colombo casou com Filipa Perestrello Moniz,  

descendente de italianos e filha de Bartolomeu Perestrello, o pri-
meiro donatário de Porto Santo, uma ilha próxima da Madeira. A
viúva de Bartolomeu Perestrello ofereceu os seus escritos náuticos
e mapas a Colombo, devido ao interesse mostrado pelo seu genro
por viagens e descobertas. Diogo, filho de Colombo, que mais
tarde se tornaria o segundo almirante das Índias, nasceu na ilha de
Porto Santo. Parece que durante esta época Colombo passou parte
do seu tempo na ilha da Madeira.

Foi em 1484 aproximadamente, após o regresso de Diogo
Cão, que Colombo apresentou a D. João II um pedido para que
lhe fosse fornecidos barcos e outros recursos que lhe permitissem
alcançar a ilha de Cipango, navegando para ocidente através do
oceano Atlântico. Argumentava que a distância a ser percorrida
não poderia ser superior a 2500 milhas (são de facto aproximada-
mente dez mil milhas). Quando Colombo insistiu, o rei submeteu
o plano aos seus cosmógrafos, que sabiamente rejeitaram as pro-
vas sobre as quais se baseava a proposta. Tudo isto estava de
acordo com a anterior política oficial portuguesa, pois a coroa
jamais tinha tentado alcançar a Ásia por essa via. A prova desta
política oficial está no facto de as expedições enviadas para o
reconhecimento da costa de África serem de iniciativa real e pagas
pela coroa, mas as viagens para ocidente em busca de novas terras
eram inteiramente deixadas à iniciativa privada.

Desiludido por esta recusa, Colombo partiu para Castela para
aí tentar a sua sorte.»
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V CENTENÁRIO DA DESCOBERTA DA AMÉRICA
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Está representada uma alegoria aos Descobrimentos Portugueses retratando uma passagem do Canto X dos Lusíadas.
Reverso – A legenda «EPOPEIA DOS DESCOBRIMENTOS – CRISTÓVÃO COLOMBO AO SERVIÇO DOS REIS CATÓLICOS», tendo como fundo a reprodução de um por-

menor do mapa português de Cabeço de Vide (séc. XVI) e os dizeres: Descoberta da América – 1492 – navegação astronómica, cartográfica e construção naval – séc. XV
– Portugal.



450 ANOS DA CHEGADA DOS PORTUGUESES AO JAPÃO

Segundo a generalidade das fontes documentais
portuguesas e japonesas, foi em 23 de Setem-
bro de 143 que os primeiros portugueses des-

embarcaram na praia de Nishimura Ko-ura,
situada na ilha de Tanegashima. Foi o primeiro

encontro entre europeus e japoneses e, de acordo com as
fontes coevas disponíveis, decorreu de forma amistosa, pro-
vocando mútuas e repetidas referências elogiosas.

Iniciaram-se então intensos contactos de ordem comer-
cial, religiosa e cultural, que perdurariam por mais de um
século e que beneficiaram largamente da falta de relações
entre a China e o Japão.

Os portugueses aproveitaram-se dessa situação e cria-
ram um comércio específico e altamente lucrativo que tinha
por base Macau e assentava naquilo a que se chamou a «nau
de prata»: levavam para o Japão a seda, o ouro, o veludo, a
pólvora e a porcelana que adquiriam na China e as especia-
rias que traziam da Índia e da Insulíndia, vendendo-as nos
portos japoneses por altos preços, pagos em prata. No
regresso, a prata japonesa era vendida na China onde tinha
larga procura e alta cotação, permitindo uma verdadeira espi-
ral de lucros. O comércio e a evangelização cristã, que
entretanto se desenvolvia com sucesso, «viviam à sombra da

nau» e Nagasaki tornara-se o centro privilegiado da influên-
cia portuguesa e o polo dinamizador do cristianismo no
Japão. Mas o impacto das relações comerciais e religiosas.
Os japoneses desconheciam muitos dos valores da ciência e
da cultura ocidentais e, com a chegada dos portugueses, assi-
milaram novos conhecimentos na matemática, na medicina,
na farmacopeia, na astronomia, na geografia, na arquitec-
tura, na ciência náutica, na construção naval, na navegação,
nas artes, na imprensa e em muitos outros domínios.

O primeiro hospital nipónico foi criado em 1557 pelo
introdutor da medicina ocidental no Japão, o licenciado Luís
de Almeida; a teoria da esfericidade da Terra, as regras de
navegação astronómica e os instrumentos náuticos utiliza-
dos pelos Portugueses foram divulgados em japonês, tal
como sucedeu com o mais antigo livro que se conhece no
Japão sobre astronomia ocidental, publicado por frei Pedro
Gomes em 1594 e que foi usado nas escolas japonesas.

Em resultado de intrigas usadas por outros comercian-
tes, o bom relacionamento entre Portugal e o Japão foi que-
brado em 1639, altura em que o Japão se fechou a qualquer
contacto com o Ocidente e decidiu encerrar as relações
comerciais entre Nagasaki e Macau.

Extratos de um artigo da autoria do Cte. Rodrigues da Costa
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OS 450 DA CHEGADA DOS PORTUGUESES AO JAPÃO
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Está reproduzido um segmento de um biombo NAMBAN – representação da chegada ao Japão de uma nau portuguesa. 
Reverso – A legenda «23 DE SETEMBRO DE 1543 – PRAIA DE NISHIMURA KO-URA – CHEGADA DOS PORTUGUESES AO JAPÃO – ILHA DE TANEGASHIMA», e como

fundo a reprodução de um segmento de um biombo NAMBAN –  representação da chegada ao Japão dos portugueses. 
OBS: «O mais importante espólio da pintura de influência ocidental é representada pelos biombos «Namban», de que restam pouco mais de meia centena de exemplares por todo o Mundo. O período provável em que foram pin-
tados vai de 1600 a 1630 e revelam a influência ocidental nas técnicas e nos materiais utilizados. O tema favorito dessas pinturas é a chegada dos Portugueses ao Japão, neles se retratando as suas figuras identificáveis pelos nari-
zes enormes, largos chapéus e largas calças apertadas nos tornozelos».



V CENTENÁRIO DO TRATADO DAS TORDESILHAS

Em Arévalo, Tordesillhas, em 2-7-1494, foi celebrado
um Tratado entre o Rei de Portugal D. João II e os Reis
Isabel e Fernando de Castela e Aragão, que delimitava

as esferas de acção de Portugal e de Espanha nos des-
cobrimentos marítimos, realizados e a realizar.

Portugal e Castela-Aragão haviam-se já defrontado na disputa pela
posse de terras banhadas pelo Atlântico, para além do estreito de
Gibraltar. Recorria-se ao Papa como delegado de Cristo e vigário na
terra. Depois da expedição de Nuno Tristão (1444) seguiram-se nume-
rosas bulas papais, favorecendo Portugal e aconselhando que todos os
Cristãos ajudassem eficazmente os Portugueses a exterminarem os
infiéis. No decorrer das Descobertas da costa Atlântica de África e ilhas
adjacentes seguiram-se numerosos documentos emanados pelos Reis
de Portugal, mostrando como eles se consideravam os donos exclusi-
vos da exploração e conquista do Oceano, com a única excepção do
arquipélago das Canárias. A 6-3-1480 os soberanos de Castela, Fer-
nando e Isabel, através do Tratado de Toledo, com o nosso Rei D.
Afonso V e seu filho D. João, reconheceram a posse da Guiné e todas
as ilhas e terras a Sul que mais descobrir e o reino de Fez, ao reinado
de Portugal, ficando Castela com a posse do arquipélago das Canárias.

Na época dos descobrimentos de Colombo e segundo os trata-
dos até à altura, com Portugal e Castela-Aragão, tudo quanto desco-
brira Colombo pertencia à corte de Portugal. Como porém não era
esse direito reconhecido pelos soberanos de Castela Aragão, por ale-
garem terem sido eles os armadores da expedição, era de temer um
grave conflito entre os dois Estados. O Papa Alexandre VI, valen-
ciano da família Bórgia e por sua origem muito propenso a favorecer

Fernando e Isabel, outorgou a posse das terras descobertas a Castela
Aragão e definiu uma linha divisória, que se supunha de Pólo a Pólo
e que passaria a 100 léguas a oeste da mais ocidental ilha de Cabo
Verde ou dos Açores – esta dualidade mostra um grande desconheci-
mento geral acerca das longitudes das ilhas dos dois arquipélagos.

D. João II não se conformou e, uma vez perdido o exclusivo
domínio do senhorio marítimo, tratou de se assegurar de uma repar-
tição que lhe conviesse – era de supor que já teria conhecimento das
terras brasileiras.

Em Vila de Simancas entre Valhadolide e Tordesilhas, reuniram-se
os técnicos de ambos os reinos, sendo os principais representantes, o
catalão Ferrer de Blanes, homem eminente e o experiente navegador
português Duarte Pacheco Pereira por forma a se tratar do negócio.
Assim, aceitaram os Reis Católicos, renunciando à linha fixada pelo
papa Alexandre VI, dividir o mundo – o oceano Atlântico e as terras
descobertas e a descobrir, por uma linha meridiana de Pólo a Pólo a
370 léguas a Oeste de Cabo Verde, marcando para nascente a sobera-
nia marítima do Rei de Portugal e marcado a poente o domínio dos
Reis de Castela e Aragão. O tratado veio a ser lavrado em Tordesilhas
e assinado em Arévalo em 2-7-1494 e existe como original, na Torre
do Tombo.

Apesar da descoberta das Américas ter significado o fim da hege-
monia do domínio marítimo exclusivo de Portugal e o fim do mono-
pólio dos descobrimentos oceânicos, o Tratado das Tordesilhas, em
que o Rei D. João II alcançou assinalado triunfo, permitiu o desen-
volvimento do império comercial e marítimo de Portugal e o fim da
rivalidade castelhano-portuguesa.
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V CENTENÁRIO DO TRATADO DE TORDESILHAS
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – A escultura de um segmento do planisfério anónimo português datado de 1545, cujo original se encontra na Osterreichisch National Bibliotek, em Viena.
Reverso – A legenda «V CENTENÁRIO DO TRATADO DE TORDESILHAS (1494-1994)» e tendo como fundo a reprodução de um segmento do planisfério anónimo por-

tuguês de 1502, dito de Cantino, cujo original se encontra na Biblioteca Estense, em Modena, e onde está implantado o semi-meridiano de Tordesilhas.



V CENTENÁRIO DA MORTE DO REI D. JOÃO II

D. João II, o Príncipe Perfeito, filho de 
D. Afonso V e da Rainha D. Isabel, nasceu em
Alvor a 5 de Maio de 1455 e veio a falecer, em

Caldas de Monchique, a 25 de Outubro de 1495.
A diplomacia de D. João II orientou-se no sentido de

secundar a sua política marítima. O casamento, não con-
cretizado, de D. Afonso com a filha dos Reis Católicos,
asseguraria a paz na península. A amizade com a França
(Carlos VIII) e a Bretanha, bem como a confirmação do
Tratado de Windsor (18-12-1489), com o projecto de casa-
mento da Infanta D. Joana com Ricardo III em 1485, visa-
vam firmar a independência de Portugal e desenvolver as
relações comerciais.

A protecção dispensada pelo monarca às letras e às
artes, a introdução da imprensa em Portugal, a intensifica-
ção do comércio africano, a promoção da Marinha, a reor-
ganização do Exército, sobretudo na arma de cavalaria e dos
estudos náuticos, dão nova fisionomia cultural, económica e
política à Nação.

A prossecução das explorações atlânticas, no rumo tra-

çado pelo Infante D. Henrique, mereceu-lhe particular inte-
resse. Ao incentivo do monarca se devem a ocupação da Mina
por Diogo de Azambuja, as duas viagens de Diogo Cão ao
Zaire, a de Afonso de Aveiro a Benim, onde teve notícia do
Preste João, e a de Bartolomeu Dias, que, em 1487, dobra o
cabo da Boa Esperança, preparando a viagem à Índia.

Em Arévalo, Tordesilhas, em 2 de Julho de 1494, foi
celebrado um Tratado entre o Rei de Portugal D. João II e
os Reis Isabel e Fernando de Castela e Aragão, que delimi-
tava as esferas de acção de Portugal e de Espanha nos des-
cobrimentos marítimos realizados e a realizar – O Tratado
das Tordesilhas. Apesar da descoberta das Américas ter
significado o fim da hegemonia do domínio marítimo
exclusivo de Portugal e o fim do monopólio dos descobri-
mentos oceânicos, este Tratado e o fim da rivalidade cas-
telhano-portuguesa, constituiram um assinalável triunfo do
Rei D. João II.

O seu reinado marca inquestionavelmente a escalada
para o período mais brilhante da História nacional e da pro-
jecção desta na vida internacional.
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V CENTENÁRIO DA MORTE DO REI D. JOÃO II
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Está representado um segmento da carta náutica de João Freire, de meados do século XVI, que apresenta um esboço do Castelo da Mina, mandado construir
por D. João II em 1482 e com os dizeres Carta de João Freire de meados do século XVI – Castelo de S.Jorge da Mina – Golfo da Guiné – mandado construir por D.João II –
Importância decisiva no comércio português.

Reverso – A legenda «D. JOÃO II (1455-1495) – O PRÍNCIPE PERFEITO – PERCURSOR DO INFANTE D. HENRIQUE NAS EXPLORAÇÕES ATLÂNTICAS», como fundo 
é reproduzida um segmento da carta atlântica do atlas de Lázaro Luís (1563), sobre a qual está colocada a escultura do busto de D. João II e os dizeres 
(1474-1480) – orienta a política dos Descobrimentos. (1481-1495) – Rei de Portugal – importância decisiva na preparação da Armada de Vasco da Gama.



D. MANUEL I O VENTUROSO – INÍCIO DO REINADO DO REI D. MANUEL I

D. Manuel I – 14.º Rei de Portugal, nasceu em
Alcochete a 31 de Maio de 1469, vindo a fale-
cer em Lisboa a 13 de Dezembro de 1521.

Filho de D. Fernando, Duque de Viseu (irmão de
D. Afonso V) e de D. Beatriz (filha do Infante D. João) – 
por ambos os pais neto do Rei D. João I. Sucedeu a seu cun-
hado D. João II, devido ao falecimento do único herdeiro
legítimo em 1491, e às mortes sucessivas de seus irmãos
mais velhos.

Recebeu dos contemporâneos o cognome de Venturoso,
mas o certo é que se mostrou digno continuador da grande
política do Príncipe Perfeito, o qual, ao deixar-lhe como
emblema a esfera armilar, lhe apontava não só as maiores
aspirações mas também as maiores responsabilidades.

Evidenciou o propósito de manter e prosseguir os vas-
tos empreendimentos em curso, quer em África, já conhe-
cida até à extrema ponta do Sul após o feito de Bartolomeu
Dias em 1488, ao dobrar o cabo da Boa Esperança, quer na
busca do caminho para o Oriente – apesar de, para isso, ter
de impôr a sua vontade aos que preconizavam a suspensão
de tais empreendimentos.

Em 1497, a 8 de Julho, saiu de Lisboa a armada sob o
comando de Vasco da Gama, que, após longa viagem, atingiu
Calecute a 20 de Maio de 1498 e assim cometeu a extraordi-
nária proeza de abrir ao Mundo Ocidental a passagem marí-
tima para a Índia. Regressou  a armada em 1499. A 9 de Março
de 1500 partiu uma esquadra de treze navios sob o comando
de Pedro Álvares Cabral, com a missão oficial de se dirigir à
Índia. A 23 de Abril estava diante da costa de uma nova terra,
à qual deu Pedro Álvares Cabral o nome de Vera Cruz.

A Lisboa da época mereceu ser considerada a cidade
mais opulenta e movimentada do continente europeu, cen-
tro de navegação e comércio insuperável, assim como tam-
bém metrópole das artes, das ciências, das letras, em que se
altearam vultos com Gil Vicente e Bernardim Ribeiro. Todas
as ambições, todos os entusiasmos, todos os ódios e todos os amo-
res da Europa se encontravam em Lisboa.

D. Manuel I foi o 1.º soberano português que, ao de Rei
de Portugal e dos Algarves de aquém e d’além-mar, juntou
os bem expressivos títulos de senhor da Navegação e da
Conquista da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia – e foi, decerto,
o expoente máximo da nossa idade de Ouro.
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INÍCIO DO REINADO DO REI D. MANUEL I
EDITORES – CMN, CSA, CPA, AORN • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Está representada uma alegoria aos Descobrimentos Portugueses.
Reverso – A legenda «SENHOR DA NAVEGAÇÃO E DA CONQUISTA DA ETIÓPIA, ARÁBIA, PÉRSIA E ÍNDIA – REI DE PORTUGAL E DOS ALGARVES D’AQUÉM E D’A-

LÉM MAR – 1469-1521» e a escultura do busto de: D. MANUEL I – O VENTUROSO.



V CENTENÁRIO DA PARTIDA PARA A ÍNDIA DA ARMADA DE VASCO DA GAMA

Vasco da Gama nasceu em Sines, talvez em 1468,
e veio a falecer em Goa, em Dezembro de 1524,
quando desempenhava há apenas três meses o

cargo de vice-rei da Índia, sendo essa a terceira vez
que aí se encontrava.

Vasco da Gama celebrizou-se por ter sido o capitão-
-mor da primeira armada europeia que atingiu a Índia pela rota
do cabo da Boa Esperança. Quais as razões que levaram o rei
a designar um homem ainda tão jovem a quem não se conhece
qualquer experiência anterior, é matéria que ainda hoje não está
completamente esclarecida.

Tratando-se de uma viagem comercial de longo curso, a
nau, navio de maior porte e maior capacidade de transporte, foi
o tipo de embarcação escolhida, abandonando-se a caravela até
então dominante nas anteriores viagens de reconhecimento.

Saída da barra de Lisboa em 8 de Julho de 1487, a esquadra
de Vasco da Gama atingiria o cabo da Boa Esperança a 18 de
Novembro, tendo pela primeira vez realizado a viagem pelo
largo, aproveitando o melhor regime de ventos do Atlântico Sul.

A artilharia desempenhou um papel determinante na inti-
midação e sujeição das populações dos lugares escalados pelos
navegadores portugueses.

Ao atingir a costa oriental de África, os Portugueses
tomam pela primeira vez contacto com povos detentores de

apurada civilização. Rechaçados em Mombaça, foram pelo
contrário favoravelmente recebidos em Melinde.

A navegação no Índico, sujeita ao regime de monções,
apresentava particularidades desconhecidas dos portugueses,
daí o indispensável recurso a pilotos nativos, práticos nessas
navegações.

Só dez dias depois de terem arribado a Melinde, ou seja, a
24 de Abril, as três naus largaram para atravessar o Índico, até
Calecute, cidade de que se aproximaram pela tarde do dia 20 de
Maio. O samorim, isto é, o senhor do mar, poderoso rei de
Calecute, de início recebeu os portugueses com cordialidade,
mas depressa, no entanto, se iriam desvanecer as boas esperan-
ças dos Portugueses.

A primeira viagem de Vasco da Gama à Índia teve conse-
quências de extrema importância, permitindo um contacto
directo com os países orientais facto que modificou profunda-
mente a política, o comércio e a ciência da época. A vida e a
mentalidade europeias sofreram profundas alterações. Na ciên-
cia náutica e na geografia houve um significativo avanço.
Foram criados novos estilos e motivos na arquitectura e na pin-
tura resultantes dos contactos com novas civilizações. Também
na literatura floresceram novos relatos do conhecimento de
outras terras. Este encontro de culturas contribuiu significati-
vamente para a unificação da humanidade.
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V CENTENÁRIO DA PARTIDA PARA A ÍNDIA DA ARMADA SOB O COMANDO DE VASCO DA GAMA
EDITORES – CMN, CSA, CPA, AORN • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – A escultura da Nau «S. GABRIEL», navio do Capitão-mor Vasco da Gama na sua viagem para a Índia e os dizeres da época No Anno de 1497 partio Vasqº da
gama para a India a outo de Juego por capitão mór de quatro bellas.

Reverso – A legenda «V CENTENÁRIO DA PARTIDA, PARA A ÍNDIA, DA ARMADA SOB O COMANDO DE VASCO DA GAMA – 8 DE JULHO DE 1497», e a escultura do
busto de Vasco da Gama.



V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE VASCO DA GAMA À ÍNDIA

Em Melinde, obteve Vasco da Gama um piloto experi-
mentado designado por piloto astrónomo, para atraves-
sar o Índico até Calecute, que constituía o objectivo

principal da viagem. D. Manuel tinha escolhido a cidade
como termo da aventura a partir das presumíveis informações

que o seu antecessor recebera de Pêro da Covilhã; este tinha verifi-
cado que a cidade era um entreposto vital em todo o comércio do
Oriente, disseminado por uma complexa rede de linhas que pene-
travam no Golfo Pérsico e no mar Vermelho, outra que se dirigia
para o golfo de Cambaia, e ainda outras duas para Bengala e para
Malaca – sendo esta mais importante do ponto de vista abastecedor
de mercadorias.

O plano do rei de Portugal era interferir nesta complicada teia
de relações e tomar a sua orientação – tarefa que veio a mostrar-se
bem mais difícil do que se imaginava em Portugal.

A 20 de Maio de 1498, finalmente, a armada de Vasco da Gama
chega a Calecute onde os Portugueses contactaram com um mundo
tão civilizado como o seu, lidando com riquezas insuspeitas e uma
actividade comercial intensa.

Naquele momento, apenas cumpria a Vasco da Gama tomar
contacto directo com a terra e com o rei de Calecute e negociar com
este um acordo comercial, instalando ali uma feitoria portuguesa, se
tal fosse possível, a fim de iniciar o comércio de especiarias.

A 29 de Agosto de 1498, após três meses de permanência
na Índia, a armada levantou âncoras rumo a Lisboa. Terminava
assim em glória uma aventura que fora preparada ao longo de
muitos anos e com todo o cuidado, que tinha envolvido muito
dinheiro e custado imensas vidas. Mas, ao chegar a Lisboa, as
naus de Gama traziam pela primeira vez directamente do
Oriente as primeiras amostras de especiarias da Índia, provo-
cando uma profunda modificação na estrutura europeia.

A sua entrada no Tejo – à armada  tinham-se juntado várias
outras naus vindas da Mina, de Ourão, do Levante e da Flandres,
formando uma frota de muitas velas – forneceu, aos que das
margens do estuário o puderam observar, um espectáculo de
grande beleza e não menor sinal do poder comercial do reino. D.
Manuel bem o entendeu, recompensando de forma magnânima
o autor da proeza: fê-lo almirante do mar das Índias e mais tarde
conde da Vidigueira, concedendo-lhe significantes benesses,
doações e outras regalias.

Para além de hábil político, ficou na História como grande
Navegador, aquele que realizou o sonho de alcançar por mar os
países distantes produtores das especiarias. O descobrimento do
caminho marítimo para a Índia é um acontecimento singular que
pertence à História da Humanidade.
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V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE VASCO DA GAMA Á ÍNDIA
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Escultura reproduzindo uma gravura do encontro de Vasco da Gama com o Samurim, na Índia.
Reverso – A legenda «V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE VASCO DA GAMA À ÍNDIA- 20 DE MAIO DE 1498» e a escultura da nau D. FERNANDO II E GLÓRIA
ÚLTIMA NAU DA CARREIRA DA ÍNDIA.



COMEMORAÇÕES DA CHEGADA DO PRIMEIRO NAVEGADOR PORTUGUES A MACAU

Em 1511, a partir da presença portuguesa em
Malaca, beneficiando de uma situação estraté-
gica fundamental no controlo das rotas mer-

cantis entre os oceanos Índico e Pacífico,
ficou aberto aos portugueses o caminho para a

China.
Jorge Álvares, capitão de Afonso de Albuquerque, par-

tindo de Malaca, chegou em 1513 à pequena ilha da Tamao
ou de Veniaga, a meio da entrada do rio Cantão, no delta do
rio das Pérolas. Vinha com o encargo de recolher informa-
ções sobre o misterioso Império do Meio. Seguiu-se, em
1517, Fernão Peres de Andrade, «enviado pelo rei como
capitão-mor duma esquadra que da Índia iria descobrir a
China e lá conduzir um embaixador português». 

Decorridos alguns anos de contactos difíceis, desaires
diplomáticos e actividade comercial clandestina, os portu-
gueses, na sequência de um «acordo» com as autoridades

chinesas por volta de 1554, estabeleceram uma feitoria em
Macau, três anos mais tarde.

Com os lucros do comércio do Japão (onde os portu-
gueses tinham chegado em 1543 e para onde faziam, desde
1550, uma viagem anual, a partir de Goa), de mãos dadas
com a acção dos missionários, surgiu um pequeno burgo
que cresceu rapidamente e se tornou um importante entre-
posto comercial e cultural, dando saída aos produtos chine-
ses, nomeadamente a porcelana e a seda.

Vai a partir daqui, assistir-se a um frutuoso relaciona-
mento económico, político e cultural entre Macau e a China,
o Japão, o Sudeste Asiático, a Índia e a Europa, dando ori-
gem ao que se já designou por «Fórmula de Macau».

Em 20 de Dezembro de 1999, com a transferência da
soberania para a China, completa-se assim um período
caracterizado pelo exercício da soberania portuguesa no
território de Macau durante mais de quatro séculos.
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COMEMORAÇÕES DA CHEGADA DO PRIMEIRO NAVEGADOR PORTUGUES A MACAU
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso –  A escultura do QUARTEL DOS MOUROS em Macau, sede da Capitania dos Portos de Macau.
Reverso – A legenda «1999 – MAIS DE 4 SÉCULOS APÓS A CHEGADA DOS MARINHEIROS PORTUGUESES A MACAU – JORGE ÁLVARES», e tendo como fundo o 

desenho de uma pequena parte do território da República Popular da China e do território de Macau com as ilhas Taipa e Coloane. No lado direito a escultura
de Jorge Álvares.



V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE PEDRO ÁLVARES CABRAL AO BRASIL

Para a viagem, que se iniciou em 9 de Março de
1500, depois da missa aparatosamente cele-
brada na véspera em Santa Maria de Belém,

com a presença do Rei e de muitas figuras gradas
da corte, dispunha Cabral de treze embarcações entre

naus, navios e caravelas, segundo diz João de Barros.
Dois dos navios eram de particulares – facto que merece

ser salientado: a nau Nossa Senhora da Anunciada, que foi a
primeira a regressar ao Tejo, onde entrou em 24 de Julho de
1501, e uma caravela que se perdeu no Atlântico Sul.

A chegada da armada às novas terras de Vera Cruz foi
descrita ao rei, D. Manuel I, na célebre carta de Pêro Vaz de
Caminha. Para além do interesse histórico do relato, esta
carta constitui uma das obras-primas da riquíssima literatura
portuguesa de viagens.

«a 21 de Abril já tinham notado sinais de terra próxima,
mas só no dia imediato a avistaram. A armada fundeou ao largo
e só no dia imediato, com todas as preocupações, se aproximou até
meia légua da costa; avistaram logo homens na praia e Nicolau
Coelho foi enviado com outros num batel, a fim de proceder a um
cuidadoso reconhecimento do litoral, e também das gentes que se
viam e que, armadas seguiu para norte com ventos fortes de sueste,
navegando cerca de dez léguas, até encontrar um surgidouro sufi-
cientemente abrigado e seguro. Era a baia depois chamada Cabrá-
lia.»

Como era uso ao atingirem novas terras, Cabral fez
erguer um padrão de pedra como sinal de posse. Levantou
também uma enorme cruz de madeira, símbolo do nome
que dera à nova descoberta «TERRA DE VERA CRUZ».
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V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE PEDRO ÁLVARES CABRAL AO BRASIL
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – É reproduzido um segmento da carta de Lopo Homem – Reineis de 1519 em que é realçada, em escultura, a figura de um índio do Brasil. 
Reverso – A legenda «V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE PEDRO ÁLVARES CABRAL AO BRASIL – 22 DE ABRIL DE 1500» e a escultura do busto de Pedro

Álvares Cabral.



V CENTENÁRIO DA PARTIDA DE JOÃO DA NOVA – ALCAIDE DE LISBOA – PARA A ÍNDIA

Com a viagem de Pedro Álvares Cabral pode-se
dizer que terminaram os descobrimentos por-
tugueses. O objectivo que norteara as expedi-

ções do final do século XV, ou seja, a rota das
especiarias, fora alcançado. O que importava era, a

partir de então, dominar a via recém--descoberta, ou seja, a
chamada «Rota do Cabo», e conhecer bem, para as ter sob
observação ou eventualmente as dominar também, as linhas
de navegação que confluíam em Calecute ou se entrelaça-
vam no Índico e para além de Samatra.

É dentro deste princípio que se explica que antes do
regresso de Pedro Álvares Cabral da Índia se mandasse para
o Oriente uma reduzida frota, de apenas quatro velas, sob o
Comando de João da Nova, Alcaide de Lisboa, e com intui-
tos que eram, pode-se dizer sem exagero, quase exclusiva-
mente comerciais.

As notícias dadas pela armada de Vasco da Gama e de
Pedro Álvares Cabral permitiu a João da Nova e aos outros
capitães conhecerem que tinha na Índia dois portos
(Cochim e Cananor) tão pacíficos e tão seguros, onde podiam tomar
carga, e mais tendo lá feitoria com oficiais para isso ordenados. Estas
informações sublinham, de resto, o carácter essencialmente,
se não exclusivamente, comercial da viagem de João da
Nova.

João da Nova, ao regressar em 1502 da Índia, e depois
de dobrado o cabo da Boa Esperança, teve outra boa fortuna,
que lhe deparou Deus uma ilha mui pequena a que ele pôs o nome de
Santa Helena (…); esta ilha, que recebeu os primeiros habi-
tantes em 1513, passou até à ocupação holandesa (século
XVII) a ser escala habitual de navios portugueses que retor-
navam ao Oriente, pelo muito fresco que nela achavam.
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V CENTENÁRIO DA PARTIDA DE JOÃO DA NOVA – ALCAIDE DE LISBOA – PARA A ÍNDIA
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – A escultura de uma das  naus da armada de Lopo Soares e a legenda Partiu joão da nova alcayde pequeno pera a India a cinco de março por capitão mor de quatro velas  No
Anno de 501 – João da Nova – Alcayde de lisboa.

Reverso – É reproduzido um segmento do Mapa do Atlas de Lopo Homem – Reineis de 1519, dando realce à Índia. 



V CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE PEDRO NUNES – MATEMÁTICO – COSMÓGRAFO E ASTRÓNOMO

Pedro Nunes nasceu em Alcácer do Sal  em 1502
e faleceu em 1578. Descendente de judeus,
parece, no entanto, ter sido educado na fé cristã,

pois na sua obra não se encontram os mais leves
vestígios de cripto-judaísmo.

Em 1521 e 1522 obteve na Universidade de Salamanca
a licenciatura em Artes, que constituía uma base para quem
pretendesse seguir carreira na área das Ciências. Além da
matemática cursou, ainda, algumas cadeiras de Medicina,
terminando a licenciatura em Lisboa, em 1532, passando,
desde aí, a usar o título de Doutor.

Em 1532, foi convidado pelo rei D. João II para leccio-
nar na Universidade de Lisboa a cadeira de Matemática e,
em 1529, já bacharel em Medicina, foi nomeado Cosmó-
grafo do Reino, o que, num país cuja riqueza se baseava nas
actividades marítimas e, como tal, no domínio e desenvolvi-
mento das técnicas da navegação, constituía um cargo de
elevado prestígio.

Em 1547, como reconhecimento pelo seu valioso tra-
balho, é nomeado Cosmógrafo-mor do Reino. Uma das
obrigações do Cosmógrafo-mor consistia em leccionar na

corte uma aula diária de Matemática aplicada à Náutica na
corte. 

Em 1558, para a formação específica dos pilotos das
carreiras do Atlântico e do Índico, foi criada a «aula de Cos-
mógrafo-mor», numa altura em que Portugal já atingira os
limites da sua Expansão, havendo apenas que integrar e sis-
tematizar os ensinamentos adquiridos em «bruto», a qual,
pode, de certa forma, ser considerada uma antepassada da
Escola Naval, tendo sido Pedro Nunes o primeiro a ocupar
este cargo.

Chamado em 1568 pelo rei D. Sebastião, de quem fora
mestre, a reformar os pesos e as medidas do Reino, seria
uma das personalidades convidadas pelo Papa Gregório
XII, em 1577, para se pronunciar sobre a reforma do Calen-
dário (levada a cabo apenas em 1582), o que atesta de forma
inequívoca o seu prestígio internacional.

Tendo fixado residência em Coimbra dois anos antes,
Pedro Nunes viria a falecer em 1578, apenas uma semana
depois do desastre de Alcácer-Quibir. Tal como Camões,
morria com a Pátria um dos seus maiores vultos.
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V CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE PEDRO NUNES – MATEMÁTICO – COSMÓGRAFO E ASTRÓNOMO
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – A escultura do busto de Pedro Nunes com a legenda PEDRO NUNES – MATEMÁTICO- COSMÓGRAFO E ASTRÓNOMO ...contribuiu para o carácter científico das
navegações portuguesas...

Reverso – É reproduzido um segmento do planisfério anónimo português de 1502, dito de Cantino, cujo original se encontra na Biblioteca Estense, em Modena.



V CENTENÁRIO DA CHEGADA DE DUARTE PACHECO PEREIRA À ÍNDIA

Duarte Pacheco Pereira é uma das figuras que
mais questões tem levantado entre os partici-
pantes da nossa expansão. Distinguiu-se em

África e na Índia, como navegador e batalhador,
mas foi sobretudo em torno da obra escrita, Esmeraldo

de Situ Orbis, que a polémica se tem gerado com maior vigor.
No Esmeraldo de Situ Orbis descreve o autor a cidade de

Benim, centro da mais apurada forma de civilização com
que os portugueses lidaram na Guiné. Disso são exemplos
os magníficos bronzes trabalhados, alguns com símbolos ou
representações portuguesas.

Homem de vários ofícios, Duarte Pacheco Pereira
representa a perfeita encarnação do português do seu
tempo, já tocado pelo espírito do Renascimento. Misto de
aventureiro e servidor da coroa, apesar das recriminações e
problemas porque passou, veio a receber do rei de Cochim
carta de brasão de armas novas.

Duarte Pacheco Pereira chegou à Índia no ano de 1503,
acompanhando Afonso e Francisco de Albuquerque.
Quando estes se retiraram assumiu o comando da fortaleza
de Cochim.

O pequeno reino de Cochim continuava a ser o princi-
pal ponto de apoio dos portugueses. Aí construíram uma
fortaleza que Duarte Pacheco Pereira comandava, aquando
do cerco posto pelo Samorim.

Duarte Pacheco Pereira resistiu bravamente, coman-
dando um punhado de homens, aos ataques contínuos do
grande exército do Samorim. Ficou célebre a defesa do
passo Cambalão, um dos primeiros grandes feitos de armas
do domínio português no Oriente.

O Castelo da Mina continuou a desempenhar um papel
determinante como centro do domínio português no golfo
da Guiné. Já no fim da sua carreira, Duarte Pacheco Pereira
foi capitão do importante baluarte.

Razões ainda obscuras levaram D. João III, em 1522, a
demitir Duarte Pacheco Pereira do governo de S. Jorge da
Mina, regressando sob prisão. Este comportamento real teria
feito o herói de Cochim pensar em colocar-se ao serviço do
Imperador Carlos V, rei de Espanha, rival atento no domí-
nio dos mares.
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V CENTENÁRIO DA CHEGADA DE DUARTE PACHECO PEREIRA À ÍNDIA
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – Está representada, em escultura, uma alegoria ao O ESMERALDO DE SITU ORBIS.
Reverso – A legenda «V CENTENÁRIO DA CHEGADA DE DUARTE PACHECO PEREIRA A COCHIM – ÍNDIA»  e a escultura de Duarte Pacheco Pereira  com os dizeres

... Navegador Prático e Um Roteirista ...



V CENTENÁRIO DA PARTIDA DE LOPO SOARES DE ALBERGARIA PARA A ÍNDIA

Lopo Soares de Albergaria era, no tempo de
Afonso V, filho do chanceler-mor do reino, Rui
Gomes de Alvarenga de Albergaria, capitão de

S. Jorge da Mina e o terceiro português que
governou a Índias com o título de «governador».

Partiu para a Índia em 1504, ali permaneceu até que 
D. Manuel o nomeou para suceder a Afonso de Albuquer-
que no governo da Índia, onde chegou a 8 de Setembro de
1515. Inimigo pessoal do seu antecessor, teve a preocupação
não só de destruir o que o governador fizera, mas também
a de o suplantar em feitos de bravura, o que lhe acarretou
grandes contrariedades. No fim do terceiro ano de perma-
nência em Goa, e depois de fundar Colombo, no Ceilão,
voltou à metrópole para continuar uma vida apagada,
sofrendo as investidas do seu vedor Fernão Alcáçovas. 

Com as viagens efectuadas de Lisboa para a Índia até à
de Lopo Soares, em 1504, D. Manuel passou a ter ideias
mais claras sobre o Oriente e o modo como aí se devia

actuar. Verificou-se, por exemplo, que o desenvolvimento
do negócio das especiarias dependia de outros factores, que
não podiam, à distancia a que se encontrava, serem por si
decididas com a rapidez conveniente. Na verdade, entre a
proposta para a resolução de uma qualquer dificuldade
administrativa, por parte de quem com responsabilidades lá
estivesse e a chegada das providências para tal decididas
pelo rei mediavam cerca de dezoito meses. Deste modo, o
conhecimento dos factos ocorridos chegava ao destinatário
quando a situação a que se pretendia acudir já estava, por
vias de regra, desde há muito ultrapassada,

Assim, foi tomada a resolução de, no futuro, escolher
pessoa de qualidade e de prudência que no Oriente pudesse,
em nome do soberano, dar resposta aos problemas do dia a
dia,  e até aos de política mais vasta, com soluções adequa-
das.

Numa palavra, D. Manuel I aceitou que a Índia tivesse à
sua frente um Governador responsável. 
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V CENTENÁRIO DA PARTIDA DE LOPO SOARES DE ALBERGARIA PARA A ÍNDIA
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – A escultura de uma nau típica dos descobrimentos e a legenda Partiu Lopo Soares de Albergaria para a Índia No Ano de 504 – Capitão-mor de treze velas e quinhentos
homens.

Reverso – É  reproduzido um segmento da carta náutica, de 1504, de Pedro Reinel, que introduz a escala de latitude.



DOM FRANCISCO DE ALMEIDA I VICE-REI DA ÍNDIA (1505-1509)

Todas as primaveras largavam de Lisboa naus
que deixavam na Índia guarnições em terra e
regressavam no ano seguinte com especiarias e

outras riquezas do oriente. Porém, essas guarni-
ções e feitorias portuguesas eram atacadas em terra

por soberanos das regiões após a saída das naus, instigados
pelos mouros e turcos. Era necessário um poderio militar
permanente sob as ordens da pessoa em quem o rei outor-
gasse os poderes necessários, para defesa de interesses, para
declarar guerra, promover a paz, administrar a Justiça e a
Fazenda e comandar as forças terrestres e navais.

A escolha recaiu em Tristão da Cunha que cegou
quando os preparativos estavam a meio. Em sua substitui-
ção foi escolhido D. Francisco de Almeida, com o título de
Vice-Rei, que saiu de Lisboa a 24 de Março de 1505 com
uma esquadra de 22 navios, sendo 12 para regressar e 10
para ficar. Porém, dado que D. Manuel I queria que fossem
fortificadas as posições portuguesas, com urgência, condi-
cionou a utilização do título de vice-rei à edificação prévia
de três fortalezas, motivo porque D. Francisco de Almeida

se investiu de poderes só após a construção das fortalezas
de Quíloa, Angediva e Cananor e firmou uma aliança com o
rei de Cochim, onde estabeleceu a sede. Seguidamente ata-
cou os navios mouros que se dirigiam ao mar Vermelho e
tomou Panane. No seu governo chegaram, Fernão Soares à
ilha de Madagáscar, D. Lourenço de Almeida às Maldivas e
Ceilão, e Diogo Lopes Sequeira a Samatra e Malaca.

Em Janeiro de 1508, seu filho, D. Lourenço de
Almeida, quando andava a proteger os navios de carga de
Cochim, travou uma batalha violenta junto a Chaul com
Mir Hossain, capitão-mor do Sultão de Bijapur, e Melique
Iaz, senhor de Diu, que haviam jurado expulsar da Índia os
portugueses, e depois de gravemente ferido veio a falecer.
O pai dirigiu-se ao mar de Diu e, a 3 de Fevereiro de 1509,
destruiu as armadas daqueles juntamente com a do Samo-
rim de Calecute.

A sua política era o domínio dos mares e nesse sentido
escreveu ao rei Saiba certo que, enquanto no mar fordes poderoso,
tereis a Índia por vossa, e, se isso não tiverdes no mar, pouco vos pres-
tará fortaleza em terra.
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DOM FRANCISCO DE ALMEIDA – I VICE-REI DA ÍNDIA (1505-1509)
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO • CUNHAGEM – CUNHARTE

Anverso – A escultura do busto de Dom Francisco de Almeida e o seu escudo de armas, e a legenda «DOM FRANCISCO DE ALMEIDA – I VICE-REI DA ÍNDIA 
(1505-1509)».

Reverso – É reproduzido um segmento do Mapa do Atlas de Lopo Homem – Reineis de 1519, com especial realce para a zona da Índia. 



V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE D. LOURENÇO DE 
ALMEIDA A CEILÃO (1506-2006)

Situado no Oceano Índico, o Golfo de Bengala
e o estreito de Palk separam o Ceilão do conti-
nente indiano. Em 1506, a Armada comandada

pelo Capitão-mor D. Lourenço de Almeida che-
gava às suas praias dando início a um domínio que

haveria de durar 153 anos e tornar-se no único caso naquelas
paragens em que os portugueses encetaram uma política de
ocupação efetiva do território à época dos Descobrimentos.

De origem remota, a «terra dos leões» é conhecida pelo
menos desde o século VI antes de Cristo, altura em que os
cingaleses oriundos de Bengala tomaram a ilha aos vedas,
povo de origem malaia que ainda habita no leste da ilha. Os
portugueses foram os primeiros europeus a visitar o Ceilão,
atual Sri Lanka, tendo em 1517 fundado a cidade de
Colombo que veio a ser a capital e é ainda hoje a maior
cidade daquele país asiático.

A conquista do Ceilão permitiu aos portugueses desco-

brir a origem da canela e a sua comercialização, especiaria
oriental de tal modo apreciada pelos europeus que um qui-
lograma chegava a valer dez gramas de ouro. Mas, a chegada
dos portugueses ao Ceilão haveria ainda de lançar as semen-
tes de uma nova civilização cujos vestígios perduram nome-
adamente na fé cristã com que foram abençoados e nos
apelidos bem portugueses que muitos dos seus habitantes
conservam com orgulho dos seus antepassados.

À conquista de Ceilão cujo feito se pretende assinalar
com a cunhagem desta medalha encontra-se indubitavel-
mente associado o nome do Capitão-mor D. Lourenço de
Almeida. No momento em que passam precisamente cinco
séculos sobre a tomada de Ceilão pelos portugueses, não
podia a Marinha deixar de celebrar tão importante aconteci-
mento precisamente no dia em que assinala o descobri-
mento do caminho marítimo para a Índia em cuja rota se
inscreve o Ceilão.



2006

V CENTENÁRIO DA CHEGADA DA ARMADA DE D. LOURENÇO DE ALMEIDA A CEILÃO (1506-2006)
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – Está representada em escultura uma reprodução de uma carta náutica antiga.
Reverso – É reproduzido um segmento do Mapa do Atlas de 1510 de Lopo Homem-Renés, dando realce à Índia e à ilha de Ceilão.



V CENTENÁRIO DA CONQUISTA DE ORMUZ POR AFONSO DE ALBUQUERQUE (1507-2007)

Estrategicamente situada numa ilha à entrada do
Golfo Pérsico, no estreito que toma o seu nome
e integrada no território que faz atualmente parte

do Irão, Ormuz era o ponto de passagem das cara-
vanas árabes que, provenientes de Alepo e Bassorá,

transportavam as especiarias e outras mercadorias exóticas com
destino ao Mediterrâneo e à Europa. A estratégia portuguesa
consistia precisamente em conquistar o controlo da rota comer-
cial, assegurando posições que lhes garantissem esse objetivo.
Pela sua posição geográfica, a conquista de Ormuz afigurava-se
de importância fulcral para o estabelecimento do domínio por-
tuguês no oriente.

Em Outubro de 1507, Afonso de Albuquerque toma a
cidade de Ormuz e inicia a construção do Forte de Nossa Sen-
hora da Vitória. Os sucessos militares ditaram, porém, a neces-
sidade da mesma vir a ser reconquistada alguns anos mais tarde,
mais precisamente em 1515, tendo a partir de então ficado sub-
ordinada ao Estado Português da Índia. Apenas veio a ser per-
dida para a soberania portuguesa, em 1622, no contexto da
dominação filipina, atraindo a si a rivalidade inglesa aliada às
ambições persas.

Sob dominação portuguesa português, Ormuz tornou-se
uma cidade florescente. A ela se refere João de Barros em

«Décadas da Ásia» A cidade em sy é muy magnifica em edificios, grossa
em tracto por ser hua escala onde concorrem todalas mercadorias orientaes e
occidentaes a ella, e as que vem da Persea, Armenia e Tartaria que lhe
jazem ao norte: de maneira que nam tendo a ilha em sy cousa propria, per
carreto tem todalas estimadas do mundo /...../ a cidade é tam viçosa e abas-
tada, que dizem os moradores della que o mundo é hum anel e Ormuz hua
pedra preciosa engastada nelle.

Mau grado a sua grandeza, os persas arrasaram a cidade e
tornaram a ilha num local desolado e praticamente desabitado.
Subsistem nela os vestígios da cidadela, incluindo o Forte de
Nossa Senhora da Conceição, constituídos marcas da presença
portuguesa na Ásia, encerrando em si um legado histórico e
valores de convivência que contribuem para o estreitamento das
relações entre os povos.

À conquista de Ormuz cujo feito se pretende assinalar com
a cunhagem desta medalha encontra-se indubitavelmente asso-
ciado o nome do grande militar e estratega que foi Afonso de
Albuquerque, justamente apelidado de «Leão dos Mares». No
momento em que passam precisamente cinco séculos sobre a
tomada de Ormuz pelos portugueses, não podia a Marinha dei-
xar de celebrar tão importante acontecimento precisamente no
dia em que assinala o descobrimento do caminho marítimo para
a Índia em cuja rota se inscreve a cidade de Ormuz.



2007

V CENTENÁRIO DA CONQUISTA DE ORMUZ POR AFONSO DE ALBUQUERQUE (1507-2007)
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – Escultura de uma caravela.
Reverso – Éreproduzido um segmento do Mapa do Atlas de 1510 de Lopo Homem-Renés, dando realce ao Estreito de Ornuz.



CONSTRUÇÃO NAVAL NA ÉPOCA DOS DESCOBRIMENTOS

Desde os seus primórdios, o Homem sentiu
necessidade de transpor as superfícies hídricas
da Terra que separavam os continentes e ir

mais além, à descoberta e conquista de novas
terras mais propícias à sua fixação. Porém, foram as

grandes navegações dos Descobrimentos encetadas pelos
portugueses a partir do século XV que permitiram aquilo
que atualmente se designa por globalização, construindo
uma visão do cosmos que veio a influenciar de forma deter-
minante o Renascimento e a curiosidade humanista.

Uma nação inteira virou a sua atenção para o mar dedi-
cando grande parte do seu esforço à construção das naus e
das caravelas que haveriam de sulcar as águas e criar as rotas
que vieram a unir os povos e aproximar as culturas. Foram
eles os carpinteiros e os calafates, os mestres de cordoaria e
de ferraria, dos mastros e arqueadores, dos lemes e das velas.
Das frágeis barcas e rudimentares carracas à emblemática
caravela, das gloriosas naus que levaram Vasco da Gama à
Índia aos possantes galeões que asseguraram o domínio dos

mares do Oriente, passando pelo batel, a galé e o bergantim,
a construção naval viveu a epopeia gloriosa da época dos
Descobrimentos Portugueses, escrevendo um capítulo gran-
dioso na História de Portugal.

As técnicas de construção naval conheceram durante
este período um notável impulso que vieram a ser determi-
nantes para o fomento do comércio marítimo e, consequen-
temente, o surgimento do capitalismo e o fim da Idade
Média. Foi ainda graças à construção naval que os portu-
gueses puderam estender o seu domínio a África, Ásia e
América, dilatando a sua fé e modos de vida a todo o mundo
então conhecido que foi precisamente aquele que à Europa
deram a conhecer.

Ao celebrar o dia que assinala a chegada das naus de
Vasco da Gama à Índia, instituído como Dia da Marinha, a
construção naval na época dos Descobrimentos assume um
particular significado que jamais poderia deixar de ser assi-
nalado nesta efeméride pelo seu contributo e importância na
vida da Marinha e História da Nação Portuguesa.
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CONSTRUÇÃO NAVAL NA ÉPOCA DOS DESCOBRIMENTOS
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – Escultura de uma caravela.
Reverso – Escultura de trabalhos de construção naval à época dos descobrimentos.



V CENTENÁRIO DA TOMADA DE POSSE DE AFONSO DE ALBUQUERQUE COMO 
GOVERNADOR DA ÍNDIA (1509-1515)

Afonso de Albuquerque escreveu a letras de
ouro, uma das páginas mais brilhantes da His-
tória de Portugal. Considerado um dos mais

notáveis militares e estrategas de que há memó-
ria, a ele se deveu a construção de um vasto impé-

rio a Oriente que se estendia do Cabo da Boa Esperança a
Malaca, incluindo diversos portos e fortalezas na costa Leste
de África, no Mar Arábico, na Índia e Ceilão, tendo ainda
estabelecido relações diplomáticas com a Etiópia, Pérsia,
Reino do Sião e a China.

Em 4 de novembro de 1509, iniciou a sua governação
que exerceu até à data do seu falecimento, em Goa, ocorrida
em 16 de dezembro de 1515. Entre outras honrarias com
que foi distinguido, o Rei D. Manuel I agraciou-o com o
título de Vice-Rei da Índia.

O seu génio militar levou-o inclusive a ser glorificado como
«César do Oriente» e «Marte Português», acabando imortali-
zado na obra grandiosa que perdura através dos séculos que
jamais se apagará, traduzida na convivência entre povos tão dis-
tintos entre si e de que resulta uma identidade baseada na par-
tilha, caraterizada pelo sincretismo de culturas, unidas na
mesma fé e no idioma que nos é comum – a Língua Portuguesa!

No momento em que passam precisamente cinco séculos
sobre a tomada de posse de D. Afonso de Albuquerque como
Governador da Índia, a Marinha comemora a efeméride com a
cunhagem desta medalha, assinalando desta forma um
momento marcante da nossa História precisamente no dia em
que assinala a chegada das naus de Vasco da Gama à Índia e
que, como tal, é em Portugal celebrado como o Dia da
Marinha.
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V CENTENÁRIO DA TOMADA DE POSSE DE AFONSO DE ALBUQUERQUE COMO GOVERNADOR DA ÍNDIA (1509-1515)
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – A escultura do busto do Governador da Índia no período de 1509-1515 – Afonso de Albuquerque.
Reverso – Escultura dos portugueses na Índia com os trajes característicos da época.



V CENTENÁRIO DA CONQUISTA DE GOA POR AFONSO DE ALBUQUERQUE (1510-2010)

A «Roma do Oriente», assim chamada a cidade
de Goa, tornou-se portuguesa desde que, em
25 de novembro de 1510, Afonso de Albu-

querque a conquistou, tornando-se a partir de
então no centro de um vasto império que se estendia

do Cabo da Boa Esperança a Malaca, incluindo diversos
portos e fortalezas na costa Leste de África, no Mar Ará-
bico, na Índia e Ceilão.

Durante quatro séculos e meio, Goa constituiu-se como
a capital do Estado Português da Índia e Sé Metropolitana
das dioceses de Moçambique, Ormuz, Cochim, Meliapor,
Malaca, Nanquim e Pequim na China e Funay no Japão,
tendo a partir dali sido encetadas grandes ações civilizado-
ras no plano evangélico e educacional, nelas se tendo distin-
guido grandes vultos como São Francisco Xavier e São João
de Brito.

Goa representa, porém, o génio e o caráter dos portu-

gueses e do seu espírito universalista, traduzido na convi-
vência entre povos tão distintos entre si e de que resulta uma
identidade baseada na partilha e caraterizada pelo sincre-
tismo de culturas, unidas na mesma fé e no idioma que nos
é comum – a Língua Portuguesa!

À conquista de Goa cujo V Centenário esta medalha vem
comemorar está indubitavelmente associado o nome do
grande militar e estratega que foi Afonso de Albuquerque,
justamente apelidado de César do Oriente e cuja representa-
ção aqui se inscreve na reprodução do Arco dos Vice-Reis,
em Velha Goa, aqui cunhada em sua homenagem.

No momento em que passam precisamente cinco sécu-
los sobre a tomada de Ormuz pelos portugueses, não podia
a Marinha deixar de comemorar tão importante feito preci-
samente no dia em que assinala a chegada das naus de Vasco
da Gama à Índia e que, como tal, é em Portugal celebrado
como o Dia da Marinha.
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V CENTENÁRIO DA CONQUISTA DE GOA POR AFONSO DE ALBUQUERQUE (1510-2010)
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – Escultura de embarcações portuguesas à época na Índia.
Reverso – Escultura do Arco dos Vice-reis – na Velha Goa.



V CENTENÁRIO DA CHEGADA DOS PORTUGUESES AO ANTIGO REINO DO SIÃO, 
ACTUAL TAILÂNDIA

Remonta ao ano de 1511, o estabelecimento de
relações diplomáticas entre Portugal e o antigo
Reino de Sião, actual Tailândia. Imediatamente

após a conquista de Malaca, o navegador
Afonso de Albuquerque, a mando do Rei de Portu-

gal, D. Manuel II, enviou Duarte de Meneses junto do rei
Rama Thibodi II, ofertando de presentes e levando-lhe uma
mensagem de amizade, numa altura em que ocorriam más
relações entre aquele monarca e o sultão de Malaca em vir-
tude deste ter faltado ao compromisso assumido do paga-
mento do tributo anual de flores em ouro. O rei do Sião
acolheu cordialmente o enviado português e expressou o
seu contentamento pelo facto de os Portugueses terem sub-
jugado o sultão rebelde.

Desde então e ao longo de cinco séculos de História,
Portugal e a Tailândia desenvolveram laços de amizade
ímpares nos anais da história euro-asiática, traduzidos num
legado vivo de memórias, afectos e tradições que se mani-
festam exemplarmente na língua, na gastronomia, no patri-
mónio arquitectónico e até na constituição de famílias
tailandesas de origem portuguesa.

Oficialmente conhecido por Sião, o reino de Ayutthaya
era um antigo reino siamês fundado em 1351 que perdurou
até à intervenção birmanesa em 1767. Foi fundado pelo
povo Thai que, tendo sido expulso do sudoeste da China,
veio a instalar-se na região próxima e adoptou o budismo
como sua religião. Foi Ayutthaya, durante um certo período
de tempo, o reino mais poderoso do Sudeste Asiático, como
então descreveram alguns comerciantes estrangeiros que
visitaram a região. A partir de 1939, passou a designar-se
como Tailândia.

Ao assinalar o V Centenário da chegada dos portugue-
ses ao antigo reino do Sião, actual Tailândia, decidiram o
CMN, o CSA e o CPA mandar cunhar uma medalha de
bronze comemorativa da efeméride. Esta apresenta no
Anverso o Templo do Buda Esmeralda «Wat Phra Kaew»
situado em Bangkok e a barcaça real «Suphannahong», utili-
zada pelo rei somente por ocasião da procissão real do rio,
durante as cerimónias da Kathin. No Reverso, o desenho de
uma sala «Thai», projecto de edifício que a embaixada cons-
truiu em Belém, por ocasião das comemorações.
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V CENTENÁRIO DA CHEGADA DOS PORTUGUESES AO ANTIGO REINO DO SIÃO, ACTUAL TAILÂNDIA
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – Escultura do templo do Buda Esmeralda Wat Phra Kaew, em Bangkok – Tailândia e da barcaça real Suphannahong.
Reverso – Reprodução da sala Thai – construída em Belém, Lisboa e inaugurado pela princesa da Tailândia em Fevereiro de 2012.



OS NOVOS NAVIOS DA ESQUADRA – DEFENDER NO MAR OS INTERESSES DE PORTUGAL

Qual «nesga de terra debruada de mar» como muito
bem retratou o escritor Miguel Torga, Portugal
jamais poderá dispensar de uma Marinha dotada de
meios capazes de defender no Mar os seus interes-

ses. É precisamente o seu desígnio marítimo que
determinou o recente apetrechamento da Esquadra com novos
navios.

Patrulhas classe Viana do Castelo
Os navios patrulhas da classe Viana do Castelo destinam-se

prioritariamente a exercer a Autoridade do Estado e a realizar
Tarefas de Interesse Público nas áreas de jurisdição ou responsa-
bilidade Nacional, mormente ações de fiscalização, proteção e
controlo das atividades económicas, científicas e culturais ligadas
ao mar, ao fundo e subsolo marinhos e ainda de proteção dos
recursos naturais e defesa do ambiente, através da prevenção e
combate à poluição marinha.

Fragatas classe Bartolomeu Dias
As fragatas da classe Bartolomeu Dias possuem capacidade para

operar em qualquer parte do mundo, dispondo de uma boa capaci-
dade de sobrevivência, traduzida na sua reduzida assinatura radar e
no avançado sistema de defesa aéreo integrado, encontrando-se
ainda apto e treinado para levar a cabo um vasto conjunto de mis-
sões não combatentes, tais como embargo, usando equipas de abor-
dagem, de combate à pirataria e ao narcotráfico, assistência

humanitária, vigilância costeira e salvaguarda da vida humana no
mar (SAR).

Submarinos classe Tridente
Os submarinos classe Tridente são submarinos oceânicos de

elevada autonomia, baseados no modelo Alemão U209 adaptados
às necessidades do Estado Português em matéria de Defesa.

As suas características mais marcantes são o incremento
extraordinário das suas capacidades furtivas e da sua autonomia
em imersão, sem necessidade de carregar baterias e desse modo
colocar o mastro Snort fora de água, o que o torna vulnerável à
deteção radar por meios aéreos de vigilância marítima.

A sua reduzida assinatura acústica, eletromagnética e térmica
transforma-o num dos submarinos convencionais mais furtivos
do mundo, impossíveis de detetar sem recurso a elevados meios
de superfície, munidos de sensores sofisticados de última geração,
com operadores muito treinados, em condições ambientais favo-
ráveis e com muita sorte à mistura. A conjugação de todos estes
fatores numa determinada área Oceânica num determinado
momento, tendo em conta a disponibilidade de meios de superfí-
cie existentes, a enorme sofisticação de sensores e armamentos
necessários e o elevado tamanho das áreas de patrulha que têm de
ser cobertas conferem ao submarino uma enorme vantagem
tática, permitindo-lhe uma iniciativa que o torna de facto o Sen-
hor dos Mares, com a capacidade real de desbaratar e destruir for-
ças de superfície muito mais numerosas e poderosas.
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OS NOVOS NAVIOS DA ESQUADRA – DEFENDER NO MAR OS INTERESSES DE PORTUGAL
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – Estão representados, em escultura, Neptuno e o Cortejo Marítimo.
Reverso – Esculturas das silhuetas dos patrulhas classe Viana do Castelo, fragatas classe Bartolomeu Dias e dos submarinos classe Tridente.



V CENTENÁRIO DE JORGE ÁLVARES – PRIMEIRO PORTUGUÊS QUE APORTOU  À 
CHINA – ILHA DE LIN TIN  

Desde 1980 que, com regularidade digna de mérito,
os três clubes do pessoal militar da Armada – ofi-
ciais, sargentos e praças – procedem à cunhagem de
uma medalha comemorativa do Dia da Marinha, efe-

méride que surge sempre associada a um aconteci-
mento relevante da História de Portugal.
No ano que decorre, a medalha comemorativa do Dia da Marinha
– a 34ª da série – evoca os 500 anos da chega do navegador Jorge
Álvares à China, acontecimento que, segundo a generalidade das
fontes documentais, terá ocorrido na ilha de Lin Tin no ano de
1513, portanto muito anterior a qualquer outra nação europeia.
Jorge Álvares aportou à China por feito dum junco comprado no
Pegu, sendo ele o primeiro português a atingir estas terras do
Celeste Império, levando consigo um padrão em Lintin. Segundo
o Cap. ou Governador de Macau, Jorge de Albuquerque, sobrinho
de Afonso de Albuquerque, em carta enviada a El-Rei, “ …o outro
hé Jorge Álvares, que vos fiz escrivão, por ser homem suficiente para isso e vos
ter ... Em outras cousas, como na ida da China, em que foi ….feitor de um
junco de Vossa Alteza, e ser o primeiro homem que pôs marco por Vossa
Alteza; foi muito bem recebido; os chins folgam com nossa companhia”.
Lin Tin situa-se no Rio das Pérolas, entre Hong Kong e Macau e,
é-nos grato pensar que, Jorge Álvares, olhando à direita, avistaria
então o local da futura Cidade do Santo Nome de Deus de Macau
e, lançando o olhar à esquerda, enxergaria os picos de Lantao e do
Castle Peak de Hong Kong. O que, nem ele então nem mais nin-
guém poderia imaginar é que a sua viagem iria iniciar uma nova era

entre a China e a Europa, sem a qual Macau e Hong Kong jamais
existiriam à face da terra, pelo menos da forma como hoje as con-
hecemos.
Pouco tempo decorrido após a sua chegada a Lin Tin, Jorge Álva-
res vê morrer o seu filho. E é precisamente nessa terra longínqua
que ele o sepulta, junto ao Padrão por si ereto e que assinala a che-
gada dos portugueses àquelas paragens do continente asiático.
Em 1521, Jorge Álvares regressa pela terceira vez à China. Ali fale-
ceu e foi sepultado, abraçando extremosamente o seu querido
filho e a terra à qual ficou ligado para todo o sempre.
Conforme referiu o historiador João de Barros na sua Terceira
Década, Liv.VI, Cap.II “ …e foi enterrado ao pé de um padrão de pedra
com as armas deste reino, que mesmo Jorge Álvares ali pusera um ano antes
que Rafael Perestrelo fosse àquelas partes; no qual ano que ali esteve ele tinha
enterrado um seu filho, que lhe faleceu. E pêro (ainda que) aquela região de
idolatria coma o seu corpo, pois por honra da sua pátria em os fins da terra
pôs aquele padrão, não comerá a memória da sua sepultura, enquanto esta
nossa escritura durar ”.
O navegador Jorge Álvares não morreu pois a sua memória per-
dura para a eternidade no coração dos povos que, na Cidade do
Santo Nome de Deus de Macau, souberam um dia construir uma
relação de amizade e encontro de civilizações. Tal como referiu o
imortal Poeta Luís Vaz de Camões no Canto I d’Os Lusíadas, “E
aqueles que por obras valerosas/Se vão da lei da Morte libertando/Cantando
espalharei por toda a parte/Se a tanto me ajudar o engenho e arte”.
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V CENTENÁRIO DE JORGE ÁLVARES – PRIMEIRO PORTUGUÊS QUE APORTOU  À CHINA – ILHA DE LIN TIN  
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – Está representado, em escultura,  um junco chinês do Século XVI.
Reverso – Escultura de um mapa  figurativo do Reino da China, assinalando a chegada de Jorge Ávares à ilha de LinTin.



V CENTENÁRIO DO TRATADO DA AGULHA DE MAREAR DE JOÃO DE LISBOA

No ano que decorre, a medalha comemorativa
do Dia da Marinha – a 35ª da série – evoca o V
Centenário (1514-2014) da conclusão do
famoso «Tratado da agulha de marear» de João de

Lisboa.
João de Lisboa terá sido um dos mais famosos pilotos de
todos os tempos e acredita-se que possa ter nascido por
volta de 1470. Uma vez que era à época comum a utilização
do local de origem como apelido, muito provavelmente o
seu nascimento terá tido lugar em Lisboa. 
Em 1502-1503 participou na expedição à costa brasileira
capitaneada por Gonçalo Coelho, altura em que um rio na
costa norte foi batizado com o seu nome, topónimo este
que se manteve até final do século XVI.
A 9 de Março de 1506 partiu para a Índia como piloto da
armada de Tristão da Cunha, a bordo da nau capitania São
Tiago, o que só parece possível se antes tivesse feito, pelo
menos, uma viagem ao Oriente. Embora a documentação
existente não o ateste, o facto é que João de Lisboa, para
merecer esta distinção, já por essa altura, seria seguramente

um dos mais reconhecidos e experientes pilotos da carreira. 
No dia 15 de agosto de 1513 largou de Lisboa uma armada
liderada por D. Jaime, duque de Bragança, com destino a
Azamor, em Marrocos, levando como piloto João de Lis-
boa, tendo este regressado à capital do reino em novembro
desse ano.
No ano seguinte, fazendo fé na informação contida no
códice que se encontra na Torre do Tombo, João de Lisboa
terá concluído o famoso «Tratado da agulha de marear».
Na época, a notoriedade do piloto João de Lisboa era tão
grande que o seu nome foi atribuído com bastante profu-
são como topónimo na denominação de lugares em para-
gens tão diversas: um rio no norte do Brasil; um cabo na
região do rio da Prata; uma angra na costa sul atlântica de
África e uma ilha no Índico, o que poderá significar, no
mínimo, que este experimentado e reputado piloto partici-
pou, de forma consistente, em grande parte das expedições
de reconhecimento e exploração dos Descobrimentos
levado a cabo por navios e marinheiros portugueses no pri-
meiro quartel do século XVI.



2014

V CENTENÁRIO DO TRATADO DA AGULHA DE MAREAR DE JOÁO DE LISBOA 
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – Está representado, em escultura,  uma nau portuguesa do  Século XVI.
Reverso – Escultura de parte da  Carta Atlântica  de 1600 de Luís Teixeira  assinalando África.  



VI CENTENÁRIO DA CONQUISTA DE CEUTA – INÍCIO DA EXPANSÃO MARÍTIMA 
PORTUGUESA PELO MIUNDO

No séc. XIV a Europa atravessou um período de
crise económica, provocada pela sequência de
maus anos agrícolas, pelas guerras e pelas epide-
mias. Portugal, além de sofrer os efeitos desta

crise, enfrentou uma crise política que terminou com
a subida ao trono de D. João I, Mestre de Avis. 
No início do séc. XV, em Portugal escasseavam os metais
nobres, cereais, mão- de-obra e algumas matérias-primas. Para a
coroa e para uma boa parte da sociedade portuguesa, a expan-
são marítima parecia ser a solução para os problemas do reino.
A conquista de Ceuta representaria também a expansão do cris-
tianismo em terras muçulmanas, bem como a possibilidade de
armar cavaleiros os descendentes de D. João I – os infantes D.
Duarte, D. Pedro e D. Henrique. 
Ceuta era um importante entreposto comercial: - ponto de con-
fluência de importantes rotas comerciais - as rotas caravaneiras
do Sudão (que traziam ouro e escravos), as rotas do Mar Ver-
melho, do Mediterrâneo e do Norte de África (que transporta-
vam as especiarias); Excelente localização geográfica: - permitia
controlar a passagem do Mediterrâneo para o Atlântico; - per-
mitia pôr fim aos focos de pirataria muçulmana no Estreito de
Gibraltar; - poderia facilitar a conquista de outras praças no
Norte de África.
A conquista de Ceuta é a primeira grande operação naval portu-
guesa do Século XV e marca o ressurgir da Marinha Nacional, que
conseguiu reunir em Lisboa uma esquadra de 250 navios, com

50.000 homens de armas. Para a sua realização foi necessário revi-
talizar os estaleiros de Lisboa, Porto, São Martinho do Porto e
Lagos. A frota largou de Lisboa em 25 de julho de 1415, divi-
dida em duas capitanias; a das galés ou navios armados em gue-
rra, sob o comando do monarca D. João I, e a das naus e navios
de transporte, sob o comando do Infante D. Pedro. 
Na expedição seguia a fina flor da aristocracia portuguesa do
século XV, incluindo os príncipes Duarte (o herdeiro), Pedro,
Duque de Coimbra e Henrique, Duque de Viseu, além do con-
destável Nuno Álvares Pereira. Após uma escala em Lagos, fun-
dearam diante de Ceuta a 21 de Agosto, tendo efetuado o
desembarque sem encontrar resistência por parte dos Mouros.
Na manhã de 22 de Agosto, Ceuta estava em mãos portuguesas.
Segundo Azurara, nessa altura, foi pedido a D. João Vasques de
Almada que hasteasse a bandeira de Ceuta, que é idêntica à ban-
deira de Lisboa mas na qual foi acrescentado o brasão de armas
do Reino de Portugal ao centro, símbolo que perdura até hoje. 
Depois de estabelecida a autoridade portuguesa na cidade, e dei-
xando ficar o conde de Viana, D. Pedro de Meneses, o rei, os
infantes e o resto da frota regressaram a Lisboa em 2 Setembro,
tendo permanecido durante treze dias em Ceuta.
Ceuta seria a primeira possessão portuguesa em África, estraté-
gica para a exploração Atlântica que começava a ser efetuada,
marco importante na expansão marítima portuguesa pelo
mundo.
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VI CENTENÁRIO DA CONQUISTA DE CEUTA – INÍCIO DA EXPANSÃO MARÍTIMA PORTUGUESA PELO MIUNDO.
EDITORES – CMN, CSA, CPA • CONCEPÇÃO – Cte. HERLANDER ZAMBUJO

Anverso – Está representado uma gravura da cidade de Ceuta (SEPTA) assinalando a conquista da cidade em 1415. 
Reverso – Escultura do busto do Infante D. Henrique com uma caravela na mão, simbolizando o início da expansão marítima portuguesa pelo mundo. Reverso – FALTA
TEXTO



Posição Ano Temática Concepção Cunhagem Editores

1.º 1980 Camões Ten. Herlander Zambujo Est. Opinião CMN, CSA

2.º 1981 Cinquentenário da morte do Cte. H. L. de Mendonça Cte. Rodrigues da Costa Cunharte CMN, CSA

3.º 1982 V Centenário da primeira viagem de Diogo Cão Ten. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA

4.º 1983 XVII Exp. Arte, Ciência e Cultura do Conselho da Europa Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA

5.º 1984 I Centenário da travessia de África – Cte. Capelo e Ivens Cte. Vidal Pinho Cunharte CMN, CSA, CPA

6.º 1985 V Centenário da 1.ª carta portuguesa – Pedro Reinel Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

7.º 1986 Wenceslau de Moraes Ten. Gonçalves Cunharte CMN, CSA, CPA

8.º 1987 Passagem do Cabo da Boa Esperança – Bartolomeu Dias Ten. Gonçalves Cunharte CMN, CSA, CPA

9.º 1988 Viagem de Bartolomeu Dias 1487-1488 Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

10.º 1989 I Centenário da morte do Rei D. Luís Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

11.º 1990 I Centenário da morte do Alm. Frederico A. Oom Cte. Sousa Machado Gravarte CMN, CSA, CPA

12.º 1991 Cinco navios Vasco da Gama Cte. Sousa Machado Gravarte CMN, CSA, CPA

13.º 1992 A Descoberta da América Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

14.º 1993 450 anos da chegada dos portugueses ao Japão Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

15.º 1994 V Centenário do Tratado de Tordesilhas Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

16.º 1995 V Centenário da morte do Rei D. João II Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

17.º 1996 Início do reinado do Rei D. Manuel I Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA, AORN

RESUMO DAS MEDALHAS EDITADAS



Posição Ano Temática Concepção Cunhagem Editores

18.º 1997 V Centenário da partida, para a Índia, da Armada de V. da Gama Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA, AORN

19.º 1998 V Centenário da chegada de Vasco da Gama à Índia Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

20.º 1999 Comemorações da chegada do 1.º navegador português a Macau Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

21.º 2000 V Centenário da chegada da Armada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

22.º 2001 V Centenário da partida de João da Nova [Alcaide de Lisboa] para a Índia Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

23.º 2002 Pedro Nunes (1520-1578) Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

24.º 2003 V Centenário da chegada de Duarte Pacheco Pereira à Índia Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

25.º 2004 Partida de Lopo Soares de Albergaria para a Índia Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

26.º 2005 Dom Francisco de Almeida – I Vice-Rei da Índia (1505-1509) Cte. Herlander Zambujo Cunharte CMN, CSA, CPA

27.º 2006 V Centenário da chegada da Armada de D. Lourenço de Almeida a Ceilão Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA

28.º 2007 V Centenário da Conquista de Ormuz por Afonso de Albuquerque Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA

29.º 2008 A Construção naval da época dos Descobrimentos Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA

30.º 2009 Afonso de Albuquerque – Governador da Índia 1509-1515 Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA

31.º 2010 V Centenário da Conquista de Goa por Afonso de Albuquerque Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA

32.º 2011 V Centenário da chegada dos portugueses ao antigo reino do Sião Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA

33.º 2012 Os novos navios da Esquadra – defender no mar os interesses de Portugal Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA

34.º     2013 V Centenário de Jorge Álvares – primeiro português que aportou à China – Ilha de Lin Tin Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA

35.º     2014 V Centenário do tratado da Agulha de Marear de João de Lisboa Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA

36.º     2015 V I Centenário da Conquista de Ceuta  – início da expansão marítima portuguesa pelo mundo Cte. Herlander Zambujo CMN, CSA, CPA



36 anos de Medalhística Naval
Comemorando o Dia da Marinha


