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Nota de abertura

Com esta edição dos Anais do Clube Militar Naval referente ao 1º 
semestre de 2019, Ano 149, Volume CXLIX, dá-se início a um novo ci-
clo a cargo da atual Comissão de Redação dos Anais (CRA). Durante os 
próximos dois anos, com uma periodicidade semestral, o Plano Editorial 
para 2019/2020, incluirá duas edições genéricas e duas temáticas, pro-
curando manter a qualidade e o prestígio cultural e científico de uma das 
revistas mais antigas conhecidas em Portugal, continuamente publicada, 
que em 2020, já no próximo ano, comemorará os 150 anos de existência. 

Uma das edições temáticas, a deste primeiro semestre, é dedicada a 
enaltecer o contributo dos oficiais de Marinha para o desenvolvimento cien-
tífico e cultural. Esta edição dos Anais inclui um conjunto de nove artigos, a 
maioria dos quais redigidos no contexto da evocação do papel desempenha-
do por alguns oficiais de Marinha ao longo do tempo, o que nos permite ter 
uma visão alargada e esclarecedora do seu contributo para o desenvolvimen-
to do país, nomeadamente nas áreas da ciência e da cultura, assim: 

-  O primeiro artigo, da autoria do consócio Costa Canas, realça 
o contributo dos oficiais de Marinha para a ciência e a cultura, 
especialmente a partir do século XVIII. Alguns desses oficiais 
foram alunos da Universidade de Coimbra e estiveram envolvi-
dos em atividades para as quais eram necessários conhecimen-
tos avançados. São apresentados os contributos de alguns desses 
oficiais para atividades tão diversas como: astronomia, geode-
sia, ciências geofísicas, explorações geográficas, ou matemática; 
mas também na história e literatura. Assim são evocados os se-
guintes oficiais: Lacerda e Almeida, José Maria Dantas Pereira, 
Marino Miguel Franzini, Daniel Augusto da Silva, João de Brito 
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Capelo, Venceslau de Morais e Henrique Lopes de Mendonça. 
Serão igualmente evocados dois nomes ligados à Universidade 
de Coimbra, que não foram oficiais da Marinha, mas têm obras 
relevante dedicada aos assuntos náuticos: José Monteiro da Ro-
cha e Cardeal Saraiva;

-  O segundo artigo, da autoria do Professor Doutor Rui Miguel 
da Costa Pinto, com base em vária documentação encontrada em 
leilões de documentos e de recente documentação encontrada no 
Arquivo Histórico da Marinha e Observatório Astronómico de 
Lisboa procura dar-nos a conhecer o pensamento do Almirante 
Gago Coutinho sobre temáticas da Marinha, da Geodesia e a As-
tronomia. Começando primeiro por uma descrição do seu funeral 
já que perfazem 60 anos do seu falecimento; 

-  O terceiro artigo, da autoria da consócia Joana Canas Costa, 
analisa a vida e obra do Comandante Abel Fontoura da Costa que 
nasceu em 1869 em Alpiarça. Apesar da sua carreira diversifi-
cada, foi como professor da Escola Naval que mais se destacou, 
exercendo este cargo durante mais de trinta anos. Publicou diver-
sos artigos nos Anais do Clube Militar Naval que enriqueceram 
largamente as suas páginas. Desses artigos merece realce o con-
junto intitulado «A Marinharia dos Descobrimentos», os quais 
foram, posteriormente, reunidos em livro, com o mesmo título; 

-  O quarto artigo, da autoria do Doutor Pedro Raposo, evoca o 
Vice-almirante César Augusto de Campos Rodrigues, que foi o 
mais destacado astrónomo português na viragem do século XIX 
para o século XX, tendo-se distinguido na astronomia de posição 
ao serviço do Observatório Astronómico de Lisboa, ao qual dedi-
cou cerca de 50 anos da sua vida;

-  O quinto artigo, da autoria do consócio Carlos Valentim, enaltece 
a figura do Almirante Augusto Eduardo Neuparth, como “Almirante 
e engenheiro hidrógrafo”. Este oficial frequentou a Escola Politéc-
nica, a Escola do Exército e por fim a Escola Naval onde obteve o 
diploma de engenheiro hidrógrafo. São de realçar os seus numerosos 
trabalhos hidrográficos e geodésicos, bem como como os estudos 
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dedicados às pescas. Os serviços prestados no Observatório Meteo-
rológico D. Luiz, na Direção de Trabalhos Geodésicos e na Secção 
de Faróis do Ministério da Marinha, testemunham a competência 
técnica e científica do “Almirante Cientista” Augusto Neuparth;

-  O sexto artigo, da autoria do consócio Falcão de Campos, faz uma 
análise dos primeiros 40 anos de funcionamento do Arsenal do Al-
feite após a sua criação em 1939, sendo opinião do autor que o Ar-
senal, durante as três primeiras décadas da sua existência, não deu 
a resposta adequada às necessidades de renovação e de manutenção 
da esquadra, e que só começou a evoluir positivamente já na dé-
cada de 70 com uma maior participação do pessoal militar no seu 
funcionamento e uma alteração importante na forma como passou 
a intervir na reparação dos navios, de que se destaca a manutenção 
dos submarinos;

-  O sétimo artigo, da autoria do consócio Lima Bacelar, faz uma 
perspetiva sobre os principais eventos ocorridos na NATO ao longo 
dos 70 anos da sua existência e coloca uma questão – Que Futuro? 
Primeiramente, analisa o enquadramento da Ligação Transatlânti-
ca e da Defesa Coletiva, enquanto pilares fundamentais da Aliança. 
Seguidamente aborda o desenvolvimento do processo de planea-
mento de defesa aliado e as diferentes orientações estratégicas ado-
tadas. Por fim, foca a atenção na atividade operacional, nas relações 
NATO/UE, NATO/Rússia e no Alargamento;

-  O oitavo artigo, inserido na rúbrica Tribuna de Opinião “Marinha 
ou Armada? não é uma questão de semântica”, da autoria do con-
sócio Rui Manuel Ramalho Ortigão Neves, disserta sobre a utili-
zação da terminologia Marinha, Marinha de Guerra ou Armada; 

-  O nono artigo, inserido na rúbrica Memórias e Vida, da autoria 
do consócio F.S.L. descreve um episódio decorrido na comissão, 
iniciada em meados de Março pela corveta “Honório Barreto” 
nas maravilhosas ilhas sucessoras de um imenso continente, a 
paradisíaca Atlântida, chão do grande império dos atlantes, quan-
do a comissão já se aproximava do seu termo, em pleno verão da 
década de 80 do século passado.
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Para concluir esta edição, a tradicional rubrica Os Annaes Há 100 
Anos, a Crónica Internacional e as restantes crónicas setoriais. 

Relativamente à “Crónica Internacional”, assegurada desde 2005, 
de forma ininterrupta, pelo consócio Alexandre Reis Rodrigues, cum-
pre-nos informar que irá render o quarto. Cumpre assinalar a sua co-
laboração abnegada e de inestimável valor e reconhecer os valiosos 
contributos das suas análises que, ao longo de 14 anos e de uma forma 
permanente, nos permitiu manter uma perceção do que mais importante 
se passava no mundo, com uma elevada qualidade da escrita, rigor e 
imparcialidade, prestigiando assim esta secular publicação. Os nossos 
sinceros e devotos agradecimentos.

Para terminar, e de forma muito calorosa e reconhecida, a Comis-
são de Redação dos Anais agradece a todos os colaboradores deste nú-
mero temático, esperando que o presente volume vá ao encontro do 
interesse dos sócios do Clube Militar Naval e do seu vasto e amplo 
leque de leitores. 

A todos, o nosso profundo agradecimento.

A Comissão de Redação dos Anais
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RESUMO

A formação académica dos ofi-
ciais de Marinha incluía uma 
sólida componente científica, 
especialmente a partir do sécu-
lo XVIII. Alguns oficiais foram 
inclusivamente alunos da Uni-
versidade de Coimbra e estive-
ram envolvidos em relevantes 
atividades científicas e culturais. 
Neste artigo são apresentados 
os contributos desses oficiais e 
outros que se notabilizaram em 
diversas áreas da ciência, tais 
como: astronomia, geodesia, 
ciências geofísicas, explorações 
geográficas, ou matemática; mas 
também na história e literatura: 
Lacerda e Almeida, José Maria 
Dantas Pereira, Marino Miguel 
Franzini, Daniel Augusto da Sil-
va, João de Brito Capelo, Vences-
lau de Morais e Henrique Lopes 

ABSTRACT

The academic education of Por-
tuguese Navy officers included 
a solid scientific component, 
especially since the eighteenth 
century. Some of them were 
students from the University of 
Coimbra, and were involved in 
relevant scientific and cultural 
activities. The contributions of 
some of these officers will be 
presented, in activities such as: 
astronomy, geodesy, geophys-
ics, geographic explorations or 
mathematics; but also in his-
tory and literature: Lacerda e 
Almeida, José Maria Dantas 
Pereira, Marino Miguel Franzini, 
Daniel Augusto da Silva, João 
de Brito Capelo, Venceslau de 
Morais and Henrique Lopes de 
Mendonça. Two names related 
with  the University of Coimbra 
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de Mendonça. Serão igualmente 
evocados dois nomes ligados à 
Universidade de Coimbra e aos 
assuntos náuticos: José Monteiro 
da Rocha e Cardeal Saraiva.

PALAVRAS-CHAVE: 

Ciência, Cultura, Marinha, Uni-
versidade de Coimbra.

and nautical subjects will also be 
evoked: José Monteiro da Rocha 
and Cardeal Saraiva.

KEY WORDS:

Science, Culture, Portuguese 
Navy, University of Coimbra.
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INTRODUÇÃO

No âmbito das comemorações do Dia da Marinha 2019, realizou-
-se a 17 de maio, no Teatro Paulo Quintela da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, um colóquio dedicado ao tema: “O Mar: 
Tradições e Desafios”. O autor do presente texto apresentou uma co-
municação intitulada: “Contributo dos oficiais de Marinha para a ciên-
cia e a cultura”, considerando que fazia sentido passar as ideias nela 
expostas para a forma de ensaio, uma vez que este número dos Anais 
é dedicado exatamente à temática abordada na referida comunicação.

Em termos de estrutura, e porque não seria possível analisar com 
algum detalhe as carreiras de todos os oficiais de Marinha que se nota-
bilizaram no campo da ciência e da cultura, optou-se por desenvolver 
apenas a carreira de dois oficiais: Francisco José de Lacerda e Almeida 
e Daniel Augusto da Silva. A principal razão que esteve por detrás des-
ta escolha foi o facto de ambos terem sido alunos da Universidade de 
Coimbra, anfitriã do referido colóquio.

Apesar de neste texto serem as mais desenvolvidas, as carreiras 
dos dois oficiais acima mencionados foram, mesmo assim, apresenta-
das de uma forma bastante sintética, face aos seus contributos, em ter-
mos científicos. Esta opção foi tomada, para ser possível mencionar, 
de uma forma bastante mais resumida, diversos outros oficiais, abran-
gendo diversas áreas da ciência e da cultura: José Maria Dantas Pe-
reira (1772–1836), Marino Miguel Franzini (1779–1861), João Carlos 
de Brito Capelo (1831–1901), César Augusto de Campos Rodrigues 
(1836–1919), Venceslau de Morais (1854–1929), Henrique Lopes de 
Mendonça (1856–1931), Abel Fontoura da Costa (1869–1940) e Carlos 
Viegas Gago Coutinho (1869–1959). Por uma feliz coincidência assi-
nalam-se no corrente ano os 150 anos do nascimento de Fontoura da 
Costa e de Gago Coutinho, assim como o primeiro centenário da morte 
de Campos Rodrigues, pelo que terão artigos dedicados no presente nú-
mero dos Anais. Por este motivo, as biografias destes quatro oficiais não 
serão mencionadas neste texto, uma vez que os mesmos merecerão uma 
análise mais detalhada nos artigos dedicados.

Finalmente, e porque o evento se realizou na Universidade de 
Coimbra, decidiu-se falar também de duas ilustres personagens ligadas 
a esta Universidade: José Monteiro da Rocha (1734–1819) e Frei Fran-
cisco de São Luís (1766–1845), mais conhecido como Cardeal Saraiva. 
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O primeiro deu importantes contributos para a navegação, nomeada-
mente com soluções para o problema da determinação da longitude no 
mar. Quanto ao segundo, foi um dos primeiros estudiosos, em Portugal, 
de história dos descobrimentos, tendo deixado vasta obra publicada so-
bre o assunto.

Para cada um dos biografados será apresentada, em nota, uma pe-
quena bibliografia, privilegiando títulos disponíveis online. Para não 
sobrecarregar este breve ensaio com um aparato crítico de anotações, 
fica aqui o esclarecimento que a informação apresentada ao longo do 
texto foi retirada das fontes indicadas no início de cada biografia.

OFICIAIS DE MARINHA

Francisco José de Lacerda e Almeida1

Lacerda e Almeida nasceu em São Paulo, no Brasil, a 22 de 
agosto de 1753. O seu pai, José António de Lacerda, boticário de 
profissão, era oriundo de Leiria, enquanto sua mãe, Francisca de Al-
meida, tinha nascido em terras brasileiras, em São Paulo. Ingressou 
na Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra no ano de 

1 Sobre Lacerda e Almeida existe um pequeno apontamento biográfico em: 
https://tinyurl.com/y2a4yxq6. Existem ainda diversos estudos sobre este ofi-
cial de Marinha, nomeadamente: Ilídio do Amaral, Projectos portugueses da 
travessia da África central: uma viagem ao nordeste de Angola em meados 
do século xviii ([s.l.]: Fundaçäo Eng. António de Almeida, 1989); António 
Alberto Banha de Andrade, Antecedentes da travessia de África (Lisboa: Jun-
ta de Investigações Científicas do Ultramar, 1982); José de Oliveira Boléo, 
Explorações dos portugueses em África: a viagem do Dr. Lacerda e Almeida: 
reconstituição do itinerário (Lisboa: [s.n.], 1938); Filipe Gastão de Moura 
Coutinho de Almeida de Eça, Lacerda e Almeida, escravo do dever e mártir 
da ciência: apontamentos históricos, biográficos e genealógicos. Prefácio de 
Alberto Iria. (Lisboa: Tipografia Severo Freitas, 1951); Quirino da Fonseca, 
Um drama no sertão: tentativa da travessia de África em 1798: vulgarização 
de episódios coloniais: com documentos inéditos e um prólogo do Almirante 
Gago Coutinho ([s.l.]: [s.n.], 1936). Foi ainda defendida uma dissertação de 
mestrado sobre Lacerda e Almeida: Luísa Fernanda Guerreiro Martins, Fran-
cisco José de Lacerda e Almeida: travessias científicas e povos da África 
Central, 1797-1884, Tese de mestrado em História dos Descobrimentos e da 
Expansão Portuguesa, Universidade de Lisboa, 1997.
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1772. Neste mesmo ano foi implementada uma profunda reforma da Uni-
versidade, levada a cabo por iniciativa do Marquês de Pombal e na qual 
José Monteiro da Rocha teve um papel de relevo. Existem alguns indícios 
de que tenha sido aluno de Anastácio da Cunha, outro notável matemáti-
co português. Em 1777 obteve o grau de Doutor em Matemática.

No ano seguinte regressou à sua terra natal, onde aplicou os sóli-
dos conhecimentos em astronomia, que adquirira na Universidade. Entre 
1780 e 1790 esteve envolvido na delimitação de fronteiras entre o Brasil e 
as possessões espanholas da América do Sul, fronteiras essas que tinham 
sido acordadas no Tratado de Santo Ildefonso, de 1777. Nestes trabalhos 
percorreu milhares de quilómetros, a maior parte deles em condições bas-
tante agrestes, pelo meio da selva. Para se ter uma ideia da dureza destes 
trabalhos, note-se que no último destes trabalhos que realizou no Brasil, 
recebeu instruções do governador da Capitania de Mato Grosso, Luís de 
Albuquerque de Melo Pereira Cáceres, para explorar os rios Cuiabá, Pa-
raguai, Taquari, Cochim, Camampoan, Pardo, parte do Paraná e todo o 
Tieté. Estes trabalhos decorreram entre meados de setembro de 1788 e 
início de janeiro de 1789. Em menos de quatro meses percorreu cerca de 
3 240 quilómetros, tendo transposto cento e treze cachoeiras.

Em 1790 regressou a Lisboa, tendo sido nomeado Primeiro-tenente 
de mar, e passado a exercer funções como lente de Matemática na Real 
Academia dos Guardas-marinhas. Como oficial de Marinha atingiu o 
posto de Capitão-de-fragata. Entretanto, terá sido admitido como sócio 
da Academia das Ciências de Lisboa. Os dados sobre esta admissão são 
escassos, razão pela qual divergem as opiniões dos diversos autores que 
escrevem sobre este assunto. Existe a possibilidade de ele ter sido ad-
mitido ainda antes de vir para Lisboa, embora não se conheça nenhum 
documento que comprove que ele realmente foi sócio desta agremiação. 
Sabe-se que terá oferecido à Academia alguns documentos relacionados 
com as suas explorações no Brasil e que assinava como sócio da mesma, 
nos últimos anos da sua vida.

Entretanto, por Carta Régia de 12 de março de 1797, Lacerda e Al-
meida foi incumbido de levar a cabo mais uma viagem de exploração geo-
gráfica, desta feita pelo interior de África. Para atingir tal propósito foi 
nomeado Governador dos Rios de Sena, em Moçambique. O propósito 
inicial da expedição seria subir o Zambeze, até à zona da sua nascente, 
investigando se na proximidade desta se encontrava também a nascente do 
Cunene, seguindo depois o curso deste que descia para a costa de Angola. 
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Iniciou a expedição em 3 de julho de 1798. As dificuldades foram 
imensas, devido à fuga de vários carregadores e tendo Lacerda e Almeida 
sido atacado por malária. Apesar disso, prosseguiu ao longo do curso do 
Zambeze, até Tete. Aqui a comitiva passou a contar com um importante 
apoio. Um soberano do interior tinha enviado uma embaixada para tentar 
estabelecer contactos com os brancos da costa e tendo contactado com a 
expedição que se dirigia para o interior, dispôs-se a ajudar a mesma, no 
sentido de conseguir o seu objetivo. Lacerda prosseguiu até Cazembe, 
onde acabou por falecer, vítima das doenças que contraiu no percurso. 
Percorreu cerca de 1 600 quilómetros, faltando-lhe perto de 800 para atin-
gir o Alto Cassai, região até onde penetravam sertanejos angolanos, que 
teriam apoiado no percurso até à costa ocidental de África.

Lacerda e Almeida deixou um diário no qual relatou a forma como 
decorreu a expedição, tendo deixado igualmente instruções para a con-
clusão da mesma, no caso de ele não sobreviver. No entanto, os seus 
companheiros optaram por voltar atrás, tendo assim ficado por concluir 
aquela que poderia ter sido a primeira expedição a ligar os dois territórios 
portugueses no sul de África. O manuscrito do Doutor Lacerda e Almeida 
encontra-se na Biblioteca Nacional do Brasil2. O texto foi publicado pela 
primeira vez, na forma impressa, nos Anais Marítimos e Coloniais, nos 
anos de 1844 e 1845, contendo igualmente o relato do capelão, Padre 
Francisco João Pinto, que assumiu a chefia da expedição, após a morte de 
Lacerda e Almeida3. O interesse destes textos assumiu alguma projeção 
internacional, tendo sido traduzidos para inglês em 18734, na época em 
que se concretizaram as grandes viagens de exploração ao interior do 
continente africano.

2 Instruções e Diário de Viagem que o Governador Francisco José de Lacerda e Almeida 
Escreveu sobre Sua Viagem para o Centro da África, Indo do Rio do Sena, no Ano de 
1798, disponível em: https://www.wdl.org/pt/item/234/, consultado em 30 de abril de 2019.

3 Anais Marítimos e Coloniais, 1844, pp. 286-300, pp. 303-314, pp. 334-343, pp. 
377-381, pp. 397-408, e 1845, pp. 29-26, pp. 63-77, pp. 108-120, 149-164, pp. 
199-208, pp. 264-278, pp. 321-337, pp. 364-372, pp. 428-437, pp. 468-481.

4 Francisco José de Lacerda e Almeida, Lacerda’s journey to Cazembe in 1798. 
Translated and annotated by captain R. F. Burton, F.R.G.S. Also journey of 
Pombeiros P. J. Baptista and Amaro José, across Africa from Angola to Tette on 
the Zambebe, translated by B. A. Beadle. And a résumé of the journey of MM. 
Monteiro and Gamitto, London, John Murray, Albemarle Street, 1873, disponível 
em: http://purl.pt/17187, consultado em 30 de abril de 2019.
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Ao longo do percurso, Lacerda e Almeida levou a cabo inúmeras 
observações astronómicas para determinação das coordenadas geográ-
ficas, tendo sido pioneiro neste género de observações, no continente 
africano. Além disso recolheu diversos outros dados de interesse para 
o conhecimento das regiões visitadas. O tradutor da sua obra para in-
glês realça esta faceta do explorador, que mesmo gravemente doente se 
preocupava com a recolha destes dados:

Dr. de Lacerda was not only a scientific traveller, but also a 
sympathetic, zealous, and hard-working man. In is worst times of 
sickness he remembers his compass, he makes observations of longi-
tude by Jupiter’s satellites, and he remarques the quality of ground, 
and its power of production.5

Daniel Augusto da Silva6

Daniel Augusto da Silva nasceu em Lisboa, a 16 de maio de 
1814, numa época bastante conturbada da vida portuguesa, com a Fa-
mília Real, ausente no Brasil. Em 1832 conclui o curso da Academia 
Real de Marinha, instituição que ao contrário daquilo que o nome 
pode indiciar, não estava ligada à Marinha. Concluído este curso, in-
gressou na Academia Real de Guardas-marinha, esta sim, integrada 
na Marinha e na qual ele adquiriu formação militar e naval, que com-
plementou a formação matemática que adquirira na outra Academia. 
Terminado este segundo curso em 1835, obteve autorização para cur-
sar o bacharelato em Matemática, na Universidade de Coimbra, o qual 
concluiu com sucesso em 1839. Como oficial de Marinha fez alguns 
embarques, nos primeiros anos da sua carreira, mas passou a maior 
parte da sua carreira em terra, pois tinha uma saúde bastante débil, 
que não lhe permitia embarcar.

5 [R. F. Burton], «Introduction of Dr. de Lacerda to the public. By the translator». 
In Lacerda’s journey to Cazembe in 1798…, pp. 5-6.

6 Sobre Daniel Augusto da Silva existem pequenos apontamentos biográficos em: 
https://tinyurl.com/y3tm79xb, https://tinyurl.com/y5c82b2y e: https://tinyurl.com/
y46e7jp6, consultados em 2 de maio de 2019. Sobre a mesma personagem foi de-
fendida, em 2013, uma dissertação de doutoramento que apresenta uma detalhada 
biografia sua, destacando o seu papel no campo do cálculo atuarial: Ana Patrícia 
Morais da Fonseca Martins, Daniel Augusto da Silva e o cálculo actuarial, Histó-
ria e Filosofia das Ciências, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2013, 
disponível em: https://tinyurl.com/y4evxg88, consultado em 2 de maio de 2019.
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A sua carreira naval centrou-se essencialmente no ensino. As-
sim, depois de terminar o curso de Matemática, regressou à Companhia de 
Guardas-marinhas. Em 1844, passou a examinador da cadeira de Artilharia, 
Geografia e Hidrografia, da Academia Real de Guardas-marinhas. Entretan-
to, no ano seguinte, esta foi substituída pela Escola Naval. Daniel Augusto da 
Silva esteve ligada a esta novel instituição desde a fundação da mesma, em 
1845. Começou por ser lente substituto das cadeiras onde se ministravam as 
matérias relacionadas com: Mecânica, Astronomia, Ótica e prática de obser-
vações astronómicas, passando mais tarde a lente proprietário da cadeira que 
compreendia o ensino de Artilharia, Fortificação, Geografia e Hidrografia.

Além da sua vertente pedagógica, Daniel Augusto da Silva foi um ma-
temático de renome internacional, com investigação de elevado nível em di-
ferentes áreas da matemática, tanto pura como aplicada. As primeiras obras 
que publicou são as mais exigentes em termos científicos, tendo apresentado 
alguns resultados inéditos, nomeadamente no estudo da Astática e das con-
gruências binómias. A sua investigação esteve bastante reduzida entre 1852 e 
1859, devido a ter estado doente durante um longo período. A partir de 1860 
dedicou-se ao estudo de assuntos do âmbito das Matemáticas Aplicadas, 
nomeadamente no cálculo atuarial e na análise das caraterísticas da chama 
gerada por diferentes tipos de combustível utilizados na iluminação pública.

Daniel Augusto da Silva foi sócio de diversas associações cientí-
ficas e culturais. Foi sócio da Academia das Ciências de Lisboa, tendo 
ascendido a sócio de mérito da mesma em 1859. Grande parte das suas 
publicações foram dadas à estampa sob patrocínio desta Academia. Foi 
fundador do Grémio Literário e sócio do Instituto de Coimbra. Faleceu 
em Oeiras, a 6 de outubro de 1878.

José Maria Dantas Pereira7

José Maria Dantas Pereira nasceu em Alenquer, a 1 de outubro de 
1772. Iniciou a sua carreira naval em setembro de 1788, quando assen-

7 Sobre José Maria Dantas Pereira existe um pequeno apontamento biográfico em: https://
tinyurl.com/yy8aqpy2, e um outro aqui: https://tinyurl.com/y5u2yr26, consultados ambos 
em 2 de maio de 2019. Sobre a mesma personagem foi defendida, em 2018, uma disser-
tação de mestrado que apresenta uma detalhada biografia sua, realçando particularmente 
o seu contributo para a pasigrafia: Tiago Manuel de Almeida, Biografia de José Maria 
Dantas Pereira, Ciências Militares Navais, especialidade de Marinha, Escola Naval, 2018, 
disponível em: https://tinyurl.com/yysv864r, consultado em 2 de maio de 2019.
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tou praça na Marinha e ingressou na Academia Real de Guardas-mari-
nhas. Alguns meses depois, em janeiro do ano seguinte, foi promovi-
do a Guarda-marinha e no final desse mesmo ano de 1789 promovido 
a Primeiro-tenente, não tendo passado pelo posto de Segundo-tenente. 
Em 1790 era professor de Matemática na Academia onde tinha ingres-
sado dois anos antes.

A sua ligação à Academia Real dos Guardas-marinhas prolon-
gou-se por vários anos, tendo sido Comandante da Companhia de 
Guardas-marinhas a partir de 1800. Quando a Família Real se deslo-
cou para o Brasil, devido à ameaça das Invasões Francesas, esta Com-
panhia acompanhou o monarca, e Dantas Pereira continuou a exercer 
o comando da mesma, no outro lado do Atlântico, tendo regressado 
pouco antes da revolução liberal de 1820. A partir dessa altura de-
sempenhou diversos cargos políticos, tendo-se mantido sempre fiel 
aos ideais conservadores. Por esse motivo, quando terminou a Guerra 
Civil, com a derrota de D. Miguel, Dantas Pereira optou por emigrar, 
primeiro para Inglaterra, depois para França, acabando por morrer em 
Montpellier, em 1836.

Os seus interesses de investigação estenderam-se a inúmeros 
campos do saber: matemática, especialmente na aplicação desta ciên-
cia à resolução de problemas práticos da navegação, mas também do 
comércio; história, política e legislação relacionada com a Marinha; 
religião; assuntos náuticos, nomeadamente navegação, tática naval e 
hidrografia, ou a pasigrafia, isto é a busca de uma linguagem univer-
sal, que pudesse ser entendida por todos. Deixou imensa obra publi-
cada, nalguns casos usando pseudónimos, como Justicola ou Lusitano 
Filantropo.

Dantas Pereira integrou diversas sociedades científicas, nomea-
damente a Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica para o De-
senho, Gravura e Impressão das Cartas Hidrográficas, Geográficas e 
Militares, criada em finais do século xviii, por iniciativa de D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho e destinada a promover o conhecimento de maté-
rias relacionadas com náutica e geografia e a Real Academia das Ciên-
cias de Lisboa. No âmbito destas duas associações produziu diversos 
trabalhos de investigação nos mais variados campos. Em 1827 foi 
nomeado membro da Sociedade Filosófica de Filadélfia.
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Marino Miguel Franzini8

Marino Miguel Franzini era filho de Miguel Franzini, matemáti-
co italiano que veio para Portugal a convite do Marquês de Pombal e 
que foi professor no Colégio dos Nobres e depois na Universidade de 
Coimbra, após a reforma desta, em 1772. Nascido em 21 de janeiro 
de 1779, Marino Miguel Franzini iniciou a sua carreira profissional na 
Marinha, tendo, nestes primeiros tempos de atividade realizado levan-
tamentos hidrográficos dos quais resultaram cartas portuárias e um 
roteiro da costa de Portugal, de grande qualidade, para a sua época.

Entretanto, passou para o Exército, prestando serviço na arma de 
Engenharia, tendo prestado serviço no Arquivo Militar. Na sequência 
da primeira Invasão Francesa, Junot organizou a Legião Portuguesa, 
destinada a combater ao lado dos franceses e Franzini foi integrado 
nela, com destino a França. No entanto, após ter participado na defesa 
de Saragoça regressou a Portugal e ao serviço na Marinha.

Grande defensor das ideias liberais, desempenhou diversas fun-
ções políticas, tanto no governo como no parlamento, denotando uma 
particular preocupação com as questões relacionadas com as finanças 
públicas. Desempenhou durante várias décadas as funções de Inspe-
tor9 da Real Fábrica de Cordoaria, tendo sido responsável por diver-
sas reformas da mesma, no sentido de melhorar a sua capacidade de 
produção.

Sócio da Real Academia das Ciências de Lisboa, deixou diversos 
textos publicados sob o patrocínio desta. Merecem particular destaque 
os seus contributos para os estudos estatísticos e para a meteorologia. 
Franzini foi pioneiro nas observações meteorológicas em Portugal, ten-
do realizado observações sistemáticas durante décadas e feito análises 
das mesmas, para tentar encontrar tendências de determinados fenóme-
nos. Faleceu em 29 de novembro de 1861.

8 A figura de Marino Miguel Franzini foi estudada em detalhe por Maria de Fátima 
Nunes, podendo ser consultada aqui: https://run.unl.pt/handle/10362/3988 a obra que 
ela publicou sobre a vida de Franzini. Existe igualmente um pequeno apontamento 
biográfico sobre ele em: https://tinyurl.com/yxqmc5eq, Ambos foram consultados 
em 2 de maio de 2019. No presente, está em fase de elaboração, na Escola Naval, 
uma dissertação de mestrado integrado dedicada à figura de Franzini.

9 Designação dada na época para um cargo que hoje designaríamos como Diretor.
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João Carlos de Brito Capelo10

João Carlos de Brito Capelo era irmão de um outro oficial de Ma-
rinha, que se distinguiu como explorador dos territórios africanos entre 
Angola e Moçambique, Hermenegildo Capelo. João Carlos era o se-
gundo, entre quatro irmãos e duas irmãs. Os outros dois irmãos também 
se distinguiram em termos científicos. Guilherme Augusto, também ele 
oficial de marinha, destacou-se também no continente africano e Félix 
António foi um distinto biólogo e oceanógrafo. 

João Carlos nasceu em Lisboa, a 8 de março de 1831. Ingressou na 
Escola Naval em 30 de setembro de 1845, no mesmo ano em que esta 
instituição foi fundada, pela rainha D. Maria II, substituindo a Acade-
mia de Guardas-marinhas, que vinha desde o reinado de D. Maria I. Foi 
promovido a Guarda-marinha em novembro de 1850 e nos primeiros 
anos como oficial esteve embarcado em diversos navios. Contudo, a sua 
comissão mais longa foi no brigue Mondego, atribuído à Estação Naval 
de Macau, que na época abrangia também Timor, tendo regressado em 
novembro de 1853. Realizou ainda uma viagem a Angola, em 1854, no 
brigue Moçambique.

Entretanto, em 1853 tinha sido proposta, por Matthew Fountaine 
Maury, oficial da Marinha dos EUA, a criação de uma rede mundial 
de recolha de dados meteorológicos, para conhecer as condições pre-
dominantes, nos diversos mares e oceanos, em diferentes épocas. Por-
tugal aderiu logo a esta rede, por iniciativa do Dr. Guilherme Pegado, 
professor da Escola Politécnica e diretor do Observatório D. Luís, que 
funcionava naquela escola. Em 19 de dezembro de 1855, João Cape-
lo, ainda Segundo-tenente, foi nomeado para coadjuvar o Dr. Pegado. 
Permaneceu ligado ao Observatório até 1901, ano em que se reformou, 
sendo diretor do mesmo a partir de 1875.

Sócio da Real Academia das Ciências de Lisboa, revelou-se um in-
vestigador de relevo na área da geofísica, nomeadamente com estudos 

10 Sobre João Carlos de Brito Capelo foi defendida, em 2017, uma dissertação de 
mestrado que apresenta uma detalhada biografia sua, realçando particularmente 
os seus contributos nas ciências geofísicas: André Pires Fernandes, Biografia de 
João Carlos de Brito Capelo, Ciências Militares Navais, especialidade de Mari-
nha, Escola Naval, 2017, disponível em: https://tinyurl.com/yysv864r, consultado 
em 2 de maio de 2019. 
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no campo do magnetismo terrestre e da meteorologia. Foi ainda pio-
neiro no uso da fotografia para observação de manchas solares. Fa-
leceu a 2 de maio de 1901, pouco tempo depois de se ter reformado.

Venceslau José de Sousa de Morais11

Venceslau José de Sousa de Morais nasceu em Lisboa, no dia 30 
de maio de 1854. Existem referências a um particular interesse dele 
pela escrita, desde tenra idade, certamente por influência de seus 
pais, que nele cultivaram o gosto pela cultura.

Ingressou na Escola Naval com 18 anos tendo aqui concluído 
o curso de Marinha em 1875. Como acontecia com a generalidade 
dos oficiais de Marinha na sua época, ao terminar a Escola Naval 
Venceslau de Morais embarcou, com destino aos territórios ultra-
marinos. Prestou serviço em Moçambique e em Macau, tendo sido 
professor de liceu nesta cidade. Nesta função conheceu Camilo Pes-
sanha, também professor do mesmo liceu, tendo-se desenvolvido 
uma forte amizade entre os dois escritores. Os navios estacionados 
em Macau também se deslocavam a Timor, tendo Venceslau conhe-
cido igualmente esta colónia.

A sua longa permanência no Oriente, fez despontar nele o fas-
cínio pelas culturas orientais. Durante a sua estadia em Macau es-
tabeleceu uma relação amorosa com Vong Ioc Chan, jovem anglo-
-chinesa, conhecida por Atchan. Desta relação nasceram dois filhos. 

11 Sobre Venceslau José de Sousa de Morais pode consultar-se um pequeno aponta-
mento biográfico em https://tinyurl.com/y2emxhku, e outro aqui: https://tinyurl.
com/yyfue373, para mencionar apenas dois dos vários sites sobre este escritor. 
Em 2012 foi defendida, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Uni-
versidade Nova de Lisboa, uma dissertação sobre ele: Maria Margarida da Silva 
Faria Capitão, Entre duas civilizações: O Universo de Leituras em Wenceslau de 
Moraes, dissertação de mestrado em Ensino do Português como Língua Segunda 
ou Estrangeira, disponível em https://tinyurl.com/y2x9lem5. Existe uma associa-
ção dedicada à divulgação da vida e obra deste divulgador da cultura oriental: a 
Associação Wenceslau de Moraes. Embora se dedique essencialmente a divulgar 
a vertente literária de Morais, escolheu para sua sede o Museu de Marinha, sinal 
evidente de que também se interessa pelo seu papel enquanto oficial de Marinha. 
As suas atividades podem ser consultadas aqui: https://tinyurl.com/y4426ypv. 
Todas as ligações mencionadas nesta nota foram consultadas em 26 de maio de 
2019.
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Mais tarde, quando Venceslau se estabeleceu no Japão deixou esta 
família, mas assegurou sempre a sua subsistência.

Esse fascínio pelo Oriente levou Venceslau a procurar perma-
necer por lá, para o resto da sua vida. A sua última visita ao Portugal 
europeu ocorreu em 1891. Em Macau desempenhou funções de Ime-
diato da Capitania. Nesse cargo participou na fiscalização do comér-
cio do ópio, entre outras tarefas. Mas o país que realmente ficou no 
coração de Venceslau foi o Japão. O seu primeiro contacto com este 
país ocorreu em 1889, onde se deslocou em viagem turística. Cerca 
de dez anos depois deslocou-se para o país do Sol Nascente, onde 
passou a viver. Em 1899 passou a desempenhar funções de cônsul 
em Kobe. Entretanto casou com Ó-Yoné. Quando esta morreu, em 
1912, Venceslau de Morais sofreu imenso. Demitiu-se das suas fun-
ções de cônsul e de oficial de Marinha, mudou-se para Tokushima, 
onde estava sepultada a sua amada e adotou os hábitos japoneses no 
seu dia-a-dia. Em Tokushima passou a viver com uma sobrinha de 
O-Yoné, Ko-Haru, mas também esta veio a falecer três anos depois. 
Este novo desgosto contribuiu para um isolamento cada vez maior 
de Venceslau de Morais. Acabou por falecer em 1 de julho de 1929 
e as suas cinzas ficaram num pequeno túmulo, ao lado das de Ko-
-Haru.

Venceslau de Morais contribuiu significativamente para o forta-
lecimento das relações entre Portugal e o Japão, assumindo um papel 
de relevo enquanto cônsul. Apesar de gradualmente se ter «converti-
do» à cultura japonesa, manteve sempre uma forte ligação epistolar 
com a sua família e com inúmeros amigos que tinha em Portugal. As 
inúmeras obras que publicou, em Portugal, são fundamentais para 
um conhecimento profundo da cultura japonesa.

Henrique Lopes de Mendonça12

Henrique Lopes de Mendonça nasceu em Lisboa, no dia 12 de 
fevereiro de 1856. Seu pai, António Raulino Lopes de Mendonça, 
funcionário da Câmara dos Deputados, era uma pessoa de convic-

12 Sobre Henrique Lopes de Mendonça existe uma página na qual se apresenta di-
versa informação relativa à sua vida, incluindo a digitalização de alguns estudos 
biográficos: http://www.lopesmendonca.net/. 
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ções democráticas, tendo participado nas lutas liberais que se desen-
rolaram na primeira metade do século. Uma outra pessoa que exer-
ceu grande influência sobre o jovem Henrique foi seu tio, António 
Pedro Lopes de Mendonça, defensor de ideias socialistas. Apenas 
conviveu com o tio até aos nove anos, e grande parte desse con-
vívio ocorreu no auspício de Rilhafoles, onde o tio foi internado 
por doença mental. Apesar disso, o tio foi «responsável» pela ida 
de Henrique para a Marinha, pois também ele tinha iniciado uma 
carreira naval, embora tenha durado pouco tempo; e foi igualmen-
te «responsável» pelo gosto pelas letras, pois o tio notabilizou-se 
no campo da escrita. Desde muito jovem que Henrique demonstrou 
interesse pela escrita, tendo redigido a sua primeira peça de teatro 
quando tinha apenas nove anos.

Ingressou na Escola Naval em outubro de 1871 e foi promovido 
a Guarda-marinha em novembro de 1874. Durante os primeiros dez 
anos da sua carreira esteve embarcado na maior parte do tempo, 
tendo realizado diversas viagens pela Europa e por África, particu-
larmente pelas colónias portuguesas, neste último continente. Entre-
tanto, em 1880 casou com Amélia Bordalo Pinheiro, irmã de Colum-
bano e de Rafael. Deste casamento nasceram duas filhas e um filho, 
tendo todos eles uma tendência natural para as artes, certamente 
fruto do ambiente familiar envolvente, embora profissionalmente o 
filho tenha seguido uma carreira militar, como oficial de engenharia.

A carreira naval de Lopes de Mendonça foi decorrendo mais 
ou menos normalmente, tendo atingido o posto de Capitão-de-mar-
-e-guerra em 1909. Simultaneamente, em paralelo, foi-se sempre 
dedicando à escrita. Por esse motivo foi convidado a participar em 
investigações de cariz histórico. Ainda Primeiro-tenente, em 1889, 
recebeu o encargo de elaborar uma obra gigantesca, dedicada aos 
feitos da Marinha ao longo dos séculos. Decorridos cerca de vinte 
anos, ao ser questionado sobre o andamento da obra queixou-se do 
facto de nunca ter contado com ninguém para o auxiliar nesta tarefa 
de grande dimensão.

Apesar de nunca ter concretizado a publicação da referida obra, 
as suas pesquisas em bibliotecas e arquivos levaram-no a escrever 
inúmeros textos relacionados com diferentes eventos comemorati-
vos, desde o centenário do nascimento do Infante D. Henrique, em 
1894, aos centenários da tomada de Ceuta e da morte de Afonso 
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de Albuquerque, em 1915, passando pelo centenário da chegada de 
Vasco da Gama à Índia, em 1898. Publicou ainda diversas obras 
onde se nota uma grande profundidade a nível da investigação, me-
recendo destaque: Estudos sobre os navios portugueses nos séculos 
xv e xvi, e O Padre Fernando Oliveira e a sua obra náutica, con-
siderados textos pioneiros dos estudos de Arqueologia Náutica em 
Portugal. Redigiu inúmeras obras poéticas e peças de teatro, sendo 
algumas destas dedicadas a temas históricos. Traduziu obras de di-
versos autores estrangeiros, dos quais se destacam: Charles Dickens, 
Júlio Verne e Conan Doyle.

Foi um republicano convicto, certamente devido ao ambiente 
familiar em que foi criado. Ainda jovem oficial de Marinha, durante 
a sua estadia em Angola, candidatou-se a deputado republicano por 
Luanda. Na sequência do protesto contra o Ultimato Britânico de 
1890, Lopes de Mendonça escreveu a letra de A Portuguesa. Este 
poema foi adotado como Hino Nacional após a implantação da Re-
pública. Por ocasião do Ultimato escreveu um poema de protesto, 
Delenda Albion, que começou por publicar sob pseudónimo, tendo 
em conta a sua condição militar. Pouco tempo depois um excerto 
desse poema foi publicado, desta vez assinado pelo autor, no se-
manário Pontos nos ii, dirigido pelo seu cunhado Rafael Bordalo 
Pinheiro. Neste periódico eram abertamente criticadas as atitudes 
da monarquia.

Henrique Lopes de Mendonça desempenhou funções docentes 
por diversas vezes. Logo após terminar a Escola Naval, ainda Guar-
da-marinha, tomou a iniciativa de dar lições às praças do navio em 
que estava embarcado, por forma a possibilitar que esses militares 
pudessem ler e escrever. Ainda na Marinha, foi mais tarde instrutor 
da Escola de Artilharia. Fora da Marinha foi professor de Geografia, 
História e Literatura na Escola de Belas Artes, durante quase trinta 
anos. Foi membro de diversas associações culturais, tanto nacio-
nais como estrangeiras, destacando-se a Sociedade de Geografia de 
Lisboa; a Academia das Ciências de Lisboa, da qual foi presiden-
te; Academia Brasileira de Letras; e foi membro honorário do PEN 
Club de Londres.

Henrique Lopes de Mendonça faleceu em 24 de Agosto de 
1931, em Lisboa.
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PERSONALIDADES DA UNIVERSIDADE   
DE COIMBRA

José Monteiro da Rocha13

José Monteiro da Rocha nasceu em Canavezes, no dia 25 de junho 
de 1834. Pouco se conhece sobre a sua juventude, sabendo-se que terá 
ingressado na Companhia de Jesus em 1752. Nesse mesmo ano teria via-
jado para o Brasil, tendo obtido formação no Colégio de Todos os San-
tos, em São Salvador da Baía. Em 1759, com a expulsão dos Jesuítas do 
território nacional, Monteiro da Rocha passou para o clero secular. Ain-
da permaneceu alguns anos no Brasil tendo sido professor de Gramática 
Latina e Retórica, classes criadas em todas as vilas e cidades do país, no 
âmbito de uma reforma, do ensino menor, levada a cabo pelo Marquês de 
Pombal, após a expulsão dos Jesuítas.

Regressado à metrópole em 1766, Monteiro da Rocha matriculou-se 
na Universidade de Coimbra em 1767, onde obteve o grau de bacha-
rel em Cânones, em 1770. Durante a sua estadia em Coimbra tornou-se 
amigo de Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho, que foi o reitor 
que implementou a reforma da Universidade de Coimbra, ordenada pelo 
Marquês de Pombal e implementada em 1772. Graças a esta ligação en-
tre Coutinho e Monteiro da Rocha, este último foi envolvido ativamente 
nessa reforma, sendo o responsável pelos estatutos das chamadas «facul-
dades científicas», sendo ele quem definiu o plano curricular e os progra-
mas do «Curso Matemático». A sua vida ficou ligada, durante décadas, à 
Universidade, como professor e mais tarde diretor da Faculdade de Ma-
temática. Foi igualmente o responsável pela criação e apetrechamento do 
Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra, do qual veio a 
ser Diretor Perpétuo. Foi ainda Vice-reitor da Universidade.

13 Fernando José Bandeira de Figueiredo defendeu em 2011 uma dissertação de dou-
toramento sobre José Monteiro da Rocha: José Monteiro da Rocha e a actividade 
científica da “Faculdade de Mathematica” e do “Real Observatório da Universi-
dade de Coimbra: 1772-1820, tese de doutoramento em Matemática (Matemática 
Aplicada) apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra, disponível em: https://tinyurl.com/yy7o4tkk. Da autoria do mesmo in-
vestigador, pode consultar-se uma interessante síntese biográfica disponível em: 
https://tinyurl.com/y25llqn7. Ambos os endereços eletrónicos foram consultados 
em 8 de junho de 2019.
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Monteiro da Rocha distinguiu-se na investigação em duas áreas com 
uma forte ligação à Marinha: a astronomia e a navegação. O seu interesse 
por estes assuntos revelou-se bem antes de ter frequentado a Universida-
de de Coimbra, sinal da sólida formação científica que adquiriu no âmbi-
to da Companhia de Jesus. Na Baía observou em 1759 o cometa Halley e 
na sequência das suas observações redigiu o Sistema Físico Matemático 
dos Cometas. Entretanto, começou a dedicar-se ao estudo da questão da 
longitude no mar, certamente o mais importante assunto científico do seu 
tempo. Conhecedor dos mais importantes desenvolvimentos ocorridos 
sobre o assunto, redigiu um manuscrito intitulado Método de achar a 
longitude geográfica, sobre a utilização do método das distâncias lunares, 
tendo aproveitado a viagem de regresso do Brasil para experimentar o 
referido método no mar.

Mas os seus estudos sobre a longitude não se ficam por aqui. Mais 
tarde preparou Tabuada Náutica para o cálculo das longitudes, que ofe-
receu à Sociedade Real Marítima e na qual expõe os passos a seguir para 
cálculo da longitude pelo método das distâncias lunares. Aliás foi no âm-
bito da Sociedade Real Marítima e também no da Academia das Ciências 
de Lisboa que apresentou diversos estudos e propostas para resolver este 
problema, primordial para uma navegação mais segura. Dentro da Aca-
demia das Ciências defendeu a publicação de umas Efemérides Náuticas, 
segundo o modelo do Nautical Almanac, criado propositadamente para 
facilitar o cálculo da longitude pelas distâncias lunares.

José Monteiro da Rocha faleceu em São José de Ribamar no dia 11 
de dezembro de 1819, assinalando-se este ano o segundo centenário da 
sua morte.

Frei Francisco de São Luís (Cardeal Saraiva)14

Francisco Justiniano Saraiva nasceu em Ponte de Lima, no dia 26 
de janeiro de 1766. Seguiu uma carreira religiosa, tendo sido ordena-

14 A figura do Cardeal Saraiva tem sido tema de inúmeros estudos ao longo dos tempos. 
Recentemente, o autor deste pequeno apontamento biográfico redigiu dois textos sobre 
o Cardeal, os quais se encontram online e contêm indicação de bibliografia sobre esta 
personalidade. O primeiro destes textos apresenta uma biografia geral sobre o Cardeal 
Saraiva e pode ser consultado em: https://tinyurl.com/y46x86b6, enquanto o segundo 
é dedicado aos seus contributos para a história dos descobrimentos: https://tinyurl.com/
y3qsderq. Ambos os endereços eletrónicos foram consultados em 8 de junho de 2019.
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do monge beneditino um dia depois de ter completado dezasseis anos, 
tendo nessa altura mudado o nome para Francisco de São Luís, embora 
tenha sido mais conhecido como Cardeal Saraiva. No campo religioso 
de destacar ainda o facto de ter sido Bispo de Coimbra e Cardeal Pa-
triarca de Lisboa. Tendo falecido em 7 de maio de 1945, ficou sepultado 
no Panteão dos Cardeais, no Mosteiro de São Vicente de Fora.

A sua vida caraterizou-se por uma constante intervenção pública, 
sempre em defesa de ideais liberais. Em 1808 integrou a Junta que se 
formou no Minho, para combater os invasores franceses. Durante o 
processo que conduziu à instauração da monarquia constitucional fez 
parte da Junta Provisória do Supremo Governo do Reino, que se for-
mou no Porto. Foi diversas vezes deputado. Durante o período em que 
D. Miguel reinou, Saraiva retirou-se para o Mosteiro da Serra de Ossa, 
retomando a intervenção política em 1834, terminada a Guerra Civil.

Doutor em Teologia, pela Universidade de Coimbra, dedicou parte 
da sua vida à mesma Universidade, onde foi professor de Matemática, 
no Colégio de São Bento, tendo desempenhado igualmente o cargo de 
reitor. Foi sócio da Academia das Ciências de Lisboa, a qual premiou 
a excelência de alguns dos seus trabalhos, tendo sido igualmente vice-
-presidente da mesma.

Ao longo da sua vida foi publicando inúmeros textos e redigin-
do outros que deixou inéditos. Pouco depois da sua morte, um sobri-
nho seu, António Correia Caldeira, publicou toda a documentação que 
herdara do tio, ou seja, os textos anteriormente publicados, juntamente 
com aqueles que estavam inéditos. As Obras Completas do Cardeal 
Saraiva compõem-se de dez volumes, sendo os textos maioritariamente 
dedicados a estudos históricos. O quinto tomo incorpora os textos que 
ele dedicou à história dos descobrimentos.

Os estudos historiográficos do Cardeal Saraiva são inovadores para 
o seu tempo, pois ele preocupou-se em sustentar todas as suas ideias 
recorrendo a documentação existente sobre os assuntos que analisou. 
A maior parte dos seus estudos sobre história dos descobrimentos, ti-
nham como principal objetivo contrariar uma corrente que defendia que 
os Franceses tinham sido pioneiros nas viagens de descobrimento no 
Atlântico. A constante referência a fontes das mais variadas origens ser-
ve para dar mais força às suas afirmações. Obviamente que hoje temos 
acesso a muito mais documentação do que aquela que ele conseguiu 
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consultar e, portanto, algumas das ideias que defendeu são consideradas 
ultrapassadas. Contudo, ele foi pioneiro na apresentação de algumas 
teses que ainda hoje merecem discussão, como a eventual política de 
sigilo dos descobrimentos portugueses ou a possibilidade de o Brasil 
já ser conhecido pelos Portugueses antes da viagem de Pedro Álvares 
Cabral, em 1500. Frei Francisco de São Luís foi membro da Associação 
Marítima e Colonial, criada na década de 1830 para estudar assuntos li-
gados ao mar e às colónias, estando a história incluída nesses assuntos. 
Curiosamente, um outro membro ativo desta associação era o Visconde 
de Santarém. Politicamente estavam em campos completamente opos-
tos, sendo o Visconde um miguelista convicto, que partiu para o exílio 
com a derrota de D. Miguel. No entanto, no campo historiográfico esta-
vam do mesmo lado e tinham um mesmo propósito, contrariar as teses 
da prioridade francesa nos descobrimentos atlânticos.

Em jeito de conclusão, resta referir que o propósito deste pequeno 
texto, assim como da comunicação que esteve na origem do mesmo, foi 
mostrar os contributos de alguns oficiais de Marinha (e de duas perso-
nalidades ligadas à Universidade de Coimbra) para a ciência e a cultura 
marítima e nacional. Muitos outros nomes poderiam ter sido analisados, 
mas tal tornaria este texto bastante mais extenso, pelo que nos ficamos 
por esta breve amostragem.
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RESUMO

Procuraremos com base em vá-
ria documentação encontrada em 
leilões de documentos de recen-
te documentação encontrada no 
Arquivo Histórico da Marinha e 
Observatório Astronómico de Lis-
boa dar a conhecer o pensamento 
do Almirante sobre temáticas da 
Marinha, da Geodesia e a Astro-
nomia. Começando primeiro por 
uma descrição do seu funeral já 
que perfazem 60 anos do seu fa-
lecimento.
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ABSTRACT

We will seek, based on several 
documents found in auctions of 
documents of recent documenta-
tion found in the Historical Ar-
chive of the Navy and the Astro-
nomical Observatory of Lisbon, 
to make known the thoughts of 
the Admiral on the themes of the 
Navy, Geodesy and Astronomy. 
First starting with a description 
of his funeral since they are 60 
years after his death.
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Gago Coutinho nasceu às 3:30h da madrugada do dia 17 de 
Fevereiro de 1869 em Belém, no nº 51 da Calçada da Ajuda num 
pequeno prédio de rés-do-chão e primeiro andar, e não no Algarve2 ou 
Luanda como alguns apontam.3  Há 150 anos.

Em Fevereiro de 1959 entra no Hospital com um ataque cardíaco 
e com problemas renais tendo sido assistido pelos médicos Capitães- 
-tenentes Galvão Rocha e Mendes Fuga. Muitos foram os populares que 
se deslocaram ao Hospital. 

Ainda deu prenúncios de melhoras. Os médicos acharam-no livre 
de risco, pois desejou tornar a trabalhar, ordenando que lhe trouxessem 
um exemplar dos Lusíadas e o seu estirador, mas já não teve energia 
para terminar a sua investigação, para as comemorações henriquinas 
de 1960. 

A 18 de Fevereiro leu os jornais da manhã e pediu para ir para a 
sua residência preocupado com os seus textos. Às 14.00h pediu para 
vir o Padre José Correia da Cunha para a extrema-unção, revelou 
que contava viver mais alguns anos, pois tinha também “imensas coisas 
a fazer”, e que solicitara a assistência do padre porque gostava ter tudo 
em dia e em ordem. O estado de saúde piorou e às 16.00h entrou em 
coma. Duas horas depois os olhos do velho almirante eram fechados 
pelo Comodoro Luís de Noronha Andrade. Perfazendo agora 50 anos 
sobre a sua morte.

Não chegou a celebrar os seus 90 anos no Rio de Janeiro, como era 
seu desejo. A Marinha nunca o esqueceria ao contrário de uma parte da 
sociedade civil portuguesa.

O corpo é velado por amigos, pela sua governanta e criada, na 
capela do antigo Arsenal da Marinha.4

1 Atualmente nº 27.
2 Hipótese sugerida por Jaime Cortesão. 
3 “Está neste caso o jornal Província de Angola, que no seu nº 2332, de 8 de Ju-

nho de 1933, ao noticiar a passagem em Luanda, a bordo de um barco nacional, 
do almirante Gago Coutinho, publicava o seu retrato e fazia-o acompanhar da 
seguinte legenda: «Nasceu em Luanda em 17 de Fevereiro de 1869.»” Cit. por 
Pinheiro Corrêa - Gago Coutinho, Precursor da Navegação Aérea, Porto, Portu-
calense Editora, 1969.

4 COUTINHO, Gago - [Carta] 1951 Julho 5, Lisboa [ao] amigo Moura Bras [Ma-
nuscrito]. 1951. Autogr.. Acessível na Colecção Particular Moura Braz. Lisboa. 
Portugal. S/n.
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1- Funeral de Gago Coutinho

As individualidades sucedem-se para o cortejo fúnebre na sua 
maior parte pessoas com quem privou pessoalmente:

O Chefe do Estado-Maior da Armada Almirante Guerreiro de 
Brito; o Ministro da Marinha Almirante Quintanilha Mendonça Dias; os 
Ministros do Exército, do Ultramar, das Finanças, da Justiça, secretários 
e subsecretários de estado; o Almirante Nuno de Brion; o Comandante 
Marques Esparteiro; o Comandante Oliveira Pinto; o Comandante 
Sousa Uva; o Comandante Mendes Cabeçadas; o General Luís 
Domingues; o General Cotta de Morais; o Comodoro António Negrão 
Neto; o Comodoro Sarmento Rodrigues; o Comodoro Oliveira Barbosa; 
o Capitão-de-Mar-e-Guerra José Salvador Mendes; o Coronel Mateus 
Cabral; o Comandante Henrique Tenreiro; o Capitão-de-Fragata Silva 
Ponce; o Professor Reinaldo dos Santos; o Professor Vitorino Nemésio; 
o Professor Leonardo de Sousa Castro Freire; o Professor Jaime 
Cortesão; o General Aníbal Vaz; o Brigadeiro João Cunha Baptista; o 
Coronel Pinheiro Corrêa; o Dr José Pontes; o Comandante José Cabral; 
o Comandante Soares de Oliveira; o Comandante Albano de Oliveira; 
os Adidos Navais da Inglaterra, da Espanha e dos Estados Unidos; o 
Adido Militar da Alemanha Ocidental; o Embaixador do Brasil, Dr 
Álvaro Lins; a Família do Embaixador Duarte Leite; o Piloto Carlos 
Blek; o Piloto Fernando Brito Pais, da família do malogrado aviador; 
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os Drs. Pedro e Zeferino de Sacadura Cabral, a Dª Maria José Sacadura 
Cabral Ferreira da Camara, a Dª Fernanda de Sacadura Cabral, irmãos 
do seu camarada; Manuel da Costa Mesquitella, dos Amigos de Lisboa; 
o Engenheiro Carlos Garcia Alves; o Director da Faculdade de Ciências 
de Lisboa, António Pereira Forjaz; o Ministro de Educação, Professor 
Francisco de Paula Leite Pinto; o Almirante Filipe Castela; o Almirante 
Sousa Dias; o Almirante Correia Pereira; o Escritor Augusto Casimiro 
dos Santos; o General D. Fernando Pereira Coutinho; o Professor 
António Maria Godinho; o Doutor Osório Vaz; o Dr Acácio Augusto 
Cardoso Gouveia; o Director do Diário de Lisboa, Dr Norberto Lopes; 
o Chefe de Estado Maior da Força Aérea, General Carlos Mário Sancho 
de Castro Costa Macedo; os Presidentes da Assembleia Nacional e da 
Câmara Corporativa; o Dr Pedro Teotónio, Ministro da Presidência, em 
representação do Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar 
que se encontrava a recuperar de uma pneumonia, entre outros.5

A população encheu as ruas e a RTP utilizou pela primeira vez 
duas câmaras em simultâneo. Recebeu as dignidades análogas às que 
são semelhantes aos ministros da Marinha e do Exército nas quais 
tomaram parte todas as forças disponíveis da Armada, de um regimento 
de cavalaria e baterias para as salvas de estilo. O governo decidiu ainda 
a demonstração de luto nacional, com as bandeiras a meia adriça até ao 
pôr-do-sol do dia do cortejo fúnebre. 

Saiu às 10h para o cemitério da Ajuda coberto com a bandeira 
nacional, a bandeira da Sociedade de Geografia de Lisboa e a bandeira 
da Associação de Bombeiros Voluntários do Porto, onde foi sepultado 
em campa rasa 6 com a epígrafe:

Gago Coutinho
____________

Geógrafo
(1869-195_ )7

5 Diário de Lisboa, Lisboa, Ano 39º, Nº13002 (19-02-1959).
6 Já se encontravam sepultados na referida campa, o seu Pai, a sua mãe adoptiva, 

Maria Augusta Pereira e a governanta Teresa de Jesus.
7 Deixara o nº em aberto, já prevendo a proximidade da morte.
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Não foi com a bandeira da armada porque nunca quisera muitas 
dignidades, mas sim a simplicidade que procurara na sua vida.

A Câmara Municipal do Funchal e a Junta Geral do Distrito 
comunicaram os seus pêsames e o Governador da Madeira, Camacho de 
Freitas, solicitara ao comodoro Sarmento Rodrigues que representasse 
a Madeira nas exéquias fúnebres.

Recentemente foi-nos dado a conhecer três fundos documentais, 
um primeiro, de que falámos nas Jornadas do Mar, e que se refere a um 
conjunto de periódicos locais e regionais que pertenceu ao Engenheiro 
Miguel Eugénio Galvão de Melo Mota, que tinha um fascínio por 
colecionar notícias do Almirante. Um segundo fundo deveu-se à  
descoberta de documentação no Observatório Astronómico de Lisboa, 
pela Engenheira Paula Santos que logo me contactou.

2- Gago Coutinho na capa do “Mundo Ilustrado”
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A mesma coisa aconteceu no Arquivo Histórico da Marinha 
quando a sua curadora, Dr.ª Isabel Beato, procurava umas fotografias 
e se deparou com duas pastas desconhecidas (Caixa 735_2_3 e Caixa 
1410_3_2). Pediu-me para atestar se o “Projeto de Aparelho de sinais 
por luz elétrica” era efectivamente de Carlos Viegas Gago Coutinho8.

Dentro da Caixa 1410_3_2 encontrámos três ilustrações de navios 
muito semelhantes (Caravela Bérrio; Nau São Gabriel; a caravela usada 
por Bartolomeu Dias) às que se encontram na Sociedade de Geografia 
de Lisboa, aguardando publicação merecida. 

Na Caixa 735_2_3, do Arquivo Histórico da Marinha, pode ler-se 
acerca de um castigo que foi atribuído a Gago Coutinho em 1884, com 
4 dias de prisão ao voltar a Portugal, já que terá desrespeitado os seus 
dirigentes, sendo recidivo neste tipo de situações. Aqui foi o caso de 
se sentar de chapéu posto na cabeça de forma inconveniente na sala do 
Conselho do Almirantado, ”isto sem pedir vénia e ter altercação com 
um oficial, seu superior – subalterno da 9ª repartição que estava na 
mesma sala.”

Pediu que a pena fosse cumprida, um dia no Quartel do Corpo de 
Marinheiros e os restantes três dias no Couraçado Vasco da Gama.9 E 
que fosse escrito e anunciado na Ordem da Armada com a informação 
clara de que o que originou a incorrecção que levou à punição, foi “por 
se recusar a tirar o bonet estando armado.”10

8 Do qual falaremos nas Memórias da Academia de Marinha.
9 Conselho do Almirantado – [Nota 514, do Corpo de Marinheiros da Armada ao 

Conselho do Almirantado, sobre o castigo de Gago Coutinho] [Manuscrito]. 25 
de Junho de 1894. Autogr. Acessível no Arquivo Histórico da Biblioteca Central 
da Marinha. Junqueira. Portugal.  ARQUIVO DA MARINHA, Documentação 
Avulsa: Processos Individuais de Oficiais da Armada – Classe Marinha, Caixa 
Nº 735 _2_3.

10 Ibidem, 25 de junho de 1894.
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3- Documento sobre Gago Coutinho

Num outro documento refere-se à fragata D. Fernando (Dom 
Fernando II e Glória) onde repetiu o que um oficial de marinha 
divulgou no Diário de Notícias, apesar do actual Ministro do Ultramar 
ser um entusiasta da mesma “(…) que a avaliava de um navio de grande 
e fascinante concepção. 11 Ou seja salientou o ridículo da comparação 
com a HMS Victory que entrou na batalha de Trafalgar onde o Almirante 
Horatio Nelson perdeu a vida, salientado que este “é um barco cheio de 
glória”. Segundo Gago Coutinho “A nossa fragata, a respeito de glória, 
nem a do nome é conhecida. “12

11 OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO DE LISBOA, 7 de novembro de 1938.
12 Ibidem, S/D.
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A 9 de Agosto de 1897, já com seis anos de serviço no além-mar e 
tendo passado só vinte e dois meses em Lisboa, manifestou a sua recusa 
em considerar que a sua nomeação para a Divisão Naval de África Oriental 
fosse qualquer tipo de penalização por incorrecções pesadas, praticadas a 
bordo do Pêro de Alenquer. Nenhuma punição foi, pois, aplicada e pretendeu 
responder no conselho de disciplina sobre a sua atitude na embarcação a 
caminho de Moçambique, mas nada foi contrário ao que disse.13

Em documento não datado expõe algumas considerações 
que permitem completar as características pessoais do Almirante, 
nomeadamente as suas questiúnculas com os jornais que se agravariam 
no futuro.

“Defeitos todo nós temos. E o mal está menos neles do que em 
pretender ocultá-los. Eu tenho o de ser um incorrigível maçador 
e bem o mostro.
Cá me tem, por isso, novamente a importunar V. Exª com uns 
reparos ao artigo de hoje no «D.N.».
Diz V. Exª «… nunca nenhum governo nosso teve ocasião de convidar 
as esquadras do Universo a reunirem-se em Lisboa…».
Peço perdão de contradizer V. Exª, mas em Julho de 1898, por ocasião 
das festas do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para 
a Índia, estiveram no Tejo navios de todas as marinhas de guerra.”14 

A 9 de Agosto de 1912, é esclarecido pelo Major General da Armada 
que o então Capitão-Tenente Carlos Viegas Gago Coutinho teria recebido 
guia a 5 do corrente por nomeação a função de comissário da delimitação 
de fronteiras coloniais, com as missões inglesa e belga. A sua tomada de 
posse não implicou o acesso a promoção pelo facto de ter sido admitido 
no quadro o Capitão-tenente Jaime Daniel Leotte do Rego.

Noutro tipo de correspondência, encontramos ofícios e requerimentos 
como aquele em que Gago Coutinho requer que lhe seja contado o tempo 
“como tirocínio de embarque o tempo que fez serviço militar em tempo 
de guerra a bordo dos referidos paquetes, para todos os efeitos menos 
vencimentos. ”15 Tal como o que exerceu na missão de geodesia pelos 

13 ARQUIVO DA MARINHA, Documentação Avulsa: Processos de Oficiais da 
Armada – Classe Marinha, Caixa Nº1410 3-2, 9 de agosto de 1897. 

14 Ibidem, S/D.
15 OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO DE LISBOA, 10 de fevereiro 1917. 
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territórios coloniais e acompanhou a ida de contingentes de homens, 
aquando da primeira guerra mundial, durante o tempo de “passageiro 
nos vapores Ambaça e Mossamedes.” A bordo comportou-se como um 
capitão de bandeira, com os perigos inerentes e requereu que lhe fosse 
contado o tempo, mas a Majoria General da Armada afirmava em 1917, 
nada constar “que o requerente tivesse embarcado nos paquetes da 
Empreza Nacional de Navegação em comissão de serviço nas Colónias 
como expõe na sua petição.”

No mesmo ano dirigia-se ao Director Geral das Colónias 
relativamente à inconveniência de retorno à Marinha, antes de concluir 
os seus trabalhos de cartógrafo em curso, concordando o Ministro da 
Marinha, exarando o seguinte despacho:

“Concordo em que seja dispensado do tirocínio, atendendo aos 
grandes serviços que tem prestado no Ministério das Colónias em 
serviço da cartografia, sendo, portanto, considerado ao abrigo do 
artigo 116º do decreto de 14 de Agosto de 1892.”

Sobre a sua promoção Gago Coutinho, expusera a situação ao 
Ministro das Colónias que lhe respondeu:

“que este oficial se acha ligado por um contracto á realização 
d’um importante serviço publico-o levantamento da carta da 
ilha de S. Tomé e quando encetou os trabalhos estava em número 
muito alto para a sua promoção a capitão de mar e guerra, mas 
por inesperado e grande movimento que se deu no seu quadro, 
encontra-se relativamente próximo da promoção e em risco de 
ser preterido por falta de tirocínio. O regresso deste oficial ao 
serviço da Marinha este momento, representa uma grande demora 
na conclusão dos trabalhos que este Ministério considera de toda 
a urgência (…)ponderando as circunstancias acima apontadas 
(…) se há meio na legislação vigente para que este oficial 
não seja prejudicado na sua promoção, caso esta lhe venha a 
pertencer, quando estiver procedendo aos trabalhos de que está 
encarregado.”16

16 ARQUIVO DA MARINHA, Documentação Avulsa: Processos de Oficiais da Ar-
mada – Classe Marinha, Caixa Nº 735 2_3, 17 de agosto de 1899. ARQUIVO DA 
MARINHA, Documentação Avulsa: Processos de Oficiais da Armada – Classe 
Marinha, Caixa Nº1410_3_2, S/D. 
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Acabou por continuar os seus trabalhos em S. Tomé.
“Segundo o ofício junto do Ministerio das Colonias está o 
capitão de fragata Gago Coutinho para seguir para S. Tomé 
onde vai continuar trabalhos de cartografia já encetados por ele.
Não tem esta Repartição duvida alguma em que o referido oficial 
se continuar no serviço em que se acha será preterido na sua 
promoção, se quando ela lhe pertencer não tiver vindo já para o 
serviço da Marinha afim de fazer seu tirocínio.
A esta Repartição oferece-se sobre o assunto dizer o seguinte:
O artigo 116º do decreto de 14 de Agosto de 1892 que diz as 
situações dos oficiais que são dispensados de tirocínio de 
embarque até o encetou os trabalhos estava em número muito 
alto para a sua promoção a capitão de mar e guerra, abrange 
a Comissão de Cartografia. Compõe-se esta de cinco oficiais 
Ernesto de Vasconcellos, Aleixo Ribeiro, Paula Cid, Calvo da 
Silva e Ernesto de Vilhena oficiais estes que, a avaliar pelo 
tempo em que já se acham na metropole, justo é presumir que já 
tenham há muito concluído quaisquer de trabalho de Cartografia 
que acham feito fóra.
Supõe esta repartição que o motivo da aplicação do artigo 116º 
citado tenha sido justamente por os trabalhos cartográficos os 
inibirem de fazer - os seus tirocínios.
Compare-se a situação destes com a de Gago Coutinho e 
escusado será encarecer a justiça que lhe assiste de que um 
despacho ministerial o dispense de tirocínio deixando livre no 
desempenho da Comissão que lhe foi confiada e de que a Nação 
sem duvida maior proveito tira do que com o seu embarque hum 
navio no Tejo.
Majoria General da Armada 24 Repartição 26 de Setembro de 
1917.”17

Em 1919, fora, como se sabe, nomeado para vogal efectivo do quadro 
da Comissão de Cartografia, como se verifica nesta documentação.18

17 ARQUIVO DA MARINHA, Documentação Avulsa: Processos de Oficiais da 
Armada – Classe Marinha, Caixa Nº1410_3_2, 26 de setembro de 1917 e 28 de 
setembro de 1917.

18 Ibidem, 24 de julho de 1919.
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Entretanto, em 1925 tinha sido outorgado o pedido em que o 
Almirante tinha pedido um aumento de 10% do seu vencimento.19

Um outro ofício do ano seguinte dá a conhecer “o convite do 
Governo Espanhol ao Almirante Gago Coutinho para assistir em 
Sevilha às solenidades que ali se realisam à chegada do Plus Ultra”, 
voo realizado pelo piloto Ramon Franco em 1926.20

No mesmo ano, a 22 de Junho, dirige-se ao Ministro da Marinha 
a requerer que enquanto “vogal permanente do quadro da Comissão de 
Cartografia do Ministério das Colónias, nomeado chanceler do Conselho 
da Ordem da Torre Espada, por decreto de 27 Fevereiro 1926”, fosse 
destituído do cargo do qual nunca tomou posse.21

A 23 de Outubro de 1922 encontrando-se o Contra-almirante 
Carlos Viegas Gago Coutinho sob a chefia do Ministério das Colónias, 
pede o Ministro da Marinha para enviar à Majoria General da Armada o 
ofício nº 3223, datado de 17 do corrente, da Repartição do Gabinete do 
Ministério da Guerra, em que solicita quaisquer esclarecimentos sobre 
o sextante para navegação aérea, invenção daquele oficial general.22                                               

Em documento não datado, Gago Coutinho realizou as seguintes 
declarações de voto:

"Ambos os candidatos apresentam os documentos exigidos pelo 
artigo 98º do Regulamento: estes documentos são iguais para os 
dois candidatos, havendo que examinar os documentos apresentados 
ao abrigo do artigo 101º. O candidato Botelheiro23 apresenta os 
documentos de tirocínio no Instituto Geofísico de Coimbra, antigo 
Observatório Meteorológico e Magnético. O candidato Santos 
apresenta: certificado do Diretor dos Serviços Geodésicos, do 
Instituto Geográfico e Cadastral de ter feito observações e cálculos 
de revisão de uma parte de rede geodésica de terceira ordem; 
uma memória com o título de “Fins e plano…”; uma análise dos 
resultados de observações de latitude feitas por ele no Observatório 
Astronómico de Lisboa, pelos processos de Talcott e Struve. 

19 Ibidem, 15 de agosto de 1925, 22 de Agosto de 1925.
20 Ibidem, 27 de março de 1926.
21 Ibidem, 24 de junho de 1926.
22 Ibidem, 23-10-1922.                                                 
23 Oficial da Armada Armando Perestrelo Botelheiro.
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Considerando que, no artigo 97 º do regulamento se menciona 
“Alta Geodesia” só como alternativa do importante “serviço 
astronómico no Observatório”, ao passo que no artigo 100º são 
admitidos trabalhos sobre “matemáticas aplicadas”, como são os 
da Pequena Geodesia; considerando que o artigo 101º menciona 
a apresentação de documentos que contribuam para testar a 
“capacidade cientifica” dos candidatos; feito o exame comparativo 
dos documentos apresentados, concluo que há elementos para 
afirmar que o candidato Santos demonstrou mais interesse pela 
Ciência e amor ao estudo dos assuntos diretamente relacionados 
com a Geodesia e a Astronomia. E assim, ponho em segundo lugar 
a “antiguidade no serviço”, a que se refere o artigo 102º, e voto em 
mérito relativo no candidato Baptista dos Santos”.24

A Majoria General da Armada informa que Gago Coutinho é 
indicado para “comissário de limites da missão portuguesa”, que 
concomitantemente com as missões inglesa e belga a 2 de Maio de 1911 

“tem de determinar o ponto de intersecção do meridiano de 24º 
E. Gr. com a divisória de águas Zaire Zambeze, e depois com a 
missão inglesa, proceder à demarcação da fronteira de Angola 
desde aquela parte até ao rio Cuando.
Para o cargo de adjuntos foram nomeados pelo mesmo decreto os 
oficiais 1º tenente Filipe Trajano Vieira da Rocha e o 2º Tenente 
Arthur de Sacadura Freire Cabral.” 

A Direção Geral das Colónias transmitiu que o 1º tenente Filipe 
Trajano Vieira da Rocha achava-se nos afazeres na Estação Naval de 
Moçambique, não terminando os 118 dias de tirocínio em falta.25

Em 31 de Julho de 1911, a mesma Majoria informava que Coutinho 
deveria receber a chefia da canhoeira Sado, para poder realizar o tirocínio 
de embarque para o indigitamento ao lugar de imediato, previamente à 
sua saída para a delimitação de fronteiras de Angola em finais de Julho 
do contíguo ano de 1912.26

24 ARQUIVO DA MARINHA, Documentação Avulsa: Processos de Oficiais da 
Armada – Classe Marinha, Caixa Nº1410_3_2, S/D.

25 ARQUIVO DA MARINHA, Documentação Avulsa: Processos de Oficiais da 
Armada – Classe Marinha, Caixa Nº1410_3_2, 10 de maio de 1911.

26 Ibidem, 31 de julho de 1911 e 6 de agosto de 1912.
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Não há informações de que usufruísse de transporte em qualquer 
dos paquetes da Empresa Nacional de Navegação em missão de serviço 
nas Colónias.27

A 7 de Novembro do corrente ano arcou a liderança da Estação 
Naval da Índia e da Canhoeira Rio Sado.28 No ano subsequente segue 
para Timor.29

Já depois da travessia atlântica, em 1923 retorquindo à sugestão 
da Direção de Aeronáutica Militar, para que fosse engendrado “um 
curso de navegação aérea e meteorologia” do qual seria o seu Director, 
transmitiu que os requisitos eram os mesmos de uma aula como nas 
disciplinas de navegação e astronomia da Escola Naval. Não achando, 
pois, que fosse fundamental a repetição do curso que forçaria a um 
outro docente e de desnecessárias despesas “com pessoal, livros, 
instrumentos de demonstração, etc.”

Não estava à vontade para se conformar com as imposições de um 
docente de uma disciplina idêntica à da Escola Naval, com a agravante 
de não dispor de tempo para o efeito para dirigir um curso anual.

Todavia estaria disponível para superintender esse curso e da 
preparação de quaisquer palestras para indivíduos que precisassem, 
com curso de navegação da Escola Naval, ou semelhante, comunicações 
que revelariam um curso completivo de navegação aérea, bem como, da 
manifestação no campo. As necessidades passariam pela obtenção de 
vários instrumentos adequados e específicos da navegação aérea, que a 
Escola Naval não possuía como: “bússolas de Aviação, sextantes e material 
para estudo do vento a diferentes altitudes.”30

Concluindo, já se anuncia, e passo o exagero, o prelúdio de uma 
Aeronáutica Militar/ Aviação Naval como arma independente.

 “Tomara eu saber voar, quanto mais saber pensar coisas interessantes 
para moças. Os meus pensamentos são todos já velhos e impróprios de 
abusos”31

27 Ibidem, 17-2-1917.
28 Ibidem, 8 de novembro de 1911.
29 Ibidem, 21 de março de 1912.
30 ARQUIVO DA MARINHA, Documentação Avulsa: Processos de Oficiais da 

Armada – Classe Marinha, Caixa Nº1410_3_2, 12 de março 1923.
31 Rio, Novembro 1923, http://www.harpyaleiloes.com.br/peca.asp?ID=3546632&c

td=41&tot=&tipo= &artista= , acedido em 2 dezembro de 2018 
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A 30 de Setembro de 1911 Carlos Viegas Gago Coutinho, enquanto 
Capitão-tenente agregado à Majoria Geral da Armada, soube que iria ser 
escolhido para assistir na Estação Naval da Índia, e ir no transporte de 9 de 
Outubro, mas novamente, sem agravante para o desembolso dos cofres do 
estado. A sua viagem iria ser paga em numerário, possibilitando, pois, que 
conseguisse escolher a melhor e mais agradável estadia não necessitando 
de procurar em agências de viagens.32

Em 1924 acrescentaria:
“(…) Eu continuo a não fazer bem ideia das explicações derivadas da 
teoria. A meu ver, os fenómenos físicos podem explicar-se em cálculo, 
o qual serve apenas para prever (?) as consequências de hipoteses 
que lhe introduzem. Assim o cálculo é impotente para provar que os 
corpos se atraem na razão inversa do quadrado da distância: mas 
admitida esta hipótese, talvez falsa, o cálculo diz-nos que as órbitas 
dos planetas são secções cónicas.
Os que tentam explicar a teoria de Einstein, começam, como no 
caso do comboio e em outros, por nos mostrar as consequências 
de a transmissão da luz se não parar instantaneamente: e daí 
resultam discordâncias, que, a meu ver, não são mais que ilusão 
de ética, e não factos concretos”33

Não terminamos sem antes fazer uma referência a um documento 
encontrado na internet datado de 7 de Abril de 1934 e dirigido ao 
aviador Carlos Eduardo Bleck.34 Gago Coutinho manifesta o seu agrado 
em comparecer à festa de homenagem que os seus amigos iriam fazer. 
Mas recusa-se porque andava “ (…) fugindo a todos os atos donde 
possa resultar o parecer que procuro com a minha presença solicitar 
mais homenagens.”

Daí que tivesse ido ter com ele à estação, já não o acompanhando ao 
Aeroclube. Lamentava não poder ir, desejando que não visse nisso qualquer 

32 ARQUIVO DA MARINHA, Documentação Avulsa: Processos de Oficiais da 
Armada – Classe Marinha. Caixa Nº1410_3_2, 30 de setembro de 1911 e 9 de 
agosto de 1912

33 OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO DE LISBOA, 1924 – Julho – 10.
34 Em 1930 fez parte da direção do Aeroclube de Portugal que fundou a primeira 

escola de aviação portuguesa, https://www.infopedia.pt/$carlos-bleck, acedido em 
dezembro de 2018.
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falta de respeito pela coragem e vitória da sua travessia de Portugal a Goa 
do corrente ano, “só, em um pequeno avião e desajudado, sucesso com o 
qual – como todos os portugueses, extremamente me congratulo.”35

No mesmo ano Santos Dumont expunha a Gago Coutinho o seu desgosto 
e ansiedade das notícias do provável falecimento de Sacadura Cabral:

“Porque não seguiu elle os meus conselhos de descançar depois 
de tais grande feito que foi a viagem Portugal-Brasil.
Eu continuo a pedir a Deus que elle ainda continue ainda em vida 
e esteja a bordo de algum barco veleiro e que nos possamos vel-lo 
ainda com vida”36

A 19 de Julho de 1942, em correspondência com o seu companheiro 
Prestes, informa-o da sua viagem para o Rio de Janeiro vindo pelo 
Niassa, justificando assim a mesma:

“ (…) Como aqui nada tenho que fazer, e como as excursões pela 
Europa estão proibidas, não vos faço favor nenhum, aos bons 
amigos do Rio, indo visitá-los de vez em quando. O pior é que 
já não há cais do Sena onde comprar livros bons e baratos, como 
antigamente. De modo que terei que te contentar com o que aqui 
aparece nos alfarrabistas.”

Pedindo em adenda que se reservasse um lugar no Hotel Palace o que 
já era costume seu.37

Oito anos antes do seu falecimento desabafava em Paris ao amigo 
José Diogo Prestes:

” (…) cá estou de novo em Paris, e na conhecida Rua Bèrgere. Está 
frio para o Maio, que eu conheci já há 53 anos, em 1895. Ai também 
havia frio em Lisboa, a minha partida, no domingo pelo avião da 
Panair. À medida que vou envelhecendo, o tempo vai mudando.
Claro, continuo fazendo a vida pacífica do costume. Teatros, Cinemas, 
Museus. Passeios.

35 7 de abril de 1934.
36 Biarritz 23-11-1924, https://www.researchgate.net/figure/Letter-from-Santos-

-Dumont-to-Gago-Coutinho-expressing-his-thoughts-about-Sacaduras_
fig11_293334021, acedido em 3 dezembro de 2018.

37 19 de Julho de 1942, https://www.levyleiloeiro.com.br/peca.asp?ID=211330, ace-
dido em 3 dezembro 2018.
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Como era de esperar, com as greves, a vida encareceu bastante. 
Algumas coisas quasi dobraram, e a entrada nos cinemas está 
em 250 paus (?), quasi 20 cruzeiros. A 1ª classe do Metro 32, etc.
Nada mais me lembra que te possa interessar a não ser que 
tenho saudades do tempo em que cá te encontravas todos os 
anos com senhora (?).”38

Em 1931 permanecendo em Paris escrevia ao seu amigo Prestes 
sobre a sua viagem pelos dois vapores que tomara e num deles assistira 
a um espectáculo, na cidade francesa contava ver uma “exposição que, 
segundo se crê, reabrirá para o ano. Se assim for não deixes de ir ver. 
Agora Paris. Como tem menos americanos está suportável. Já se fala 
bastante francês.”39

Em 1939 falava ao Prestes mais uma vez a pedir que este lhe reservasse 
o quarto habitual no hotel Palace, a sua confiança era bastante junto desta 
amizade ou não lhe tivesse pedido 4 anos depois em Santos, São Paulo. 40

Conhecera a escritora Deolinda Cardoso no Brasil com quem 
procedera à troca de correspondência, ficando satisfeito pelo apreço que 
a mesma manifestara em relação à obra A Náutica dos Descobrimentos. 
Só recebeu três exemplares, obsequiando um ao Ministro do Ultramar, 
outro ao Comandante Moura Braz e ficado com o terceiro. Destacando 
que não trazia novidades ao contrário do que estava a publicar agora no 
jornal Voz de Portugal.

Tanto assim foi que a Agência do Ultramar ofereceu exemplares a 
entidades de Portugal e do Brasil, como Bibliotecas do Rio, Gabinetes 
de Leitura do Brasil, e Institutos Históricos Brasileiros. Depois da oferta 
para as oito colónias, liceus e bibliotecas de Portugal, poucos exemplares 
restaram à Agência, que os manda para as Livrarias pelo preço de 400 
escudos, os seis volumes.41

38 Paris 1951 - Maio – 16.
39 – 1931 – Setembro 23, http://www.lilileiloeira.com.br/peca.asp?ID=133388&ctd

=260&tot=&tipo= &artista=, acedido em 2 dezembro 2018.
40 7 de Dezembro 1943, https://www.levyleiloeiro.com.br/peca.asp?ID=48835&ctd 

=21&tot=&tipo= / https://www.levyleiloeiro.com.br/peca.asp?ID=, acedido em 2 
dezembro 2018.

41 Rio, 1953, março 7, https://familiaroxomotta.wordpress.com/2016/07/24/12-deo-
linda-cardoso-uma-mulher-extraordinaria/, acedido em 29 de Novembro de 2018.
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A 7 de Setembro de 1944, em carta ao Dr. Gustavo Cordeiro 
Ramos pedia esclarecimento se existia a obra redigida pelo Dr. 
Franz Hummerich sobre o Roteiro de Vasco da Gama, publicada 
em Munich em 1898, para ser consultado e ou traduzido, pois 
encontrava-se a preparar uma análise náutica da rota seguida por 
Vasco da Gama em 1497, para futura edição.42

A 6 de Fevereiro de 1949 agradecia o recebimento de uma 
carta do dia 1 do corrente mês do Dr. Mário Duarte com fotos de 
familiares dele e as de Marselha que visitou pela primeira vez em 
1896 e a última em 1936, alojando-se sempre no Hotel de Provence. 
Aqui voltaria ao célebre assunto do atropelamento que sofrera no 
Rio de Janeiro.43

Dois anos depois recordava o Professor Duarte Leite “(…) um 
tão profundo e autorizado crítico histórico, (…) que escrevia mais 
como homem–de–Mar do que como homem–de–Academia. ”44

Manifestava queixas da censura em Portugal na correspondência 
travada: “(…) Sobre escrever-te, provavelmente fá-lo-ei pela via 
aérea, mas tenho medo de que nada venha a receber antes de eu ai 
chegar, pois hoje recebi uma carta aérea do Rio,] que dai saiu a 1 de 
Março! Censurada é claro (…).”45

Em 1955 numa carta à escritora Deolinda Cardoso onde 
anunciava:46

“ (…) Esperemos que o Brasil não precise voltar com armas 
à Europa, desta vez para garantir sua própria independência, 
pela qual os portugueses de agora fazem ardentes votos.
Acontece, porém, que os desejos russos de dominar o Mundo, 
para garantia de sua própria segurança política são tais 

42 7 de Setembro  de 1944, https://www.bestnetleiloes.com/pt/leiloes/manuscritos-
-e-livros/manuscrito-gago-coutinho, acedido em 29 de Novembro de 2018.

43 6 de Fevereiro de 1949, http://ww3.aeje.pt/avcultur/Avcultur/AveiDistrito/Bole-
tim31/page73.htm, acedido em 25 de Novembro de 2018.

44 Lisboa, 1951, http://duarteleitepereiradasilva.blogspot.com/, acedido em 25 de 
Novembro de 2018.

45 https://www.levyleiloeiro.com.br/peca.asp?ID=134270, acedido em 23 de Novem-
bro de 2018.

46 1955 – Janeiro – 2, https://familiaroxomotta.wordpress.com/2016/07/24/12-deo-
linda-cardoso-uma-mulher-extraordinaria/, acedido em 21 de Novembro de 2018.
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que é de recear que o armamento da Alemanha lhe corte as 
esperanças e que, antes de ela estar armada se lancem em uma 
nova guerra contra o mundo, que tão mal se está preparando.”

4- Envelope de Gago Coutinho a Dr. Augusto Prestes
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As páginas dos nossos Anais foram largamente enriquecidas com a 
publicação dos seus numerosos artigos sobre assuntos da nossa vida 
marítima, desde afastados tempos e ainda ultimamente se consagrava 
a estudos históricos relacionados com as Comemorações Centenárias 
da Fundação e da Restauração de Portugal.2 

  

1 O artigo apresentado sucede da Dissertação de Mestrado em Ciências Militares 
Navais "A obra náutica do comandante Fontoura da Costa" apresentado pela au-
tora em 2015 na Escola Naval.

2 Contra-Almirante Pereira da Silva, «Capitão de Mar e Guerra Abel Fontoura da 
Costa», Anais do Clube Militar Naval, Lisboa, 1940, p. 581.

RESUMO

Abel Fontoura da Costa nasceu em 
1869 em Alpiarça. Foi aumentado 
ao efetivo do Corpo de Alunos 
da Armada a 15 de novembro de 
1887, tendo frequentado o curso 
de Marinha.
Apesar da sua carreira diversifica-
da, foi como professor da Escola 
Naval que esta mais se destacou, 

ABSTRACT

Abel Fontoura da Costa was born 
in Alpiarça in 1869. He joined 
the Naval Academy, on November 
15, 1887, having attended the 
Navy course.
It was as a professor at the Naval 
Academy that his career stood 
out, as he held this position for 
over thirty years.
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exercendo o cargo durante mais 
de trinta anos.
Os artigos publicados nos Anais do 
Clube Militar Naval enriqueceram 
largamente as suas páginas. Desses 
artigos merece realce o conjun-
to intitulado «A Marinharia dos 
Descobrimentos», os quais foram, 
posteriormente, reunidos em livro, 
com o mesmo título.
Fontoura da Costa passou à reser-
va em 1932 e faleceu em Lisboa 
no ano de 1940 vítima de doença 
prolongada.
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Apart from the many articles 
written by Fontoura da Costa, 
especially for the Anais do Clube 
Militar Naval, the Marinharia 
dos Descobrimentos was one that 
deserved greater prominence.
He went to the reserve in 1932 
and died in Lisbon in 1940, vic-
tim of cancer.
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Figura 1 – Retrato manuscrito de Fontoura da Costa, que acom-
panha o seu artigo: «Sócios fundadores do Clube Militar Naval»
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INTRODUÇÃO

Celebram-se este ano cento e cinquenta anos do nascimento 
de um distinto oficial de Marinha que desde cedo contribuiu para 
a evolução da Navegação Astronómica e sua aplicação a bordo dos 
navios, sendo igualmente responsável pela publicação de diversos 
artigos nas páginas dos Anais do Clube Militar Naval. Neste artigo 
aborda-se a vida e obra de Abel Fontoura da Costa, que nasceu a 9 
de dezembro de 1869, entrou para a Escola Naval em 1887, revelan-
do desde cedo uma aptidão para estudar assuntos de diversas áreas, 
sendo o seu principal foco a Navegação Astronómica e o seu ensino 
desta aos futuros oficiais da Marinha.

A melhor homenagem que hoje se poderá fazer para que o seu 
nome continue bem presente entre nós é recordar o Comandante 
Fontoura da Costa através da sua carreira de oficial de Marinha e a 
forma como esta ditou a sua obra, em especial a que aqui se expõe.

BIOGRAFIA

Abel Fontoura da Costa nasceu em Alpiarça, filho de Veridiana 
Maria e de João Maria da Costa. Se existe alguma informação so-
bre a sua infância/adolescência não foi feita uma investigação nesse 
sentido. A 16 de fevereiro de 1895 casou com Dona Maria Amélia 
Guilherme Falcão e deste casamento resultou Maria Máxima que nas-
ceu a 5 de maio de 1898. Pensa-se que Maria Máxima tenha sido a 
segunda filha do casal, visto que o próprio comandante faz referência 
a um filho que acabou por falecer quando Fontoura da Costa prestou 
serviço em Timor.

No que diz respeito à formação académica de Fontoura da Costa, 
em 1880 ingressou no Colégio Militar. Desde cedo começou a de-
senvolver um extraordinário espírito matemático que se continuou a 
desenvolver quando frequentou a Escola Politécnica portuense.

Alistou-se no Regimento Nº 2 de Caçadores da Rainha3, a 22 de 
setembro de 1885, para servir por 12 anos; contudo a 10 de outubro 

3 Unidade militar que assegurava a segurança e as honras à Família Real.
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de 1887 foi transferido para o serviço da Armada, e, posteriormente, 
aumentado ao Corpo de Alunos da Armada. Faço aqui uma chamada 
de atenção para os requisitos de admissão para a Escola Naval exigi-
dos na altura que era obter a aprovação nas cadeiras de matemática 
e física da Escola Politécnica. Foi aumentado ao efetivo do Corpo 
de Alunos da Armada a 15 de novembro de 1887 como Aspirante 
Extraordinário. A reforma do ensino da Escola Naval, de 1887 ditou 
os estudos do então Aspirante Fontoura da Costa realizou. O termo 
Aspirante Extraordinário4 viria a desaparecer, mas continuava a ser 
necessário estar inscrito em duas cadeiras da Escola Politécnica e uma 
das condições de preferência era ter sido aluno do Colégio Militar.

Na altura, o curso de Marinha tinha a duração de dois anos. Era 
efetuado um embarque de três meses (mesmo no rio Tejo) após a con-
clusão dos estudos na Escola Politécnica; os alunos eram nomeados 
Aspirantes de 2ª classe. Embarcavam novamente, desta vez no final 
do primeiro ano, num Navio-Escola fora do porto de Lisboa e eram 
nomeados Aspirantes de 1ª classe. Para a promoção a Guarda-marinha 
e, também, para a conclusão do curso, além do embarque fora dos 
portos do continente, os alunos passavam pela Escola de Torpedos e 
pela Escola de Artilharia Naval.

Foi na Escola Naval que começou o seu interesse pelos proble-
mas de Navegação Astronómica. Numa altura em que estes métodos 
começaram a evoluir, os contributos de Fontoura da Costa foram no-
tórios. A 3 de junho de 1890 é promovido a Guarda-marinha e a sua 
promoção a Segundo-tenente, e respetivo aumento ao corpo de ofi-
ciais de Marinha, chega a 4 de fevereiro de 1892. Nesta altura embar-
cou em vários navios de guerra em comissões relativamente curtas.

Comandou o vapor Auxiliar de 7 de maio de 1893 a 16 de maio de 
1894, sendo condecorado pelo zelo e competência que revelou durante o 
comando. Em janeiro de 1894 pediu licença para frequentar o curso com-
plementar de engenheiro hidrógrafo tendo desistido uns meses mais tarde 
quando se apresentou na Divisão Naval da África Oriental.

4 Termo utilizado pela alteração feita à reforma da Escola Naval em 1867 cujo 
principal objetivo era combater o fraco alistamento à Instituição e também o 
abandono escolar que, posteriormente levava à falta de pessoal para preencher 
as vagas (A História da Escola Naval (1845 – 1910). Formação dos Oficiais de 
Marinha numa Época de Transição), p. 41.
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Conforme refere Gago Coutinho, era prática recorrente nesta 
época nomear oficiais de marinha para “cooperar nos serviços geodé-
sicos das colónias”5

(…)  tem prática da geometria aplicada na navegação, prática 
das observações astronómica, conhecimentos de hidrografia, além 
da educação física naval, que faz homens aptos para correrem todos 
os riscos, sejam dos povos selvagens, das febres ou das feras. A vida de 
camarote torna o marítimo apto para a vida de barraca de campanha.6 

Nomeado ajudante de ordens do vice-presidente do Conselho do Al-
mirantado a 9 de março de 1895, nesse mesmo ano, a 30 de novembro, 
é promovido a Primeiro-tenente, desempenhando o cargo anteriormente 
atribuído até abril de 1896. Imediatamente nomeado para embarcar no 
transporte África, fez dois dias de tirocínio, a 9 e 13 de maio de 1896, 
tendo saído a 18 de maio para uma missão que passaria por África, Timor 
e Macau. Regressou a Lisboa em abril de 1897.

Foi nomeado ajudante da Direção dos Serviços Marítimos, de 30 de 
julho a 15 de outubro de 1897. Voltou a embarcar, desta vez na canhoneira 
Zaire; foi nomeado, em 14 de maio de 1898, para ficar às ordens do co-
mandante de um navio de guerra austríaco, durante a sua permanência no 
Tejo, por ocasião do quarto centenário da descoberta do caminho marítimo 
para a Índia. A nomeação valeu-lhe um louvor do Rei pela maneira distinta 
como procedeu quando esteve às ordens do comandante austríaco.7

Comandou a canhoneira Mandovy de 3 de setembro de 1898 a 18 
de novembro de 1899, sendo exonerado a seu pedido; este é capaz de ter 
sido o seu grande e último embarque. Seguiram-se uma série de nomea-
ções que nada estariam relacionadas com o que tinha sido a sua carreira 
até aqui.

Foi em 1900 que Fontoura da Costa teve o seu primeiro contac-
to com o ensino, apesar de curto, ao ser nomeado instrutor da Escola 

5 Carlos Viegas Gago Coutinho, «Os trabalhos da missão geodésica da África Orien-
tal», Obras Completas de Gago Coutinho, Volume I: Obras técnicas, científicas e 
históricas (1893-1915), Lisboa, Junta de Investigação do Ultramar, 1972, p. 429.

6 Ibidem, p. 429.
7 Recebeu o título de Cavaleiro da Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição 

de Vila Viçosa, ordem conferida aos que serviram o Rei.
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Prática de Artilharia. Veremos adiante que dedicou grande parte da sua 
carreira de oficial de marinha ao ensino dos futuros oficiais na Escola 
Naval.

Nesta altura, por decreto de 28 de março de 1901, surge uma das 
missões de delimitação de fronteiras para a qual foi nomeado comissá-
rio. Esta consistia na demarcação da linha de fronteira que separava os 
territórios portugueses de Angola, dos pertencentes ao Estado Indepen-
dente do Congo. A comissão no Ultramar consistiu no seguinte:

“1901 – Norte de Cabinda (fronteira luso-francesa, retificação) – 180km
1º TEN Abel Fontoura da Costa e 2ºTEN Manuel dos Santos 

Fradique.”8

Segundo relatos dos oficiais nomeados esta missão foi bastante 
atribulada, ainda não tinham saído de Lisboa e já o objetivo da mis-
são tinha sido alterado. Apesar das dificuldades encontradas no terreno, 
vieram bastante satisfeitos com os resultados obtidos. Imediatamente a 
seguir ao seu regresso do Ultramar, e após concurso documental, foi, 
a 10 de outubro de 1901, para a Escola Naval exercer o lugar de lente 
da 4ª cadeira9. A 24 de setembro de 1903 passa a lente da 5ª cadeira10 

da Escola Naval e também professor do curso de pilotagem da Escola 
Auxiliar de Marinha11.

Apesar de ter sido a função de lente que exerceu durante mais 
tempo (quase trinta anos), foram várias e diversificadas as funções que 
desempenhou. Logo em dezembro de 1906 era nomeado adjunto de 
uma missão geodésica na África Oriental que tinha como objetivo a 
“triangulação geodésica da parte Sul de Moçambique, ao longo da fai-
xa costeira, das ilhas de Bazaruto até à Ponta de Ouro, no limite Sul da 
Província”12.

8 Luciano Ferreira Bastos da Costa e Silva, op. cit., p. 232.
9 4ª Cadeira: Descrição e uso aperfeiçoado dos cronómetros; determinação prática 

dos estudos e marchas dos cronómetros; teoria desenvolvida dos desvios da agulha 
a bordo; determinação prática dos desvios; regulação e compensação das agulhas; 
meteorologia náutica; uso dos instrumentos meteorológicos.

10 5ª Cadeira: Navegação Astronómica; Cronómetros; Regulação e compensação das 
agulhas.

11 Criada no decreto de 1903, que ditava uma grande reforma à Escola Naval; era 
uma escola anexa à Escola Naval.

12 Luciano Ferreira Bastos da Costa e Silva, op. cit., p. 235.
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Entre 1907 e 1914 Fontoura da Costa exerceu funções como 
reitor do Liceu Central de Lisboa, presidente da Associação de Fu-
tebol de Lisboa e administrador de umas propriedades agrícolas em 
Timor. A primeira nomeação foi essencialmente política. A segunda 
nomeação surge devido aos contributos dados para a educação físi-
ca, não só ministrada na Escola Naval, mas também a nível nacio-
nal. A terceira nomeação surge apenas por motivos económicos que 
levaram o Comandante a pedir uma licença ilimitada para ir para 
Timor. A promoção a Capitão-tenente veio no ano de 1909, quando 
ainda exercia o cargo de Reitor do Liceu Central de Lisboa.

A sua experiência em Timor foi tudo menos calma; tanto que 
Fontoura da Costa publicou um artigo nas páginas desta revista 
como se verá mais à frente quando se abordar a bibliografia do Co-
mandante. Esta sua aventura em Timor terminava com o seu regres-
so a Lisboa a 31 de outubro de 1914 e a 10 de novembro recebeu 
guia novamente para a Escola Naval, onde continuou a exercer as 
funções de lente.

A promoção a Capitão-de-fragata, em 11 de agosto de 1915 
trouxe com ela cargos de elevado prestígio e responsabilidade, tan-
to a nível de governo de territórios ultramarinos como a nível de 
ministérios do território nacional. Ressalva-se uma dessas funções, 
Governador da Província de Cabo Verde de 19 de setembro de 1915 
a 2 de março de 1918, em que a dedicação do Comandante ao ensino 
da Escola Naval permitiu que o arquipélago atingisse um elevado 
grau de alfabetização. Daqui surgiu a ligação do nome de Fontoura 
da Costa ao “primeiro e grande surto de desenvolvimento escolar da 
província.”13. A sua estadia em Cabo Verde, marcada por significa-
tivas mudanças ao nível do ensino, terminou em 19 de fevereiro de 
1918 devido à instabilidade política que se vivia em Portugal.

Regressado a Portugal apresentou-se na Majoria Geral, a 11 de 
março, seguindo para a Direção da Escola Naval. Contudo, como 
a situação política continuou bastante instável, Fontoura da Costa 
viu-se obrigado a recorrer a uns amigos, no início do ano de 1919, e 
partiu para S. Tomé. Apesar de curta duração, foi esta a sua última 
comissão em territórios ultramarinos.

13 Sarmento Rodrigues, Fontoura da Costa – Governador em Cabo Verde, p.4.
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A 23 de maio de 1919 era promovido a Capitão-de-mar-e-guerra. 
E no ano de 1923 foi nomeado Ministro da Agricultura e Ministro da 
Marinha. No ano seguinte regressava ao ensino desta vez na Escola 
Náutica onde esteve até outubro de 1932; nesse ano foi ainda nomeado 
interinamente diretor e primeiro comandante da Escola Naval. Situação 
que durou pouco tempo, visto em outubro de 1932 ter passado à reserva 
o que o levou a ser exonerado de todos os cargos que exercia.

A sua passagem à reserva não foi, contudo, impedimento para con-
tinuar o seu trabalho sobretudo ao nível cultural e no desenvolvimento 
de artigos e obras sobre a evolução da ciência náutica em Portugal. 
Os artigos serão analisados após concluída a breve biografia do Co-
mandante Fontoura da Costa. Mas existem ainda alguns trabalhos de 
extrema importância que não podem passar ao lado da sua vida para se 
perceber o seu contributo para a ciência náutica.

O primeiro desses contributos, em 1934, foi para uma exposição 
de roteiros portugueses dos séculos XVI e XVII que teve lugar na Bi-
blioteca de Marinha, levando ao conhecimento e divulgação de biblio-
grafia inédita e de evidenciar o alto grau que atingia a ciência náutica 
portuguesa naquele período.

Em 1936 foi nomeado para fazer parte da comissão organizadora 
do Museu Naval Português; foi eleito membro da Academia Francesa 
de Marinha e foi ainda nomeado para a comissão incumbida de proce-
der à escolha de livros para a Biblioteca de Marinha14. No ano de 1939 
tornou-se encarregado pela Comissão Executiva do Duplo Centenário 
da Fundação do Estado Português (1140) e da Restauração da Indepen-
dência (1640), que iria decorrer no ano de 1940.

Chegavam relatos, após a sua passagem à reserva, que Fontoura da Cos-
ta estava a ser atingido por um tumor, dirigindo-se a uma Clínica do Institu-
to do Rádio, em Paris, onde se submeteu a um tratamento de agulhas com 
Rádio, chegando a afirmar a sua cura. O que não se concretizou, pois a 7 de 
dezembro de 1940 viria a falecer em Lisboa, vítima desta mesma doença.

Na sua carreira foi várias vezes condecorado. De destacar as se-
guintes e, talvez, as que sejam consideradas as mais importantes: a Co-

14 A Biblioteca de Marinha era também a Biblioteca da Escola Naval e, em 1936, 
quando a Escola Naval veio para o Alfeite, parte da Biblioteca também veio. O 
mesmo com a criação do Museu Naval, também ele Museu da Escola Naval antes 
da mudança para o Alfeite.
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menda da Ordem do Banho, do governo inglês, concedida quando o 
porto de São Vicente, em Cabo Verde, foi utilizado como base naval 
inglesa durante a Primeira Guerra Mundial; e o Grau de Grande Oficial 
da Ordem Militar de Avis, ainda hoje exclusiva para os oficiais das For-
ças Armadas que prestam altos serviços militares.

Muito haveria ainda para mencionar sobre Abel Fontoura da Cos-
ta, mas com esta pequena biografia focou-se algo importante: a diversi-
dade de cargos que assumiu e que lhe permitiram escrever uma série de 
artigos que serão falados de seguida.

OBRA

A contribuição do Comandante Fontoura da Costa para os Anais 
do Clube Militar Naval foi, desde cedo, notável. A sua colaboração foi 
bastante assídua e diversificada. Nesta breve análise dos seus artigos 
faz-se a distinção por temas náuticos e temas não náuticos.

Começando pelos artigos náuticos, o primeiro artigo que escreveu 
para os Anais ainda como Aspirante de 1ª classe, intitulava-se «Aplicação 
das Tábuas de Estrada e logaritmos de subtracção ao método de Saint Hi-
laire». Era um método recente que estava a chegar a Portugal, e Fontoura 
da Costa explicou-o para que pudesse ser utilizado a bordo dos navios.

Passado pouco tempo, sendo Guarda-marinha, voltou a publicar 
sobre o problema da determinação do ponto ou da posição do navio: 
«Observações ao Pôr Aparente do Sol»; «Tábuas de Johnson para Cir-
cum-meridianas» e «Latitude por Circum-meridianas».

Em 1903 apresentou mais dois artigos: «Sobre a marcha dos cro-
nómetros. Isotempos», onde estudou de que forma a temperatura (e o 
tempo) influencia(m) a marcha dos cronómetros e «Sobre as tábuas 
náuticas de Martelli e similares», onde examinou diferentes tábuas náu-
ticas definindo como se efetuariam os cálculos da altura e do horário, 
utilizando as tábuas como aproximações.

Em 1906 surgia com «Sobre deflectores» onde estudou alguns instru-
mentos e cujo fim era obter coeficientes do desvio aproximados. E no ano 
de 1921 surpreendia com «Uma recta de altura histórica» em que reconsti-
tuiu os cálculos de Sumner relativos à descoberta das retas de altura.

O seu elevado interesse pela matemática foi fundamental para uma 
melhor compreensão dos problemas da navegação. Resultado disso fo-
ram «Fórmulas do triângulo de posição», «Observação simultânea de 
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3 e 4 astros» e «Traçado de curvas de altura», de 1922, 1924 e 1926 
respetivamente.

Numa fase já avançada da sua carreira, com uma forte ligação ao 
ensino, os dois artigos que se seguem são reflexo disso: «Hora do reló-
gio de bordo (Hora legal) ao meio dia verdadeiro, sendo o observador 
móvel» em que esclareceu a utilização das tábuas (H.O. Nº202) Noon-
-interval Tables; e «Compensação estável do desvio quadrantal das 
agulhas líquidas de forte momento magnético» em que abordou noções 
sobre os ímans muito curtos e a sua ação sobre um polo para no final 
explicar a anulação do efeito do seu magnete.

Proferiu uma conferência no Clube Militar Naval, em 1930, onde 
abordou o rápido progresso das ondas hertzianas na determinação do 
ponto no mar e o (próximo) desuso da Navegação Astronómica nos 
navios, visto que já se poderia obter o ponto sob quaisquer condições 
meteorológicas: «O Atual e o Futuro Ponto no Mar».

“A Fontoura da Costa ficámos a dever, além de muitos vastos 
e valiosos estudos, esse extraordinário trabalho «A Marinharia dos 
Descobrimentos», verdadeiro monumento de erudição histórica.”15 

Começou por ser uma série de artigos publicados nos anos de 1933 
e 1934, mais tarde editados em livro, onde o comandante relatou toda a 
ciência náutica usada pelos navegadores dos Descobrimentos.

Para finalizar a lista dos artigos náuticos publicou em 1935 e 1937, 
respetivamente, «La science nautique des portugais à l’époque des Décou-
vertes» e «A intrigante penúltima página do “Regimento de Munich”».

Apesar de a lista de artigos náuticos já ser longa, Fontoura da Cos-
ta ainda conseguiu surpreender a escrever sobre assuntos das mais va-
riadas áreas e que muito enriqueceram as páginas destes Anais.

O primeiro desses artigos surgiu em 1900 «Nomeações para Servi-
ço de Estação», onde abordou a forma como eram nomeados os oficiais 
para as estações navais e a remuneração aplicada. Talvez por isso, nesse 
mesmo ano, surgiu o artigo «Vencimentos dos Oficiais, Alunos e Praças 
da Armada e seus descontos legais».

15 Hernâni Cidade, «Uma exposição de livros de homens do mar», Anais do Clube 
Militar Naval, Número especial comemorativo do 1º centenário do Clube Militar 
Naval 1866-1966, Lisboa, [1967], p. 84.
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Com o próximo artigo foi novamente notável o seu elevado conhe-
cimento na matemática «Pinhas de Anel de um só Cordão» que o coman-
dante considerou como uma “curiosa aplicação dos números a um dos 
mais belos ramos da arte do marinheiro.”16 Este estudo foi escrito em 
1901, a bordo da canhoneira Zambeze, cuja direção foi feita pelo seu co-
mandante Azeredo de Vasconcelos, um verdadeiro mestre de marinharia.

Dois anos depois, foi a vez de lançar algumas críticas ao ensino prá-
tico nas escolas de Marinha: «Instrucção dos Artilheiros e Torpedeiros» 
e «A instrucção prática dos aspirantes e guardas-marinhas». No primeiro 
abordou o facto do ensino teórico dos Artilheiros e Torpedeiros ser exce-
lente, mas o ensino prático não existia e no segundo focou isso mesmo, a 
quase ausência do ensino de conhecimentos práticos.

Surgiu, em 1902 um trabalho de bastante interesse que ficou apenas 
publicado nas páginas dos Anais do Clube Militar Naval, mas que teve 
muita utilidade para quem se dirigia a Cabo Verde. «Subsídios para um 
roteiro das Costas Portuguesas – Fundeadouros da canhoneira Mandovi 
nos principais portos de Cabo Verde» que possuía:

Além das características mais importantes da ilha, os seus pon-
tos notáveis, fundeadouros, desembarcadouros, faróis, semáforos, 
cabos telegráficos, serviços de pilotagem e saúde, clima, abasteci-
mentos possíveis, etc.17

Sendo notável a sua preocupação com o ensino, o seu próximo arti-
go foi resultado das sucessivas reformas que aconteciam na Escola Na-
val: «A reforma da Escola Naval»; onde abordou a reforma que esteve 
mais tempo em vigor e resumidamente indicou as principais alterações 
à reforma anterior. As preocupações continuaram ainda com o artigo «A 
ciência náutica dos pilotos portugueses» onde mostrou, chegando mesmo 
a criticar, a preparação dos pilotos da marinha mercante.

O próximo artigo fugiu um pouco das críticas que o comandante vi-
nha apresentando «Viagens nas regiões Antárticas. O encontro da expedi-
ção de Nordenskiold pelo navio Argentino Uruguay». Este artigo surgiu 
na sequência de algumas expedições realizadas devido ao interesse cres-

16 Ramos Pereira, op. cit., p. 5.
17 Ibidem, p. 6.
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cente por esta zona e numa delas um dos navios deixou de enviar notícias 
e foi necessário organizar uma expedição para o socorrer.

Em 1930, imediatamente antes da sua passagem à reserva, teve ain-
da tempo para uma última aparição como professor da Escola Naval; na 
sessão inaugural desta escola proferiu «A evolução da pilotagem em Por-
tugal» onde, além de homenagear vários professores da escola, abordou 
variados assuntos, desde a evolução dos métodos de obter o ponto no 
mar, não ficando indiferente aos esforços ao longo dos anos para a reso-
lução do problema da longitude, entre outros. Ainda neste ano escreveu «A 
reforma do calendário» devido à nomeação para uma comissão nacional 
que estava a estudar esse mesmo assunto. Desde a evolução do calendá-
rio passando pelo calendário em vigor à data, propôs uma alternativa a 
este calendário, na qual todos os meses teriam 28 dias. Analisando alguns 
inconvenientes desta proposta referiu: “Sendo as 6.as feiras 13 (uma em 
cada mês) dias aziagos, para os supersticiosos, é mais uma dificuldade a 
vencer”18.

Fontoura da Costa ainda conseguiu surpreender com outros artigos 
de elevado interesse e conhecimento e, que uma vez mais, enriquece-
ram estas páginas. Esses artigos serão expostos de seguida.

Com «Atribulações dum marinheiro em terras de além-mar, Cabinda-
-Timor-Cabo Verde-S. Tomé», de 1932, fez questão de descrever as comis-
sões atribuladas que teve em territórios ultramarinos. Em 1935 surgiram 
«Cartografia e cartógrafos portugueses dos séculos XV e XVI, por Armando 
Cortesão», elogiando o profissionalismo e competência do doutor Armando 
Cortesão, numa obra considerada por Fontoura da Costa como peça valiosa 
da História da Cartografia Portuguesa; e «Às portas da Índia em 1484» onde 
efetuou um estudo das viagens de Diogo Cão e Bartolomeu Dias.

A sua ligação ao Clube Militar Naval, visível desde cedo, levou o 
comandante, aquando dos 70 anos da existência deste mesmo Clube, 
a prestar uma sentida e justa homenagem aos sócios que o formaram 
e, em 1936 escreveu «Sócios fundadores do Clube Militar Naval». E 
para finalizar esta lista teve tempo para escrever ainda «A arrojada 
viagem de Pedro Álvares Cabral e da sua Armada (1500-1501)», des-
cobridor considerado por Fontoura da Costa como um dos maiores do 
século XV.

18 Fontoura da Costa, «A reforma do calendário», Anais do Clube Militar Naval, 
1931, p. 55.
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A sua vasta obra valeu-lhe várias homenagens tanto em vida 
como após a sua morte. Foram várias as instituições que quiseram 
louvar os seus “estudos sobre problemas histórico-náuticos dos sécu-
los XV ao XVII”19.

Uma delas teve lugar no ano de 1935, após a publicação de «A 
Marinharia dos Descobrimentos». Esta cerimónia ocorreu no Clube 
Militar Naval, lotando a sala, com a presença de ilustres convidados, 
militares e civis, com a família do Comandante, mas um facto curioso 
que ocorreu foi a não comparência do próprio homenageado:

É de notar que, de todas as pessoas que poderiam ter opinião 
sobre a oportunidade e a justiça de semelhante homenagem, só 
uma discordou inteiramente dela: – foi o próprio Comandante 
Fontoura da Costa.20

Discordando desta homenagem, enviou uma carta à Assembleia 
explicando os motivos da sua ausência: não achava correto que a ho-
menagem fosse dirigida ao comandante, quando os principais autores 
da marinharia dos Descobrimentos tinham sido os pilotos e navega-
dores que durante aquela época enfrentaram o desconhecido e fizeram 
tão importantes conquistas.

Não podia sentir-me bem ouvindo somente elogios, por 
motivo dos meus trabalhos, o último dos quais escrevi movido 
apenas, pelo desejo de concretizar o que a Ciência Náutica deve 
aos lusos da época brilhante inigualável dos Descobrimentos ma-
rítimos.21

A homenagem foi realizada na mesma, estando ausente Fontoura 
da Costa e nela ouviram-se os discursos de três ilustres oficiais de 
Marinha: «Homenagem ao Comandante Fontoura da Costa pela pu-
blicação da sua valiosa obra “A Marinharia dos Descobrimentos”», 

19 «Homenagem ao Ex.mo Sr. Capitão-de-mar-e-guerra Abel Fontoura da Costa», 
Anais do Clube Militar Naval, março – abril de 1935, pp. 527-528.

20 Ibidem.
21 Ibidem.
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pelo Contra-almirante Fernando Augusto Pereira da Silva; «A antiga 
Ciência Náutica Portuguesa e a obra “A Marinharia dos Descobri-
mentos”», pelo Vice-almirante Carlos Viegas Gago Coutinho; e, por 
último, «Fontoura da Costa o emérito historiador de “A Marinharia 
dos Descobrimentos”», pelo Capitão-de-mar-e-guerra Henrique Qui-
rino da Fonseca.

No ano anterior à realização desta homenagem, «A Marinharia 
dos Descobrimentos» já tinha valido a Fontoura da Costa o prémio 
«Almirante Augusto Osório»22 e ficando na história do clube por ter 
sido o primeiro sócio do Clube a receber este mesmo prémio.

Após a sua morte, em 1940, várias instituições quiseram prestar-
-lhe homenagem. Uma delas, feita pela Escola Naval, e que ainda 
hoje se mantém presente foi a adoção do nome de Fontoura da Costa 
“como patrono do prémio que há anos instituiu para os alunos da Es-
cola Naval do curso de Marinha.”23 E, ainda: “à aula de navegação da 
actual Escola Naval foi dado o nome de «Aula Fontoura da Costa»”24.

Também o Clube Militar Naval não deixou passar em claro a 
memória do Comandante e, em 1941 o Comandante Joaquim Quelhas 
Lima discursou na “Memorável Sessão”25. Nesse mesmo discurso o 
Comandante Quelhas Lima falou:

“sôbre o Português insigne, castiço, orgulhoso da sua Pátria, 
do professor eminente, do investigador infatigável, estudioso e 
genial da História náutica dos Portugueses (…), do cidadão in-
corruptível, tolerante e humano, do marinheiro ilustre, altivo e 
apaixonado da sua profissão (…)”26

22 Prémio destinado a reconhecer o melhor trabalho publicado anualmente nos Anais 
do Clube Militar Naval.

23 Teixeira da Mota, O comandante Abel Fontoura da Costa, Historiador da Mari-
nharia dos Descobrimentos, Lisboa, Junta de Investigação Naval, 1973, p. 16.

24 Alfredo Luís Soares de Mello, «“Navegação” - Elementos para a história do seu 
ensino», Os primeiros cem anos da Escola Naval – 23-IV-1845 a 23-IV-1945, 
Lisboa, 1945, pp. 133-134.

25 Joaquim dos Santos Quelhas Lima, «Homenagem à memória de Fontoura da 
Costa», Anais do Clube Militar Naval, Lisboa, 1941, p. 455.

26 Carlos Viegas Gago Coutinho, “Abel Fontoura da Costa”, Anais da Academia 
Portuguesa da História, 1949, p. 151.
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CONCLUSÃO

De forma resumida, descreveram-se alguns aspetos importantes da 
carreira e vida do Comandante Fontoura da Costa, desde a sua entra-
da na Escola Naval, as suas missões nas diferentes unidades navais, a 
passagem pelos territórios ultramarinos, não esquecendo a função que 
assumiu durante mais anos, a de lente da Escola Naval, que só abando-
nou por motivos de passagem à reserva.

De seguida analisou-se rapidamente a extensa lista de artigos que o 
comandante Fontoura da Costa escreveu para os Anais do Clube Militar 
Naval. De notar a sua constante preocupação com a evolução da Navega-
ção Astronómica, mas a realçar também o seu interesse em áreas diversas 
que muito contribuíram para o enriquecimento das páginas destes Anais.

Se na Marinha ele não passou do posto de capitão de mar 
e guerra, aqui, na Academia (Portuguesa da História), ele era, 
incontestàvelmente, um almirante.

Figura 2 – Retrato de Fontoura da Costa, que acompanha o texto da 
sessão de homenagem que lhe foi dedicada em 12 de junho de 1941



ABEL FONTOURA DA COSTA: 
150 ANOS DO SEU NASCIMENTO  69

BIBLIOGRAFIA

COSTA, Abel Fontoura da, «Aplicação das tábuas de Estrada e loga-
ritmos de subtração ao método de S. Hilaire», Anais do Clube 
Militar Naval, 1889, pp. 405-407.

              , «Arrojada (A) viagem de Pedro Álvares Cabral e da 
sua Armada (1500-1501)», Anais do Clube Militar Naval, 1937, 
pp. 233-242.

              , «Atribulações dum marinheiro em terras de além-mar, 
Cabinda-Timor-Cabo Verde-S. Tomé», Anais do Clube Militar 
Naval, 1932, pp. 113-140.

              , «Atual (O) e o futuro ponto no mar», Anais do Clube 
Militar Naval, 1930, pp. 73-115.

              , «Cartografia e cartógrafos portugueses dos séculos XV 
e XVI, por Armando Cortesão», Anais do Clube Militar Naval, 
1935, pp. 265-277.

              , «Ciência (A) náutica dos Pilotos Portugueses», Anais 
do Clube Militar Naval, 1902, pp. 618-621.

              , «Compensação estável do desvio quadrantal das agulhas 
líquidas de forte momento magnético», Anais do Clube Militar 
Naval, 1932, pp. 3-16.

              , «Evolução (A) da pilotagem em Portugal», Anais do 
Clube Militar Naval, 1931, pp. 93-105.

              , «Fórmulas do triângulo de posição», Anais do Clube 
Militar Naval, 1920, pp. 35-39, 1922, pp. 273-279.

              , «Hora do relógio de bordo (Hora Legal) ao meio dia 
verdadeiro, sendo o observador móvel», Anais do Clube Militar 
Naval, 1929, pp. 3-10.

              , «Instrução dos Artilheiros e Torpedeiros», Anais do 
Clube Militar Naval, 1902, pp. 368-369.

              , «Instrução (A) prática dos aspirantes e guardas-marinhas», 
Anais do Clube Militar Naval, 1902, pp. 671-678.

              , «Intrigante (A) penúltima página do “Regimento de 
Munich”», Anais do Clube Militar Naval, 1937, pp. 525-543.

              , «Latitude por circum-meridianas», Anais do Clube Militar 
Naval, 1892, pp. 273-276.

              , «Marinharia (A) dos Descobrimentos», Anais do Clube 
Militar Naval, 1933, 1934, pp. 3-34, pp. 3-41, pp. 3-43, pp. 
5-45, pp. 3-36, pp. 3-63, pp. 291-388, pp. 563-618, pp. 819-927.



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL70

              , «Nomeações para Serviço de Estação», Anais do Clube 
Militar Naval, 1900, pp. 221-231.

              , «Observações ao pôr aparente do Sol», Anais do Clube 
Militar Naval, 1892, pp. 225-237.

              , «Observações simultâneas de 3 ou 4 astros», Anais do 
Clube Militar Naval, 1924, pp. 242-245.

              , «Pinhas d’Anel de um só cordão», Anais do Clube Mi-
litar Naval, 1901, pp. 109-139.

              , «Portas (Às) da Índia em 1484», Anais do Clube Militar 
Naval, vol. 65 (3-4), 1935, pp. 327-374, pp. 3-62.

              , «Reforma (A) da Escola Naval», Anais do Clube Militar 
Naval, 1903, pp. 41-44.

              , «Reforma (A) do calendário», Anais do Clube Militar 
Naval, 1931, pp. 3-61.

              , «Reta (Uma) de altura histórica», Anais do Clube Militar 
Naval, 1921, pp. 97-100.

              , «Sobre defletores», Anais do Clube Militar Naval, 1906, 
pp. 59-66, pp. 127-140, pp. 176-180.

              , «Sobre a marcha dos cronómetros. Isotempos», Anais 
do Clube Militar Naval, 1903, pp. 569-576.

              , «Sobre as tábuas náuticas de Martelli e similares», Anais 
do Clube Militar Naval, 1903, 1904, pp. 650-655, pp. 143-153.

              , «Sócios fundadores do Clube Militar Naval», Anais do 
Clube Militar Naval, 1936, pp. 9-64.

              , «Subsídios para um roteiro das costas Portuguesas - 
Fundeadouros da Canhoneira “Mandovy” nos principais portos 
de Cabo Verde», Anais do Clube Militar Naval, 1902, pp. 83-98, 
pp. 344-351, pp. 414-420, pp. 690-701, pp.747-762.

              , «Tábuas de Johnson para circum-meridianas», Anais do 
Clube Militar Naval, 1892, pp. 238-239.

              , «Traçado das curvas de altura», Anais do Clube Militar 
Naval, 1926, pp. 184-201, pp. 292-316.

              , «Vencimentos dos Oficiais, Alunos e Praças da Armada e seus 
descontos legais», Anais do Clube Militar Naval, 1900, pp. 621-644.

              , «Viagens nas regiões Antárticas. O encontro da expedi-
ção de Nordenskiold pelo navio Argentino “Uruguay”», Anais 
do Clube Militar Naval, 1903, pp. 633-638.

CIDADE, Hernâni, «Exposição (Uma) de livros de homens do mar», 
Anais do Clube Militar Naval, Número especial comemorativo 



ABEL FONTOURA DA COSTA: 
150 ANOS DO SEU NASCIMENTO  71

do 1º centenário do Clube Militar Naval 1866-1966, [1967], 
pp. 79-88.

COSTA, Joana Canas, A obra náutica do comandante Fontoura da 
Costa, Dissertação de mestrado em Ciências Militares Navais 
– ramo Marinha na Escola Naval, Alfeite, 2015.

COUTINHO, Carlos Viegas Gago, «Abel Fontoura da Costa», Sep. 
dos Anais da Academia Portuguesa de História, II série, vol. 2, 
Academia Portuguesa de História, 1949, pp. 146-151.

              , «Trabalhos (Os) da missão geodésica da África Oriental», 
Obras completas de Gago Coutinho, Volume I: Obras técnicas, 
científicas e históricas (1893-1915), Lisboa, Junta de Investiga-
ções do Ultramar, 1972, pp. 428-441.

MELLO, Alfredo Luís Soares de, «”Navegação” – Elementos para 
a história do seu ensino», Os primeiros cem anos da Escola 
Naval – 23-IV-1845 a 23-IV-1945, Lisboa, 1945, pp. 121-134.

MOTA, Teixeira da, Comandante (O) Abel Fontoura da Costa, His-
toriador da Marinharia dos Descobrimentos, Lisboa, Junta de 
Investigações do Ultramar, 1973.

PEREIRA, Jorge Maia Ramos, «Fontoura da Costa, professor insigne, 
matemático categorizado, marinheiro brioso, mas inconformado, 
que muito dignificou a Marinha e honrou a Pátria», Anais do 
Clube Militar Naval, 1973, pp. 57-72.

RODRIGUES, Sarmento, Fontoura da Costa – Governador em Cabo 
Verde, Lisboa, Centro de Estudos de Marinha, 1973.

SILVA, Fernando Augusto Pereira da, «Capitão de Mar e Guerra 
Abel Fontoura da Costa», Anais do Clube Militar Naval, 1940, 
pp. 581-585.

SILVA, Luciano Ferreira Bastos da Costa e, «Serviços prestados ao 
país por oficiais da armada no campo da hidrografia e outras 
atividades afins (cartografia, astronomia, balizagem marítima, 
oceanografia, trabalhos marítimos e portuários e meteorologia) 
nos últimos cem anos», Anais do Clube Militar Naval, Número 
especial comemorativo do 1º centenário do Clube Militar Naval 
1866-1966, [1967], pp. 223-320.





VICE-ALMIRANTE CÉSAR AUGUSTO DE CAMPOS RODRIGUES  73
CDU 929CAMPOSRODRIGUES

Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLIX, janeiro-junho 2019, p. 73-84

VICE-ALMIRANTE 
CÉSAR AUGUSTO DE 
CAMPOS RODRIGUES 

Doutor PEDRO RAPOSO
praposo@adlerplanetarium.org

RESUMO

César Augusto de Campos Ro-
drigues (Lisboa, 9-8-1836 - Lis-
boa, 25-12-1919) foi o mais 
destacado astrónomo português 
na viragem do séc. XIX para o 
séc. XX, tendo-se distinguido na 
astronomia de posição ao serviço 
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Lisboa, ao qual dedicou cerca de 
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NOTA DA CRA

Assinala-se este ano o primeiro centenário da morte do Vice-almi-
rante Campos Rodrigues, oficial que se distinguiu no campo da astrono-
mia, sendo a sua obra reconhecida internacionalmente. Para assinalar a 
referida efeméride, a Comissão de Redação dos Anais decidiu convidar 
um especialista no estudo da vida e obra do referido oficial, para elabo-
rar uma breve biografia dele. O Doutor Pedro Raposo prestou serviço 
durante vários anos no Observatório Astronómico da Ajuda, onde to-
mou contacto com imensa documentação e diversos instrumentos re-
lacionados com Campos Rodrigues. Pedro Raposo dedicou a sua tese 
de mestrado, em História e Filosofia das Ciências, ao estudo da vida e 
obra de Campos Rodrigues, tendo estudado o Observatório da Ajuda, 
na sua tese de doutoramento, defendida em Oxford. Em 2004, por oca-
sião do primeiro centenário da atribuição do Prémio Valz aos trabalhos 
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de Campos Rodrigues, realizou diversas palestras alusivas ao tema e 
publicou um artigo na Revista da Armada e outro nas páginas destes 
Anais, no número referente a outubro-dezembro de 2004, apresentando 
nesta último uma detalhada biografia de Campos Rodrigues: «Campos 
Rodrigues: das rotas marítimas ao Grande Oceano Cósmico», pp. 823-
848. Recorde-se que o Prémio Valz, atribuído pela Academia das Ciên-
cias de Paris, era, na época, uma importante distinção internacional no 
campo da astronomia. No número referente a janeiro-junho de 2013, 
voltou a colaborar com os Anais, publicando o texto: «Estrelas, preci-
são e progresso: as origens do Observatório Astronómico de Lisboa» 
pp. 9-38. Presentemente, o Doutor Pedro Raposo é o Curador e Diretor 
de Coleções do Adler Planetarium, de Chicago.

Campos Rodrigues começou por abraçar a carreira militar na Mari-
nha de Guerra. Depois de frequentar o Liceu de Lisboa e o Real Colégio 
Militar, em 1851 assentou praça na Companhia dos Guardas-marinhas, 
tendo feito uma viagem de instrução ao Mediterrâneo na corveta Porto. 
Concluiu o curso preparatório de Marinha na Escola Politécnica em 20 
de fevereiro de 1854, ano em que foi promovido a Aspirante de 1ª clas-
se. Ingressou depois na Escola Naval, tendo concluído o respetivo curso 
em 3 de julho de 1855. Foi depois nomeado para embarcar no brigue 
Mondego rumo aos mares da China. Com esta viagem, concluiria a sua 
formação de oficial de Marinha.

A bordo do Mondego, Campos foi incumbido, juntamente com o 
seu companheiro de armas e amigo José Feliciano de Castilho (1838-
1864), de efetuar registos meteorológicos e oceanográficos segundo as 
indicações do superintendente do Observatório Naval dos Estados Uni-
dos, Matthew Fountaine Maury (1806-1873). Maury lançara uma cam-
panha global de recolha de dados oceanográficos, distribuindo proto-
colos de observação e cartas náuticas atualizadas pelos navegantes que 
aceitassem, em troca, submeter os seus diários náuticos ao observatório 
norte-americano. Maury nem sempre foi bem visto no seio da comuni-
dade científica norte-americana da época, mas este seu empreendimento 
revestiu-se de enorme importância no desenvolvimento da oceanografia. 
Em 1857, Maury escreveu ao Director do Observatório Meteorológico do 
Infante D. Luiz, Guilherme Dias Pegado, informando-o de que havia re-
cebido várias contribuições portuguesas, e referindo-se de forma elogiosa 
ao diário do brigue Mondego elaborado por Campos e Castilho. 
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Campos fora entretanto promovido a Guarda-marinha, em 1856, 
tendo sido promovido a Segundo-tenente em 1858. A 20 de Janeiro de 
1860, na viagem de regresso a Lisboa, o brigue Mondego naufragou 
no Oceano Índico. Campos Rodrigues contou-se entre os membros da 
tripulação que foram resgatados por uma embarcação americana e re-
conduzidos a Portugal. A sua atuação durante o naufrágio, visando res-
gatar tantos tripulantes do brigue quanto fosse possível, mereceu-lhe 
um louvor militar. 

Entre maio e setembro de 1860, prestou serviço no registo do Por-
to de Lisboa. Em breve regressaria à Escola Politécnica, juntamente 
com José Feliciano de Castilho, de modo a tornar-se engenheiro hi-
drógrafo. Completou o respetivo curso em 20 de julho de 1863, e o 
estágio subsequente em 11 de agosto de 1865. Em setembro desse ano, 
foi admitido no Instituto Geográfico, que era dirigido por Filipe Folque 
(1800-1870), figura de proa do levantamento cartográfico de Portugal. 
Folque terá desde cedo reconhecido em Campos Rodrigues um poten-
cial astrónomo para o novo Observatório Astronómico de Lisboa, que 
estava então a ser edificado na Tapada da Ajuda.  

A fundação do OAL foi patrocinada por D. Pedro V e apoiada por 
Friedrich Georg Wilhelm Struve (1793-1864), diretor do Observatório 
de Pulkovo, que acreditava poder-se estabelecer em Lisboa um obser-
vatório capaz de liderar a área da astronomia estelar juntamente com 
Pulkovo. Lisboa proporcionava condições geográficas e climáticas es-
pecialmente favoráveis que para o estudo das paralaxes estelares e das 
nebulosas, dois temas centrais da astronomia estelar de então. Algu-
mas estrelas cuja paralaxe anual (e por conseguinte, cuja distância) era 
considerada mensurável com os instrumentos e técnicas da época, tais 
como 1830 Groombridge e Alpha Lyrae, passavam nas proximidades 
do zénite lisboeta, pelo que os efeitos da refração atmosférica seriam 
mínimos. Além disso, o clima ameno de Portugal, o número conside-
rável de noites de céu limpo por ano, e a escuridão durante as noites 
estivais, especialmente em comparação com as “noites brancas” de S. 
Petersburgo, faziam da capital lisboeta um local apetecível para estudar 
as nebulosas, cuja natureza era ainda desconhecida.  

No Instituto Geográfico, Campos Rodrigues fora incumbido de fa-
zer o levantamento hidrográfico da barra e do porto de Caminha, que 
concluiu em 1868. Durante esse período, desenvolveu alguns procedi-
mentos originais para lidar com problemas típicos destes trabalhos, no-
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meadamente a medição de distâncias horizontais com um taqueómetro, 
o cálculo de áreas delimitadas nas cartas topográficas por linhas curvas, 
e o denominado problema dos três pontos ou problema de Pothenot, 
relativo à projeção de um determinado ponto a partir de três pontos 
inacessíveis numa rede primária de triângulos.

Em janeiro de 1869, Campos Rodrigues passou finalmente a in-
tegrar o pessoal do OAL, tornando-se o colaborador mais próximo de 
Frederico Augusto Oom (1830-1890), então Chefe da Secção Astro-
nómica dos Trabalhos Geodésicos do Reino e futuro diretor do OAL. 
F. A. Oom passara cinco anos a praticar no Observatório de Pulkovo a 
estudar os instrumentos e métodos aí utilizados, de modo a preparar-se 
para liderar o OAL e torná-lo num observatório dedicado à astrono-
mia estelar. F. A. Oom empenhar-se-ia na frente política para consagrar 
essa visão nos estatutos do OAL, tendo que lidar com a lentidão dos 
meandros governamentais e parlamentares, e com a oposição de alguns 
setores que desejavam definir o Observatório como uma instituição de 
caráter generalista e facilmente permeável a sinecuras para o professo-
rado da Universidade de Coimbra e das instituições de ensino superior 
da capital. 

Campos Rodrigues permaneceria na retaguarda, concentrando-se 
em preparar o OAL para a implementação do seu programa científico, e 
coadjuvando F. A. Oom na gestão diária do Observatório. Os trabalhos 
efetuados no OAL desde a entrada de Campos até à aprovação da Lei 
Orgânica do Observatório em 1878 incidiram sobretudo na finalização 
das estruturas de observação (salas de observação, alçapões, cúpulas), 
na instalação e estudo dos instrumentos, na elaboração de listas de es-
trelas para as observações de determinação da hora, e no desenvolvi-
mento de processos de cálculo para tornar mais expedita a redução dos 
dados observacionais. Campos viria a desenvolver diversas réguas de 
cálculo e processos de cálculo gráfico, e desde cedo se começou a de-
bruçar sobre os instrumentos do Observatório, procurando conhecê-los 
a fundo e aperfeiçoá-los de modo a favorecer a precisão das observa-
ções. Entre os instrumentos originais do OAL destacam-se um círculo 
meridiano Repsold-Merz, um grande telescópio refrator equatorial de 
sete metros de distância focal também Repsold-Merz, e um instrumento 
de passagens no primeiro vertical Repsold-Steinheil. 

Em 1873, F. A. Oom começou a organizar uma expedição com 
destino a Macau, com a finalidade para observar o trânsito de Vénus de 
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1874, e assim contribuir para a determinação do valor exato da para-
laxe solar, o que por sua vez permitiria conhecer com rigor a distância 
média Terra-Sol, conhecida como Unidade Astronómica. Tal como no 
séc. XVIII, por ocasião dos trânsitos de 1761 e 1769, várias nações 
organizavam as suas próprias expedições, e F. A. Oom viu aqui uma 
oportunidade para afirmar o OAL como observatório nacional de Por-
tugal, tomando a dianteira neste grande esforço científico internacional. 
Os astrónomos animavam-se com o facto de pela primeira vez se poder 
aplicar a fotografia à observação deste fenómeno, e Campos Rodrigues 
desenvolveu um método próprio para fotografar o trânsito, que consistia 
em usar o interior de uma pequena torre de observação como câmara, 
ficando o obturador associado à respetiva cúpula. Mas depois de vários 
trabalhos preparatórios, a expedição, que não era especialmente one-
rosa, foi abortada no parlamento com base em argumentos financeiros. 

Em 1876, Campos Rodrigues e F. A. Oom participaram nos pri-
meiros testes do telefone em Portugal, em colaboração com João Carlos 
de Brito Capelo (1831-1901) do Observatório Meteorológico do Infante 
D. Luiz. Em dezembro de 1877, os dois astrónomos participaram numa 
chamada experimental que ligou o OAL à Escola Politécnica, onde o rei 
D. Luís presenciava a atribuição de prémios aos estudantes, e de onde 
pôde ouvir, através do telefone, música tocada no Observatório.

Depois de anos de debates e de manobras políticas, em 6 de Maio 
de 1878 foi finalmente aprovada a Lei Orgânica do Real Observató-
rio Astronómico de Lisboa, que, em consonância com o projeto fun-
dacional defendido por F. A. Oom, consagrava o OAL ao estudo das 
paralaxes estelares, das nebulosas e das estrelas duplas – em suma, ao 
desenvolvimento da astronomia estelar. Na hierarquia das funções do 
OAL seguiam-se as observações ocasionais de objetos e fenómenos do 
sistema solar, o apoio a trabalhos cartográficos, e a transmissão da hora 
oficial. 

Este programa revelou-se, no entanto, demasiado ambicioso. As 
primeiras décadas de atividade do OAL depois da aprovação da Lei 
Orgânica ficaram marcadas pela dificuldade em estabilizar o seu corpo 
de pessoal, quer na vertente científica, quer no que respeita ao pessoal 
administrativo e auxiliar. Por conseguinte, foi na transmissão da hora 
oficial que F. A. Oom, Campos Rodrigues e Augusto Alves do Rio (um 
oficial de Marinha que serviu como astrónomo de 2ª classe, isto é, as-
trónomo auxiliar, entre 1878 e 1887) concentraram os seus esforços. 
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As observações regulares de tempo foram iniciadas em 1878, tendo 
feito parte da rotina do OAL até à década de 1980. Eram efetuadas com dois 
instrumentos de passagens portáteis construídos pela firma A. & G. Rep-
sold de acordo com indicações de Oom. Faziam-se todas as noites em que 
o estado do tempo o permitia, incidindo numa série de estrelas previamente 
selecionadas para o efeito. Ao fim da manhã do dia seguinte, depois de 
reduzidos os dados das observações, procedia-se à verificação e acerto dos 
relógios do observatório (as denominadas “pêndulas”). A partir de 1885, a 
hora oficial determinada pelos astrónomos do OAL passou a ser transmiti-
da telegraficamente para uma estação horária no Arsenal da Marinha, onde 
um “balão horário” (mais propriamente, uma esfera metálica oca) era içado 
ao topo de um mastro e largado à 1:00 da tarde local, em sincronia com o 
sinal enviado do OAL. Assim se dava a hora oficial à navegação e à cidade. 
Os erros da queda do balão, que raramente iam além de escassos décimos 
de segundo, eram publicados quinzenalmente no Diário do Governo. Este 
sistema, que fora desenvolvido por Oom e Campos Rodrigues, substituiu 
um velho balão já bastante descredibilizado, que era operado manualmente 
por pessoal do Observatório da Marinha. 

Na década de 1880, Campos Rodrigues estudou detalhadamente o 
círculo meridiano Repsold-Merz, tendo-o usado numa série de observa-
ções da Estrela Polar que nunca chegaram a ser devidamente tratadas, 
e que por isso nunca foram publicadas. Em 1887, Alves do Rio deixou 
o OAL, o que levou Campos a ter que assegurar a maior parte das ob-
servações de tempo. Ao longo dos dois anos que seguiram, Campos 
aproveitou para levar a cabo um estudo aprofundado de todo o equipa-
mento empregue nesse trabalho. Ao longo dos anos precedentes, Cam-
pos tinha já introduzido alguns acessórios e modificações nos aparelhos 
electrocronográficos do Observatório, que os tornaram mais eficazes e 
precisos. Um dos seus dispositivos mais emblemáticos é um interruptor 
elétrico com uma peça basculante em V, que produzia sinais através do 
corte de corrente. Originalmente concebido para substituir os interrup-
tores de um aparelho de medição da equação pessoal (o erro individual 
de cada observador), o interruptor de Campos Rodrigues foi depois 
adaptado a todos os relógios de pêndulo do Observatório. Os sinais dos 
relógios e das observações eram registados com um cronógrafo elétrico 
igualmente concebido pelo astrónomo. Uma vez incumbido de asse-
gurar todas as observações de tempo, Campos Rodrigues desenvolveu 
também novos métodos e acessórios para os instrumentos de passagens, 
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que permitiam lidar mais eficazmente com os erros sistemáticos deste 
tipo de instrumentos, e apontá-los mais facilmente para as estrelas a 
observar em cada sessão.  

 Para além de determinar a hora oficial, Campos Rodrigues apro-
veitou também para aperfeiçoar os valores de ascensão reta (coorde-
nada celeste equivalente à longitude terrestre) das estrelas de refe-
rência listadas no almanaque Berliner Astronomisches Jahrbuch. Este 
trabalho, que foi publicado alguns anos mais tarde, terá impressionado 
o astrónomo norte-americano Lewis Boss (1846-1912), que o usou no 
seu Preliminary General Catalogue of 6188 Stars for the Epoch 1900 
(1910). Este catálogo foi depois desenvolvido pelo seu filho Benjamin 
Boss (1880-1970), resultando na publicação do General Catalogue of 
33,342 stars (1936), uma obra de grande relevância para o estudo dos 
movimentos próprios das estrelas e da dinâmica da Via Láctea.

Depois do falecimento de F. A. Oom em 1890, Campos Rodri-
gues foi nomeado diretor do OAL. Pela mesma altura, o filho de F. A. 
Oom, Frederico Thomaz Oom (1864-1930) foi nomeado astrónomo 
de 2ª classe, e alguns anos depois, subdiretor. Frederico Oom assu-
miu prontamente um papel central na gestão do OAL, tornando-se 
no porta-voz da instituição. Apesar do seu título oficial de diretor, 
Campos permaneceu no papel de eminência parda do Observatório, 
enquanto Oom se empenhou em procurar um maior reconhecimento 
para o OAL, quer no contexto nacional, quer no seio da comunidade 
científica internacional. 

Em 1892, o OAL aderiu à campanha lançada por John Eastman 
(1836-1913), do Observatório Naval dos Estados Unidos tendo em 
vista a determinação da paralaxe solar com base em observações de 
Marte, que estaria em oposição (isto é, alinhado com o Sol e a Terra) 
em agosto desse ano. Campos Rodrigues e Frederico Oom efetuaram 
observações de Marte e de estrelas de referência, essenciais para de-
terminar com rigor as sucessivas posições aparentes do planeta. Os 
resultados das observações foram posteriormente apresentados num 
volume intitulado Observations méridiennes de la planète Mars pen-
dant l’opposition de 1892, publicado em 1895. A obra foi distribuída 
internacionalmente, sendo objeto de uma recensão muito positiva por 
parte do astrónomo francês Guillaume Bigourdan (1851-1932). Em 
1903, o astrónomo norte-americano T. J. J. See (1866-1962) elaborou 
uma lista dos valores até então obtidos para o diâmetro de Marte, 
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dando destaque ao valor obtido em Lisboa por ocasião da oposição de 
1892 (9″.05 ± 0″.44). 

Em 1900, o OAL integrou uma campanha lançada no âmbito do 
projeto internacional Carte du Ciel, que teve por objetivo proceder a 
uma nova determinação da paralaxe solar por meio de observações do 
asteroide Eros. Apesar de a campanha ser eminentemente baseada na 
fotografia e exigir equipamento de que Lisboa não dispunha, o OAL 
contribuiu com observações posicionais das estrelas de referência, 
efetuadas por Campos Rodrigues, Frederico Oom, e Artur Teixeira 
Bastos (?-1931), que ingressara no OAL em 1894. Os resultados das 
observações efetuadas pelos vários observatórios participantes foram 
publicados em 1904. O OAL destacou-se entre os 13 observatórios 
que realizaram observações de estrelas de referência, quer pelo eleva-
do número de observações submetidas, quer pela precisão destas úl-
timas. Este trabalho levou a que Campos Rodrigues fosse distinguido 
com o Prémio Valz da Academia das Ciências de Paris em 1904.

Ainda em 1900, Campos Rodrigues e Frederico Oom integraram 
uma comissão dirigida por Mariano Cyrillo de Carvalho (1836-1905), 
professor de matemática na Escola Politécnica, que foi incumbida de 
coordenar o apoio logístico à observação do eclipse total do Sol de 28 
de maio daquele ano. A faixa de totalidade do eclipse cruzou a região 
das Beiras, à qual se deslocou um grande número de cientistas e aca-
démicos nacionais, assim como vários astrónomos estrangeiros. Um 
grupo liderado pelo diretor do Observatório de Greenwich, William 
Christie (1845-1922), observou o eclipse em Ovar, tendo aproveitado 
a viagem a Portugal para visitar o OAL. De volta à Inglaterra, inter-
vindo num encontro da Royal Astronomical Society, Christie enalte-
ceu as modificações e acessórios que Campos Rodrigues tinha acres-
centado ao equipamento original do OAL. No que respeita ao eclipse, 
Campos Rodrigues e Artur Teixeira Bastos deslocaram-se à Serra da 
Estrela, estabelecendo uma estação de observação na zona de Mantei-
gas. Os dois astrónomos pretendiam averiguar a possível existência 
de planetas interiores à órbita de Mercúrio, mas esta tarefa foi dificul-
tada por um ténue manto de nuvens. Campos Rodrigues fotografou a 
coroa solar, mas as imagens resultantes eram muito pequenas, e nunca 
foram publicadas.  

Em 1902, Frederico Oom juntou esforços com o oficial de mari-
nha e engenheiro hidrógrafo Hugo de Lacerda Castelo Branco (1860-
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1944) numa campanha de enaltecimento da figura de Campos Ro-
drigues na imprensa nacional e nos meios militares, com vista à sua 
promoção a Vice-Almirante. A promoção concretizou-se nesse mes-
mo ano. Pela mesma altura, e por iniciativa de Frederico Oom, os re-
sultados de observações efetuadas no OAL sob a liderança de Campos 
Rodrigues, assim como algumas descrições de aparelhos e técnicas 
concebidas pelo astrónomo, começaram a ser publicados em revistas 
nacionais e estrangeiras. Apesar de manter uma atitude recatada e de 
persistir numa humildade que os seus colaboradores e admiradores 
amiúde denunciavam como exageradas, a figura de Campos Rodri-
gues foi cada vez mais exaltada nos meios militares como um exem-
plo de brilhantismo intelectual e de dedicação à ciência. Nesse mesmo 
ano, um novo observatório astronómico e meteorológico que estava 
a ser construído em Lourenço Marques (atual Maputo, Moçambique) 
foi batizado Observatório Campos Rodrigues.

Campos Rodrigues era também visto como um infalível e bené-
volo consultor a quem várias instituições e personalidades recorriam 
para resolver assuntos de instrumentação e cálculo. Uma das figuras 
nacionais que amiúde procuraram os conselhos do astrónomo foi Car-
los Viegas de Gago Coutinho (1869-1959), tendo o OAL despenhado 
um papel importante no apoio às missões geodésicas em África diri-
gidas pelo conhecido oficial de marinha e geógrafo. 

Tendo escolhido manter-se em atividade no OAL ao atingir a ida-
de da reforma na carreira militar em 1902, Campos permaneceu ao 
serviço do Observatório até ao seu falecimento, que se deu na madru-
gada do dia de Natal de 1919. O OAL manteve-se fiel à tradição da 
astronomia de posição em que Campos Rodrigues se destacou, tendo 
as técnicas e dispositivos desenvolvidos pelo astrónomo sido usados 
na Tapada durante décadas, já depois da sua morte. 

Assinatura de Campos Rodrigues:
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RESUMO

O Almirante Augusto Eduardo 
Neuparth frequentou a Escola 
Politécnica, a Escola do Exército 
e a Escola Naval, onde obteve o 
diploma de engenheiro hidrógrafo. 
São de realçar os seus numerosos 
trabalhos hidrográficos e geodé-
sicos, bem como os seus estudos 
dedicados às pescas. Os serviços 
prestados no Observatório Astro-
nómico de Lisboa, Observatório 
Meteorológico D. Luiz, na Direção 
de Trabalhos Geodésicos e na Sec-
ção de Faróis do Ministério da Ma-
rinha, testemunham as valências 
técnicas que Augusto Neuparth 

ABSTRACT

Admiral Augusto Eduardo Neu-
parth attended the Polytechnic 
School, the Portuguese Army 
Academy and the Portuguese 
Naval School, where he obtained 
the diploma of hydrographic 
engineer.  A hydrographic and 
geodesic works, as well as stud-
ies on fisheries are worthy of 
note. The services rendered at 
the Lisbon Astronomical Obser-
vatory, D. Luiz Meteorological 
Observatory, the Geodesic Works 
Department and at the Head-
quarters Section of the Ministry 
of the Navy, witness the techni-
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possuía. Para além disso, os seus 
trabalhos científicos encontram-se 
entre os estudos pioneiros, em Por-
tugal, no campo da oceanografia 
e da biologia marinha. Registe-se 
que no presente ano se evocam 
os 160 anos do nascimento deste 
oficial de Marinha, no próximo 
dia 11 de outubro. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Cartografia; Ciência; Hidrografia; 
Pescas.

cal skills of Augusto Neuparth. 
In addition, his scientific works 
appearing among the pioneering 
studies in Portugal in the field of 
oceanography and marine biol-
ogy. . It should be noted that 
in the present year is the 160th 
anniversary of birth of this navy 
officer, on next October, 11

KEY WORDS:

Cartography; Science; Hydrography; 
Fisheries.
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[…] o almirante Neuparth, se teve durante a sua longa carrei-
ra publica de se aplicar, por vezes, a outros trabalhos, era aos 
trabalhos do Mar, no afã de lhe devassar os segredos, que ele 
mais do coração se dedicava.”

Vicente Almeida D’Eça 
            VA

“Um amigo do mar (Augusto Neuparth)”,
A Pesca Marítima, nº especial, 1925, pp. 143-144

INTRODUÇÃO

Uma das formas de investigar e interpretar a História centra-se 
no trabalho biográfico. No último século todas as gerações na cultura 
ocidental têm aceitado o “desafio” biográfico, através de diferentes 
formas de abordagem, mobilizando para esse efeito os instrumentos 
de investigação que têm ao seu dispor. As biografias tal como a His-
tória “escrevem-se primeiro no presente, numa relação de implicação 
ainda mais forte quando há empatia por parte do autor.”2

Em suma, a biografia é uma das vias para reconstituir uma época 
e, a partir da sua escrita, efetuar análises sobre as vertentes social, 
económica, científica, cultural.  No processo de produção historio-
gráfica e científica ao se diferenciar uma personalidade, fazendo-se 
sobressair uma vida, um percurso biográfico, poderá evidenciar-se 
“como a existência inteira de um indivíduo cabe numa de suas obras, 
num de seus factos [e] como nessa existência insere-se uma época 
inteira.”3

A relação no seio de grupos socioprofissionais, e a construção 
de uma identidade social por parte destes, poderá exigir uma análise 
diferenciada de cada um dos atores sociais que integram o grupo, sen-
do este outro dos caminhos possíveis para a escrita de uma biografia. 
No caso dos oficiais da Marinha de Guerra, que fazem parte de uma 
corporação militar, o seu estudo impõe-se mesmo como um campo 

2 François Dosse, O Desafio Biográfico. Escrever uma vida. São Paulo Edusp – 
Editora da Universidade de São Paulo, 2015, p. 11.

3 Walter Benjamin, “Sur le concept d’histoire” (1940), Écrits français, Gallimard, 
1991, p.347 apud, François Dosse, ibidem, loc. cit.
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privilegiado na interpretação de trajetos, de ações, de papéis sociais, 
de contributos desses militares para a sociedade, pelo seu significado 
e impacto, ao nível cultural e científico4. A sistematização dessa ação 
social, dos seus atores e das suas múltiplas atividades onde marcaram 
presença é tarefa que ainda não se encontra completamente concluída.  
Trata-se de uma análise que terá de ser inserida numa longa duração 
– que se inicia em meados do século XVIII e que se estende ao século 
XX – a partir da qual se deverão identificar projetos culturais, produ-
ções escritas em diferentes áreas do conhecimento, as atividades téc-
nicas e científicas e a fundação de instituições culturais e académicas.  

Professor decano da Escola Naval, Almeida d’ Eça defendia em 
18995 que o oficial de Marinha já não poderia ser o “rude” navegador 
dos séculos anteriores. A somar à capacidade de comando, o oficial da 
Marinha não deveria descurar a sua formação noutras áreas do saber, 
que lhe permitissem intervir em diferentes domínios da sociedade. 
Face ao seu papel na liderança e no comando, a bordo dos navios, o 
oficial da Marinha teria de ser astrónomo, matemático, físico, mas não 
poderia ser esquecido o seu, mais do que provável, desempenho nos 
serviços de administração, tanto naval como ultramarina, nas indús-
trias marítimas, navegação mercante, pescarias e noutras áreas técni-
cas, que requeriam “variadas aptidões”6. Para colocar em prática esta 
formação, o almirante Vicente de Almeida d’Eça defendia que seria 
necessária uma ampla renovação dos programas de ensino na Escola 
Naval para os futuros Oficiais da Marinha. O que viria a acontecer nas 
sucessivas reformas dos curricula dos cursos da Escola Naval, nos 
séculos XIX e XX.

De facto, um dos pontos mais importantes a ter presente na bio-
grafia dos oficiais de Marinha é a sua formação militar e académica. 
O ensino das matérias navais, tal como ficou plasmado nos dois decre-
tos, respetivamente, de 23 de abril de 1845, que criou a Escola Naval, 

4 Veja-se, para a historiografia, Sérgio Campos Matos; Luís Santos Aguiar, “A mari-
nha e a cultura histórica em Portugal: entre tradição e modernidade (séculos XIX 
e XX)” Revista de História das Ideias, Vol. 29, 2008, pp. 431-468, disponível em 
linha: https://doi.org/10.14195/2183-8925_29_16 (consulta a 30-06-2019).

5 Vicente Almeida d’Eça, “O Oficial de Marinha”, Anais do Clube Militar Naval, 
Tomo XXIX, Nº10, outubro, 1899, pp. 799-824.

6 Idem, ibidem, p.816.
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e o de 19 de maio seguinte, que regulamentava a nova instituição 
académica, era um compromisso entre duas visões: a “politécnica” e 
a “marítima”, isto é, uma formação mais teórica, com incidência nas 
ciências matemáticas e, num outro âmbito, um ensino mais prático,  
assente na navegação e na vida a bordo  dos navios.  

A esquadra portuguesa tem de se adaptar à modernização tecno-
lógica em curso no século XIX.  Os primeiros navios movidos a vapor 
e a introdução de novos sistemas de propulsão mecânica a bordo, são 
modernizações que se vão prolongar ao longo de décadas; de permeio 
discussões políticas pouco férteis, dificuldades orçamentais e hesita-
ções na adoção das novas técnicas industriais7.  A transição  de novos 
saberes e técnicas que proveem da nova indústria tendem a incremen-
tar-se até à primeira década do século XX. Inicialmente procedeu-se 
à transição da vela para o vapor, e em seguida para os motores de 
combustão. Outra das grandes alterações é a passagem dos cascos 
de madeira para o ferro, inicialmente mistos e adotando-se por fim a 
construção em  aço,  nas últimas décadas do século XIX. A Revolução 
Industrial tem um impacto profundo nas marinhas e nos seus sistemas 
de organização, de pessoal e material.  Os armamentos são uma das 
áreas que mais evoluem, com a introdução do aço, das peças estriadas 
e do torpedo.  Todas estas alterações tecnológicas refletem-se nos sis-
temas de ensino e na formação dos oficiais de uma marinha de guerra. 
A Escola Naval não ficou imune a esta profunda transformação que se 
encontra na criação de uma nova sociedade industrial.

Na Escola Naval funcionavam cursos para os futuros oficiais de 
Marinha, engenheiros navais e pilotos da marinha mercante. Após a 
frequência do primeiro ano na Escola Politécnica, os alunos que fre-
quentassem o curso de «Marinha», com uma duração de dois anos, 
tinham uma formação que compreendia no 1º ano: “Elementos de 
Mecânica”, “Astronomia Esférica”, “Náutica”; no 2º ano: “Artilharia-
-teórica e Prática”, “Princípios de Fortificação Provisional”, “Geogra-
fia”, “Hidrografia”, “Elementos de Arquitetura Naval”, “Aparelho”, 
“Manobra” e “Tática Naval”. Este curso continha em gérmen quase 

7 Vide Fernando David e Silva, O Fim das Naus e a Marinha da Transição. Um 
Inquérito da Câmara dos Deputados (1853-1856), Lisboa, Edições Culturais da 
Marinha, 2014, Introdução e passim.
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todas as futuras cadeiras da Escola Naval8, pois as sucessivas refor-
mas  instituem novas cadeiras com base naquelas matérias. 

Os alunos formavam um corpo militar, a que pertenciam to-
dos os aspirantes e guardas-marinhas, conservando a designação de 
«Companhia dos Guardas-Marinhas». As suas instalações situavam-
-se na Sala do Risco, no Terreiro do Paço, onde efetuavam a prática 
de exercícios militares e de manobra, aí se situando as estruturas de 
apoio ao ensino: biblioteca, salas de aulas, modelos de navios, gi-
násio. Entretanto, vão-se sucedendo as reformas  na Escola Naval, 
que se adapta, reestrutura e reorganiza os curricula das disciplinas e 
as suas infraestruturas. Em 1869 é instituído o curso de Engenheiros 
Maquinistas Navais, o que se ficou a dever à vinda dos navios a va-
por; no ano de 1887 é criado o curso de Administração Naval, face à 
complexidade crescente dos processos administrativo-financeiros; na 
reorganização de 1894 a História, a Geografia, as ciências jurídicas e 
a cultura marítima vão reforçar-se na formação dos futuros oficiais de 
Marinha, através da criação da cadeira de História Marítima e Direito 
Internacional Marítimo.

Numa sociedade maioritariamente analfabeta, onde imperavam 
acentuadas assimetrias socioeconómicas, culturais e educativas, as 
forças militares detinham um papel ativo em cargos e funções ao ser-
viço do Estado, que exigiam adequada formação técnica e científica. 
Em Portugal, a construção do Terceiro Império, centrado em África, a 
partir do último terço do século XIX, até à década de sessenta do sé-
culo XX, levou a que os oficiais de Marinha tivessem um importante 
papel, designadamente, na fixação das fronteiras, na exploração dos 
territórios, na produção de mapas, na investigação científica desses 
espaços, com destaque para os levantamentos hidrográficos e geodé-
sicos. Mais do que uma resposta às exigências práticas da navegação, 
os oficiais de Marinha enveredavam, em certos casos, por projetos 
que tinham como objetivo fortalecer a legitimidade imperial e o re-

8 Tancredo de Morais, «Esboço Histórico», Os Primeiros Cem Anos da Escola Na-
val. 23-IV-1845 a 23-IV-1945, Lisboa, Ministério da Marinha, 1945, p. 33; Cfr. 
O estudo de síntese em António Costa Canas, Carlos Manuel Valentim, “Entre a 
Prática e a Teoria. A criação de um ensino naval para os Oficiais da Marinha de 
Guerra em Portugal. Uma breve nota”, Anais do Clube Militar Naval, Volume 
CXXXVII, julho-setembro, 2007, pp. 541-551.
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conhecimento de Portugal como um ator no mesmo plano de outras 
potências imperiais9.

Na formação que obtinham na Escola Naval , a par das valências 
adquiridas nas vivências a bordo dos navios, durante as longas via-
gens que efetuavam, os oficiais da Armada10 assimilavam os saberes 
necessários para lidar com técnicas e processos que eram exigidos 
para além das áreas profissionais da Marinha. Os serviços que pres-
tavam à sociedade, nos mais variados domínios, nomeadamente nas 
áreas que exigiam saberes matemáticos e o domínio de técnicas avan-
çadas, como a combustão, a eletricidade, as comunicações ou a ba-
lística, impunham-se como formas de intervenção social., Essa ação 
encontrava-se direcionada para ciências como a Geodesia, a Cartogra-
fia, a Hidrografia, a Astronomia, a Geografia e, de uma forma geral, 
as várias engenharias que foram nascendo nos séculos XIX-XX.  Tal 
como a École Polytechnique11, em França, com as devidas especifi-
cidades e diferenças de cada uma das instituições, a Escola Politéc-
nica e a Escola Naval em Portugal formavam um corpo de elite de 
engenheiros, técnicos superiores, oficiais do Exército e da Marinha. 
Aquelas instituições de ensino eram capazes de fazer dos militares 
uma força de modernização, providos que estes se encontravam com 
conhecimentos avançados em Física e Matemática e uma formação 
técnico-prática, que lhes possibilitava o recrutamento pela estruturas 
administrativas mais elevadas do Estado, para incorporarem projetos 
científicos e obras em infraestruturas de grande complexidade.

“Os oficiais da Marinha tinham uma preparação básica em ma-
temática, astronomia, navegação e hidrografia, [...]. Assim, e du-
rante muitos anos, seriam sobretudo oficiais da Marinha, com al-
guns poucos civis e oficiais do Exército, quem iria trabalhar nas 

9 Veja-se o caso de Hugo de Lacerda: Pedro Miguel Pinto Raposo, “Method and 
Much Scientific Probity”: Hugo de Lacerda (1860-1944) and the Chair of Hydro-
graphy of the Lisbon Naval School (1897-1907)”, in A Bridge between Conceptual 
Frameworks. Sciences, Society and Technology Studies, Raffaele Pisano Editor, 
Dordrecht, Heidelberg, New York, London, Springer, 2015, p.455.

10 Utiliza-se ao longo deste texto a designação de «Armada» como sinónimo de 
«Marinha».

11 Veja-se para a École Polytechnique, Peter Galison, Os Relógios de Einstein e os 
Mapas de Poincaré, tradução de Paulo Crawford, Lisboa, Gradiva, 2005, pp. 50-52.
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delimitações de fronteiras, na geodesia e na topografia do Ultra-
mar, exercendo, como em tantos outros campos, um papel de pionei-
ros, até poderem ser gradualmente substituídos por pessoal civil.”12 

 
A instalação de observatórios astronómicos e meteorológicos 

exemplificam “a importância dos oficiais da Marinha na implementa-
ção de espaços científicos no ultramar português”13, e, por outro lado, 
as campanhas hidrográficas, a produção de cartografia e a construção de 
portos, são um sinal claro da implementação de projetos, planos e medi-
das que foram sendo implementados a partir das estruturas governativas 
do “centro”, isto é, no Governo metropolitano. Neste caso, os territórios 
coloniais apareciam como espaços de circulação de conhecimentos es-
pecializados, laboratórios de ensaio de novas práticas e mercados de 
trabalho, no campo científico e tecnológico, incluindo disciplinas como 
a Medicina, a Cartografia, o estudo do meio e do território14.

Augusto Eduardo Neuparth insere-se entre os oficiais de Marinha 
que estiveram ao serviço da modernização do país, no plano científico 
e técnico, e que  edificaram as estruturas que irão perdurar na última 
fase do Império português entre finais do século XIX e nos cerca de 
setenta e cinco anos seguintes do século XX.  O texto que segue, pre-
tende  contribuir para um melhor conhecimento da vida e das atividades 
navais e científicas do almirante Neuparth não se deixando de inserir 
a sua vida na época em que viveu e num meio familiar muito próprio 
dominado pela pela criação e produção musical, bem como ter presente 
a sua  distinta carreira ao serviço da Marinha de Guerra Portuguesa, em 
diferentes missões e tarefas, entre as quais a de ministro e, no campo 
operacional,  a de comandante de unidades navais em tempo de guerra.

12 A. Teixeira da Mota, “Elogio histórico do Almirante Gago Coutinho”, Boletim da 
Academia de Ciências de Lisboa, Vol. XXIV, jan.-fev. 1962, pp.70-101, p. 82.

13 Pedro P.M. Raposo, “O Império e o Tempo: notas para uma abordagem à História 
dos Observatórios Coloniais Portugueses, In A outra face do Império. Ciência, 
tecnologia e medicina (séc. XIX-XX), Coordenação de Maria Paula Diogo e Isabel 
Maria Amaral, Lisboa, Edições Colibri, 2012, pp.22-23.

14 Maria Paula Diogo e Isabel Maria Amaral, “Apresentação”, ibidem, pp. 12-13.
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I. A BIOGRAFIA DE UM OFICIAL DE MARINHA 
CIENTISTA: O ESTADO DA ARTE

Num balanço provisório dos estudos biográficos que foram publi-
cados sobre Augusto Eduardo Neuparth,  cuja evocação dos 160 anos 
do seu nascimento terá lugar no dia 11 de outubro do presente ano, 
constata-se que não têm sido prolixos os textos sobre a sua vida e as 
atividades científicas em que esteve envolvido.

Os primeiros dados biográficos consistentes sobre este oficial de 
Marinha foram publicados na Grande Enciclopédia Portuguesa e Bra-
sileira15, texto onde se terão baseado a maioria dos autores que vieram 
a estudar esta personalidade. Nos verbetes da Grande Enciclopédia não 

15 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Vol. XVIII, Lisboa/Rio de Janeiro, 
Editora Enciclopédia, Lta, pp. 643-644. Os volumes I as XXXVII, foram publi-
cados entre 1935 e 1957.
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se encontra elucidada a sua ascendência familiar, e Neuparth é apresen-
tado como “almirante e engenheiro hidrógrafo”. Tratando-se de uma 
descrição sucinta, mas com dados bastante relevantes sobre a vida e o 
percurso militar e científico de Augusto Neuparth, é referido que fre-
quentou a Escola Politécnica, a Escola do Exército e por fim a Escola 
Naval, tendo obtido o respetivo diploma de engenheiro hidrógrafo, efe-
tuando em seguida numerosas viagens por Cabo Verde, Guiné, Angola 
e Moçambique, destacando-se o facto de ter tomado parte no bombar-
deamento a Cadica, na Guiné, e  a Catalha, no Zaire, não sendo citado 
o ano, presumindo-se, em face de ter ingressado na Escola Naval em 
1879, que essas ações militares se tenham sucedido na década seguinte. 
Elencam-se nessa nota biográfica alguns dos seus numerosos trabalhos 
hidrográficos, topográficos e geodésicos, que revelam a sua atividade 
técnica e científica: reconhecimento hidrográfico de Cabinda, triangula-
ção da costa sul do rio Maputo, traçado de um paralelo para a delimita-
ção da fronteira sul de Lourenço Marques, reconhecimento do rio Ma-
puto, desde a sua confluência com o Pongolo até Maxaéne, triangulação 
do porto de Lourenço Marques, parte do seu levantamento topográfico 
e sondagem, traçado do caminho-de-ferro de Cabinda ao Chiloango.

O texto Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira enumera, 
ainda, os seus serviços no Observatório Astronómico de Lisboa, no Ob-
servatório Meteorológico D.Luis, na Direção de Trabalhos Geodésicos 
e na Secção de Faróis do Ministério da Marinha, atestando as valências 
técnicas que Augusto Eduardo Neuparth possuía. Por fim, é mencio-
nada a sua atividade como Ministro da Marinha em 1914 e o comando 
da Base Naval dos Açores e do Cruzador Vasco da Gama em 1918, 
dois cargos exercidos durante a Grande Guerra que suscitaram alguma 
polémica, na medida em que lhe são imputadas posições e simpatias 
políticas por um dos lados do conflito (o alemão)16.

No Dicionário da Maçonaria Portuguesa17, Augusto Eduardo 
Neuparth é descrito como um “oponente” à ditadura de Sidónio Pais, 
por isso teria sido preso, o que não correspondeu totalmente à reali-

16 Veja-se Sérgio Rezendes, A Grande Guerra nos Açores. Património e Memória 
Militar, 2ª Edição, Casa de Cambra, Centro República- Caleidoscópio, 2017, 
p.193.

17 Da autoria de A. H. Oliveira Marques, Dicionário da Maçonaria Portuguesa, Vol. 
II [J-Z], Lisboa, Editorial Delta, 1986, p. 1026.
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dade dos factos, tal como adiante se dará conta. Este pequeno texto 
revela que Augusto Neuparth foi iniciado na Maçonaria em 1900, na 
loja “Cruzeiro do Sul” de Lourenço Marques (Moçambique), facto que 
tem despertado algum interesse sobre a vida deste oficial de Marinha,   
assinalando-se a sua colaboração com Bernardino Machado na Acade-
mia de Estudos Livres, onde lecionou cursos de astronomia e fotografia, 
tendo fundado mais tarde a revista A Pesca Marítima18.   

Augusto Eduardo Neuparth surge entre os parlamentares e minis-
tros da Primeira República (1910-1926)19, como filho do músico alemão 
Eduardo Neuparth e de Margarida Bohmher, confundindo-se desta forma 
a sua paternidade, visto que se tratam dos seus avós. No texto que enqua-
dra a sua atividade como ministro do Governo de Bernardino Machado é 
novamente descrito como revoltoso contra Sidónio Pais. Nesta nota bio-
gráfica menciona-se que Augusto Neuparth, tendo acompanhado o Pre-
sidente da República, António José de Almeida na viagem ao Brasil em 
1922, foi, nesse ano, e no seguinte, nomeado membro do júri que julgou 
os intervenientes na Noite Sangrenta de 19 para 20 de outubro de 1921. 

O Dicionário de História da I República e do Republicanismo20, 
que contém uma entrada biográfica sobre Augusto Eduardo Neuparth,   
releva a sua atividade política como Ministro da Marinha no período 
inicial da Grande Guerra. Num Governo chefiado por Bernardino Ma-
chado, manteria aquele oficial de Marinha uma postura extrapartidária, 
de forma não totalmente esclarecida, sugere-se novamente, certamente 
com base em passagens de textos anteriormente publicados, que se re-
voltara contra  Sidónio Pais, valendo-lhe tal ato a prisão, o que não se 
verificou, como se verá adiante, pois Augusto Neuparth torna-se mes-
mo um dos homens de confiança do Presidente da República, na ma-
terialização da sua política diplomática para o arquipélago dos Açores, 
junto da base naval norte-americana.  

18 António Ventura, A Marinha Portuguesa e a Maçonaria, Lisboa, Editorial Vega, 
2013, p. 79.

19 A. H. Oliveira Marques (coordenador), Paulo Guinote, Pedro Teixeira Mesquita, 
João José Alves Dias, Parlamentares e Ministros da 1.ª República, Lisboa, Co-
leção Parlamento, 2000, pp. 321-322.

20 António Paulo Duarte, “Neuparth, Augusto Eduardo”, Vol. III: N-Z, Coordenação 
de Maria Fernanda Rollo, Lisboa, Assembleia da República Coleção Parlamento, 
2013, pp. 40-41.
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Um dos aspetos mais importantes da biografia de Augusto Eduar-
do Neuparth é a sua atividade hidrográfica e científica. Uma síntese ou 
estudo sobre a “Hidrografia náutica na Índia durante o período portu-
guês” não poderá deixar de se debruçar sobre a ação daquele oficial de 
Marinha, “que desempenhou um papel vital na moderna cartografia de 
Goa no primeiro quartel do século XX.”21

Em dezembro de 1905, a canhoneira Rio Sado, comandada por 
Augusto Neuparth aporta em Goa. Engenheiro hidrógrafo que revelava 
grande “capacidade de iniciativa e conhecimentos técnicos profundos”22, 
como resultado dos seus trabalhos hidrográficos apresenta o “Estudo do 

21 Adelino Rodrigues da Costa; Carlos M. Lemos, Hidrografia náutica na Índia 
durante o período português, Lisboa, Instituto Hidrográfico, 2004, p.18.

22 Idem, ibidem, loc. cit.
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Rio Mandovi”, o trabalho mais completo até então efetuado sobre este 
rio do subcontinente indiano, com base em observações sistemáticas e na 
comparação e cruzamento de dados recolhidos desde 1881, que tinham 
como referência uma das cartas da costa ocidental indiana da autoria de 
Eaton W. Petley, na escala de 1:25,000,  com 69 cm x 102 cm23. 

Repare-se que a partir de finais do século XVIII os Estados eu-
ropeus incentivaram os militares, nomeadamente os oficiais, a es-
pecializarem-se em áreas técnicas como a cartografia e a geodesia, 
para liderarem projetos de mapeamento dos territórios das coló-
nias. Os resultados mais evidentes desta política de militarização 
da cartografia foram os levantamentos cartográficos sistemáticos24 

 e as campanhas hidrográficas. A produção de cartografia exemplificava 
na perfeição a consolidação de uma das vertentes da nova “ciência mi-
litar”. Os levantamentos e os mapeamentos não constituíam por inteiro 
a formação dos militares, mas incorporavam o seu corpo de saberes. 
De uma forma geral aqueles que se formavam nas academias milita-
res tinham um papel ativo no mapeamento de territórios sob domínio 
colonial, mas os engenheiros eram de longe mais numerosos e manti-
nham o controlo da maior parte dos mapeamentos militares25. Quando 
as escolas e academias militares passaram a formar engenheiros estes 
rapidamente ganharam uma posição de liderança na coordenação das 
missões geográficas e das campanhas hidrográficas26. 

O então Comandante Neuparth, segundo conclusões recentes27, 
“marcou uma nova «era» no período final da cartografia e hidrografia 

23 India, West Coast Sadashivgad Bay, including Port Karwar and Beitkul Cove, sur-
veyed by Navigation Lieutenant Eaton W. Petley, RN 1880 (G254:6/5), National 
Maritime Museum, Greenwich, London. Em linha: https://collections.rmg.co.uk/
collections/objects/549750.html(Consulta a 28 de junho, 2019).

24 M.H.Hedney, “Bristish militar education, mapmaking, and militar “map-mindedness” 
in later Engligtenment”, The Cartographic Journal, Vol. 31, June 1994, p.14

25 Idem, ibidem, p. 18.
26 Veja-se por exemplo para o caso português Paula Cristina Cunha Santos, “Missões 

Geodésicas em São Tomé e Príncipe” in Actas do Colóquio Internacional São Tomé 
e Príncipe numa perspectiva interdisciplinar, diacrónica e sincrónica, Lisboa, Insti-
tuto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Centro de Estudos Africanos (CEA-IUL) 
2012, pp. 641-652. Em linha: https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/4046/1/
Santos_STP_641_652.pdf (Consulta a 30 de junho de 2019).

27 Adelino Rodrigues da Costa; Carlos M. Lemos, Op. cit. p.19.
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portuguesas em Goa.” Os trabalhos que levou a cabo primaram pela 
abrangência de matérias e áreas científicas tratadas, ao incorporarem 
levantamentos hidrográficos, campanhas de oceanografia, análises de 
meteorologia e marés, farolagem e ajudas à navegação, incluindo a 
sondagem do porto de Mormugão à escala de 1:2000, o estudo do rio 
Zuari em S. Lourenço e Cartolim, a barra do rio Chaporá e a baía de 
Morgim. Todas estas atividades teriam como resultado, na sequência de 
um novo levantamento hidrográfico – encontrando-se Augusto Neupar-
th como chefe dos serviços da Marinha de Goa – a publicação de plano 
hidrográfico atualizado da baía da Aguada e da barra do rio Mandovi 
em 1926. 

Podem resumir-se os dados biográficos relativos a Augusto 
Eduardo Neuparth, que os estudos de síntese disponibilizaram até ao 
momento, da seguinte forma.

Confunde-se a sua paternidade com Eduardo Neuparth(seu avô)– 
músico alemão que chega a Portugal no século XVIII; no domínio 
político é descrito como extrapartidário; identificado como revoltoso 
contra Sidónio Pais, ao comando do cruzador Vasco da Gama (em 7-8 
de janeiro de 1918); iniciado na Maçonaria: Loja Cruzeiro do Sul, nº 
211, Lourenço Marques,  a 2 de fevereiro de 1900, ficou a coberto 
com atestado de quite, isto é, desligou-se  desta sociedade secreta 
nesse ano, a 8 de dezembro.  

O texto inserido na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasilei-
ra, não dispondo de autoria28, e ao enumerar e descrever as múltiplas 
atividades militares e científicas de Augusto Neuparth, não se detendo 
nas suas origens familiares, impõe-se como uma das sínteses biográ-
ficas mais seguras até ao momento29.

Embora  a maior parte dos textos referenciados e analisados, an-
teriormente, tenham reproduzido algumas contradições sobre a vida, 
sobretudo a ascendência familiar, e em alguns casos os cargos do al-
mirante Neuparth, confluem, ainda assim, nos aspetos mais relevan-

28 Participam neste projeto editorial alguns oficiais da Marinha, que eventualmente 
poderão ter escrito o texto, como por exemplo: Fontoura da Costa, Carlos Gago 
Coutinho, Joaquim Marques Esparteiro, Tancredo Faria de Morais.

29 Com os dados disponíveis nas décadas de 30 a 50 do século XX. Como se verá 
ao longo do texto surgiu entretanto nova documentação que possibilita outro tipo 
de interpretação.
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tes da carreira e da atuação deste oficial-hidrógrafo, que se destacou 
como um cientista na definição dos espaços terrestres e marítimos 
do que veio a ser o Terceiro Império Português. Oficiais de Marinha 
como Augusto Neuparth, a par de outros que ficaram no anonimato, 
vieram, precisamente, a ter uma ação relevante, quer em termos po-
líticos, quer ao nível científico e técnico, na última fase imperial de 
Portugal, na transição do século XIX para o século XX. Alguns destes 
militares ficariam na memória social do país, ao longo do século XX, 
por diferentes razões. Augusto Eduardo Neuparth foi um desses ofi-
ciais, que nos legou um registo indelével das suas atividades, como 
oficial de Marinha e engenheiro hidrógrafo e geógrafo.

II. OS NEUPARTH: UMA FAMÍLIA DE MÚSICOS

Augusto Eduardo Neuparth nasceu no seio de uma família de 
músicos. O seu avô, um alemão de origem judaica, iniciara ainda na 
Alemanha (Prússia) uma carreira musical. Quando Napoleão invade a 
Prússia, em 1806, Erdmann (em português ficaria conhecido por Eduar-
do) Neuparth passou a integrar a banda do regimento da guarnição de 
Friburgo; passou em seguida para Estrasburgo. Contratado por um co-
missário do Exército francês para formar a banda do regimento de Dax, 
perto de Baiona, estabeleceu-se em seguida no regimento de Gijón, nas 
Astúrias, participando nas batalhas de Arapiles e Vitória. Quando é as-
sinada a paz na Europa encontrava-se em Toulouse, a pouca distân-
cia do regimento de Infantaria portuguesa nº 4, que necessitava de um 
maestro. Em 12 de agosto de 1814 Eduardo Neuparth chega a Lisboa 
com o seu novo regimento. Acabaria por se fixar em Portugal. Fez parte 
da comitiva que se deslocou à Áustria para transportar a arquiduquesa 
D. Maria Leopoldina para o Rio de Janeiro, onde se iria realizar a boda 
de casamento com o futuro D. Pedro IV. 

Eduardo Neuparth fixou-se no Rio de Janeiro, onde se encontrava a 
Corte, e associou-se a Valentim Ziegler, no negócio da venda de instru-
mentos musicais e pautas de música, casando em primeiras núpcias com 
a filha do seu sócio, Carolina Ziegler. Após a Revolução Liberal de 1820 
regressa a Portugal e estabelece-se na Rua Nova do Carmo, nº 23, conti-
nuando o negócio da venda de instrumentos musicais e pautas de música. 
Tendo enviuvado, casou em segundas núpcias, em 1826, com Margarida 
Boehmler, de ascendência judaica, de quem vem a ter quatro filhos.
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A empresa fundada por Eduardo Neuparth foi uma das mais bem-
-sucedidas editoras de música de Lisboa na segunda metade do século 
XIX.  O músico alemão fundou o Salão Neuparth em 1828, após o 
fecho da firma que mantivera com Valentim Ziegler. O Salão Neupar-
th, editora e loja de música lisboeta com um sucesso assinalável – em 
1900 tinha um lucro anual de 350.000 reis valor que a colocava entre as 
empresas desse ramo mais prósperas de Lisboa30 – passou para Augusto 
Neuparth, o filho mais velho de Eduardo, e em seguida para neto, Júlio 
Cândido Neuparth, segundo filho, na ordem de sucessão, de Augusto 
Neuparth e irmão do oficial de Marinha, Augusto Eduardo Neuparth, 
até à sua aquisição  pela empresa Valentim de Carvalho em 192331.  

Foi a editora Neuparth a primeira a editar em 1891 a “Portuguesa”, 
composição de Alfredo Keil e letra do oficial de Marinha Henrique Lopes de 
Mendonça, adotado como o hino nacional após a implantação da República.

De uma forma recorrente, o oficial de Marinha Augusto Eduardo 
Neuparth aparece nas sínteses biográficas que têm sido publicadas como 
filho de Eduardo Neuparth (1784-1871), quando na realidade é seu neto. 
O seu pai, Augusto Neuparth(1830-1887), casado com Virgínia Júlia de 
Oliveira Basto, foi um músico reconhecido. Discípulo musical de seu 
pai e de Filipe Titel, estreou-se como concertista aos 16 anos. Em 1848 
entrou para a Orquestra do Real Teatro de S.Carlos como primeiro fago-
te. Efetuou uma viagem pela Europa em 1848, na qual aprendeu a tocar 
saxofone com o inventor deste instrumento Adolph Sax. Autor de várias 
composições, especialista em instrumentos de sopro, em particular do 
oboé e fagote, pioneiro na didática de música, Augusto Neuparth introdu-
ziu em Portugal o saxofone, foi músico da Real Câmara do rei D. Luís e 
deu aulas no Conservatório e no Real Teatro de S. Carlos32.

30 Alexandre Arménio Tojal, “A produção e o comércio de instrumentos e edições 
musicais em Lisboa (1850-1900)”, Cadernos do Arquivo Municipal, nº 4, Câmara 
Municipal de Lisboa, 2000, pp. 95-96.

31 Veja-se, sobre a família Neuparth, o seu estabelecimento em Portugal e a sua 
ação no campo musical, venda de instrumentos e edição musical, Maria João 
Durães Albuquerque, La edición musical en Portugal (1834-1900): un estudio 
documental, Tesis Doctoral, Orientação de Rui Veira Nery, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación, pp. 246-264 e Veja-se Alexandre Arménio 
Tojal, Op. cit., pp.95-96. 

32 Veja-se Alexandre Arménio Tojal, ibidem.
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Augusto Eduardo Neuparth era o mais velho de quatro irmãos: 
Virgínia Neuparth, Júlio Cândido Neuparth e Adelaide Guilhermina 
Neuparth.  O pai faleceu em 1887, mas a  sua família ficaria na posse 
do armazém onde se situava o negócio da venda de instrumentos e de 
edições musicais  com as respetivas patentes.

O continuador da vocação musical familiar dos Neuparth, tal como 
assinalado anteriormente, foi Júlio Cândido Neuparth33, que estudou 
no Conservatório Nacional, onde terminou o curso de violino. Júlio, 
seguindo a carreira de seu pai, fez parte da Orquestra do Real Teatro de 
S. Carlos, como concertino. Aí executou as suas próprias composições. 
Ingressou como professor de harmónica, em 1895, no Conservatório 
Nacional, onde se manteve até à sua morte em 1919.  

Augusto Eduardo Neuparth nunca viria, aparentemente, a interessar-se 
pela música, ou pelo negócio familiar da venda de instrumentos e edições 
musicais. Após a morte do pai, os negócios de música, composição, edição e 
venda de instrumentos musicais transitaram para a sua mãe e para o irmão Jú-
lio, em sociedade com Ricardo António Filgueiras, comerciante, morador em 
Lisboa. Augusto Eduardo Neuparth abraçaria uma distinta carreira de oficial 
de Marinha, viajando por África e pela Ásia, e iria dedicar-se com afinco aos 
estudos de cartografia, hidrografia, geologia e oceanografia.

Augusto Eduardo Neuparth. Biblioteca Central da Marinha 
– Arquivo Histórico

33 Maria João Durães Albuquerque, Op. cit., p. 253.
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III. OFICIAL DE MARINHA E HIDRÓGRAFO

Augusto Eduardo Neuparth nasceu em Lisboa a 11 de outubro de 
1859. Após ter estudado nas Escolas Politécnica e do Exército ingressa 
na Marinha com vinte anos, em 1879, no posto de aspirante. Conclui o 
curso da Escola Naval dois anos mais tarde, sendo promovido a guarda-
-marinha a 7 de novembro de 1881. 

Neuparth especializou-se em Hidrografia.  Essa será até ao fim da 
sua longa carreira militar a área de estudos e de trabalhos em que es-
tabelece e aprofunda contactos internacionais e participa em projetos 
científicos.

Na portaria nº 4 de 25 de janeiro de 1901, a prova para obtenção 
da especialidade em Hidrografia deveria consistir num levantamento 
hidrográfico de uma parte da costa ou margem de rio, com uma exten-
são não inferior a ½ milha e uma escala de pelo menos 1/5000. No caso 
de o levantamento ser expedito e efetuado a partir do mar a extensão 
deveria ser de uma milha, pelo menos, e o levantamento realizado em 
escala não inferior a 1/10000. Para promoção a segundo-tenente exigia-
-se apresentação de um trabalho sobre um assunto hidrográfico, relativa 
a um dos seguintes estudos: marés, de algum porto, baía, ilhas adjacen-
tes, com observação de pelo menos meia lunação; farolagem ou baliza-
gem de algum porto ou baía das colónias portuguesas, ilhas adjacentes; 
oceanografia aplicada; estudo de algum assunto teórico - prático tratado 
na 5ª cadeira da Escola Naval (Hidrografia); estudo das correntes vagas, 
observações meteorológicas e magnéticas, considerações sobre  baliza-
gens e farolagens, melhoramentos dos portos, preceitos para demandar 
fundeadouros, indicações sobre a mineralogia, geologia, fauna, flora 
das margens e fundos. 

Esta formação propiciava ao futuro hidrógrafo o domínio de um 
conjunto de saberes e ciências que seriam colocados  ao serviço do país, 
com enfoque entre finais do século XIX e ao longo do século XX  nos 
estudos  da costa portuguesa e nos espaços ultramarinos, na sua farola-
gem, na construção de barras e portos, na delimitação de fronteiras, no 
estudo da fauna, da flora, nos levantamentos topográficos, geodésicos e 
na produção de mapas. Augusto Neuparth, um engenheiro hidrógrafo, 
colocará em prática esta aprendizagem de cariz técnico, ao serviço dos 
projetos hidrográficos e geodésicos em que esteve envolvido.
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Embarcou em diversos navios, dos quais se destaca, como elemen-
to de guarnição, as canhoneiras Tavira, Tejo, Rio Lima, Guiné; as cor-
vetas Bartolomeu Dias, Duque da Terceira e Rainha de Portugal; os 
transportes Índia e África; a fragata D.Fernando; o couraçado Vasco da 
Gama. Saliente-se as comissões ao serviço nos espaços ultramarinos: 
na Estação Naval de Angola (1885), onde será promovido ao posto de 
segundo-tenente, a 30 de dezembro; Cabo Verde (1888). 

Augusto Eduardo Neuparth casou com Zeferina da Silva Heitor (c. 
1865 – Porto, 27 de Novembro de 1935), filha de Bernardino Augusto da 
Silva Heitor (c. 1835 – c. 1900), um reconhecido médico-cirurgião e dele-
gado do Conselho de Saúde Pública do Reino.  Daquele casamento nasceria 
um único filho, Luís Heitor Neuparth (c. 28 de Agosto de 1892 – c. 1957), 
engenheiro e comerciante, residente no Porto, solteiro e sem geração. 

Regressado da Estação do Atlântico Sul, a 24 de fevereiro de 1896, 
Neuparth apresentou-se no transporte India, tendo ficado adido ao Al-
mirantado34. Em 17 de março desse ano recebeu guia para a Direção 
Geral do Ultramar por ter sido requisitado para a Estação Naval do Ín-
dico. A 24 de março de 1896 entrava no quadro dos primeiros-tenentes. 
No mês seguinte recebeu guia de marcha para o transporte África a fim 
de seguir para a Estação que lhe havia sido determinada.

Participou em algumas campanhas militares, nomeadamente, no 
ataque a Cadica, na Guiné, e a Catalha, na foz do rio Zaire. Foi promo-
vido ao posto de capitão-tenente a 28 de julho de 189835. 

Augusto Neuparth terá ao longo da sua carreira militar alguns 
dissabores, embora esses desgostos com a sua atividade militar e pro-
fissional acabem por ficar sanados até ao fim da sua vida. Um desses 
descontentamentos sentiu quando vê indeferido um requerimento, em 4 
de setembro de 1906, para que lhe  fosse contado como tirocínio para o 
posto imediato um período de sessenta e oito dias, durante os quais pro-
cedeu à determinação das coordenadas geográficas na costa de Inham-
bane, ao levantamento do porto de Chinde e a um reconhecimento no 
rio Zambeze36. 

34 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 
Livro Mestre de Oficiais D fl. 144.

35 Ibidem.
36 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 

Livro Mestre de Oficiais G fl. 27.
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Por despacho ministerial de 14 de fevereiro de 1908 vê com su-
cesso diferido outro requerimento em que solicitara efetuar tirocínio 
de embarque para a sua promoção ao posto imediato, por estar “mesmo 
muito baixo na escala de acesso.”37     

Promovido ao posto de capitão-de-fragata a 27 de novembro de 
190838, comanda somente alguns dias o cruzador Adamastor, de 14 a 28 
de agosto, no rio Tejo. Entre 1910 e 1913 exerce funções como capitão 
do porto de Mormugão.

Na passagem de governo do Estado da Índia, entre José Horta e 
Costa e Francisco Manuel Couceiro da Costa, sendo este último reco-
nhecido como governador-geral por ordenação do novo Governo em 
Lisboa, a 13 de outubro de 1910, na sequência da implantação da Re-
pública na Capital a 5 de outubro desse ano, Neuparth esteve entre os 
presentes na cerimónia39,  confirmando a sua adesão ao novo Regime.

Quando retorna da Índia em 1913 é colocado na Direção Geral de 
Marinha, até ao final de 191440.  Vai seguir-se a sua atuação como Ministro 
da Marinha ao longo de praticamente todo esse ano(fevereiro-dezembro).

Augusto Neuparth é promovido ao posto de capitão-de-mar-e-
-guerra a 5 de fevereiro de 1915 e a contra-almirante a 18 de abril de 
1918, contando a sua antiguidade para este posto desde 24 de agosto 
do ano anterior.  A 23 de maio de 1919 alcança o topo da carreira com 
a patente de vice-almirante41, o posto então mais elevado da Marinha 
Portuguesa.  Quando termina a sua comissão de serviço nos Açores é 
colocado na Direção Geral de Marinha, a 1 de novembro de 1918; as-
cende ao cargo de diretor a 8 de janeiro de 1919, aí permanecendo até 
8 de janeiro de 1920.  

É nomeado pouco meses mais tarde para dirigir a 4ª Direção Geral, 
entre 30 de abril e 11 de novembro de 1920.  

37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Boletim Oficial do Governo Geral da Índia Portuguesa, Sexta-feira, 14 de outubro 

– Ano de 1910, Número 80, p. 
40 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 

Livro Mestre de Oficiais G fl. 27.
41 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 

Livro Mestre de Oficiais I fl. 186.
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O almirante Neuparth é louvado a 21 de maio de 1920 “pela sua 
comprovada competência e zelo com que se desempenhou na Comissão 
nomeada para rever os regulamentos dos arsenais da Marinha e do 
Exército, afim dos tornar, quanto possível, harmónicos especialmente 
na parte que se referia aos pedidos de melhoramentos feitos pelo pes-
soal” 42 que aí laborava.

No dia 11 de novembro de 1920 é nomeado Presidente da Comis-
são Permanente Liquidatária de Responsabilidades, comissão de servi-
ço que prolonga até 26 de outubro de 1921.  

Foi empossado como Intendente de Marinha, a 18 de fevereiro de 
1922 – acompanhou António José de Almeida na sua viagem presiden-
cial ao Brasil nesse ano – cargo que exerce até 31 de maio de 1924. 

Por despacho ministerial de 7 de dezembro de 1922 é nomeado 
para fazer parte do júri do Tribunal Misto Militar Territorial e de Mari-
nha no Julgamento do Coronel Maria Coelho, um dos implicados nos 
dramáticos acontecimentos da Noite Sangrenta de 19 para 20 de ou-
tubro de 1921. Haveria ainda de ser nomeado em 1923 presidente do 
Tribunal de Marinha, no julgamento do capitão-de-fragata Octávio Au-
gusto de Matos Moreira43.

Neste último ano toma posse como Diretor Geral de Marinha.  Veio 
a integrar a Comissão Permanente de Direito Marítimo Internacional, a 
11 de julho de 1925, e a Comissão Consultiva da Marinha Mercante a 
12 de agosto desse ano44.

Augusto Eduardo Neuparth tinha na sua folha de serviços diversos 
louvores e condecorações, fruto de uma longa carreira militar pontuada 
de missões, comandos, direções, estudos e cargos de comando ao servi-
ço do país. Possuía a  medalha militar de prata de classe de bons servi-
ços (1896); era Oficial da antiga nobilíssima e esclarecida Ordem de S. 
Tiago, do mérito científico, literário e artístico (1898); oficial da Ordem 
Militar de S. Bento de Avis(1899)45, Comendador da Ordem Militar de 

42 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histó-
rico, Livro Mestre de Oficiais I fl. 186.

43 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 
Livro Mestre de Oficiais K fl. 117.

44 Ibidem.
45 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 

Livro Mestre de Oficiais I fl. 186.
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Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa (1908); possuía as meda-
lhas de cobre de Filantropia e Caridade(1908 e 1913); a medalha de pra-
ta de assiduidade de serviços no Ultramar(1909); a medalha de serviços 
distintos no Ultramar(1909)46; a medalha de ouro da classe de compor-
tamento exemplar(1918); a medalha comemorativa das campanhas do 
exército português “no mar 1916-1918”(1919); era Grande Oficial da 
Ordem Militar de Avis(1919) – por decreto de 5 de outubro de 1920 é 
condecorado com o grau da Grã-cruz da Ordem Militar de Avis; rece-
beu a  medalha de ouro das campanhas do Exército Português: “Mo-
çambique 1914-1918”; a  Grã-cruz da Ordem  de Saint-Charles, que lhe 
fora conferida pelo Príncipe Alberto I do Mónaco;  recebera  medalha 
militar de ouro da classe de bons serviços (1919); e por fim, em 1922 o 
governo francês concedeu-lhe a Comenda da Legião de Honra. 

O vice-almirante Augusto Eduardo Neuparth faleceu em Lisboa 
em 24 de agosto de1925. 

III. MINISTRO E COMANDANTE NAVAL 

Augusto Eduardo Neuparth exerceu as funções de Ministro da Ma-
rinha em dois Governos consecutivos – de 9 de fevereiro a 12 de dezem-
bro de 1914 – presididos por Bernardino Machado, ex-embaixador de 
Portugal no Brasil, que acabara de chegar a Lisboa e não tinha filiação 
partidária, apesar de muito próximo, em termos pessoais e políticos, de 
Afonso Costa. A sociedade portuguesa encontrava-se profundamente 
dividida nessa época. O Presidente da República, após a demissão de 
Afonso Costa, pretendia dar posse a um Governo extrapartidário.  “Era 
então necessária uma personalidade capaz de organizar e manter um 
gabinete, navegando entre diferentes sensibilidades políticas.”47 

O Executivo, no qual Neuparth é empossado como ministro da Mari-
nha, de que faziam parte outros três militares, tem a difícil tarefa de manter 
um equilíbrio político na frente interna, após a guerra se ter iniciado em 
agosto. O desenrolar do conflito vai colocar Portugal sob pressão interna 
e externa, não sendo possível aos dirigentes políticos ignorarem a atuação 

46 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 
Livro Mestre de Oficiais G fl. 27.

47 Maria Alice Samara, Bernardino Machado: uma vida de luta, Lisboa Assembleia 
da República, 2012, p.82. 



AUGUSTO EDUARDO NEUPARTH (1859-1925)
 O OFICIAL DE MARINHA QUE SE INTERESSAVA POR CIÊNCIA  107

da Inglaterra, a aliada tradicional do país. Caso a Alemanha atacasse Por-
tugal, as forças militares britânicas atuariam, e viriam em auxílio em nome 
da Aliança entre os dois Estados. Porém, a Grã-Bretanha impunha como 
condição que o Governo português não declarasse a neutralidade, para 
que não condicionasse a sua manobra política e militar, nomeadamente 
na utilização dos portos e bases navais em território português (com inci-
dência no Algarve e Cabo Verde, inicialmente), e as facilidades de trocas 
comerciais e acesso a material de guerra vindo de outros locais. Portugal 
via a sua atuação internacional dependente da sua aliada, que, perante a 
debilidade financeira e militar do Estado português, se reservava ao direito 
de limitar a sua política externa em relação à guerra48.

Augusto Neuparth, militar, com formação técnica, sem filiação 
partidária, convidado pela primeira vez a integrar um Governo, a sua 
atuação é tida como a de um “oficial de Marinha e engenheiro hidró-
grafo, [que] era um dos criadores da farolagem que pouco a pouco foi 
pontuando de meritória iluminação a tantas vezes fatal costa portu-
guesa, à qual a navegação, entre amedrontada e desdenhosa, dava o 
qualificativo de negra […].”49 

Uma das primeiras medidas que Augusto Neuparth coloca em prá-
tica é a constituição a 7 de agosto de uma Divisão Naval de Instrução 
e Vigilância50 , composta pelos cruzadores Almirante Reis, Vasco da 
Gama, S. Gabriel e Adamastor, do contratorpedeiro Douro, dos torpe-
deiros n.ºs 2 e 3, do vapor Vulcano e do submersível Espadarte, cujo 
comando foi entregue a um vice-almirante. Esta Divisão Naval tinha 
como missão o serviço de fiscalização e observação marítima a Oeste 
da Torre de Belém, e cooperar com o Campo Entrincheirado de Lisboa.

Com a saída dos cruzadores Almirante Reis e S. Gabriel para as 
colónias, foi reduzida a composição da Divisão Naval. Nessas circuns-

48 Para uma síntese dos meandros da política portuguesa durante este período, e 
o  relacionamento com Inglaterra, veja-se Filipe Ribeiro de Meneses, A Grande 
Guerra de Afonso Costa, Alfragide, Publicações D. Quixote, 2015, pp.25-31. 

49 Esta é a descrição que Damião Peres faz de Neuparth, associando este oficial de 
Marinha à Hidrografia. Vide Damião Peres, “História Política”, História de Por-
tugal. Edição Monumental. Suplemento, Porto, Portucalense Editora, 1954, p.26. 

50 Augusto Eduardo Neuparth, Relatório Apresentado ao Parlamento, Lisboa, Im-
prensa Nacional, 1915, p.3. Que depois passará a designar-se por Divisão Naval 
de Instrução e Manobras.
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tâncias o Governo dissolveu esta força militar, para que não estivesse 
entregue ao posto mais elevado da Armada Portuguesa um agrupamento 
de poucos navios, que estava reduzido ao Vasco da Gama, Adamastor 
e Douro. Porém, na prática, a Divisão Naval de Instrução e Vigilância 
permaneceria, ainda que sem carácter oficial, e no seu comando passa-
ria a figurar um capitão-de-mar-e-guerra51.

Quando tem início a Grande Guerra, Augusto Neuparth decretou 
o reforço de pessoal da Armada, com a incorporação de reservistas52. O 
envio para África de forças terrestres da Marinha, através da formação 
de um batalhão naval, foi outra das medidas implementadas, face à ne-
cessidade de defesa dos territórios que Portugal dominava em África.

O conjunto de medidas promulgadas por Neuparth, nos nove me-
ses que esteve à frente do Ministério da Marinha, têm como objetivo 
adequar a atuação das forças navais portuguesas ao cenário de guer-

51 Idem, ibidem, p. 38.
52 A 1 de dezembro de 1914 Augusto Eduardo Neuparth envia um documento ao 

Presidente do Governo que veiculava uma proposta de crédito no valor de 65 
contos para pagamento dos reservistas da Armada, que tinham sido chamados, 
informando que o Ministro das Finanças se encontrava completamente de acordo.  
Veja-se Carta de Augusto Eduardo Neuparth para Bernardino Machado, Presiden-
te do Ministério, Fundação Mário Soares, Espólio Bernardino Machado, Pasta 
08056.116. 
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ra, no mar e em terra, sobretudo em África e nas ilhas atlânticas. Para 
a consecução da sua política naval, alterou a redação do regulamento 
de disciplina militar da Armada; deu ordens para que se efetuassem 
exercícios com a esquadra; o Arsenal da Marinha efetuou entre feve-
reiro e julho as reparações dos navios da Divisão Naval de Instrução e 
Manobras; deu ordens para acelerar a construção do contratorpedeiro 
Guadiana; aprovou a construção e de 4 canhoneiras; procedeu à altera-
ção dos estatutos da Liga Naval; aprovou a ação do cruzador Almirante 
Reis para comboiar uma expedição de soldados portugueses; o cruzador 
S. Gabriel  foi enviado para Cabo Verde;  o cruzador Vasco da Gama 
é enviado para escoltar uma expedição com forças militares portugue-
sas que se dirige para África a 3 de dezembro de 1914;  são tomadas 
medidas de proteção dos cabos submarinos; as canhoneiras Beira e Ibo 
foram desviadas das águas do Algarve e enviadas para África, para pro-
teção dos cabos submarinos em Cabo Verde  e representação do Estado 
português junto das forças navais britânicas; pequenos contingentes de 
forças militares da Marinha expedicionária foram colocados na Madei-
ra(30 praças e 3 contramestres), e Cabo Verde – 1 oficial comandando 
uma força de 1 sargento, 8 contramestres e 80 praças do serviço de 
vigilância e observação, para atuar em coordenação com o cruzador 
S.Gabriel  e a canhoneira Ibo; para os Açores foi a canhoneira Zambeze. 

Repare-se que as primeiras medidas para que Portugal enfrentasse 
a Grande Guerra no mar foram tomadas por Augusto Eduardo Neu-
parth. O Governo da República considerou que este oficial de Mari-
nha “exerceu o cargo de ministro com zelo, inteligência e acendrado 
patriotismo.”53

Em outubro de 1916 inicia-se a terceira campanha submarina ale-
mã contra a navegação. A Alemanha tem operacionais cerca de 100 
unidades, e entre essas, 58 operam no Atlântico54. Os submarinos de 
maior porte e autonomia começam a procurar espaços mais afastados 
da sua base. As potências aliadas são surpreendidas pela iniciativa da 
guerra submarina alemã e pela sua eficácia de desgaste das linhas de 
navegação das unidades mercantes e de transporte de pessoas e forças 

53 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 
Livro Mestre de Oficiais, I fl. 186.

54 António José Telo, Os Açores e o Controlo do Atlântico, Porto, Edições Asa, 
1993, pp. 103-107.
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militares. Estas ações dos submarinos constituem uma das maiores sur-
presas da guerra55. Os submarinos vão aperfeiçoar progressivamente a 
eficácia dos seus ataques e aumentar o raio de ação. É difícil detetar e 
anular a capacidade de um submarino. A aposta alemã na guerra sub-
marina alterou a natureza da guerra no mar. O novo tipo de ameaça 
não oferece a perspetiva de uma vitória decisiva, mas dificulta as ações 
do(s) adversário(s) coartando-lhes a sua liberdade de movimentos e de 
comunicação marítima, e reduz-lhe fortemente a capacidade de inicia-
tiva e de surpresa. Combinada com o bloqueio britânico da Inglaterra 
à Alemanha, a guerra submarina mostrava que a guerra era claramente 
entre sociedades, através do ataque à sua economia, tal como à sua es-
tabilidade social e sustentabilidade demográfica56. 

Nos últimos meses de 1916 era notório um impasse nas operações 
militares da frente Ocidental. As forças em confronto apercebem-se que 
não seria possível obter uma vitória clara e decisiva numa batalha ter-
restre. Face a uma situação militar indecisa, os alemães, que tinham 
saído vitoriosos no leste da Europa, vão tentar estrangular o comércio 
com a Inglaterra, que é abastecida por 10 milhões de toneladas de na-
vios – caso afundassem 600.000 toneladas mensais os responsáveis ale-
mães pensavam que seria o suficiente para derrotar as forças inglesas57. 
Em quatro meses, de outubro de 1916 a janeiro de 1917 são afundados 
757 navios, com uma carga de 1 304 290 t58. Em abril deste último ano, 
com a guerra submarina no seu auge, a capacidade mercante inglesa 
sofreu um recuo de 542.282 toneladas, o que representava 155 navios 
afundados pelos submarinos e 14 por embate com minas; as perdas de 
vidas humanas destes ataques cifraram-se  em 1.12559. 

Faz-se sentir, com uma cadência crescente um forte impacto das 
operações dos submarinos alemães nas ligações marítimas entre a Amé-
rica e a Europa, não sendo por isso de estranhar  que a  6 de abril de 
1917 os Estados Unidos da América do Norte declarem guerra à Alema-

55 Veja-se Jaime Correia do Inso, Marinha Portuguesa na Grande Guerra, Lisboa, 
Edições Culturais da Marinha, 2006, p.93.

56 Jeremy Black, Op. cit., p.69.
57 António José Telo, Op. cit., p.107.
58 António Telo, Op. cit., 1993, p. 103.
59 Jaime Correia do Inso, Op. cit., pp. 93-94.
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nha e aos seus aliados, em face dos prejuízos causados à sua economia. 
Os Estados Unidos procuravam, igualmente,  salvaguardar os seus in-
teresses na manutenção do livre-comércio marítimo entre os dois lados 
do Atlântico Norte. 

A extensão das zonas de ataques dos submarinos compreendia uma 
maior incidência os mares da Irlanda, do Norte, Biscaia e as ilhas portu-
guesas do Atlântico. O Governo português, após a declaração de guerra 
da Alemanha a 9 de março de 1916 apressou a edificação de um sistema 
de defesa marítima, que sustivesse um ataque vindo do mar, embora 
houvesse grande dificuldade de disponibilização de meios de defesa e 
de unidades navais. A preocupação fundamental centrou-se na defesa 
do porto de Lisboa. Outros locais permaneciam vulneráveis, não haven-
do forma de preencher o vazio que persistia na defesa dos arquipélagos 
da Madeira e dos Açores. 

Durante a Grande Guerra, o comandante Neuparth, além de Minis-
tro da Marinha em 1914, vai exercer dois importantes comandos no mar 
entre 1917 e 1918. O primeiro foi o de Capitão de Bandeira do vapor 
Portugal. Segundo a sua declaração a 16 de abril de 191860, efetuou 
uma viagem, de ida e torna-viagem, para Moçambique, com partida 
a 25 de agosto e regresso a 20 de novembro de 1917. Permaneceu em 
zona “perigosa” (de guerra) entre 25 e 31 de agosto, e em Moçambique 
de 14 de setembro a 18 de outubro de 1917(88 dias).

Através da correspondência trocada com Bernardino Machado, infere-
-se que Augusto Eduardo Neuparth não estava confortável com a situação 
política que se vivia no país. Depreende-se ainda que não tinha as melhores 
relações pessoais com Leote do Rego, que comandava a Divisão Naval de 
Defesa e Instrução. Numa carta a 24 de agosto de 191761, Neuparth contes-
tava a situação em que tinha sido colocado: “É tudo quanto há de mais in-
justo porque sempre estou um pouco mais arriscado navegando em região 
infestada de submarinos, do que se estivesse comodamente comandando o 
Vasco da Gama fundeado no Tejo, com a barra protegida por redes.” 

Neuparth visiva sem dúvida Leote do Rego, que a partir do cru-
zador Vasco da Gama, fundeado no Tejo, tinha na prática concentrado 

60 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 
Livro Mestre de Oficiais, I fl. 186.

61 Carta de 24 de agosto de 1917 Augusto Eduardo Neuparth para Bernardino Ma-
chado, Fundação Mário Soares, Espólio Bernardino Machado.
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na sua alçada o poder militar do Governo dominado pelos “democrá-
ticos”, os vencedores da revolução de 14 de maio de 1915. Defensor 
da beligerância, o Partido Democrático, que dominava o aparelho de 
Estado, motivou  e incentivou o apresamento dos navios alemães que se 
encontravam surtos em portos portugueses, e precipitara a declaração 
de guerra da Alemanha a Portugal a 9 de março de 1916. 

Augusto Eduardo Neuparth tinha sido nomeado, contra a sua von-
tade, comandante de um navio de transporte de passageiros, ficando 
impedido de obter o tirocínio para promoção ao posto de oficial general.  
Em vésperas de sair do Tejo, pedia ao seu amigo, agora Presidente da 
República, logo que o navio que comandava aportasse a Moçambique 
fosse nomeado comandante do cruzador Adamastor, que aí se encon-
trava no teatro de guerra. 

Em nova carta dirigida ao seu anterior Presidente de Governo, com 
data de 31 de agosto de 1917, confessava “que me tem preocupado esta 
travessia, porque este navio que transporta 1000 soldados e oficiais 
e 110 pessoas de tripulação apenas tem meios de salvação para 500! 
Seria um enorme desastre um mau encontro.”62

A 3 de dezembro de 1917 a cidade do Funchal é atacada de sur-
presa, revelando a debilidade das defesas de Portugal, em particular nos 
arquipélagos atlânticos.  O golpe de Estado liderado por Sidónio Pais a 
5 de dezembro de 1917 era o resultado das dissidências internas quanto 
à política de guerra que o Governo do país deveria seguir.

Durante o último período da guerra Augusto Neuparth, com a pa-
tente de capitão-de-mar-e-guerra – fora promovido a 5 de fevereiro de 
1915 – é nomeado para comandar o cruzador Vasco da Gama, uma das 
mais importantes unidades navais da Marinha de Guerra Portuguesa.  É 
no comando desse navio que surge um dos factos mais controversos da 
sua biografia. Na grande maioria dos textos sobre a vida deste oficial 
da Armada é associado à revolta dos marinheiros de 7 e 8 de janeiro de 
1918. Como se depreenderá da análise dos acontecimentos que tiveram 
lugar, o comandante Neuparth  tentou conter a revolta.

Insatisfeitos com os acontecimentos, após o triunfo da revolta mi-
litar sidonista a 7 de dezembro de 1917, os marinheiros  consideraram 
humilhante a forma como foram tratados. Um conjunto de 10 marinhei-

62 Carta de 31 de agosto de 1917 de Augusto Eduardo Neuparth para Bernardino 
Machado, Fundação Mário Soares, Espólio Bernardino Machado.
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ros protesta junto do Ministro da Marinha, em nome da sua Corpora-
ção63. Exigem amnistia para todos os republicanos, fosse qual fosse a 
sua origem social, que se encontrassem detidos no Continente, Ilhas ou 
Império, por motivos relacionados com os acontecimentos de dezembro 
de 1917. Outras das reivindicações era o regresso do capitão-de-mar-
-e-guerra Leote do Rego, que deveria ser  reintegrado imediatamente, 
e lhe fosse concedido o comando da Divisão Naval. Todos os navios 
da Marinha que se encontrassem ancorados, navegando ou recebendo 
fabricos, não importando as suas dimensões, ou o seu estado, não de-
veriam ser enviados para fora do Continente, principalmente os que 
se encontrassem no Tejo, enquanto a Marinha não se certificasse da 
autorização especial para que todo e qualquer 1º Artilheiro ou Cabo pu-
desse visitar livremente as fortalezas e aquartelamentos militares por-
tugueses, quando se fizesse acompanhar de um cartão válido por tempo 
indeterminado, distribuído pelo Ministro [da Marinha] aos autores do 
manifesto. Os marinheiros exigiam a retirada das peças de artilharia do 
Castelo de S. Jorge, que aos comandantes da Escola Prática de Artilha-
ria Naval, dos navios Almirante Reis, Guadiana, Douro, Gil Eanes, S. 
Gabriel, fosse conferida autorização durante os primeiros seis meses 
de 1918 a concederem desde três a oito dias de licença ao Cabo ou 1º 
Artilheiro que fizesse parte da rogação, ou que fosse nomeado para que 
durante a licença pudesse investigar com precisão os inimigos da Repú-
blica, sendo a licença sigilosa. Por fim, os autores do manifesto pediam 
ao Ministro da Marinha que ordenasse imediatamente uma sindicância 
dentro da Corporação da Armada, para que se averiguasse quem eram 
os “miseráveis”, “companheiros de farda e de luta”, que na revolução 
de dezembro de 1917 os tinham, a eles, marinheiros, traído infame – os 
verdadeiros responsáveis pela humilhação da Marinha. 

O documento, dirigido ao Ministro, atestava uma revolta, uma in-
subordinação dos marinheiros, que ao elegerem os seus chefes, reivin-
dicavam a reparação do ultraje que consideravam terem sido alvo, bem 
como a defesa intransigente da República. 

Com instruções para as munições serem retiradas do aquartelamen-
to do Corpo de Marinheiros no dia 7 de janeiro de 1918, os marinheiros 
resistiram à ordem e revoltaram-se, negando a entrega do armamento e 

63 Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico – Repartição do Gabinete do 
Ministro.
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das munições. Cercados em Alcântara por unidades do Exército, os mari-
nheiros vão sair pelo lado do rio em direção ao cruzador Vasco da Gama, 
que se encontrava em doca seca, na Rocha do Conde de Óbidos; o navio 
é colocado na água e inicia-se um forte duelo de artilharia com as forças 
comandadas por Sidónio Pais, que se encontravam acantonadas no Cas-
telo de S. Jorge. Os marinheiros serão obrigados a render-se, e parte dos 
insubordinados presos em Caxias e em seguida deportados para África. 

A Marinha será sempre olhada com desconfiança – face ao po-
der de influência do Partido do Democrático sobre esta força militar 
– durante o consulado de Sidónio Pais como Presidente da República. 
Preocupado em controlar os marinheiros e os navios, o regime sidonista 
envia o Vasco da Gama para os Açores. A outros navios importantes da 
esquadra serão atribuídas missões em África. As unidades que permane-
cem em Lisboa vêem-se obrigadas a entregar os percutores das peças de 
artilharia, sob uma apertada vigilância que se faz sentir de dia e noite. 

Quais foram as razões da insubordinação naval? O que levou os 
marinheiros a não aceitarem a nova Junta Revolucionária comandada 
por Sidónio Pais? Era a Marinha uma força militar suficientemente coe-
sa e poderosa para enfrentar os militares do “Presidente-Rei”?

A revolta dos marinheiros de 7 e 8 de janeiro de 1918 fora des-
coordenada e desordenada, sem a adesão de algum oficial, portanto sem 
uma liderança ou objetivos definidos e claros. Sidónio Pais e as forças 
que o apoiavam reagiram rápida e energicamente aos acontecimentos64. 
É o próprio Sidónio que comanda as operações. 

Surgiu o rumor que Sidónio Pais dera uma ordem secreta para ili-
bar e perdoar os marinheiros que se haviam revoltado. Machado dos 
Santos que tomara posse como ministro do Interior, e contrastando com 
a maioria do Governo defendia medidas menos gravosas para os mari-
nheiros65, falou com o juiz Joaquim Crisóstomo e o agente Pereira dos 
Santos. Seria necessário organizar o julgamento dos 460 homens que se 
haviam revoltado e tinham retirado o Vasco da Gama da doca seca, e 
que estariam presos na Cidadela de Cascais. Seriam considerados pelo 
governo sidonista como militares que amavam o seu país, embora não 
vissem a realidade corretamente, por isso deveriam ser restituídos à rea-

64 Veja-se Alexandre Arménio Tojal, ibidem.
65 Idem, ibidem.
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lidade66; foram ouvidos um a um, e como negassem os seus atos, foram 
sendo soltos. Contudo, pelo decreto nº 3.851 de 29 de janeiro de 1918, 
é determinado que passassem ao serviço colonial 428 praças do Cor-
po de Marinheiros, que serão enviadas para Moçambique integrando 
um batalhão da Marinha. Mascarada de ato administrativo, tratava-se 
claramente de uma punição67 para os marinheiros que participaram na 
revolta dos dias 7 e 8 de janeiro de 1918.

Seria natural Sidónio Pais não tolerar umas forças armadas divididas, 
muito menos uma ascendência por parte do Corpo de Marinheiros. Mas 
o Governo presidido pelo professor de Matemática da Universidade de 
Coimbra precisava da Marinha, e logo na proclamação do novo executivo 
deixava expresso: “A marinha portugueza defende as costas de Portugal 
e com o maior desprezo de vida ella encara com bravura e serenidade o 
perigo dos submarinos, que a perfídia alemã lançou nos mares.”68

O confronto entre a terra e o mar em dezembro de 1917 e janeiro 
de 1918 não significou um duelo entre o Exército e a Marinha, mas uma 
ação armada exemplar para submeter todas as forças militares ao novo 
poder político, centrado na personalidade do que certos setores da socie-
dade pensavam ser o “salvador” (Sidónio Pais) da Nação e da República.

Augusto Eduardo Neuparth, ao contrário do que é mencionado69, 
manteve-se afastado da revolta dos marinheiros, tendo mesmo perma-
necido a bordo durante os dias da rebelião, para tentar evitar a saída do 
cruzador da doca seca. No dia 7 de janeiro, o comandante Neuparth deu 
licença às praças que assim o quisessem e aos oficiais, e permaneceu 
a bordo com o oficial imediato, o primeiro-tenente Manuel Francisco 
da Silva e o guarda-marinha maquinista70. Ainda que durante a noite 

66 Manuel Nunes, As Memórias de um Agente da Polícia. O Chefe Pereira dos 
Santos contou-me a sua vida, Editora Marítimo-Colonial, 1944, pp. 86-87. 

67 João Freire, A Marinha e o Poder Político em Portugal no Século XX, Lisboa, 
Edições Colibri, 2010, p.54.

68 Dezembro de 1917.Um Golpe de Estado. A Revolução de 8 de Dezembro, Lisboa, 
João Romano Torres, s/dtª, p.90.

69 Veja-se A. H. Oliveira Marques, Dicionário da Maçonaria Portuguesa, loc. cit.; 
António Paulo Duarte “Neuparth, Augusto Eduardo”, loc. cit.

70 Comandante António Marques Esparteiro, Três Século no Mar (1640-1910), X 
Parte (1ºVolume). Cruzadores (1875-1910), Lisboa, impresso em Instituto Hidro-
gráfico,1986, p. 56.



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL116

entrassem a bordo vários civis fardados de marinheiros, até às 06.30 h 
da manhã do dia 8 de janeiro tudo permaneceu calmo a bordo do cruzador 
que se encontrava na doca da Parceria – Rocha do Conde de Óbidos. Por 
essa hora um grupo de praças solicita ao imediato a saída do navio para 
a água. O comandante procurou convencer os militares que não deviam 
tomar tal iniciativa. Foi em vão. Após o içar da bandeira nacional várias 
praças armadas deram ordens aos operários para abrirem as válvulas  da 
doca e a água começou a entrar. Às 10 horas, com a doca cheia de água e 
as portas abertas o navio sai para as águas do Tejo. Rodeado de praças, para 
que comandasse o navio, Neuparth manteve-se firme, e respondeu: “Nunca 
sancionaria com a minha presença o acto de loucura que iam praticar.”71 
Acrescentou que só iria para a ponte alta amarrado. Na troca de fogo que 
se seguiu, entre o navio e as peças de artilharia em terra, o comandante 
Neuparth mandou cessar por várias ocasiões o fogo, sem ver respeitadas 
as suas ordens. Por fim, encontrando-se o navio debaixo de fogo cerrado, e 
tendo sido atingido em vários locais, o comandante dirigiu-se ao castelo e 
viu respeitada a ordem de largar o ferro de estibordo, perto do Caramujo, no 
lado de Almada. Pelas 5 horas da tarde o comandante, imediato e o guarda-
-marinha maquinista desembarcam e apresentaram-se na Majoria72. Ficaria 
provada a conduta isenta destes oficiais durante a inédita e desesperada 
revolta dos marinheiros, nos dias 7 e 8 de janeiro de 1918. O comandante 
Neuparth continuaria a exercer o seu comando no Vasco da Gama e o Go-
verno sidonista iria inclusive confiar-lhe tarefas de maior responsabilidade, 
ao enviar o cruzador para os Açores, onde seria necessário gerir diplomati-
camente a instalação de uma base naval norte-americana e enfrentar no mar 
a ameaça da guerra submarina.

Os submarinos alemães continuaram a infligir pesadas perdas aos 
aliados. Pelos menos 268.000 toneladas de navios mercantes ingleses 
foram afundados entre janeiro e agosto de 191873. 

A Marinha Portuguesa não atribuiu a devida importância estratégi-
ca aos Açores até meados de 191774. As atenções concentravam-se em 

71 Idem, ibidem
72 Todo este episódio encontra-se descrito na obra citada. Ibidem, p. 57. 
73 Jeremy Black, Naval Warfare. A Global History since 1860, Lanham, Boulder, 

New York, London, Rowman & Littlefield, 2017, p.75.
74 António José Telo, Op. cit., p.106. 
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Cabo Verde, para onde se tinha deslocado uma pequena força militar, e 
inicialmente um cruzador e duas canhoneiras, por causa do cabo sub-
marino; e a ilha da Madeira, que recebera também um pequeno con-
tingente da Armada, em face da navegação que fluía do Atlântico Sul. 
Nos Açores, que se percebeu mais tarde, ocupavam uma posição privi-
legiada no Atlântico75 o capitão-de-fragata Júlio Milheiro, que chefia 
o porto de Ponta Delgada, foi incumbido de organizar a defesa de S. 
Miguel,  em concordância com as normas e instruções do Comandante 
Militar  e   mais tarde  o Comandante da Defesa Naval dos Açores. A 
unidade que aí se encontra a operar é a canhoneira Açor, mas não dispõe 
dos dispositivos de armas e a autonomia necessária para enfrentar um 
submarino alemão, numa área que é equivalente à dimensão de Portu-
gal Continental. É certo que a defesa foi reforçada com cinco baterias 
antiquadas, retiradas das antigas canhoneiras coloniais, que foram co-
locadas no Espaldão e na Mãe de Deus, mas essa solução não garante 
uma defesa segura e eficaz da região.

O Almirantado britânico tende a cometer um erro, ao não encarar 
como fundamental até 1915 a hipótese de uma guerra submarina, des-
curando, em consequência, a defesa das ilhas atlânticas e a hipótese dos 
submarinos operarem furtivamente no Atlântico, com liberdade de mo-
vimentos para atacar populações, a costa e a navegação comercial; os 
comandos da Royal Navy pensam essencialmente numa guerra conven-
cional, no alto mar, com poderosas marinhas a defrontarem-se, numa 
batalha decisiva.

É assim que, na sequência da atuação dos submarinos no mar dos 
Açores, a Inglaterra, que padecia da falta de meios navais que pudessem 
acorrer a todas as frentes – tendo concentrado o grosso das suas forças 
junto da sua costa, para passarem a operar no Mar do Norte – dá o seu 
consentimento ao estacionamento de uma base naval dos Estados Uni-
dos da América nos Açores. Em junho de 1917, inicia-se a instalação 
de um depósito de carvão para abastecimento da marinha americana76 .

Entre fevereiro e abril de 1917 os submarinos tinham afundado 
977 navios, com dois milhões de toneladas, aproximadamente, uma 
média superior às 600.000 t mensais. O almirante Jellicoe, primeiro 

75 Jaime Correia do Inso, Op. cit., p. 67.
76 António José Telo, Op. cit., p. 102.
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lord do Almirantado, chegou a afirmar que se as perdas continuassem 
a Grã-Bretanha seria derrotada77. Ora, este país beligerante necessita 
de escoltas nas linhas de navegação mais importantes, nomeadamente 
naquelas mais importantes que dão o acesso ao seu território, e que 
estabelecem as ligações atlânticas. Terá de inaugurar, o que antes os 
responsáveis políticos e militares britânicos não tinham admitido até ao 
momento: o sistema de comboios.

No mar dos Açores a ação dos submersíveis tornou-se detetável 
a partir de janeiro de 1918. A chegada de náufragos à costa das ilhas 
era prova suficiente de que estavam a atuar nessas águas submarinos 
alemães. Na semana de 4 de maio daria à costa da vila da Praia, na Gra-
ciosa, um bote vazio, pertença do Indian, navio torpedeado próximo da 
ilha do Faial. Nesse mês, trinta e cinco náufragos de um vapor inglês 
aportaram a S. Miguel e outros sete, também ingleses, arribariam à ilha 
Terceira78.

É neste quadro político e numa conjuntura militar-naval em que as 
ilhas açorianas passam a acolher uma base naval norte-americana, que 
se altera por completo o papel dos Açores no Atlântico79. 

A vitória sidonista surge numa altura crucial da Grande Guerra. 
Após a derrota da Rússia na Frente Oriental e a Revolução Bolchevique 
em outubro de 1917. As fações e grupos que apoiaram Sidónio Pais 
vêm com desconfiança a presença das forças militares norte-americanas 
nos Açores. Os simpatizantes monárquicos criticam fortemente o Parti-
do Democrático por ter permitido a instalação dos americanos nas ilhas 
açorianas80. A Marinha, sem os defensores da ala democrática, responde 
muito vagamente ao pedido americano de cooperação contra os sub-
marinos alemães, na medida em que recusa submeter-se na alçada do 
comando operacional do almirante Dunn, que comanda as forças navais 
americanas dos Açores. A Marinha Portuguesa pretende associar-se em 
ações que envolvessem a duas marinhas,  mas atuando independente-

77 Idem, ibidem, pp. 107 e 110.
78 Sérgio Rezendes, A Grande Guerra nos Açores, Lisboa, Editora Caleidoscópio, 

2017, pp. 163-164.
79 António José Telo, Op. cit., p.110.
80 Idem, ibidem, 1993, p.134.
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mente, para manter o comando operacional das suas forças81. O dispo-
sitivo naval português não dispõe nos Açores de uma unidade que possa 
participar em operações conjuntas. Esta é uma das razões que leva o 
Governo, em Lisboa, a enviar o cruzador Vasco da Gama para Ponta 
Delgada em fevereiro de 1918. Tratava-se, igualmente, de uma solução 
para gerir internamente o descontentamento dos escalões mais baixos da 
Marinha, visando afastar uma das unidades operacionais a que já se tinha 
revoltado. Neste último ano da Grande Guerra, Sidónio Pais tentava re-
forçar o seu poder, procurando criar uma alternativa sólida à Monarquia 
e aos partidos que se enquadravam no modelo político republicano que 
triunfara a 5 de outubro de 191082. O papel externo da Marinha Portugue-
sa poderia proporcionar uma “estabilização” interna e exercer um impor-
tante papel no jogo diplomático junto das forças norte-americanas.

Por decreto de 23 de março de 1918 Augusto Eduardo Neupar-
th é nomeado comandante em chefe dos Serviços da Defesa Marítima 
dos Açores83. O jornal Açoriano Oriental, na edição de 23 de março 
de 1918 publica na sua primeira página84: “Impunha-se a permanência 
de um navio português; o seu comandante é uma figura de destaque 
na Armada Portuguesa, havendo brilhantemente desempenhado altas 
missões entre as quais a de Ministro da Marinha no gabinete de Ber-
nardino Machado.” 

O comandante Neuparth é promovido a contra-almirante a 18 de 
abril de 1918, e nomeado “comandante-em-chefe” da defesa dos Aço-
res.. Neuparth vai encarar com certo ceticismo o estabelecimento da 
esquadra americana no arquipélago açoriano. A ação do cruzador Vas-
co da Gama nos Açores será centrada na manobra diplomática, procu-
rando dar enfase e corpo à soberania portuguesa do território, isto é, 
mostrando a bandeira. O seu comandante, Augusto Eduardo Neuparth, 
que passa a chefiar em simultâneo a defesa naval dos Açores, envia 

81 Carta de António Aresta Branco, Secretário da Marinha, AHDMNE [Arquivo 
Histórico do Ministério dos Negócios Estrangeiros].

82 Filipe Ribeiro de Meneses, União Sagrada e Sidonismo, Lisboa, Edições Cosmos, 
2000, p. 219.

83 Augusto Eduardo Neuparth, Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, 
Livro Mestre de Oficiais I fl.86.

84 Vide também sobre esta notícia, Sérgio Rezendes, A Grande Guerra nos Açores, 
p. 189.  
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relatórios que contribuem para alimentar, e aumentar mesmo, a descon-
fiança dos responsáveis do governo português em relação à presença 
norte-americana85.

Cruzador Vasco da Gama, 
Arquivo Histórico Fotográfico do Museu de Marinha

Neuparth tece várias considerações em relação à estrutura de de-
fesa, mas sugere a dispensa da força americana e a sua substituição 
por uma portuguesa equivalente, o que equivaleria à mobilização de 
uma boa parte da Marinha, mas que só teria capacidade para defender 
o porto de Ponta Delgada, mas sem autonomia, porém, para o desafio 
da guerra submarina86. Além de propor o desembarque de peças de ar-
tilharia do cruzador, com efeito psicológico, o comandante português é 
muito cético em relação à força e capacidades norte-americanas, des-
confiando da sua atitude e ação, nomeadamente dos submarinos que 
saem, segundo a sua opinião, sem resultados. 

Era sentida alguma tensão nos Açores. Temiam-se revoltas nos na-
vios. Em resposta a um ofício do Alto Comissário da República nos 

85 António José Telo, Op. cit., p.135.
86 Relatório do Comandante Neuparth ao Ministro da Marinha, AHDMNE, 3 P, A8, 

Maço 40.
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Açores, o comandante da Defesa Marítima dos Açores referia que 
na Horta teria havido um comportamento desadequado de algumas 
praças a bordo do cruzador Vasco da Gama, a 26 de julho(1918).  
O comandante do navio tinha pedido a saída de algumas praças, 
fogueiros. Havia no cruzador um certo número de praças que por 
indisciplina propunha-se que deveriam desembarcar87. 

Na rotação de cargos, o capitão-de-fragata Matos Moreira em 
11 de agosto substituíra o capitão-de-fragata Júlio Milheiro como 
capitão do porto de Ponta Delgada. A 31 de agosto de 1918 falta-
vam ao cruzador Vasco da Gama 92 praças; o comandante julgava 
indispensável a vinda de Lisboa de 52 marinheiros. As dificuldades 
operacionais, como se constata pela documentação, eram diversas, 
impedindo uma atuação assertiva da unidade naval portuguesa.

Falta de pessoal também se fazia sentir ao nível dos piloto-avia-
dores da Marinha, para o centro de aviação da Horta. Nesse caso 
deveriam de avançar os do Ministério da Guerra. 

As autoridades portuguesas, através do almirante Neuparth, re-
feriam a 31 de julho de 191888, que segundo instruções para o servi-
ço combinado entre as autoridades portuguesas e americanas, sobre 
o reconhecimento dos navios que entravam no porto de Ponta Del-
gada, tinham enviado ao comando norte-americano informações não 
só de navios portugueses, como também estrangeiros, à exceção dos 
americanos, como estabelecia o ponto nº 2 daquelas instruções89. 
Porém, o comando português reclamava que havia muito tempo 
que não recebia a indicação dos navios americanos que entravam 
no porto, conforme estabelecia o nº 6 do documento, sabendo-se 
que já tinham entrado três contratorpedeiros e uma canhoneira da 
Marinha dos Estados Unidos. E os navios, sobretudo os mercantes 

87 Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico – Índice 31 – 4831 – 6-XXX-
93, Defesa Marítima dos Açores, Documentação recebida e expedida em 1918. 

88 Relatório do Comandante Neuparth ao Ministro da Marinha, AHDMNE, 3 P, A8, 
Maço 40.

89 Por exemplo, a 7, 16, 17 e 18 de agosto, o contra-almirante Dunn, da Marinha 
dos Estados Unidos é informado, pelo ajudante do Almirante Neuparth, do trânsi-
to de navios, detalhadamente, no porto de Ponta Delgada.  Biblioteca Central de 
Marinha – Arquivo Histórico – Índice 31 – 4831 – 6-XXX-93, Defesa Marítima 
dos Açores.
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não tinham içado as bandeiras combinadas, arriscando receber fogo 
das fortalezas.

Na realidade Neuparth poderia fazer muito pouco em relação ao 
modo como a guerra estava a evoluir, em particular, não tinha dispo-
níveis os meios necessários para enfrentar a ameaça dos submarinos 
alemães90. A atuação do almirante Neuparth nos Açores inscreve-se, 
claramente, no braço-de-ferro do governo sidonista com os Estados 
Unidos, que tinham escolhido Ponta Delgada para instalar uma base 
naval. A atestar essa renitência do Governo da República portuguesa 
estava a recusa inicial de receber os fuzileiros norte-americanos, ne-
gação diplomática que não foi bem-recebida em Washington. 

Créditos: Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico

90 A Marinha tem nos Açores as baterias, o Vasco da Gama, as canhoneiras Açor e 
Ibo.
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Alto-comissário para os Açores com capacidade de centralizar to-
das as forças militares, o general Simas Machado, que fora nomeado 
a 28 de março de 191891, quer afastar Neuparth e o cruzador Vasco da 
Gama de Ponta Delgada, defendendo que navio não é útil à defesa das 
ilhas açorianas92. Nesse sentido, o general ordena que o cruzador seja 
deslocado para a Horta. Neuparth não acata com agrado a ordem, que 
interpreta mais como uma “recomendação”93. O comandante português 
resiste, e argumenta que necessita de escolta para navegar para  a Horta, 
tentando visivelmente contornar a determinação superior, mas o gene-
ral, sustentando-se no decreto 3986 que lhe concede amplos poderes de 
comando das forças militares vai reforçar que se tratam de instruções 
e não recomendações, e que o Vasco da Gama terá mesmo de sair do 
porto de Ponta Delgada. O almirante americano Dunn acabará por ficar 
satisfeito com o desfecho das missões que são atribuídas ao cruzador 
português.

Tal como já  se concluiu, um “facto é assente: o Almirante Neupar-
th gozou de inúmeras simpatias por parte dos órgãos de comunicação 
micaelenses, apesar da sua ação ter sido ofuscada com a chegada do 
General Simas Machado.”94 A apreciação que o jornal Açoriano Orien-
tal faz sobre a conduta de Augusto Eduardo Neuparth a 28 de setembro 
de 1918 é muito esclarecedora a esse a propósito. 

“É-nos sumamente grato acentuar a alta consideração e estima 
que todos os micaelenses tributam a sua Exª, cujos dotes de espírito e 
de coração muito e muito se evidenciaram neste relativo curto espaço 
de tempo que entre nós tem estado o Sr. Almirante  Augusto Neuparth, 
além de uma glória da Marinha Portuguesa, é, na sociedade um cava-
lheiro de fino porte e delicadas maneiras[…].”95  

91 Sérgio Rezendes, A Grande Guerra nos Açores, p.182.
92 António José Telo, Op. cit., p.141.
93 Idem, ibidem.
94 Sérgio Rezendes, “No Centenário do Comando da Defesa Marítima dos Açores 

– 1918”, O Correio dos Açores, 1 de julho de 2018, pp. 18-19.
95 Açoriano Oriental, Nº4350, 28 de setembro de 1918. Cfr, Sérgio Rezendes, A 

Grande Guerra nos Açores, p. 193.
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Almirante Neuparth  Biblioteca Central de Marinha 
– Arquivo Histórico

Por decreto de 3 de janeiro de 1919, Augusto Eduardo Neuparth é 
exonerado do cargo de comandante em chefe da Defesa Marítima dos 
Açores.  A sua passagem pelos Açores tem sido alvo de controvérsia até 
aos dias de hoje, pois as suas ações e a sua conduta foram interpretadas 
como sendo de simpatia pelo lado alemão durante a Grande Guerra. Um 
dos fortes argumentos é a resistência de Neuparth aos interesses america-
nos no arquipélago açoriano96. Essa linha interpretativa refere que o ge-
neral Simas Machado teria sido precisamente nomeado Alto-comissário 
da República para os Açores, por ser um aliadófilo, que iria contrariar o 
clima de resistência por parte de Neuparth97. Outra das provas da germa-
nofilia do oficial de Marinha, ao longo da Grande Guerra, seria o facto 
de em 1924 colaborar com um possível espião alemão, o cientista Dr. 
Friendlaender, por o ter recomendado às autoridades portuguesas, para 
uma campanha de investigação científica em vulcanologia e geologia nos 
Açores. 

96 Idem, ibidem” p. 18; e do mesmo autor, A Grande Guerra nos Açores, pp. 190-191.
97 Sérgio Rezendes, A Grande Guerra nos Açores, p. 184.
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A documentação disponível permite-nos outra interpretação dos fac-
tos, que contraria uma determinada ideia de que Augusto Eduardo Neu-
parth teria defendido o lado alemão durante a guerra. Aliás, o mesmo tipo 
de raciocínio é tido em relação à atuação de Sidónio Pais. Os últimos es-
tudos veem provar que afinal não era um germanófilo, mas que tinha uma 
posição “nacionalista”   e visava,  de forma contundente, contrariar a ação 
política do Partido Democrático, que dominava o aparelho de Estado.

No rescaldo do fim do sidonismo, quando em fevereiro de 1919 ir-
rompe um clima de perseguição na Marinha Portuguesa em relação aos 
que colaboraram com Sidónio Pais é referido numa sindicância interna 
que o contra-almirante Augusto Neuparth “Apesar de ter sido ministro da 
Marinha é monárquico e germanófilo.”98    

Este verniz ideológico, motivado por ressentimentos de cariz po-
lítico e pessoal, será veiculado através da propaganda – que é posta em 
circulação por aqueles que haviam sido afastados pelas forças sidonistas, 
agora de regresso ao poder – para confundir propositadamente uma con-
duta nacionalista e equidistante em relação a ambos os beligerantes, du-
rante a Grande Guerra99, com as acusações infundadas de preferência de 
regime e por um dos lados durante a guerra, visando denegrir a conduta  
de determinados atores durante o conflito, como é exemplo a acusação 
persecutória a Augusto Eduardo Neuparth em 1919. 

Numa exposição que efetuou a 22 de novembro de 1922, este oficial 
de Marinha não pode ser mais claro quanto às suas ambições e posições 
políticas. Ao contestar a sua exoneração de Presidente da Comissão Li-
quidatária de Responsabilidades acentua que “sempre alheio a qualquer 
política partidária tem sempre acatados todos os governos constituídos, 
quer sahidos dos Parlamento, quer das revoluções os quais tem servido 
lealmente, sem nunca ter mostrado o seu desentendimento ou a sua satis-
fação, por qualquer mudança de ministério.”100

Fica bem claro nesta passagem que Augusto Neuparth não alinha-
va politicamente com nenhum dos partidos. O mesmo se pode deduzir 

98 Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, Núcleo 419, nº 345, Processo 
I, 1919 – Sindicância ao Ministério da Marinha. Cfr. João Freire, Op. cit., p.61.

99 De que a posição diplomática e militar, quer de Sidónio Pais, quer de Neuparth, 
em relação aos Estados Unidos da América é o melhor exemplo.

100 Biblioteca Central de Marinha – Arquivo Histórico, Processo Individual de Au-
gusto Eduardo Neuparth, Caixa 1417.
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durante o período de guerra, ao não ter tomado posições por um dos 
lados, o que não o impediu de preconizar e colocar em prática as 
medidas necessárias, como Ministro da Marinha, para enfrentar os 
problemas que o grave conflito iria provocar na vertente marítima ou 
como comandante de unidades navais, ter conduzido as forças mili-
tares portugueses paras zonas de guerra (África e Açores).  Quanto 
ao seu relacionamento com o cientista alemão era claro o seu interes-
se pela ciência, que não conhece fronteiras, para mais tratando-se de 
uma das áreas científicas que mais lhe interessava: a geologia. A carta 
de recomendação para as autoridades portuguesas, cerca de seis anos 
depois da guerra ter findado, para que um cientista alemão investi-
gasse no arquipélago dos Açores só pode ter esta leitura descompro-
metida politicamente, que nos revela o seu interesse pelas questões 
científicas.

IV. UM OFICIAL DE MARINHA QUE    
SE INTERESSAVA POR CIÊNCIA

Numa carta enviada a Bernardino Machado101, ao dar conta do 
desânimo que sentia por ter sido ultrapassado na promoção, Augusto 
Eduardo Neuparth enumera os trabalhos de campo, geodésicos e hidro-
gráficos, em que esteve envolvido. 

“Ter passado mais de 12 anos intervalados, arriscando a minha 
vida e a saúde nos climas africanos, fazendo 3 delimitações de fron-
teira, andando anos no interior de África, ter feito todo o trabalho hi-
drográfico do porto de Lourenço Marques que serviu de base às atuais 
obras, ter mesmo dirigido essas obras por algum tempo, e ter estado 
3 anos e meio na Índia numa capitania que dá  mais trabalho do que 
qualquer outra do Continente! Tudo isto soma mais de 12 anos e d’aí 
a minha preterição. 

101 Carta de 31 de agosto de 1917 de Augusto Eduardo Neuparth para Bernardino 
Machado, Fundação Mário Soares, Espólio Bernardino Machado.
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Neuparth é o primeiro à direita, em baixo. Comissão 
 Luso-britânica para a demarcação da fronteira sul de Moçambique. 

Créditos: Arquivo Histórico Ultramarino

As realizações da Ciência no tempo em que viveu Neuparth são 
extraordinárias102. Sucedem-se as feiras industriais, os inventos que 
em número crescente transformam a sociedade. Muitas das invenções 
e descobertas são motivadas pela curiosidade, pela investigação, em 
grande parte realizadas na prática científica, na recolha de dados e na 
sua análise em laboratório. A ciência estava a mudar no tempo em que 
Augusto Neuparth viveu. Um dos traços mais característicos dessa mu-
dança era a ligação entre o abstrato e o concreto103.  Outro não menos 
evidente era a sincronização do tempo e uma nova leitura do espaço. 

102 Veja-se António Manuel Baptista, A Primeira Idade da Ciência. A Ciência no 
século XIX e tempo de D. Carlos (1863-1908), Lisboa, Gradiva, 1996, p. 38.

103 Peter Galison, Os Relógios de Einstein e os Mapas de Poincaré, p. 51.
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De certo modo, Neuparth está imbuído desta nova dimensão do tempo 
e do espaço. Quando exercia as funções de Ministro da Marinha, para 
a ligação do relógio público com o posto sinal-horário para os navios, 
estabelecido no Porto Franco, tendo sido montada pela Direção Geral 
dos Telégrafos uma linha de fio não isolado que não satisfazia a sincro-
nização da hora, foi substituída por outra linha de cobre isolado104. 

Os seus trabalhos de campo na hidrografia e geodesia, e as di-
reções que exerce nos observatórios de astronomia e meteorologia, 
exemplificam de que forma Neuparth estava  a trabalhar o espaço e a 
“sincronizar o novo tempo”, participando em encontros de instituições 
científicas internacionais. 

Uma das curiosidades de Augusto Neuparth é a ciência geológica.  
Nas suas atividades de campo, recolhe pedras e fósseis e envia para a 
Metrópole para o seu estudo105. Será  a partir de algumas dessas amos-
tras que se progride no conhecimento dos terrenos e fósseis africanos, 
da África Ocidental e Oriental. 

No século XIX há uma tentativa de “criar instituições que pode-
riam constituir a base de um estabelecimento científico viável”106, e 
nessa circunstância encontra-se a Escola Politécnica criada em 1837, 
uma Escola Superior para servir o Exército, mas que pudesse renovar 
científica e tecnologicamente a sociedade civil107, tal como a Escola 
Naval que é recriada em 1845. 

A voga de modelos organizativos e procedimentos através dos 
quais a sociedade deveria funcionar, e a disseminação de uma raciona-
lidade científica, com adoção de métodos onde imperava o rigor cien-
tífico e a constituição de uma burocracia de especialistas e técnicos108 
terão impacto na forma como se vão estruturar os espaços dominados 
por Portugal em África. A Comissão de Cartografia foi criada por decre-
to de 1883 para efetuar a produção de cartas geográficas e hidrográficas 

104 Augusto Eduardo Neuparth, Relatório Apresentado ao Parlamento, 1915, p.16.
105 Veja-se Carrington da Costa, “Problemas Geológicos Coloniais”, p. 62.
106 António Manuel Baptista, A Primeira Idade da Ciência. A Ciência no século XIX 

e tempo de D. Carlos (1863-1908), Lisboa, Gradiva, 1996, p. 53.
107 Idem, ibidem,p. 53.
108 Vide Miguel Bandeira Jerónimo, Livros Brancos, Almas Negras. «A Missão Civi-

lizadores do colonialismo» português, c.1870-1930, Lisboa, Imprensa de Ciências 
Sociais, 2010, p.193.



AUGUSTO EDUARDO NEUPARTH (1859-1925)
 O OFICIAL DE MARINHA QUE SE INTERESSAVA POR CIÊNCIA  129

das colónias por portuguesas. Teve a sua organização regulada pelos 
decretos de 19 de janeiro 1893 e de 13 de agosto de 1902, bem como 
pelos decretos ministeriais de 20 de junho de 1911, 29 de agosto de 
1918 e 19 de novembro de 1924.

Este organismo iria ter a seu cargo o planeamento, preparação e 
acompanhamento das expedições científicas no que se referia à delimi-
tação de fronteiras das colónias portuguesas. Tinha como missão ainda   
a produção de atlas coloniais, cartas geográficas e hidrográficas, cartas 
de delimitação de fronteiras, anais meteorológicos coloniais, instruções 
para levantamentos hidrográficos, topográficos, geográficos. A Comis-
são de Cartografia, que é a primeira instituição estatal civil a ter por 
missão organizar e controlar  o processo de produção e edição de car-
tas109 terá um papel relevante na divulgação das imagens da cartografia 
e de outras informações sobre os territórios  coloniais controlados por 
Portugal – que tinham permanecido até então completamente desconhe-
cidos – contribuindo fortemente para a sua exploração, desenvolvimento 
de projetos e formação de um certo “imaginário imperial”, a que não será 
alheio o peso que a Geografia  tem na rede de ensino português110.  

As solicitações chegavam à Comissão de Cartografia em grande 
parte dos governos das colónias e das instituições que se encontravam 
com interesse nesses espaços, ou a organismos que construíam as co-
municações: correios e telégrafos, caminhos-de-ferro que atuavam no 
interior do Ministério das Colónias111.  Terá de acrescentar-se o papel da 
Comissão de Cartografia na disponibilização de dados e da cartografia 
dos territórios para negociações diplomáticas de delimitação de fron-
teiras ou desenvolvimento de campanhas militares. As missões leva-
das a cabo pelos técnicos, como Neuparth, davam corpo à ideia de um 

109 João Carlos Garcia, “Reunir, Produzir e Conservar: os mapas herdados da Comissão 
de Cartografia”, O domínio da distância / coord. Maria Emília Madeira Santos, 
Manuel Lobato, Lisboa,  Instituto de Investigação Científica Tropical, 2006, pp. 
161-164, p. 161.

110 Jorge Manuel dos Santos Alves e Vítor Luís Gaspar Rodrigues, “O Funciona-
mento da Comissão de Cartografia visto através do Arquivo da sua Secretaria 
(1910-1936)”, O domínio da distância / coord. Maria Emília Madeira Santos, 
Manuel Lobato, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 2006 pp. 
95-99, p. 96.

111 Idem, ibidem, p.97.
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império e de terras a explorar e a colonizar112.  Releve-se o facto de a 
Conferência de Berlim (1884-1885) ter tornado premente a apropriação 
desses espaços, quer através da exploração dos terrenos, quer por meio 
da sua representação, enquadrando a sua administração de acordo com 
as normas internacionais vigentes. A cartografia traduzia, na perfeição, 
a ação do Estado, da sua máquina, e nesse sentido vai institucionalizar 
a cartografia colonial, controlando-a e produzindo os seus espécimes de 
acordo com requisitos científicos que assegurassem a sua reprodução 
com os parâmetros e a qualidade desejável113. Oficiais de Marinha como 
Ernesto de Vasconcelos, Gago Coutinho e Augusto Eduardo Neuparth 
efetuaram trabalhos no quadro das ações da Comissão de Cartografia 
nos espaços do Império português.

Acampamento na costa de Moçambique. 
Neuparth é o primeiro sentado à esquerda.
Créditos: Arquivo Histórico Ultramarino

112 Idem, ibidem, p. 98.
113 João Carlos Garcia, Op. cit. p. 161. 
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Augusto Neuparth foi, sobretudo, um engenheiro hidrógrafo, e nes-
sa atividade científica veio a ter um papel importante na farolagem da 
costa portuguesa e na exploração dos litorais e dos espaços do Império 
português, ao efetuar numerosos trabalhos geodésicos e topográficos. 
Na costa portuguesa procedeu à determinação rigorosa das coordenadas 
geográficas do farol do cabo da Roca; sondou a barra de Lisboa; levou 
a cabo trabalhos hidrográficos em Paço de Arcos para a construção de 
uma doca; durante o centenário henriquino (1894) esteve na colocação 
de um farol em Sagres. 

Neuparth efetuou nas colónias portuguesas o reconhecimento hi-
drográfico da costa sul da Guiné; a exploração da enseada de Cabinda; a 
triangulação e parte da sondagem da baía de Luanda; o estudo hidrográ-
fico da enseada de Lobito; o projeto do caminho-de-ferro de Cabinda 
ao Chiloango; a triangulação da costa sul de Moçambique e o levanta-
mento hidrográfico do rio Maputo; a triangulação do porto de Lourenço 
Marques. Numa época marcada pela Conferência de Berlim (1884-85), 
Eduardo Neuparth surge como um oficial de Marinha empenhado nas 
tarefas de delimitação dos espaços imperiais.  Os trabalhos que efetuou, 
e que ficaram registados no seu processo individual ilustram esse pa-
pel ativo, como seguidamente se descrimina, através de uma relação 
sucinta.

Seguiu a 18 de maio de 1896 a bordo do África, com o objetivo de 
proceder à delimitação da fronteira sul de Moçambique, sendo exonera-
do desta comissão por portaria de 12 de outubro de 1897, para auxiliar 
o engenheiro Silvério nas Obras Públicas da mesma Província, onde se 
conservou até 11 de fevereiro de 1899. Presente à Junta de Saúde do 
Ultramar a 29 de março foi-lhe concedida 90 dias de licença114.

Por despacho do Conselho do Almirantado de 5 de julho de 1897 
foi mandado contar como tirocínio todo o tempo em que esteve na co-
missão de delimitação das fronteiras Lourenço Marques115. 

Em portaria de 14 de julho de 1899 foi enviado à Comissão de 
Cartografia. A 4 de outubro desse ano foi nomeado para proceder ao 
reconhecimento hidrográfico da foz do rio Chiloango e suas condições 

114 Processo de Augusto Eduardo Neuparth, Livro Mestres de Oficiais G, fl. 27.
115 Processo de Augusto Eduardo Neuparth, Livro Mestres de Oficiais D, fl. 144.
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de navegação sem dispêndio para a Fazenda116, tendo seguido para Ca-
binda, onde chegou a 30 do mesmo mês. Regressou a Lisboa a 21 de 
novembro117.

A 9 de janeiro de 1900 apresentou-se na Comissão de Cartografia, 
novamente, por ter sido nomeado vogal adido. Apresentou-se no Mi-
nistério das Obras Públicas para uma comissão especial nos serviços do 
Tejo e porto de Lisboa118.  A 16 de janeiro de 1901, Eduardo Neuparth, 
então vogal, adido à Comissão de Cartografia no Ministério do Ultra-
mar, ao ter informação que nos Serviços do Tejo e Porto de Lisboa, que 
dependiam do Ministério das Obras Públicas,  dispunham de bastantes 
trabalhos para executar, julgando-se com valências para tal, pela sua 
longa experiência no Ultramar, onde trabalhara nas obras do Porto de 
Lourenço Marques, e em outros espaços da Costa Ocidental de África, 
tal como no território de Portugal na Europa, onde procedera a sonda-
gens da barra e porto de Lisboa e de outros trabalhos hidrográficos, “ro-
gava como suplicante” que fosse requisitado ao Ministério da Marinha 
e Ultramar para aí efetuar serviço119.

Em ofício datado de 21 de fevereiro de 1901, dos Serviços do Tejo 
e Porto de Lisboa, através do seu Engenheiro chefe, José Maria Cordei-
ro de Sousa, dá o parecer que “pode ser muito utilmente aproveitada a 
actividade de um engenheiro hydrographo nos trabalhos de sondagens 
de agua, de planimetria e nivelamento das margens do rio, em estudos 
de balizagem dos esteiros, em estudos de velocidades de correntes, de 
marés, e outros que são de grande conveniência, não só para a prepa-
ração e informação de projetos de obras como para o mais completo 
regímen do rio.”

Assinalava-se que em anteriores estudos deste género, por enge-
nheiros hidrógrafos e por engenheiros de obras públicas, não tinham 
sido metodicamente adotados, mas ficaram incompletos por o pessoal 
ter sido disperso. Haveria toda a conveniência que esses estudos tives-
sem continuação, para “execução das obras de melhoramento do rio e 

116 Ibidem.
117 Processo de Augusto Eduardo Neuparth, Livro Mestres de Oficiais G, fl. 174.
118 Processo de Augusto Eduardo Neuparth, Livro Mestres de Oficiais D, fl. 144.
119 Biblioteca e Arquivo Histórico de Obras Públicas, Neuparth, Augusto Eduardo, 

C0081-1B BAHOP.
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de complemento das do porto de Lisboa.” A Secretaria do Estado dos Ne-
gócios da Marinha e Ultramar, a 9 de abril de 1901, através do seu Diretor 
Geral, Dias Costa, informava que o Ministro e Secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, não via inconveniente da requisição do 
capitão-tenente Augusto Eduardo Neuparth, uma vez que o vencimento 
desse militar fosse assegurado pelo Ministério das Obras Públicas.

O Ministério noticiava a 11 de abril que Neuparth iria apresentar-
-se. A 1 de setembro de 1902 o oficial de Marinha solicitava a sua exo-
neração das funções que desempenhava em comissão no Ministério das 
Obras Públicas, ao Ministério da Marinha e Ultramar para a Direção 
Geral do Ultramar, porque tinha licença para residir temporariamente 
em Angola. Foi exonerado também do cargo de geógrafo junto da Mis-
são do Barotze   a seu pedido, nesse dia 1 de setembro de 1902, e no-
meado em para proceder a “estudos geográficos” na bacia do rio Quan-
za. Em 6 de setembro de 1902 seguiu por Angola a fim de proceder a 
estudos naquele rio120. Regressou a Lisboa a 22 de setembro de 1903, 
e aí permaneceu tendo saído novamente para Angola a 1 de janeiro de 
1904. Efetuou trabalhos de campo até 26 de junho de 1904, altura em 
que embarcou novamente para a Metrópole121. 

A 2 de março de 1905 apresentou-se na secretaria geral do Gover-
no Geral da Província de Moçambique, para proceder à colocação dos 
marcos limítrofes ao longo da fronteira luso-inglesa do Barué. A 4 de 
abril recebe nova guia para seguir para Tete, para nova delimitação de 
fronteiras122.

No dia 7 de março de 1906 apresentou-se na secretaria geral do 
governo de Moçambique vindo de Inhambane, por ter terminado a co-
missão especial, que tinha sido incumbido, tendo recebido nova guia 
para a Beira. Este trabalho na fixação das fronteiras de Moçambique 
iria estender-se até ao final do ano de 1907. Em 10 de fevereiro de 1908 
apresentou-se na Majoria General da Armada com guia da Direção Ge-
ral do Ultramar por “ter concluído o estudo de demarcação luso-alemã 
entre o Rovuma e o Nyassa.”123 

120 Ibidem.
121 Processo de Augusto Eduardo Neuparth, Livro Mestres de Oficiais G, fl. 174.
122 Processo de Augusto Eduardo Neuparth, Livro Mestres de Oficiais D, fl. 144
123 Processo de Augusto Eduardo Neuparth, Livro Mestres de Oficiais G, fl. 27.
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A 3 de abril de 1908 Neuparth recebeu ordem para se apresentar na 
canhoneira Sado que se encontrava estacionada Índia, para onde seguiu 
no paquete Neoeby Hall. Vai assumir o comando daquela canhoneira, 
substituindo nesse cargo o primeiro-tenente Freitas da Silva124. Augusto 
Neuparth completa a 31 de dezembro de 1908 esta primeira comissão 
de serviço na Índia, por ter sido promovido a capitão-de-fragata. Mas 
no ano seguinte a 3 de novembro de 1909 é nomeado para o cargo do 
capitão do porto de Mormugão125.

É louvado em 12 de julho de 1909 “pelo bem elaborado relatório 
que apresentou da comissão de serviço que desempenhou como coman-
dante da canhoneira Sado em estação na Índia e pelos trabalhos hidro-
gráficos que efetuou126. 

Na Portaria nº 48 de abril de 1912 é referido que tendo sido presen-
te ao Governo o relatório dos serviços de navegação fluvial referente ao 
ano de 1911, o governador geral do Estado da Índia louvava o respeti-
vo superintendente, capitão-de-fragata Augusto Eduardo Neuparth pelo 
seu inexcedível zelo e competência e pelos seus revelantes e valiosos 
serviços prestados no desempenho do mencionado cargo.

Augusto Eduardo Neuparth colabora com Academia de Estudos 
Livres, desde a sua fundação, 1889127. Aí regera o curso popular de 
astronomia e dirigira a aula prática de fotografia128. Não esquecia de 
sublinhar Bernardino Machado, que este oficial de Marinha, após a sua 
declaração de 7 de agosto de 1914, como Presidente do Governo, em 
que assegurava a solidariedade de Portugal para com os aliados, “orga-
nizou logo com os nossos marinheiros a primeira expedição militar a 
África”129. Com o início da guerra, surgiram diferentes pontos de vista 
sobre a posição que Portugal haveria de adotar em relação ao conflito. 
As discussões e desconfianças sobre quem era a favor ou contra a Ale-
manha acabariam por envolver Neuparth.  Refere Bernardino Machado, 

124 Processo de Augusto Eduardo Neuparth, Livro Mestres de Oficiais G, fl. 174.
125 Ibidem.
126 Processo de Augusto Eduardo Neuparth, Livro Mestres de Oficiais D, fl. 144
127 Iniciativa pertenceu à Maçonaria, através da loja «Simpatia e União» de Lisboa.
128 Bernardino Machado, “Augusto Eduardo Neuparth”, A Pesca Marítima, nº especial 

de maio de 1926, p. 142.
129 Idem, Ibidem.
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no mesmo testemunho pessoal que “Nunca ele deixou de firmar nobremen-
te a sua linha patriótica, em todos os momentos em que o meu governo teve 
então de se pronunciar pela Nação.[…] E sem a mínima discrepância da 
sua parte, pude interpretar o sentimento geral do governo, ao significar a 
ministro de Inglaterra em Lisboa quando julgava conveniente.

A homenagem no número de A Pesca Marítima, dedicada a Au-
gusto Neuparth, tem o contributo de A. Ramalho130, que salienta o papel 
do vice-almirante Neuparth na adesão de Portugal ao Conselho Interna-
cional das Investigações pelas secções de Oceanografia, e ao Conselho 
Permanente Internacional para a Exploração do Mar. O almirante Neu-
parth teve uma ação importante na aquisição do navio oceanográfico 
Albacora; no auxílio que procurou junto de industriais para o Aquário 
Vasco da Gama; na atenção e cuidado que consagrava ao progresso dos 
estudos científicos das pescas.

Releve-se os passos decisivos na consolidação da Oceanografia 
pelo almirante Neuparth131. Tal como na Oceanografia biológica, que ti-
nha como objeto de estudo a exploração racional dos recursos marinhos 
e a forma de melhorar as condições de pesca. 

Em 1922 Portugal adere ao Conselho Internacional para o Estudo do 
Mar, que tinha sido criado em 1902, em Cristiânia(Oslo) sob a presidência 
de Fridtjol Nansen. Um dos primeiros delegados naquele Conselho foi o 
almirante Neuparth, que também com outros cientistas e oficiais de Mari-
nha  foi um dos dinamizadores em 1923 de a bordo do navio hidrográfico 
Cinco de Outubro se ter iniciado o reconhecimento geral e sistemático das 
condições oceanográficas do mar ao largo da costa de Portugal132  

O surgimento de uma revista mensal dedicada a estes assuntos, A 
Pesca Marítima, com o apoio da Marinha133, é prova suficiente do seu 
interesse pela investigação científica dos mares. Aliás, a maior parte dos 
artigos que se publicaram nesse periódico entre 1923 e dezembro de 
1924 são da sua autoria.  A revista tinha uma seção estatística, que re-
portava valores das capturas e os navios que tinham participado na pes-

130 “Almirante Neuparth” A Pesca Marítima, Número Especial, p.155. 
131 “A Oceanografia ente nós”, A. Ramos da Costa, p. 148.
132 Teixeira de Aguilar... [et al.].  A Marinha na investigação do mar: 1800-1999 – 

Lisboa, Instituto Hidrográfico, 2001, p. 184.
133 E do Ministro da Marinha, um engenheiro hidrógrafo: Victor Hugo de Azevedo 

Coutinho.
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ca. Apresentava também uma tabela de marés, quadros sinóticos com 
indicação dos diferentes assuntos para o projeto de regulamento para  
a pesca do atum. O almirante Neuparth afirmava que “um dos fins da 
revista era disseminar por assim dizer popularizar um certo número de 
conhecimentos que em geral só se podem adquirir em livros das espe-
cialidades [..] caros sempre, e escritos em línguas estrangeiras pouco 
vezes estão ao alcance dos que interessando-se pela pesca, devem estar 
ao facto da moderna sciência do mar.”134  

Pensava Augusto Neuparth que a Oceanografia física e a Biologia 
marítima eram ciências auxiliares poderosas, que podiam desvendar 
muitos segredos dos mares, resolver problemas relacionados com as 
pescas, os oceanos e os seus recursos. E as questões científicas sur-
giam: porque motivo uma região que durante largo período era muito 
abundante duma certa espécie, por exemplo a sardinha, deixou de o ser 
quase repentinamente? Que razão houve para que esta espécie de pei-
xes escasseasse num ano e fosse abundante em outros? Que leis regiam 
as migrações de arenque, da sardinha e de outras espécies pelágicas? 
Como se pode prever com antecedência a maior abundância da sardinha 
ou do arenque? Na opinião de Augusto Eduardo Neuparth eram per-
guntas que a ciência moderna ia respondendo e que à medida que fosse 
progredindo mais acertadas seriam essas respostas.

Num tempo dominado pelo problema da jurisdição e do acesso 
aos espaços de pesca ao longo da costa portuguesa135, este oficial de 
Marinha considerava que a par da indústria da pesca, que na sua opinião 
“bem merece a atenção dos poderes públicos”, devia ter-se em atenção 
a indústria de fabricação do sal136 . Por seu turno no artigo  “A Edade 
dos peixes”  a sua preocupação são os recursos e a reposição dos stocks 
de pescado : “Não só debaixo do ponto de vista scientifico, como tam-
bem do comercial e industrial, é importante saber quanto tempo levam 
os peixes a crescer até que estejam em condições aproveitáveis para a 
alimentação publica e em que edade estão aptos a propagarem-se.”137  

134 “Sciência para Pescadores”, p. 145, março de 1924, nº 9,
135 Álvaro Garrido, As Pescas em Portugal, Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos 

Santos, 2018 p. 31.
136 “A Salicultura em Portugal”, p. 187, julho de 1924 nº 12.
137 A Pesca Marítima, outubro de 1924, nº 16. 
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Augusto Neuparth estava convencido que os recursos não eram 
inesgotáveis, mas era otimista ao pensar que “ o repovoamento des-
sas regiões (mais exauridas) se fazia de maneira vertiginosa, de modo 
que há compensação suficiente para que não se tema o esgotamento 
total.”138

Em “Os Peixes Abyssais e as suas formas Bizarras”139, e “A Flora 
do Oceano”140, concluía que a flora submarina é muito menos rica em 
espécies que a dos continentes, mas em compensação torna-se notá-
vel pela forma extraordinária das plantas que a compõem. Além disso 
está limitada a uma zona que próximo das costas, estendendo-se pouco 
alem do planalto continental que como se sabe não tem fundos supe-
riores a 200 metros. [..] Na ria de Aveiro a extração do moliço é uma 
indústria importante da região, assim como na lagôa de Óbidos e em 
outros lugares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neto do músico Eduardo Neuparth, um alemão de origem judaica 
que se deslocou a Portugal nos exércitos de Napoleão, Augusto Eduar-
do Neuparth veio a exercer funções como Ministro da Marinha, em 
dois governos presididos por Bernardino Machado, de 9 de fevereiro 
a 12 de dezembro de 1914. Nomeado para comandar o cruzador Vasco 
da Gama, a 2 janeiro de 1918, Augusto Eduardo Neuparth teve um pa-
pel de destaque no comando desse navio e, em acumulação, na Defesa 
Marítima dos Açores, numa época marcada pelo ataque dos submarinos 
alemães ao arquipélago, enquanto se instalava em Ponta Delgada, pela 
primeira vez, uma base naval dos Estados Unidos da América.

O almirante Augusto Neuparth veio a distinguir-se como uma 
cientista,  nos trabalhos de Hidrografia, na Cartografia, na limitação das 
fronteiras da colónias portuguesas em África, e nos primeiros passos 
da Oceanografia  em Portugal. O seu trabalho foi reconhecido interna-
cionalmente, como atestam os textos  sobre os seus trabalhos no ano da 
sua morte.

138 Ibidem dezembro de 1923, nº 6, p. 60.
139 Ibidem, pp. 94-95.
140 Ibidem, janeiro de 1924, pp. 106-107. 
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ANEXOS

I. CARTAS DA ÍNDIA PORTUGUESA DA AUTORIA   
DE AUGUSTO EDUARDO NEUPARTH  

1908 – Sondagem do Rio Mandovi, desde a barra até Velha Gôa, pelo 
officiaes da Armada/Capitão de Fragata hydrographo Augusto Eduardo 
Neuparth/Primeiro tenente Carlos Cesar de Freitas da Silva/Segundo tenente 
Antonio Silva Paes/1908
Manuscrita (MS), color. Em papel, 915x780mm
Escala 1:10.000. (A.TM, p.97)

1910 - Planta do Porto de Mormugão/Sondagem/em Maio  de 1910/pelo 
Capitão de Fragata hydrographo e capitao dos portos da Índia Augusto 
Portugueza Eduardo Neuparth/
Manuscrita (MS), color., em tela, 740x920mm
Escala 1:2.000(A.TM p.98)

1912 – Canal de Aldonã/ Planta Levantada pelos Sub Agrimensores/António 
Eugenio Dias e Xencora R.Naique/ sob a direção do Capitão de Fragata 
hydrographo e Capitão dos Portos da Índia Portugueza/Augusto Eduardo 
Neuparth/1912
Manuscrita (MS), color., em tela, 2290x620mm
Escala 1:5.000(A.TM p.100)

1912 – Canal de Combarjua/ Planta Levantada pelos Sub Agrimensores/
António Eugenio Dias e Xencora R.Naique/ sob a direção do Capitão de 
Fragata hydrographo  e Capitão dos Portos da Índia Portugueza/ Augusto 
Eduardo Neuparth/1912
Manuscrita (MS), color., em tela, 289x940 mm
Escala 1:5.000(A.TM p.100)

II. BIBLIOGRAFIA DA AUTORIA DE AUGUSTO EDUARDO 
NEUPARTH

NEUPARTH, Augusto 
Reconhecimento do rio Chilongo /  
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RESUMO

Análise dos primeiros 40 anos de 
funcionamento do Arsenal do Alfeite 
após a sua criação em 1939, sendo 
opinião do autor que o Arsenal du-
rante as três primeiras décadas da 
sua existência não deu a resposta 
adequada à criação e à manutenção 
da esquadra, e que só começou a 
evoluir positivamente já na década 
de 70 com uma maior participação 
do pessoal militar no seu funciona-
mento e uma alteração importante 
na forma como passou a intervir na 
reparação dos navios, de que se des-
taca a manutenção dos submarinos. 
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ABSTRACT

This article describes the first 40 
years of the Alfeite Naval Shipyard. 
The author believes that during 
the first three decades of activity, 
which started in 1939, the Alfeite 
Naval Shipyard did not respond 
adequately to the requirements 
and demands in shipbuilding and 
ship repair of the Navy Fleet. Its 
performance started to improve 
in the 1970’s with an increased 
participation of military personal 
and an important change in the 
methods employed in ship repair, 
mainly in submarines.                
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INTRODUÇÃO 

A análise genérica que se apresenta neste artigo, das relações entre 
o Arsenal do Alfeite e os outros organismos da Marinha responsáveis 
pelo sector do material, diz respeito ao período de 40 anos que medeia 
entre a sua criação em 1939 e o ano de 1979, aquele em que o autor 
destas linhas cessou as suas funções de Director Técnico no Arsenal. 
Fica pois fora desta análise todo o período que se lhe segue e que ter-
minou com a criação de uma empresa pública destacada da estrutura da 
Marinha.

CRIAÇÃO DO ARSENAL 

A transferência do Arsenal da Marinha de Lisboa para a zona do 
Alfeite, cujas obras só começaram em 1928, e que já tinha sido estu-
dada muito antes da I Guerra Mundial, era uma exigência de ordem 
técnica, pois as suas instalações, que correspondiam à maioria das que 
mais tarde eram conhecidas como as do Ministério da Marinha, esta-
vam entaladas entre a Rua do Arsenal e o rio, não permitindo qualquer 
expansão para responder às necessidades dos novos navios que a Mari-
nha pretendia adquirir. Aliás a sua transferência para a margem sul do 
Tejo acompanhava a de outros organismos da Marinha para o que veio 
a constituir a Base Naval do Alfeite. Embora a maioria dos trabalhos 
estivessem terminados em 1937 e a sua Lei Orgânica date do final desse 
ano (Dec.-Lei nº28 408 de 31-12-37), a inauguração oficial só ocorreu 
a 3 de Maio de 1939. 

São por demais conhecidas as razões que levaram o governo de 
Salazar a entregar a administração do Arsenal do Alfeite a pessoal di-
rigente civil da sua inteira confiança e a selecção que foi efectuada na 
admissão do pessoal do Arsenal da Marinha considerado hostil ao go-
verno. A guerra na vizinha Espanha, a revolta dos marinheiros em 1936, 
a prisão de Bento Gonçalves, trabalhador do Arsenal e secretário-geral 
do Partido Comunista, contribuíram certamente para tal decisão. O que 
é menos conhecida é a recusa dos engenheiros construtores navais mi-
litares em servir sob uma administração civil, o que levou o então Mi-
nistro da Marinha Ortins de Bettencourt a nomear os dois engenheiros 
mais modernos para servirem durante algum tempo no novo Arsenal do 
Alfeite.
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Uma das consequências indirectas desta recusa foi a criação da Ins-
pecção das Construções Navais (ICN), organismo que em teoria serviria 
para inspeccionar os trabalhos a realizar no Arsenal e noutros estaleiros 
que trabalhassem para a Marinha. Na prática, e devido à grande autonomia 
que o Arsenal tinha adquirido, a intervenção da ICN era bastante distante e 
limitada, e que só veio a aumentar quando no final da década de 50, o então 
Inspector Comodoro ECN Fernando Araújo iniciou na prática a evolução 
da Inspecção para uma verdadeira Direcção das Construções Navais, con-
cretizada já com um seu sucessor no final da década seguinte.

A outra consequência interna ao novo Arsenal foi a entrega de 
muitas chefias intermédias a engenheiros civis formados no Instituto 
Superior Técnico em engenharia mecânica ou em engenharia electro-
técnica, à partida desconhecedores dos problemas da engenharia naval 
e que para a sua solução tinham que recorrer em grande medida à expe-
riência adquirida por mestres e contramestres do antigo Arsenal, muitas 
vezes limitando a sua intervenção à sua gestão administrativa. 

Pode-se pois considerar que o início da laboração do Arsenal do Al-
feite se deu com uma quebra importante nas relações que existiam entre o 
anterior Arsenal da Marinha e as restantes estruturas da Marinha de Guerra.

Uma vez que a existência de um arsenal do Estado só encontra jus-
tificação se contribuir em grande medida para a criação e a manutenção 
da Esquadra, vamos analisar as primeiras quatro décadas de actividade 
do Arsenal do Alfeite nos domínios da construção e da reparação dos 
navios da Marinha de Guerra Portuguesa.

CONSTRUÇÃO  

1939-1949 

No início da primeira década de actividade e aproveitando os pro-
jectos que transitaram do Arsenal da Marinha, o Arsenal do Alfeite 
constrói rapidamente o navio hidrográfico “D. João de Castro” e as seis 
lanchas para a fiscalização da pesca da classe “Azevia”. No entanto, 
o seu melhor contributo é a construção também rápida do petroleiro 
“Sam Brás” para a Marinha de Guerra, navio que veio garantir grande 
parte do abastecimento de combustível para o País durante os atribula-
dos anos da II Guerra Mundial. Além disto, até ao final da década, só 
constrói 2 batelões e 7 vedetas para transporte de pessoal da Marinha.
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Paralelamente inicia a sua actividade para o exterior com a cons-
trução de dois navios de pesca para um armador inglês e, uma vez que 
era na altura o único estaleiro nacional com a possibilidade de o fazer, 
de dois petroleiros para a Soponata, construções que encontram justi-
ficação por então a tutela da marinha de comércio ser igualmente da 
responsabilidade do Ministério da Marinha.

A reduzida contribuição para a renovação da Esquadra pode ser 
explicada pelas dificuldades de aquisição de materiais e de equipamen-
tos no estrangeiro durante o conflito mundial e também, após o fim des-
te, pela possibilidade de aquisição em segunda mão de navios de guerra 
que ingleses e americanos tencionavam enviar para a sucata. Assim, e 
de origem inglesa, começaram a chegar as primeiras duas de um total 
de 6 fragatas, 3 submersíveis, 4 arrastões mais tarde classificados como 
caça-minas e dois navios transformados, um em oceanográfico e o ou-
tro em hidrográfico para serviço nas colónias, sendo a transformação 
deste último sido feita pelo Arsenal.

1949-1959

Com a entrada de Portugal como membro fundador da OTAN em 
1949, este período registou um aumento considerável do número de navios 
da Esquadra, mediante a recepção de navios ao abrigo daquela Aliança.

Aos 6 navios patrulhas usados da classe “Príncipe” de origem ame-
ricana, e no rescaldo dos ensinamentos obtidos na Guerra da Coreia, vie-
ram juntar-se, construídos nos Estados Unidos, 4 draga-minas oceânicos 
e 8 draga-minas costeiros, a que se juntaram mais tarde 4 draga-minas da 
classe “São Roque”, construções em madeira de excelente qualidade efec-
tuadas no estaleiro da CUF na Rocha Conde de Óbidos. Seguiram-se 8 
patrulhas da classe “Maio”, 3 construídos em França e 5 em Portugal, ten-
do sido o Arsenal do Alfeite o estaleiro guia das construções portuguesas 
assim como o construtor dos 2 últimos navios da classe. Também ao abrigo 
da Aliança foi construída em Itália a fragata “Pêro Escobar” e recebidas 
duas fragatas americanas do tempo da II Guerra Mundial.

O Arsenal do Alfeite, para além dos 2 patrulhas citados construiu a 
pequena lancha “Rio Minho”, dois batelões e 2 vedetas para transporte 
de pessoal, sendo a sua actividade principal neste domínio a construção 
de mais 2 petroleiros para a Soponata, assim como um grande casco 
para um armador sueco.
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1959-1969

Este período abarca a partir de 1961 os 8 primeiros anos da Guerra 
Colonial, que deu lugar à construção de mais de uma centena de lanchas 
de fiscalização e de desembarque de diferentes tipos e dimensões, assim 
como à construção de outras grandes unidades.

Já a partir de 1959 tinham sido construídas em Inglaterra as 3 lan-
chas da classe “Antares” de casco em fibra de vidro, seguindo-se a cons-
trução em estaleiros alemães das 8 lanchas da classe “Bellatrix”. Com o 
início da guerra em 1961 acelera-se o ritmo das construções de lanchas de 
fiscalização pequenas assim como de lanchas de desembarque pequenas, 
médias e grandes, construídas principalmente nos Estaleiros Navais do 
Mondego, estaleiro com uma dimensão e com recursos muito inferiores 
aos do Arsenal. Este inicia o seu esforço com as lanchas de fiscalização 
grandes da classe “Argos”, projecto inicialmente encomendado ao Eng. 
ECN Almeida Canhão, em seguida desenvolvido e liderado pelo Arsenal 
que constrói 6 lanchas, depois das 4 primeiras construídas pelos Esta-
leiros Navais de Viana do Castelo (ENVC). Na segunda metade deste 
período o Arsenal constrói 8 lanchas de fiscalização pequenas, 3 da classe 
“Alvor” e 5 da classe “Bellatrix”, e sobretudo inicia a construção das 
lanchas de fiscalização grandes da classe “Cacine” com os 4 primeiros 
navios da classe, mais tarde reclassificados como navios patrulha. Além 
disso constrói ainda uma vedeta de transporte de pessoal, um casco de 
um cargueiro para a Companhia Nacional de Navegação e um iate para 
um particular.

A Marinha adquire com urgência 4 fragatas antigas à Royal Navy  
e constrói em França 4 fragatas da classe “Comandante João Belo” e 4 
submarinos da classe “Albacora”. No âmbito da OTAN são construídas 
em Portugal 3 fragatas tipo “Dealey” de projecto americano, duas no Es-
taleiro da Rocha Conde de Óbidos da Lisnave e uma nos ENVC, que 
igualmente constrói o petroleiro “São Gabriel”. Igualmente importante o 
início da construção na Alemanha e em Espanha das 6 corvetas da classe 
“João coutinho”. 

1969-1979

Neste período, e até ao final da guerra em África, intensifica-se 
bastante a contribuição do Arsenal para o aumento da Esquadra, a que 
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podem não ser estranhas as mudanças entretanto ocorridas na consti-
tuição da Administração do Arsenal e com a participação acrescida de 
engenheiros militares a todos os níveis. Para além da construção da 
doca seca flutuante destinada a permitir a grande reparação dos sub-
marinos, são construídas mais duas lanchas da classe “Cacine”, 6 lan-
chas da classe “Albatroz”, 15 lanchas de desembarque médias e o navio 
balizador “Schultz Xavier”. Muitas destas construções iniciadas antes 
do 25 de Abril são terminadas já depois daquela data, havendo ainda a 
assinalar a construção de dois salva-vidas para o Instituto de Socorros a 
Náufragos e um navio de pesquisa de pescas.

O fim da guerra acarretou inevitavelmente uma redução das 
construções, tendo mesmo o Arsenal recorrido a construir 2 cascos 
de navios de carga refrigerada para um armador polaco para utilizar 
a mão-de-obra de construção naval que se encontrava desocupada. 
Este episódio permitiu verificar que o Arsenal construía com grande 
qualidade no que se pode considerar a restrita actividade da constru-
ção naval, pois que um terceiro casco entregue à Lisnave, por impos-
sibilidade de entrega dos três navios no reduzido prazo de entrega 
exigido pelo armador, foi considerado pelos exigentes inspectores 
polacos como de muito pior qualidade quando comparado com os 
construídos no Arsenal. O facto de ter uma prática recente de cons-
truções militares em que as espessuras das chapas são normalmente 
muito menores, tinha como resultado um acrescido cuidado na ma-
nufactura dos blocos e uma maior correspondência com as formas 
previstas no projecto.

REPARAÇÃO 

A capacidade de intervenção do Arsenal do Alfeite na manuten-
ção da Esquadra esteve desde o início da sua actividade limitada pela 
capacidade de alagem dos navios no seu plano inclinado, construído 
com o recurso a verbas obtidas como indeminização de guerra da Ale-
manha, tanto mais que nessa altura se considerava necessário docar os 
navios com periodicidade semestral. Só em 1972, com a entrada em 
funcionamento da doca flutuante exclusiva para a grande reparação dos 
submarinos e, mais tarde, em 1978, com a inauguração da doca seca, 
obteve o Arsenal uma grande melhoria na sua capacidade de docar os 
navios da Marinha.
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As dificuldades começaram a sentir-se sobretudo na década de cin-
quenta com o aumento substancial do número de navios da Marinha, 
agravado ainda mais na década de sessenta com a intensificação da uti-
lização dos navios na guerra em África. Houve que recorrer com maior 
frequência às docas do Porto de Lisboa, geridas pela Lisnave, assim 
como aumentou muito o número de navios que o Arsenal não recebia e 
que eram reparados sob a égide da ICN nos estaleiros privados existen-
tes na região de Lisboa.

As queixas recorrentes dos oficiais dos navios que eram repa-
rados no Arsenal, mais do que à qualidade dos trabalhos efectuados, 
eram sobretudo relativas ao não cumprimento dos prazos de apronta-
mento dos navios. Nas primeiras décadas da sua actividade o Arsenal 
reparou principalmente navios construídos no âmbito do Programa 
Magalhães Correia (anos 30) ou durante o conflito mundial. Eram 
navios tecnologicamente pouco evoluídos e os equipamentos mais 
modernos, como os de detecção, de comunicações ou o material de 
armamento, não eram reparados pelo Arsenal mas sim pelas oficinas 
das direcções técnicas responsáveis por esses materiais, a Direcção 
dos Serviços de Electricidade e Comunicações e a Direcção dos Ser-
viços de Armas Navais.

Invocava o Arsenal para justificar os seus atrasos duas razões 
principais: trabalhos adicionais e não fornecimento atempado dos so-
bresselentes necessários para as reparações. Vamos analisar cada um 
destes motivos por forma mais detalhada.

As listas de fabricos requisitados ao Arsenal do Alfeite pela Ma-
rinha através da Superintendência dos Serviços da Armada, mais tarde 
Superintendência dos Serviços do Material da Armada (SSMA), eram 
inicialmente elaboradas pela ICN com base nos relatórios e pedidos 
de fabricos apresentados pelos comandos dos navios, após a necessá-
ria inspecção ao estado dos navios feita pelos seus engenheiros. Dada 
a impossibilidade de definir exactamente nessa fase a total extensão 
dos trabalhos, muitas vezes só possível após as desmontagens, essas 
listas eram elaboradas normalmente de forma genérica e abrangente, 
precisamente para evitar a necessidade de novos pedidos. Como o 
Arsenal não aceitava os impressos da ICN a SSMA era obrigada a 
copiar as listas para impressos próprios. Estas listas, com um percurso 
algo acidentado, serviam no Arsenal para a abertura dos necessários 
números de obra, para a preparação dos trabalhos e distribuição destes 
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pelas diversas oficinas e serviços. No entanto, como a sua elaboração 
inicial no âmbito da Marinha não tinha em conta a forma de funciona-
mento interno do Arsenal, este desajuste dava lugar por vezes à exigên-
cia de novas requisições de trabalhos.  

Mais importante para prejudicar o cumprimento dos prazos das 
reparações era o problema dos chamados sobresselentes, teoricamente 
requisitados à Direcção dos Serviços de Abastecimento (DSA) pelos 
navios para posterior entrega ao Arsenal. Não tendo esta Direcção res-
ponsabilidade na elaboração das listas de sobresselentes de bordo nem 
daqueles que deveria manter nos seus depósitos para a futura manuten-
ção dos navios, o fornecimento atempado dos sobresselentes dependia 
desse trabalho preparatório ter sido efectuado previamente pelos orga-
nismos responsáveis pela introduções dos navios na esquadra, assim 
como dos seus diversos sistemas e equipamentos. Salvo no caso dos 
navios draga-minas e patrulhas fornecidos no âmbito da OTAN com os 
lotes de sobresselentes necessários e com todos os elementos de iden-
tificação para a sua futura gestão, de uma maneira geral quando os 
navios entravam em serviço dispunham de um lote de sobresselentes 
de bordo e eram igualmente adquiridos alguns sobresselentes de terra 
de aquisição demorada, hélices, ferros, linhas de veios, e pouco mais. 
Por exemplo, quando da construção das fragatas e dos submarinos 
em França, foi adquirido para ter em terra um lote suplementar de so-
bresselentes de bordo para fazer face às primeiras necessidades, mas 
que em pouco tempo provou ser totalmente insuficiente. A sucessiva 
elaboração de listas de sobresselentes de terra a adquirir baseadas em 
elementos fornecidos pela Marinha Francesa também não foi eficiente 
dado os diferentes sistemas de manutenção adoptados nas duas ma-
rinhas. O problema do fornecimento dos sobresselentes foi-se agra-
vando com a sofisticação dos sistemas embarcados assim como com 
os materiais utilizados, que impediam geralmente a manufactura de 
peças, por vezes até pelo próprio pessoal de bordo. Recorde-se ainda 
que o material da responsabilidade das duas direcções técnicas acima 
citadas era reparado em oficinas próprias e os respectivos sobresse-
lentes eram geridos de forma autónoma.

Quando após a entrada de Portugal na OTAN e o aumento subs-
tancial de navios da esquadra, com maior diversidade de equipamen-
tos mais evoluídos e a consequente necessidade de utilização de mais 
sobresselentes, a Marinha pretendeu reorganizar o seu Serviço de 
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Abastecimentos, enviou ao Estados Unidos uma missão de três ofi-
ciais AN chefiada pelo Comodoro Ilídio Barbosa para se inteirar do 
funcionamento do sistema de abastecimentos americano. Do relatório 
elaborado por essa missão resultou bem claro que na Marinha dos 
Estados Unidos a definição e a aquisição dos sobresselentes eram fei-
tas pelo organismo que se ocupava dos navios, o BUSHIPS, e não 
pelo organismo que se ocupava dos abastecimentos, o BUSANDA, 
organismo equivalente à DSA. Quando os ensinamentos colhidos nos 
Estados Unidos foram implementados na Marinha, esta deparou-se 
com o problema de não existir um organismo técnico equivalente ao 
BUSHIPS, pois que a ICN de então estava longe de ser uma verda-
deira Direcção dos Navios. Assim, na maioria das classes de navios, a 
gestão dos sobresselentes era feita pela DSA em função dos consumos 
e dos pedidos para utilização imediata e não em função de um planea-
mento das necessidades futuras de manutenção dos navios, pelo que 
muitas vezes era chamada a fornecer componentes que nunca tinham 
existido na corrente de abastecimento, os verdadeiros sobresselentes.

Pode-se dizer que esta anomalia de funcionamento resultava in-
directamente da separação do Arsenal das restantes estruturas técnicas 
da Marinha, em particular com a redução na prática das funções da 
ICN.

Quando no início da década de setenta o Arsenal iniciou a grande 
reparação dos submarinos da classe “Albacora”, o sistema tradicional 
existente no Arsenal não correspondeu ao padrão de exigência reque-
rido, isto é, manter em Portugal os critérios de qualidade seguidos 
nos arsenais da Marinha Francesa nos navios idênticos. Para além da 
maior experiência adquirida por essa Marinha com os submarinos das 
classes “Aréthuse” e “Daphné”, o facto de se terem afundado dois 
submarinos franceses desta última classe quando estava ainda em cur-
so a construção dos nossos submarinos, levou a seguir à risca o siste-
ma de manutenção dos franceses e a introduzir abundantes alterações 
destinadas a reforçar a segurança de operação dos navios. Quando se 
verificou um verdadeiro impasse após quase dois anos de reparação do 
“Barracuda”, atribuído pelo Arsenal à falta de fornecimento de mais 
de 500 sobresselentes, dos quais só cerca de metade eram verdadeira-
mente necessários como se averiguou mais tarde, para desbloquear a 
situação a Marinha decidiu intervir e enviar para o Arsenal o grupo de 
técnicos que tinha seguido em Toulon a grande manutenção do “Alba-
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cora”, atribuir ao Arsenal as funções de direcção técnica e igualmente 
a responsabilidade pela obtenção dos sobresselentes. Embora de início 
a criação da Inspecção de Reparação de Submarinos (IRS) não tenha 
sido suficiente pois que se manteve em actividade a anterior Divisão 
de Submarinos, com a mudança de Administração após o 25 de Abril 
de 1974 e a entrega à IRS da total responsabilidade pela reparação do 
navio o problema foi resolvido a contento em poucos meses, tendo ga-
rantido a partir de então a manutenção dos navios da classe, alguns dos 
quais estiveram operacionais sem qualquer limitação mais de 40 anos!   

Uma das consequências indirectas no funcionamento interno do 
Arsenal foi a progressiva extensão aos outros navios de critérios mais 
exigentes de qualidade, em particular no que diz respeito ao controlo e 
registo das operações de manutenção. O problema tinha sido levanta-
do na manutenção dos submarinos devido às suas especiais condições 
de funcionamento que exigem confiança total dos submarinistas nas 
operações efectuadas pelo Arsenal, mas a qualidade da manutenção 
também tinha que melhorar em relação aos outros navios, até porque a 
integração das oficinas das Direcções Técnicas no Grupo de Oficinas 
de Armamento e Material Electrónico (GOAME) do Arsenal, não só 
levou a uma responsabilização pela totalidade dos sistemas embar-
cados como aumentou o nível de sofisticação dos equipamentos que 
passou a reparar. No entanto não houve a coragem para estender aos 
navios de superfície o sistema de gestão global das reparações utili-
zado desde então nos submarinos, embora a Marinha tenha reconhe-
cido a evolução ocorrida no funcionamento do Arsenal quando no seu 
organograma o passou a integrar na Armada, núcleo essencialmente 
militar da Marinha.

CONCLUSÃO 

Do que foi exposto acima pode-se concluir que o Arsenal do Alfei-
te, quer no que diz respeito à construção como à manutenção dos navios 
da esquadra esteve durante os primeiros trinta anos de funcionamento 
aquém das necessidades da Marinha. Em particular, tardou alguns anos 
a reagir às necessidades de navios para a guerra em África, o que só 
encarou a sério no final da década de sessenta, e não se preparou ade-
quadamente para a reparação dos novos navios, muito mais exigentes 
do que os anteriores, o que só foi resolvido através do caso particular 
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da manutenção dos submarinos no início da década de setenta. Desde 
então, em concomitância com o aumento do pessoal técnico militar co-
nhecedor do material em reparação, em pouco tempo melhorou consi-
deravelmente os padrões de qualidade na manutenção dos navios da es-
quadra além de integrar nela a totalidade dos equipamentos dos navios, 
apesar das limitações provocadas pela vetustez de certas instalações e 
as dificuldades orçamentais para modernizar o estaleiro. 
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RESUMO

O presente artigo tem como ob-
jetivo apresentar uma perspetiva 
sobre os principais eventos ocor-
ridos na NATO ao longo dos 70 
anos da sua existência.
Primeiramente, analisa o en-
quadramento da Ligação Tran-
satlântica e da Defesa Coletiva, 
enquanto pilares fundamentais 
da Aliança.
Seguidamente aborda o de-
senvolvimento do processo de 
planeamento de defesa aliado e 
as diferentes orientações estra-
tégicas adotadas.
Por fim, foca a atenção na ati-
vidade operacional, nas relações 
NATO/UE, NATO/Rússia e no 
Alargamento. 

ABSTRACT

The present article offers a view 
on the main events and initia-
tives developed by NATO during 
its 70 years of existence.
Firstly, it analyses NATO’s cor-
nerstones: the Transatlantic Link 
and the Collective Defense.
Secondly, it provides an over-
view on the developments of the 
defense planning process and the 
NATO strategic guidance.
Finally, the paper focuses on 
allied operational activity, rela-
tions NATO/EU, NATO/Russia 
and the Enlargement.
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NOTAS INTRODUTÓRIAS

No dia 4 de Abril a NATO completou 70 anos de existência, pelo 
que, se atendermos às dificuldades que neste momento atravessa, bem 
poderemos recear que essa referência temporal indicie a proximidade 
para a sua passagem à reforma e consequente aposentação.

De facto, a fragilidade da atual Ligação Transatlântica e a deri-
va nacionalista que abandona o princípio da multilateralidade, base de 
sustentação da ideia de Defesa Coletiva, são elementos bem visíveis da 
presente conjuntura internacional e que afetam muito negativamente o 
relevo e influência desta organização.

Mas este artigo não preconiza nem deseja tal destino. Pelo contrário, 
assume o entendimento de que deve permanecer no “ativo”, mantendo o 
seu papel insubstituível na segurança euro-atlântica, e acredita que os res-
petivos membros, no âmbito desta celebração, procurem alcançar alguns 
avanços nos processos internos mais bloqueadores e, simultaneamente, 
promovam a atenção e apoio da opinião pública para as matérias securitá-
rias, dando o necessário alento à revitalização da Aliança.

É com este entendimento que se abordará o tema da NATO na sua 
generalidade, procurando comentar os eventos mais salientes ocorridos 
ao longo da sua existência e identificar os principais desafios que atual-
mente enfrenta, com o intuito de oferecer um despretensioso contributo 
às ações de Diplomacia Pública que, presumivelmente, terão lugar du-
rante o corrente ano.  

O CONTEXTO DA SUA CRIAÇÃO

É certo que a sua fundação ocorre após a Segunda Guerra Mun-
dial. Mas numa perspetiva histórica mais abrangente e, tendo presente 
a recente celebração do termo da Primeira Guerra, será oportuno re-
cordar as manifestações que surgiram em reação à violência atingida 
neste conflito e no apoio “à criação dum laço federal europeu, onde se 
conjugasse uma união económica com uma verdadeira união defensiva, 
na convicção que só neste enquadramento de segurança coletiva se po-
deria suprimir a possibilidade de um conflito armado entre os Estados 
europeus associados”.

Assim se exprimia o então Primeiro-Ministro francês Aristide 
Briand, enquanto o médico dinamarquês Heerfort ainda defendia “o 
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abandono por cada estado da sua organização defensiva, a fusão dos 
exércitos nacionais num único exército europeu, a instalação de uma 
estrutura comum de decisão e de comando, bem como a instituição de 
uma política externa comum”. São expressões que parecem contempo-
râneas, mas a sua enunciação ocorreu no período entre as duas guerras.

É sabido que este entendimento, aqui ilustrativamente apresenta-
do, não teve o consequente desenvolvimento prático, restando desse 
período, como ação concreta da multilateralidade que então já se de-
fendia, a criação, há justamente cem anos, da Sociedade das Nações, 
cuja iniciativa muito se ficou a dever aos EUA, designadamente à ação 
do seu presidente Woodrow Wilson para a sua fundação, bem como, 
ironicamente, o seu fracasso, este ligado ao seu Congresso, que recu-
sou a participação do país na organização. Serve esta referência para se 
sublinhar que a relação entre as duas margens do Atlântico teve o seu 
início durante o primeiro conflito, embora, se reconheça que cedo se 
desvaneceu.

É portanto com estes antecedentes que, terminada a Segunda 
Grande Guerra, desponta uma transformação da vida internacional e 
se inicia um afastamento ao modelo obtido em Vestefália, após a Guer-
ra dos Trinta Anos. Os princípios então consagrados que propiciaram 
a afirmação do estado-nação, sustentado no primado da soberania dos 
estados, esta traduzida na inexistência de poder igual na ordem interna 
e de poder superior na ordem externa, e na estabilidade internacional 
baseada na Balança de Poderes, pressupondo a formação duma aliança 
europeia reativa a quaisquer acumulações de poder suscetíveis de per-
turbar o equilíbrio e a paz instituída, deixaram de ter a mesma prevalên-
cia. De facto, terminados os dois grandes conflitos ocorridos no século 
XX e completados também cerca de trinta anos após o seu início (1914-
1945), o que sugere a designação de Guerra dos Trinta Anos do Século 
XX, a ideia predominante é a de trocar Soberania por Segurança.

Começa, portanto, uma nova era, caracterizada pela transferência 
pelos Estados de parte dos poderes soberanos herdados de Vestefália para 
as Organizações Internacionais, onde se passaram a concertar as diferen-
tes políticas numa lógica de maior multilateralidade, na convicção, que a 
história comprovou, do relevo do direito internacional e das organizações 
supra nacionais para a moderação das relações internacionais.

Assim nasceram as Nações Unidas, o Banco Mundial, o FMI, a 
Organização Mundial do Comércio (então GATT), as iniciais institui-
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ções europeias, etc. e, no domínio da defesa, a Organização do Tratado 
do Atlântico Norte. 

É verdade que ao longo da história se estabeleceram diversos acor-
dos no domínio da defesa. Designadamente, e logo após a Segunda 
Guerra, foi ainda celebrado o Tratado de Dunquerque entre a França e o 
Reino Unido. No entanto, tal como os anteriores, esses entendimentos 
apenas constituíam tratados de assistência mútua, não atingindo a di-
mensão institucional pretendida de se traduzirem numa certa abdicação 
de soberania em matérias de defesa.

É já com este novo desígnio que, em 1948, é celebrado entre as 
democracias europeias o Tratado de Bruxelas, cuja designação oficial 
de “Tratado de Colaboração Económica, Social e Cultural e de Defesa 
Coletiva” é indiciadora, não apenas do espírito de conjugar a segurança 
e defesa com a política externa e económica, mas também com a aceita-
ção implícita dos Estados subscritores procederem em conjunto a uma 
certa “desnacionalização” dos seus instrumentos de defesa.

O Tratado de Washington, celebrado no ano seguinte, tem, assim, 
na sua essência os princípios enformadores deste Tratado de Bruxelas 
onde se vai inspirar, designadamente, na redação do seu Art.º V, mas 
com uma diferença substantiva fundamental, agregando desta feita os 
países da outra margem do Atlântico, com relevo, evidentemente, para 
os Estados Unidos da América. No essencial, é esta inclusão que forma-
liza e dá consistência institucional à Ligação Transatlântica.

É com este pano de fundo que interpreto o sentido das recorrentes 
citações nos documentos oficiais da Aliança Atlântica à Defesa Coleti-
va e à Ligação Transatlântica, classificando estes dois elementos como 
as suas bases fundamentais, parecendo legítimo aferir o grau de rele-
vância da Organização em função da vitalidade destes seus pilares.

A RELAÇÃO TRANSATLÂNTICA

Sem pretender alongar o historial do relacionamento transatlân-
tico, é possível identificar a ocorrência de diversas crises que fragili-
zaram temporariamente a sua harmonia, dando razão ao entendimento 
que, por norma, uma relação não se resolve, gere-se.

Poderemos, assim, referir a crise do Suez, ocorrida nos anos cin-
quenta, a saída da França da Estrutura Militar Integrada, decidida na 
década seguinte, e, poucos anos antes da queda do muro de Berlim, a 
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polémica criada em torno da colocação dos mísseis de médio alcan-
ce. No período pós guerra fria, ainda será possível invocar a divisão 
da família europeia por ocasião da segunda guerra do Golfo, em que 
Portugal ofereceu a sua hospitalidade para a realização duma Cimeira 
entre os países mais entusiasmados por essa intervenção, ou, ainda mais 
recentemente, a polémica suscitada em torno das escutas efetuadas a 
alguns proeminentes políticos europeus.

Mas, como referido, estes episódios nunca foram impeditivos para 
posteriormente se retomar o relacionamento normal.

O que se tem vindo a assistir num passado recente é uma certa 
tendência de opiniões provenientes de diferentes quadrantes, perspe-
tivando um gradual afastamento e desinteresse dos EUA pela Europa 
face à crescente importância económica e estratégica da área asiática, 
especialmente por parte da China, e que levará a uma permuta de in-
teresse do Atlântico pelo Pacífico. Ainda na base desse afastamento, e 
no que à segurança e defesa diz respeito, também se denuncia o pouco 
investimento e empenho que a Europa tem atribuído a este sector. 

Embora se trate de vaticínios, o certo é que o projeto lançado duran-
te a anterior administração americana da Parceria Transatlântica de Co-
mércio e Investimento, também conhecida por TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership), que parecia uma boa e oportuna iniciativa 
no sentido de relançar o relacionamento transatlântico e lhe oferecer uma 
base mais solidificada, não teve o avanço nem a finalização esperada.

Com a atual administração Trump, a situação tem conhecido um 
agravamento significativo, pois ao afastamento geopolítico que já se 
desenhava, juntou-se uma governação manifestamente hostil à Europa. 
Embora a prática declarativa procure por vezes disfarçar esse sentimen-
to, o facto é que o gesto assumido pelo Presidente Trump, por ocasião 
da sua primeira visita à sede da NATO, a fazer preceder duma prévia 
passagem pela Arábia Saudita para formalizar um negócio de venda de 
armamento, é por demais explícito sobre o seu posicionamento para 
com a Aliança Atlântica. 

Para a concretização das ações militares e diplomáticas aliadas, a 
participação americana é um elemento imprescindível, pelo que, o atual 
afastamento deixa a organização num estado de grande paralisia opera-
cional e de escassa relevância política.

Evidentemente que a presente crise, porventura a mais profunda 
desde a sua criação, não é inevitável, mas será imprevisível que durante 
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a corrente administração americana se opere qualquer inversão signifi-
cativa, sobretudo se a Europa não alterar de forma clara o seu desinves-
timento na componente militar.          

 A DEFESA COLETIVA

Também no que respeita à consistência do seu pilar de Defesa Coleti-
va, a NATO sente igualmente algumas fragilidades na sua solidez.

Como referido, este conceito tem subjacente a abdicação de uma 
certa soberania no domínio da defesa. A própria Aliança refere, recor-
rentemente, nos seus documentos doutrinários, a “renacionalização da 
defesa” como um dos perigos para a vitalidade do seu funcionamento e 
que importa contrariar.

Acontece, porém, que quando os efeitos do processo de globaliza-
ção começaram a ser percecionados com maior nitidez, esta aceitação 
de transferência de poderes para as organizações internacionais perdeu 
muito do seu apoio e entusiasmo. Claro que o fenómeno não se cinge 
apenas, ou essencialmente, aos processos ligados à defesa, mas não é 
por isso que a NATO escapa ou vê atenuados os seus efeitos.

Fazendo uma breve retrospetiva histórica sobre as localizações do 
poder, não será polémico afirmar que uma das particularidades da Idade 
Média era a existência do Estado Feudal, caracterizado justamente pela 
total descentralização do poder e de uma íntima proximidade deste às 
populações.

Após Vestefália, já claramente na Idade Moderna, a afirmação do esta-
do-nação vai obrigar que se opere uma certa centralização de poder, trans-
ferindo certas componentes para fora das localidades e, sobretudo, para as 
capitais dos respetivos Estados.

Com o aparecimento das Organizações Internacionais, as populações 
assistiram então a uma emigração de algumas dessas componentes, saindo 
das suas fronteiras geográficas para repousarem nas sedes dessas estruturas. 

Em sentido figurado poderemos afirmar que, no nosso caso, a de-
fesa saiu da circunscrição do Alcaide, passou por Lisboa para se fixar 
em Bruxelas.

É justamente com a globalização, ou por efeitos desta, que se sente 
um certo esvaziamento e alguma impotência das Organizações Inter-
nacionais em resultado da combinação de dois movimentos contradi-
tórios.



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL164

Por um lado, certas atividades escapam claramente ao controlo dos 
Estados e suas associações, emergindo em sua substituição os merca-
dos, as redes sociais, o terrorismo internacional, etc., dando a ideia que 
a fuga de poderes vai continuar para além das próprias Organizações 
Internacionais.

Por outro lado, há igualmente uma insatisfação e reação de muitos 
segmentos populacionais a esse crescente afastamento, exigindo o seu 
regresso às origens e engrossando as correntes nacionalistas, tal como 
se assiste, designadamente, no Reino Unido, na Escócia, na Catalunha, 
na Flandres, na Baviera e no Norte da Itália.

A conjugação destes dois movimentos, que coloca sérias dificulda-
des à regulação de toda a vida internacional, tem óbvias implicações no 
domínio da segurança e fragiliza, naturalmente, as bases de sustentação 
do conceito de Defesa Coletiva. 

A ESTRUTURA MILITAR INTEGRADA

O enquadramento conceptual da NATO que se tem vindo a apre-
sentar não está, evidentemente, expresso no Tratado de Washington, 
que formalizou a sua criação em 1949. Apenas o seu Art.º V preenche 
parcialmente o conceito de Defesa Coletiva, ao estabelecer o compro-
misso dos Estados signatários considerarem que um ataque dirigido ao 
território de qualquer dos seus membros significaria uma agressão co-
metida contra todos, com a consequente obrigação de, coletivamente, 
restaurarem as condições iniciais.

Por outro lado, o único órgão da estrutura aí mencionado, e por-
tanto com existência consagrada no Tratado, é o Conselho do Atlântico 
Norte, onde todos os países se fazem representar por Embaixadores, 
Ministros ou Chefes de Estado ou de Governo, consoante se trate de 
Sessões Permanentes, Ministeriais ou Cimeiras.

Isto significa que o conceito de Defesa Colectiva expresso no Tra-
tado teve de ser operacionalizado ao longo da sua existência e, em meu 
entendimento, tal ocorreu sobretudo com a criação da Estrutura Militar 
Integrada. 

No essencial, esta estrutura compreende duas componentes: a Es-
trutura de Comandos NATO e o Planeamento de Defesa.

A Estrutura de Comandos, traduzido num conjunto significativo de 
órgãos multinacionais especialmente vocacionado para o planeamento 
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operacional e exercício do comando e controlo, cuja criação ocorre no 
início dos anos cinquenta, (o Gen. Eisenhower foi o primeiro SACEUR 
em 1950), constitui desde logo um elemento importante na internacio-
nalização das defesas. A sua intervenção na elaboração duma doutrina 
militar comum, partilhada por todos os membros, bem como o poder 
atribuído para o exercício do comando e controlo sobre as forças em-
penhadas em todas as operações aliadas e especialmente as do Art.º V, 
é um avanço muito expressivo no sentido duma defesa mais desnacio-
nalizada.

Mas esta evolução é ainda reforçada pelo Planeamento de Defesa. 
Este processo, que se destina a dotar a NATO com as forças necessárias 
para o cumprimento do seu nível de ambição, impõe uma ação concer-
tada e articulada entre todos os membros, por forma a garantir que os 
diferentes contributos atinjam os objetivos operacionais fixados e que a 
sua distribuição entre parceiros seja justa e equilibrada. 

Tal exercício obriga a que todos os Estados, não só subordinem 
o seu planeamento estratégico relativamente a um referencial comum, 
que é decidido a nível ministerial no início de cada ciclo, como tam-
bém aceitem que os seus compromissos contributivos sejam sujeitos 
ao escrutínio dos restantes aliados, que ocorre em cada final de ciclo. 
Afigura-se, assim, que este processo torna mais nítida e concreta a exis-
tência duma Defesa Coletiva, conferindo-lhe, em grande medida, a ope-
racionalização do conceito que lhe está subjacente.

O PLANEAMENTO DE DEFESA

O Planeamento de Defesa, será, porventura, pelas envolventes in-
dicadas, um dos processos mais sensíveis da Aliança, razão por que se 
encontra recorrentemente na agenda da Organização.

Durante o período da guerra fria, este processo não continha, de 
facto, a mesma complexidade. 

Por um lado, o inimigo estava bem identificado, o que facilitava 
a definição, quantitativa e qualitativa, dos meios militares necessários. 
Vigorava o que, segundo a doutrina estratégica, se designa por Planea-
mento baseado na Ameaça. Os departamentos de planeamento aliados, 
para responderem à ameaça colocada pela União Soviética, elaboravam 
os Planos de Contingência ou Genéricos, consoante fosse ou não possí-
vel prever todos os elementos de planeamento, podendo-se daí retirar, 



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL166

com bastante rigor e justificação, as necessidades em recursos militares 
que os Estados envolvidos tinham de gerar.

Por outro lado, as forças que esses Estados declaravam para a 
NATO constituíam um compromisso solene para a sua total disponibili-
zação, se necessário, pois tratava-se de garantir uma defesa coletiva, no 
âmbito do Art.º V, contra a agressão territorial que se temia.

A partir do desmembramento da União Soviética, este paradigma 
perdeu a sua atualidade. Desde logo, porque a ameaça militar direta e 
reconhecida se substituiu por um conjunto de riscos à segurança que 
emergiram no novo ambiente internacional, entre os quais se destaca-
vam os nacionalismos exacerbados, as disputas de fronteiras, os tráficos 
de droga e de armamento, os conflitos étnicos e religiosos, etc. 

Neste quadro de ameaças difusas e de maior incerteza de riscos, 
a NATO e respetivos membros foram substituindo o método baseado 
na Ameaça pelo Planeamento por Capacidades, que, embora sendo o 
apropriado para este ambiente, sofre também os efeitos da volatilidade 
da ameaça, pelo que se torna mais impreciso na determinação exata das 
necessidades e menos compreensível pela opinião pública.

Mas maior impacto neste processo teve o facto da Aliança se 
passar a vocacionar para as operações de segurança, face ao desapa-
recimento da anterior ameaça, originando que os países passassem a 
disponibilizar as forças declaradas, caso a caso e em função da im-
portância que atribuíam à operação em causa. Ou seja, enquanto os 
Comandos Aliados sentiam as dificuldades para obter as forças ne-
cessárias às operações correntes, os Estados iam acumulando tensões 
crescentes entre os maiores e menores contribuintes, na impossibili-
dade de se conseguir um critério susceptível de garantir um "Burden 
Sharing" equilibrado.

A operação desencadeada no Afeganistão, que requereu um eleva-
do quantitativo de forças e um exigente patamar qualitativo, incentivou 
a obtenção de critérios que, de alguma forma, diminuísse ou invertesse 
este desajustamento.

Assim nasceu a proposta de obrigar os Estados com os orçamentos 
de defesa mais exíguos passarem a fazê-los crescer gradualmente até 
atingirem 2% do respetivo PIB.

Embora só recentemente esta matéria tenha transparecido na co-
municação social, o facto é que o Conceito Estratégico da NATO, apro-
vado em Lisboa em 2010, já fazia menção a essa evolução, referindo 



OS 70 ANOS DA ALIANÇA ATLÂNTICA. QUE FUTURO?  167

então a aceitação para a adoção dos “Critérios de Sustentabilidade”. 
Assim se designava no interior da Aliança este processo.

Efetivamente, o que estava em causa era a exigência para que to-
dos os aliados participassem equitativamente nas operações correntes, 
de acordo com a proporção do seu potencial. É por essa razão que a 
medida não se esgota no crescimento do orçamento para 2%, como 
normalmente é referido, antes se baseia no cumprimento daqueles cri-
térios, que são 4.

Assim, a este primeiro critério mais divulgado, haverá que acres-
centar os seguintes: 20% daquele orçamento deve ser dedicado ao in-
vestimento (por forma a assegurar a interoperabilidade dos meios ad-
quiridos); 40% das forças terrestres devem ter capacidade de projeção 
(por forma a conter o volume das forças estáticas e dedicadas à defesa 
própria); 8% devem estar sustentáveis em operações (por forma a ga-
rantir a disponibilidade de pelo menos essa percentagem em operações 
correntes).

Passada mais duma década sobre o início deste processo, desco-
nheço os detalhes em que ele assenta atualmente, mas, no essencial, 
considero muito positiva tal evolução, obrigando a maioria dos gover-
nos europeus a alocar mais recursos à defesa e fazer inverter a tendência 
de redução que tem vigorado desde o anúncio infundado dos dividen-
dos da paz.

Reiterando este entendimento, afigura-se, porém, oportuno subli-
nhar alguns aspetos que devem, igualmente, ser considerados.

Em primeiro lugar, situando-se este processo no domínio da 
NATO, o posicionamento norte-americano tem sempre relevância, não 
apenas devido a importância que ele assume em todos os processos e 
iniciativas aliadas, mas também porque esta evolução foi originada por 
sua iniciativa e tem constituído desde então uma das suas revindica-
ções. Acontece, porém, que uma maior partilha de esforço, tal como é 
reclamada e com inteira razão, não parece, sobretudo nesta administra-
ção, que tenha algum acompanhamento com uma maior partilha de po-
der. Pelo contrário, a vitalidade da multilateralidade nas relações alia-
das não parece inscrever-se nas suas principais preocupações, o que de, 
alguma forma, também poderá afetar a vontade europeia de progredir, 
como deve, nesse esforço.

A segunda questão prende-se com o contexto da iniciativa. Numa 
perspetiva teórica, teremos de aceitar que um planeamento de forças 
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assente num referencial de percentagem do PIB equivale a substituir o 
Planeamento por Capacidades, tal como hoje vigora, para o Planeamen-
to baseado no Fator Financeiro. Considero que essa evolução é positiva, 
quando aplicada durante uma fase transitória, sempre que o método em 
curso, justamente por argumentos financeiros, não atinge o nível míni-
mo de forças considerado como adequado.

Afigura-se, no entanto, que uma vez compreendido o constrangi-
mento e superada essa barreira, deverá ser retomado o método inicial, 
neste caso, por Capacidades, na sua plenitude, e assumir-se coletiva-
mente que a defesa terá de garantir a contenção das ameaças, dentro 
dum grau aceitável de risco, independentemente do custo e não em 
cumprimento dum qualquer referencial financeiro, seja ele alto ou 
baixo. 

Expressa-se este entendimento, pelo facto de recentemente se 
anunciar que a percentagem a atribuir à defesa deveria passar já para 
4%, numa lógica meramente propagandística e desprovida de qualquer 
fundamentação credível, o que vem perverter a seriedade que deve pre-
sidir a este processo, elemento que tem de ser escrupulosamente res-
peitado para que a cultura de defesa seja acolhida pela opinião públi-
ca. De outra forma, não se poderá dissociar os incrementos financeiros 
introduzidos desta forma na defesa, com os interesses do comércio de 
armamentos que, como já referido, preteriram a NATO em favor da 
Arábia Saudita.

Por último, será de sublinhar um aspeto complementar a este mo-
delo de planeamento de forças, que tem na sua origem o pouco ex-
pressivo poder que a Europa apresenta e que lhe retira capacidade de 
resposta nas crises que vão ocorrendo, designadamente as que têm 
participação da Rússia. Talvez importe sublinhar que a sua aceitação 
formal ocorre na Cimeira de Gales, que teve lugar pouco tempo após a 
crise da Ucrânia.

Como é sabido, para além da relatividade que está inerente à ava-
liação do Poder, ele poderá quantificar-se através do resultado do pro-
duto, multiplicando a Capacidade pela Vontade. Ora se atendermos aos 
investimentos que as principais potências europeias afetam à defesa, 
concluiremos que esse somatório mais que duplica o orçamento de 
Moscovo. A fragilidade europeia está, assim, essencialmente, na von-
tade e não será através do investimento nas capacidades que o produto 
sairá muito mais acrescentado. 
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É certo que uma alteração na vontade coletiva não é facilmente 
alcançável, mas não se poderá deixar de denunciar essa vulnerabilidade 
e esperar que ela possa ser fortalecida e acompanhe o incremento que 
se espera venha a ser conseguido no plano instrumental.

A EVOLUÇÃO ESTRATÉGICA DA ALIANÇA 

A muito divulgada expressão de Lord Ismay, primeiro Secretário-
-Geral da NATO, “keep the Soviet Union out, the Americans in, and the 
Germans down” caracteriza bem a visão inicial da Aliança.

De facto, uma das preocupações sentidas relacionava-se com o 
rearmamento alemão. Gorada a tentativa de o enquadrar na iniciativa 
francesa da Comunidade de Defesa Europeia, cujo final também se fi-
cou a dever ao mesmo país quando o seu Parlamento a recusou em 
1954, obrigou que esse processo se transferisse para a Aliança, moti-
vando a entrada da Alemanha no ano seguinte e, em resposta, a criação 
por Moscovo do Pacto de Varsóvia.

No entanto, o principal objetivo era, sem dúvida, a definição do 
jogo estratégico a prosseguir, acautelando a segurança europeia num 
ambiente internacional dominado pelas duas superpotências que resul-
taram da guerra: os Estados Unidos e a União Soviética.

A referência à “Cortina de Ferro” efetuada por Winston Churchill, 
também muito citada em manuais da NATO, está igualmente ligada a este 
desenvolvimento. De facto, a denúncia que “a União Soviética tardava 
em desmobilizar as suas forças e estava a fazer cair uma cortina de ferro 
que impedia visualizar o que se passava através dela”, tinha subjacente o 
entendimento que as democracias europeias esgotadas pela guerra seriam 
incapazes de se opor àquela ameaça e só com a presença dos EUA seria 
possível fazer a sua contenção. É por isso que este apelo foi proferido 
num famoso discurso efetuado na Universidade Fulton, nos EUA, onde 
o ex-Primeiro Ministro Britânico se encontrava, justamente para tentar 
inverter a tendência isolacionista que então se abatia naquele país.

Os acontecimentos vieram-lhe a dar razão. As tentativas para o 
rearmamento europeu nunca passaram de projetos de intenção e foi a 
presença americana com o seu arsenal nuclear que constituiu o elemen-
to dissuasor contra a ameaça soviética.

Esta primeira orientação estratégica ficou denominada por “Reta-
liação Maciça”, que, como o próprio nome sugere, assentava na deter-
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minação para usar na máxima força o poder nuclear em caso de qual-
quer agressão.

Entretanto, a União Soviética com o desenvolvimento do seu pro-
grama nuclear foi sucessivamente diminuindo a diferença que existia 
no domínio do armamento entre os dois blocos. Esta proliferação nu-
clear, que potenciava o terror duma mútua destruição, foi-se tornando 
insustentável, especialmente após a crise conhecida pelos “mísseis de 
Cuba”, no final de 1962, onde pairou o fundado receio dum holocausto 
nuclear.

É neste contexto que na segunda metade desta década e no segui-
mento do Relatório de Pierre Harmel, na altura Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Bélgica e encarregado de presidir à elaboração deste 
relatório, que a NATO passa a adotar uma nova estratégia designada por 
“Resposta Flexível”. Esta nova postura relançou a importância do ar-
mamento convencional e a contenção de eventuais hostilidades através 
de conflitos limitados, afastando-se da lógica da mútua destruição como 
única resposta. A criação da Standing Naval Force Atlantic foi motiva-
da exatamente por esta evolução que vigorou até ao final da guerra fria.

Com os acontecimentos ocorridos em 1989, que levaram ao desa-
parecimento do Pacto de Varsóvia, levantou-se um clamor de dúvidas 
sobre a justificação da continuidade da NATO.

O entendimento prevalecente foi, no entanto, de a preservar, re-
conhecendo-se, contudo, a necessidade de a adaptar ao novo ambiente 
internacional e juntar-lhe à sua vocação inicial de atuação exclusiva por 
invocação do Art.º V, e portanto limitada à área geográfica delimitada 
pelas fronteiras dos Estados membros, a possibilidade de intervir fora 
desse espaço em operações de paz mandatadas pelas Nações Unidas. As 
“operações fora de área”, como então se designavam.

É, assim, que a Aliança, mais rapidamente do que outras Organi-
zações Internacionais, fez a sua evolução estratégica e, em 2001, ainda 
contemporâneo com a existência da União Soviética, aprovou o seu 
primeiro Conceito Estratégico pós guerra fria.

Ao contrário dos anteriores, foi tomada a decisão de o enunciar em 
documento não classificado e de promover a sua ampla publicitação, o 
que estava em coerência com a transparência e a adoção de relaciona-
mentos cooperativos que o seu texto proclamava.

Também neste caso, afirmado o conceito duma segurança coopera-
tiva, havia que o operacionalizar e preencher, tarefa que se desenvolveu 
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durante toda a década de 90, especialmente após a Cimeira de Bruxelas 
realizada no início de 1994. 

Abandonando as reestruturações internas efetuadas no âmbito des-
sa adaptação, referindo apenas o desenvolvimento do conceito CJTF 
(Combined Joint Task Force) que apelava a uma organização de forças 
suscetíveis de intervirem em operações de paz, aptas a agregar forças 
de países não-NATO e poderem atuar sob o comando de outras orga-
nizações, daí a denominação atribuída de forças “separáveis mas não 
separadas”, sublinharia os processos então designados de “adaptação 
externa”, com forte cariz político e que ainda hoje orientam as ativida-
des aliadas: o Alargamento; o Partnership for Peace (PfP); as Relações 
NATO/Rússia e NATO/Ucrânia, (mais tarde estendidas à Geórgia após 
a crise que envolveu esse país); o Diálogo do Mediterrâneo (também 
mais recentemente estendido aos países do Golfo pela Iniciativa de Is-
tambul); e a Identidade de Segurança e Defesa Europeia, que, com o 
desaparecimento da União da Europa Ocidental, originou o que hoje 
está consagrado como Relacionamento NATO/União Europeia.

Foi já com este enquadramento que a NATO lançou a sua primeira 
operação militar e iniciou a sua intervenção nos Balcãs, e é, ainda hoje, 
esta a base instrumental política da Aliança. Para além das operações 
correntes, que constituem, obviamente, o assunto central da sua agenda, 
todos aqueles processos são normalmente também incluídos no agenda-
mento de todas as reuniões importantes realizadas.

Em 1999, por ocasião do seu cinquentenário, a NATO aprova um 
novo Conceito Estratégico, que, no essencial, celebra o primeiro alarga-
mento a Leste com os designados países de Visegrado e formaliza toda 
a evolução ocorrida durante os últimos anos, cuja descrição sumária 
ficou atrás referida.

Entretanto, foi-se criando o hábito de realização de Cimeiras com 
uma periodicidade bienal, cujas decisões, a par com as obtidas em cer-
tas reuniões Ministeriais, têm vindo a fazer a atualização e o ajustamen-
to das orientações estratégicas estabelecidas. A título de exemplo, na se-
quência dos atentados de 11SET2001, as novas orientações estratégicas 
foram então estabelecidas e aprovadas em reunião Ministerial, sem que 
se fizesse qualquer referência ao Conceito Estratégico em vigor. 

Tal procedimento induziu a prática, que tem vindo a vigorar, da 
renovação do Conceito Estratégico ocorrer com uma periodicidade de 
cerca de 10 anos. Este pragmatismo, que facilita a introdução de ajusta-
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mentos ou novas orientações em função das alterações que ocorram no 
ambiente internacional, desvaloriza, de alguma forma, o peso institu-
cional daqueles documentos e obriga que, para um conhecimento mais 
exato da estratégia aprovada, se consulte igualmente os comunicados 
de todas as Cimeiras que entretanto ocorreram.

No presente momento, o Conceito em vigor foi aprovado em Lis-
boa no final de 2010, tendo ocorrido, entretanto, as Cimeiras de Chica-
go (2012), de Gales - Cardiff (2014), de Varsóvia (2016) e de Bruxelas 
(2018).

Abandonando a descrição detalhada acorrida ao longo destes últi-
mos 20 anos e o desenvolvimento temporal dos vários processos, faria, 
no entanto, uma síntese dos principais acontecimentos ocorridos. 

A NATO passou duma composição de 16 membros, que existiam à 
data do final da guerra fria, para os atuais 29 membros, após 4 vagas de 
alargamento, havendo ainda alguns candidatos para que lhes seja fran-
queado o ingresso. Tal evolução, vantajosa estrategicamente enquan-
to significa uma “maior ocupação de espaço”, origina, naturalmente, 
acrescidas dificuldades nas tomadas de decisão, cujo consenso é obri-
gatório, e acentua a divergência interna de interesses, sendo notória, 
designadamente, na diferença de perceções relativamente à Rússia.

A França consumou a sua reintegração na Estrutura Militar Inte-
grada na Cimeira comemorativa do sexagésimo aniversário da Aliança 
que ocorreu, com um simbolismo especial nas margens do Reno, em 
Estrasburgo e Kehl (Alemanha). Embora sem especiais perturbações, 
houve, no entanto, que se proceder a uma redistribuição dos cargos 
mais representativos na estrutura de comandos.

A partir da operação desencadeada na ex-Jugoslávia, a NATO 
acentuou a sua vocação operacional e, tendo já assimilado a evolução 
doutrinária requerida para a execução de operações de natureza “Con-
junta”, foi gradualmente adaptando estruturas e ajustando procedimen-
tos para os crescentes requisitos de capacidades não militares que as 
novas operações exigiam. Uma nova conceptualização designada por 
“Comprehensive Approach” foi desenvolvida, ao mesmo tempo que se 
lançava o desafio de decidir como aceder a essas capacidades, se as ge-
rar internamente ou obtê-las por cooperação com outras organizações. 

No âmbito dos atuais desafios à segurança, de entre os quais emer-
gem: o terrorismo internacional; a pirataria; os ciberataques; as alte-
rações climáticas; as novas pandemias; as interrupções energéticas e 
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as crises financeiras, a NATO procura identificar cenários e formas de 
possível intervenção, em coerência com a atitude sempre assumida de 
prestar uma contribuição útil à estabilidade do ambiente internacional. 
Neste sentido, será de referir a intervenção no Afeganistão, a operação 
naval contra a pirataria ao largo da Somália, a atenção dedicada a pro-
blemática dum eventual degelo do Ártico e, em conformidade com as 
duas novas ameaças expressamente referidas no último Conceito Estra-
tégico, a criação de um centro dedicado à cibersegurança e a elaboração 
de doutrina sobre a segurança energética.

Em consequência da generalizada tendência de compressão dos 
orçamentos de defesa, a NATO não ficou imune às suas consequências 
e teve de prosseguir uma política de crescente contenção, quer no do-
mínio do investimento nas suas infraestruturas, quer nos quantitativos 
de pessoal afeto. De facto, foram essencialmente fatores financeiros 
que determinaram sucessivas reformulações da Estrutura de Coman-
dos, a última das quais deixou de reconhecer o quartel-general de Oei-
ras como “Joint Force Command”. Entretanto, ao nível dos Comandos 
Estratégicos, já havia sido aprovada uma modificação significativa, 
atribuindo ao Comando Estratégico Europeu (SACEUR), sediado em 
Mons, a responsabilidade sobre o comando de todas as operações, fi-
cando o outro comando sediado em Norfolk (EUA) dedicado a todas as 
outras atividades fora do âmbito operacional e suscetíveis de contribuir 
para um melhor desempenho das tropas, passando a designar-se por de 
“Transformação” – Allied Command Transformation (ACT).

Esta diferenciação entre Operações e Assuntos da Transformação, 
que foi, pelo menos durante algum tempo, acolhida nas agendas das reu-
niões para a sistematização dos pontos a apreciar, sugere-me também 
que a adote neste trabalho, apresentando, então, breves comentários so-
bre as Operações e, seguidamente sobre os 3 assuntos da Transforma-
ção que, a meu ver, são incontornáveis pela importância que revestem: 
as relações NATO/UE; as relações NATO/Rússia e o Alargamento. 

A ATIVIDADE OPERACIONAL

Não parece polémico afirmar que a intervenção no Afeganistão 
constituiu a maior e mais complexa operação realizada pela NATO. 
Evidentemente, que, em teoria, não será correto atribuir-lhe em exclu-
sivo a responsabilidade pelos resultados obtidos, visto tratar-se duma 
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operação desencadeada sob a égide das Nações Unidas e, reconhecida-
mente, a sua execução excedia a mera aplicação de capacidades milita-
res. De facto, a necessidade de empenhamento de outras organizações 
internacionais, a cooperação das potências regionais e a ajuda de agên-
cias humanitárias, em síntese, o envolvimento de toda a comunidade 
internacional, era consensualmente aceite como um pressuposto.

Não obstante, na opinião pública a ideia prevalecente considerava 
que se tratava duma operação NATO e restariam poucas dúvidas sobre 
onde recairia a responsabilização dos eventuais insucessos. 

Sem entrar em detalhes operacionais dir-se-á que o plano esta-
belecido, porventura, não distanciado do que atualmente se utilizaria, 
assentava em três fases distintas: Inicialmente, uma intervenção essen-
cialmente militar, procurando uma pacificação geral e a liberdade de 
ação em todo o território; Seguidamente, uma atuação concertada, com-
binando segmentos militares, policiais, económicos, administrativos, 
etc., fomentando a “Afeganistização” como sugestivamente se deno-
minava esta fase. Tratava-se de implementar uma governação nacional, 
criar as respetivas forças armadas e de segurança, banir a corrupção, 
implementar um melhor sistema educativo e de igualdade do género, 
conter a tradicional produção do ópio, melhorar as vias de comunica-
ção, relançar a atividade económica etc.; Por fim, a última fase e a mais 
complexa, a reconstrução e a reconciliação nacional.

É certo que durante as duas primeiras fases se poderão invocar 
algumas falhas de execução ou de perceção com efeitos negativos na 
aderência das populações, designadamente, os efeitos colaterais ocorri-
dos em algumas ações militares ou na forma, nem sempre consensual, 
de combate à produção de estupefacientes, mas o grau de sucesso alcan-
çado está sempre ligado ao nível de reconciliação nacional conseguido 
e, para esse resultado, apenas releva a atividade política e, sobretudo, 
a postura das potências regionais, neste caso: o Paquistão, a Índia, a 
China e o Irão.

Em conclusão, o sucesso foi limitado, tão limitado quanto foi o 
grau de reconciliação conseguido, com a agravante dos “efeitos colate-
rais” que foram sentidos no interior da Aliança. 

Já foi referido o ambiente de maior tensão entre os aliados, divi-
didos entre as maiores e menores contribuintes de forças, assim como 
a frustração americana expressamente manifestada em Conselho do 
Atlântico pelo seu Secretário de Defesa Robert Gates, por ocasião da 
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sua última visita ao Quartel-General, pondo em causa o interesse da 
continuidade desta Aliança, e que conduziu ao processo em curso para 
a elevação dos orçamentos de defesa para os 2% do PIB. A partir de 
então, foi notório o decréscimo da atividade operacional da NATO, não 
parecendo credível que a retoma venha a ocorrer no imediato.

AS RELAÇÕES NATO/UE

O relacionamento entre a NATO e a União Europeia é essencial 
para a potenciação da capacidade de intervenção em favor da segurança 
euro-atlântica e, embora se deva destacar os avanços que se têm al-
cançado nessa articulação, são também conhecidas as dificuldades que 
teimosamente vão subsistindo neste domínio.

Começando pelos aspetos positivos, sublinha-se a abertura e trans-
parência existente na partilha de toda a doutrina operacional, o que se 
reveste de enorme importância para as forças militares poderem ser em-
penhadas nas operações conduzidas por qualquer das duas organizações. 
Para tal, contribui, não apenas o facto da maioria dos países pertencentes 
a ambas organizações se fazerem representar pelo mesmo oficial nos dois 
Comités Militares, como também a existência de células de ligação a 
funcionar no SHAPE e no Estado-Maior Militar da União Europeia, que 
garante uma completa harmonia doutrinária entre as duas organizações.

No âmbito do planeamento de defesa, existe também total com-
plementaridade, pois os países com duplo assento respondem com o 
mesmo conjunto de forças, quer para a NATO, quer para a UE. Ainda 
no campo político-militar e em reforço da mútua transparência será de 
referir a ocorrência periódica de reuniões de alto nível entre os repre-
sentantes de todos os Estados membros, propiciando um conhecimento 
detalhado das atividades em curso nas duas organizações. 

Por último e relativamente à partilha de meios, é importante men-
cionar a existência do Acordo Berlim Plus, o qual permite ceder pela 
NATO à UE capacidade de planeamento e comando e controlo para a 
execução de operações em que aquela organização não participe. Esse 
mecanismo foi utilizado com assinalável sucesso durante a operação 
Althea, lançada pela UE, na Bósnia-Herzegovina.

Apesar destes avanços, há que reconhecer a existência de dificul-
dades de natureza essencialmente política impeditivas para que esta ar-
ticulação se intensifique.
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As divergências entre a Turquia e Chipre estão sempre latentes e 
por vezes constituem um obstáculo ao progresso desta relação, a qual, 
a título de exemplo, se debateu com dificuldades para a partilha de 
matérias classificadas. Por outro lado, embora mais dissimulado mas 
igualmente presente, a divergência de posições, ou pelo menos de en-
tusiasmo, entre a França e o Reino Unido sobre o desenvolvimento da 
política comum de segurança e defesa que também não facilita um rela-
cionamento mais profundo.

No momento da elaboração deste trabalho desconhece-se o de-
senvolvimento do BREXIT, não obstante, afigura-se que, em qualquer 
circunstância, resultarão efeitos muito negativos para a afirmação euro-
peia e no relacionamento com a NATO, com um agravamento signifi-
cativo na eventualidade duma saída desordenada.

Mas, no essencial, está por construir uma plataforma de enten-
dimento que possibilite uma partilha estratégica entre as duas organi-
zações e, para a qual, muito contribuiria um Acordo “Berlim Plus ao 
contrário”, como a Presidência Portuguesa da UE, de 2007, o designou, 
quando sugeriu e defendeu a possibilidade da União Europeia também 
pôr à disposição da NATO as suas capacidades não militares. Não será 
um processo de fácil execução, havendo eventuais implicações legais 
e estatutárias nessas transferências, mas fica igualmente a ideia que de-
veria existir um maior dinamismo político europeu no estreitamento de 
relações com a Aliança.

AS RELAÇÕES NATO/RÚSSIA 

As relações com a Rússia, ou para ser mais exato, a falta delas, 
tem vindo a constituir o principal desafio assumido pela Aliança, es-
pecialmente a partir da Cimeira de Gales, onde se começou a desenhar 
um conjunto de medidas preventivas e de dissuasão contra a ameaça 
percecionada proveniente de Moscovo, após a anexação da Crimeia. 

Pelo menos ao nível declarativo, recuperou-se o discurso da guerra 
fria: a existência duma frente Leste, onde a principal ameaça se locali-
za, e o flanco Sul, onde deve incidir uma vigilância e uma intervenção 
que contenha os focos de instabilidade aí instalados. 

Com esta formulação, bem acolhida pelos novos aliados, começou 
a ser desprezado o modelo mais adaptado ao ambiente internacional de 
considerar a existência duma frente Sul, onde incide a maior ameaça 
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colocada pelo terrorismo internacional e os efeitos do islamismo radi-
cal, e um flanco Leste, onde está sediado o principal adversário estra-
tégico europeu, a Rússia, que importa enquadrar e procurar obter a sua 
colaboração para conter esta ameaça comum.

De facto, desde a Cimeira de Bucareste, realizada em 2008 e coin-
cidente com a crise da Geórgia donde resultou a ocupação russa da Os-
sétia do Sul e Abecásia, que a divergência entre novos e velhos aliados 
sobre o relacionamento com a Rússia ficou claramente expresso. As 
razões históricas que estão na origem dessa divisão, são, evidentemen-
te compreensíveis. Não obstante, essa diferença de perceções existe e 
dificulta a adoção duma linha consensual e permanente nesta relação.

Apesar deste constrangimento, o corte de relações assumido após 
esta crise foi-se, gradualmente, atenuando e possibilitou que, dois anos 
passados, as relações se normalizassem e permitissem a presença em 
Lisboa do então Presidente Medvedev para participar numa reunião 
com a NATO à margem da Cimeira de 2010.

Esta aproximação, que se afigurava ter implícito a suspensão de 
novos alargamentos a Leste, nomeadamente à Geórgia e Ucrânia, per-
mitiu, designadamente, a viabilização da operação desencadeada pela 
NATO na Líbia, mas nunca eliminou a tensão que vinha perdurando 
há bastante tempo e que motivou, entre outras provocações por parte 
da Rússia, um ataque cibernético à Estónia, a realização recorrente de 
exercícios intimidatórios junto à sua fronteira Ocidental e sistemáticas 
violações do espaço aéreo de países aliados.

Infelizmente a situação agravou-se em 2014, e, por mero acaso ou 
não, no seguimento da assinatura de acordos de cooperação da UE com 
a Ucrânia, uma sucessão de acontecimentos propiciou a intervenção 
abusiva da Rússia neste país e, numa ação arbitrária, anexou a Crimeia. 
Claro que esta violação mereceu os mais veementes protestos, mas tam-
bém se concluiu que não haveria europeus dispostos a morrer pela Eu-
ropa, nem ucranianos a morrer pela Crimeia. E ficou assim!

Desde então que a escalada se tem vindo a agravar com a suspei-
ção das abusivas intervenções nos processos eleitorais nos EUA e Reino 
Unido e, muito recentemente, com a denúncia dos acordos existentes de 
controlo de armamento nuclear. O nível de hostilidade atingido é, evi-
dentemente, muito preocupante, o seu desenvolvimento é incerto, o que 
confere plena justificação para que a NATO atribua a este processo toda 
a sua atenção e se assuma que há de facto, atualmente, uma frente Leste.
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O ALARGAMENTO   

É sabido que o processo de Alargamento da NATO não é dissociá-
vel do ocorrido na União Europeia e, conforme foi aludido, os seus de-
senvolvimentos não passam à margem dos relacionamentos que se têm 
vindo a comentar. No caso da relação com a UE, foram os constrangi-
mentos para a adesão da Turquia à família europeia que agudizaram as 
tensões com Chipre, que por sua vez também se vê impedido de aceder 
à família atlântica. Relativamente à Rússia, é também uma questão de 
alargamento europeu, envolvendo a Ucrânia e que estenderia a UE da 
Ilha do Corvo à Crimeia, que deu início ao agravamento da hostilidade 
hoje sentida. 

O impacto dos alargamentos, atrás sucintamente referidos, com-
provará a sensibilidade que atualmente está inerente a este processo 
e que envolve as respetivas tomadas de decisão. A NATO demorou 
praticamente uma década para aceitar as 3 primeiras candidaturas pós 
guerra fria (1989), mas, ultrapassadas as dúvidas sobre os efeitos desse 
processo, designadamente, no âmbito financeiro e sentindo a ausência 
de qualquer oposição firme ao seu poder de atração, apenas demorou 2 
anos (2001) para acordar a segunda vaga de alargamento abrangendo 7 
países, cuja entrada ocorreu passados 3 anos (2004).

Desde então, passou a adotar-se como orientação oficial do Alar-
gamento uma expressão refletindo 3 princípios: A sua utilização como 
método para a expansão da estabilidade; A rejeição de qualquer inter-
venção ou influência externa na sua condução, numa clara alusão que é 
insensível a quaisquer atitudes russas; Prosseguir uma política de porta 
aberta.

Tal formulação, que tem a vantagem de obter fácil consensuali-
dade, omite, porém qualquer critério de natureza geopolítica, cuja di-
mensão é indissociável deste processo e é justamente a sua inclusão no 
processo apreciativo que, presentemente, lhe introduz especial comple-
xidade.

Apenas nos comunicados emitidos durante a Cimeira de Lisboa, 
em 2010, pareceu haver algumas indicações que esse critério também 
seria considerado, conjugando com aquela expressão a ideia de preen-
chimento de requisitos políticos e claras vantagens mútuas para a con-
cretização de novas adesões. Ou seja, parecia dar a ideia, que pessoal-
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mente me parecia conveniente, da NATO começar a encerrar a porta, 
sem prejuízo das admissões a ocorrer na Península Balcânica e que se 
afiguram consensuais. 

É duvidoso este entendimento seja comungado pela totalidade dos 
aliados da NATO e União Europeia, sobretudo por parte desta organiza-
ção, que parece estar a incluir na sua agenda o relançamento da associa-
ção com a Ucrânia. Ficam, assim, dúvidas se isso será uma boa notícia, 
em contraste com a presumível certeza que o assunto continuará na sua 
agenda política. 

A ESTRATÉGIA NAVAL

Por fim, e tendo presente o que será o interesse primordial dos 
potenciais leitores deste trabalho, parece justificável incluir, fora do seu 
alinhamento, uma breve referência ao processo desencadeado antes da 
aprovação do último Conceito Estratégico (2010), visando a publicação 
de um dispositivo doutrinário sobre a política de segurança marítima e 
a utilização do poder naval.

Ficou então decidido desenvolver um processo sequencial ascen-
dente, que tendo na sua base a regulamentação do já existente Sistema 
de Vigilância Marítima, se progredisse para um patamar superior atra-
vés da elaboração de um Conceito de Operações de Segurança Maríti-
ma, aprovando-se por fim a Estratégia Marítima Aliada.

Pretendia-se com este trabalho dar cobertura concetual ao empe-
nhamento do poder naval em operações desencadeadas pela Aliança no 
âmbito da Segurança Marítima, como aconteceu na operação lançada 
contra a pirataria na região do “Corno de África”, e consagrar o princí-
pio de não confinar as forças navais a atividades de defesa militar.

Importará realçar a evolução que representou a publicação do Con-
ceito de Operações de Segurança Marítima, dadas as reservas dos paí-
ses dotados de Guarda Costeira para se incluir o termo “Security” no 
título que até então sempre tinha vigorado de “Maritime Operations 
Concept”. 

Este novo dispositivo veio, não só reconhecer a importância dos 
oceanos e o papel da NATO na garantia da sua utilização pacífica no 
atual contexto, como também a validade do modelo tradicional da nos-
sa Marinha que se sustenta, justamente, no duplo uso, conjugando as 
atividades de defesa militar com as de autoridade marítima. 
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Afasto-me, assim, da ideia, que por vezes tem vindo a público, em 
favor da dissociação clara daquelas duas componentes, o que, para além 
do mais, representaria o abandono do modelo que temos adotado no 
momento em que ele passou a ser acolhido pelas principais potências 
marítimas aliadas.

 Mas isso será outra história, para outro artigo e para outro autor, 
parecendo ter chegado a altura para as notas finais.  

NOTAS FINAIS

Como inicialmente referido, a elaboração do presente trabalho 
teve como motivação oferecer um contributo às ações de sensibiliza-
ção pública sobre a existência da NATO, por ocasião da celebração 
dos seus 70 anos.

Em lugar de se fazer a apologia dos grandes sucessos alcançados, 
como talvez fosse mais apropriado, optou-se por se transmitir uma 
visão pessoal sobre os principais desafios que atualmente enfrenta, 
no entendimento que a Aliança Atlântica estará a atravessar uma das 
maiores crises da sua história, mas também na convicção que o reco-
nhecimento da sua utilidade irá prevalecer e superar esses constrangi-
mentos, permitindo que artigos bem mais otimistas sejam publicados 
em futuros aniversários.

Não acolho a ideia duma NATO renascida, protagonizando o pa-
pel de braço armado das Nações Unidas e de polícia do Mundo. Mas 
acredito numa NATO renovada para reassumir a sua relevância e pre-
sença no contexto regional, continuando como principal ator da nossa 
segurança.

Nesta conformidade, deverá ser mantido o conceito tradicional 
da sua Área de Responsabilidade no sentido político, coincidente com 
a área territorial de todos os Estados membros, onde o Art.º V pode 
ser invocado e a Aliança deverá garantir inequivocamente a sua inte-
gridade.

Circundante a este espaço, será admissível a existência duma 
Área de Interesse, onde a NATO foca as suas Parcerias Estruturantes: 
o PfP, o Diálogo do Mediterrâneo, a Iniciativa de Istambul e as Rela-
ções com a Rússia, Ucrânia e Geórgia, e na qual terá uma legitimidade 
e aceitação internacional para acompanhar, colaborar e intervir na sua 
segurança e na gestão de eventuais crises.
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Fora desse espaço, não parece que a NATO tenha, por norma, con-
dições para intervir, salvo para a execução de operações humanitárias, 
mandatadas pelas Nações Unidas e com a anuência e colaboração das 
potências regionais.

É neste quadro geral de atuação que a União Europeia deverá de-
sempenhar um relevante papel de complementaridade, não apenas na 
disponibilização dum conjunto importantíssimo de meios e recursos 
não militares que a NATO não dispõe, como também lançar as suas 
próprias operações, sempre que o interesse esteja circunscrito à família 
europeia. As relações históricas entre países europeus e africanos, con-
fere também a esta organização melhores condições do que a NATO 
dispõe para atuações naquele continente. 

Uma Ligação Transatlântica revigorada será imprescindível para 
o aprofundamento deste quadro de cooperação entre as duas organiza-
ções e também se afigura que só uma parceria fortalecida poderá conter 
a atual agressividade russa e reafirmar a segurança euro-atlântica.

Por outro lado, haverá que, provavelmente, recriar a multilatera-
lidade, não a tornando exclusiva dos Estados e, entre outros agentes, 
propiciar uma intervenção mais ativa das populações.

Suscitar o interesse da opinião pública pelas matérias securitárias 
é, por isso, também essencial para a preservação dos valores que estão 
na base desta Aliança e para a continuidade do seu sucesso. 

Ao terminar esta já longa dissertação, recordo uma expressão que 
se ouve ocasionalmente no Quartel-General da NATO, sobretudo em 
intervenções de despedida, e que me parece apropriado dirigi-la espe-
cialmente aos leitores mais jovens, a quem, de resto gostaria de dedicar 
este artigo: “Take care of our NATO”. 
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Estávamos, muito depois do 25 de Abril, três oficiais em animada 
conversa, quando um deles, a propósito de uma fotografia, recordou 
umas manobras em que tinha sido transportado num helicóptero da Ar-
mada espanhola, dizendo a rematar o episódio: 

– “Foi aí que percebi: nós somos a “Marinha”, eles são a “Armada”!”
O que nos deixou atónitos, pois, afinal, todos nós sabíamos que a 

primeira Força Militar regular a ser instituída em Portugal, tinha sido, 
em 1621, o “Terço da Armada Real da Coroa de Portugal”, os actuais 
Fuzileiros.

Aliás, num contexto muito próprio duma época, fala-se de Arma-
das, mas cedo começa a definir-se a Armada Real, embora só no rodar 
do século XVIII para o XIX  se dê uma separação inequívoca entre 
navios da Marinha Mercante de Comércio e os da Marinha de Guerra, 
perdendo  esta, após 1910, a adjectivação “Real”.

Embora as designações sejam fluidas3, conforme se pode constatar 
nos vários dicionários especializados, a verdade é que em 1957, quando 

1 A «Especialização em Artilharia» da «Escola de Artilharia Naval», 1963-1964, Alfeite 
e  o «Cour du Brevet Supérieur» da «École des Officiers Missiles-Artillerie», 1967-
1968, Toulon, França.

2 O autor não segue o Novo Acordo Ortográfico.
3 Consulte-se o “JORNAL DA MARINHA” de João Freire. 
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entrámos na Escola Naval, nas publicações da Armada, como a Orde-
nança do Serviço Naval ou o Livro do Grumete, de que possuímos a 
8.ª edição, de 1970, e nas Folhas de Organização (uma mera sebenta), 
do Comodoro Valente de Araújo, de que não conseguimos dispor dum 
único exemplar, estavam perfeitamente claros os conceitos de Marinha, 
Marinha de Guerra e Armada.

Do que julgamos, com apoio daquele Livro, poder citar de memó-
ria, temos que:

Marinha – O conjunto dos navios das Marinhas de Guerra, Mer-
cante de Comércio e Mercante de Pesca4 e Marinha de Recreio a que, 
hoje, acrescentaríamos a Marinha de Pesquisa Científica.

Ou, então, segundo uma definição leve, mas abrangente, como, por 
graça, dizia um distinto camarada: “A Marinha é o conjunto de barcos, bar-
quinhos e barcoitas que legalmente podem ostentar o Pavilhão Nacional”.

Isto era a Marinha portuguesa.
Dos assuntos a elas referentes se ocupava o Ministério da Marinha, 

dividido em dois ramos: o Ramo Naval (Militar) e o Ramo Marítimo 
(Civil), incluindo nele o Fomento Marítimo.

Marinha de Guerra – O conjunto dos Navios de Guerra, hoje dir-
-se-á combatentes (incluindo meios aéreos) e não combatentes, de di-
versos tipos, que ostentam o Jaque.

Armada – O conjunto dos navios da Marinha de Guerra, as Uni-
dades e os Serviços em terra de apoio àqueles e o Pessoal Militar, Mi-
litarizado e Civil que neles serve, incluindo a Aviação Naval, enquanto 
existiu, e os Fuzileiros, posteriormente recriados.

Nos Decretos Lei 2:051 de15 de Janeiro de 1952 e 2084 de 16 de 
Agosto de 1956 referentes à organização da Defesa Nacional os assun-
tos das Forças Armadas, logo da Armada, são tratados no âmbito da 
Marinha enquanto um dos então existentes ministérios da Defesa, do 
Exército e da Marinha (por esta ordem) e do subsecretariado da Aero-
náutica, órgãos políticos ou os seus departamentos.

O Decreto-lei 464/74, de 18 de Setembro de 1974, já extinto o 
Ministério da Marinha, lança a confusão pois no seu Artigo 1.º - 1. A 
Marinha compreende os organismos das alíneas a) a z) e no seu ponto 
2 explicita que o “conjunto… nas alíneas a) a m) constitui a Armada 

4 A Marinha Mercante aparece como dividida em duas, a de Comércio (do transporte 
Marítimo) e a de Pesca.
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Nacional”, exactamente a designação por que pugnamos. Os restantes 
organismos ou saem para outros ministérios, ou se “autonomizam”, ou 
acabam integrados no EMA, ou na sua, mais recente, Comissão Cultu-
ral da… Marinha, mais recentemente “elevada” duma ágil presidência 
a uma Direcção de Serviço.

A confusão confirma-se no seu Artigo 2.º ao atribuir “a adminis-
tração superior da Marinha…ao Chefe de Estado Maior da Armada 
(CEMA).”

Embora registemos algumas discrepâncias no “Dicionário Ilustra-
do de Marinha” do Cte. Marques Esparteiro (Edições: 1.ª, 1962? e 2.ª, 
2001)5 e mais coerência, mas não absoluta, com o que dizemos, no “Di-
cionário da Linguagem de Marinha – Antiga e Actual” dos Ctes. Hum-
berto Leitão e J. Vicente Lopes (2.ª Edição, 1974), a par, em qualquer 
dos dicionários, com outras definições caídas em desuso, significa isto 
que a própria Armada teria sentido a necessidade de precisar a termino-
logia por que se regia.

De facto, era então comum, na Armada, referirmo-nos ao todo ou 
no geral como a Marinha, muitas vezes sem a consciência das profun-
das diferenças, nomeadamente na própria linguagem (v.g. superestrutu-
ras, na M. Mercante – casario) como de certas práticas (v.g. o Oficial de 
Navegação faz o ponto ao meio dia, na M. Mercante de Comércio todos 
os Oficiais Pilotos o fazem) que terão decorrido da separação/evolução 
desde os séculos XVIII / XIX.

A reforçar, a Armada já era tradicionalmente conhecida como a 
“Briosa Armada” ou simplesmente, a “Briosa”.

A “Briosa Marinha”? Tenho o privilégio de o poder testemunhar6, 
mas mesmo sendo, não tem força. Não pega …

Mais, recordo o desconforto que nós, Cadetes da Escola Naval, 
sentíamos quando em paradas, envolvendo os três Ramos, sempre e 
muito bem, orientadas pelo Exército, ouvíamos a ordem, que nos soava 
mal, de “Siga a Marinha!”, sempre, claro, em primeiro lugar.

5 Em “Armada Nacional – Conjunto das Unidades da Marinha de Guerra e do pes-
soal necessário para as guarnecer e, bem assim, dos serviços de direcção e auxilia-
res em terra” com uma chamada “De acordo com a Ordenança do Serviço Naval 
(Decreto n.º 44887 de 20 de Fevereiro de 1963, a Armada Nacional é o conjunto 
dos comandos, forças, unidades e serviços da Marinha Militar, compreendendo o 
pessoal, os navios, as armas, os equipamentos e as instalações em terra.”.

6 Ver Revista da Armada, em “Um dia com…”
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Aquela expressão, curiosamente, entrou na Força Aérea (e no 
Exército) como forma de se pôr ponto final a uma conversa que não 
leva a lado nenhum.

Esperamos que não seja este o caso.
Nós éramos, inequivocamente, a Armada!
Nos nossos cartões de visita éramos, com orgulho, “Oficial da Armada”.
Há algum tempo atrás saiu, na “Revista da Armada”, um artigo, 

muito interessante, do Alm. Cajarabile que saudámos, no entanto, o 
nosso objectivo é salientar as incongruências geradas pela mudança de 
designação de Armada para Marinha.

A primeira é o facto de se retirar às outras Marinhas o espaço que 
lhes pertence, o que nos parece abusivo e agravado pelo facto do Almi-
rante CEMA ser mencionado, frequentemente, como o Chefe da Mari-
nha.

Com a extinção do Comando Geral da Armada/Exército (antes 
Majoria General da Armada/Exército) o Chefe do Estado Maior da Ar-
mada, num organigrama que siga as regras gerais do seu desenho, for-
malmente, é apenas o chefe dum órgão consultivo, o que é uma aberra-
ção7 do Estado Novo que surpreendentemente permanece e compartilha 
com todos os outros CEMs.

Só há um Comandante, o Supremo que, aliás, nada comanda; o 
Presidente da República.

No entanto continuando as Marinhas a existir, embora anemica-
mente, a verdade é que o CEMA não tem qualquer autoridade sobre os 
poucos Armadores civis sobreviventes ou sobre os inúmeros proprietá-
rios dos barcos, de pesca ou de recreio, para além da sua competência 
de Autoridade Marítima Nacional.

Numa entrevista, a jornalista Ana Sousa Dias, insistindo nesta questão 
“Armada ou Marinha, em que ficamos?”, criou uma situação embaraçosa 
ao então CEMA que habilmente a contornou, mas não a resolveu.

Agora vejamos, do mais insignificante para o mais importante, a 
toponímia:

Vou começar longe, tão longe que nem sabemos, nessas lonjuras, 
que tratamento lhes foi, entretanto, dado. O que nos interessa é o que 
fica na nossa memória, o que conta para nós.

7 O assunto era naquele tempo muito discutido nas câmaras dos navios e no Instituto 
Superior Naval de Guerra, antes de ser instalado na Junqueira.
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Em Angola foi criada a Vila Nova da Armada, nome que perma-
necerá na nossa memória escrita, embora assim se venha a desvanecer 
a intenção que presidiu à sua adopção, o de evocar ali, senão mesmo 
perpetuar, a Armada.

Na Guiné, a um rio deu-se o nome de Armada, afluente do rio Ca-
cheu, certamente para a evocar por uma qualquer razão e não devem ter 
faltado razões históricas que confessamos desconhecer.

Em Lisboa temos, ainda hoje, a Praça da Armada onde, desde mea-
dos do século XIX, esteve o Quartel de Marinheiros, cuja história marcou 
o agitado rodar do século, e agora estão as Instalações Navais de Alcânta-
ra, com, no topo do Portão, a banida palavra-chave “ARMADA”.

Continuemos:
Desde os anos sessenta do século XX que, na mesma linha, as 

viaturas da Armada passaram a ostentar o AP, as iniciais de Armada 
Portuguesa, que continuam a usar.

Mais recentemente, no actual cartão do ADM, o Ramo está identi-
ficado como “Armada”.

Isto, de certo modo, já não é Património Imaterial, mas continua a 
ser nosso “Devoir de Mémoire” preservar.

Pior que isto é o Dia da Marinha, que era de todas as Marinhas e 
que, traindo o seu espírito abrangente, agora chamando-se da Marinha 
se reduziu a um Dia da Armada.

De facto, o Dia da Marinha era a festa de todas as Marinhas de 
Portugal, em que até os navios estrangeiros surtos nos nossos portos 
eram convidados a embandeirar. Agora, o Dia da Marinha apenas con-
grega o Ramo naval das Forças Armadas, ou melhor dizendo, a Armada 
já que, além dos navios de guerra, têm comparecido outras Unidades e 
Serviços sediados em terra.

Claro que quase não dispondo de Marinha Mercante de Comércio 
e encontrando-se a Marinha Mercante de Pesca desfalcada em relação 
ao que já foi, em vez de se assinalarem essas tremendas lacunas do 
nosso exíguo Poder Marítimo, se acaba por esbatê-las perante a opinião 
pública; a Marinha, actualmente parece ser apenas a militar, o insufi-
ciente Poder Naval, de que dispomos.

As outras, que deviam ser e são uma das principais razões daquela, 
são esquecidas por quem, afinal, certamente melhor reconhece a sua 
lamentável insignificância e a quem, entre outros interesses do Estado 
no mar, compete defender.
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Nesta celebração é mais evidente a abusiva apropriação da Armada 
quando se passou a chamar Marinha. Abusiva e palpavelmente negativa.

Note-se que nem nos referimos ao período em que o Dia das For-
ças Armadas rodava pelo dia de cada um dos Ramos, em que esses Dias 
eram de tudo o que era exclusivamente militar e, sendo indigestamente 
de tudo, não eram de nada. Esta versão de três em um, em que a Armada 
ostensivamente se divorciava das Marinhas civis, foi felizmente aboli-
da, mas o prefigurado divórcio, permanece instalado.

De Marinha ainda é o Museu de Marinha e foi o, lamentavelmente 
extinto, Hospital de Marinha.8

Este foi criado numa época em que as diferenças entre Marinha de 
Guerra e Marinha Mercante de Comércio se estavam já a acentuar antes 
de se cindirem. Admitimos que essa poderia ter sido a origem do nome 
do Hospital DE Marinha.

Quanto ao Museu, não temos dúvidas: foi criado para nele se evo-
carem todas as Marinhas, como de facto acontece.

No entanto, sendo por vezes citado como o Museu “DA” Marinha, 
há quem, agora, o associe a um Museu Militar e que, numa absurda 
atitude que insensatamente existe e pessoalmente testemunhámos, se 
recuse a visitá-lo.

A mudança do nome de Armada para Marinha agrava esta leitura 
do Museu e embora o Museu DE Marinha esteja, e muito bem, sob a 
jurisdição DA actual Marinha (no passado recente, do CEM da Armada 
e agora do Director da Comissão Cultural da… Marinha(?)), porém a 
verdade é que a sala da Marinha Mercante de Comércio (erradamen-
te designada da Marinha Mercante) apesar da dimensão e do prestígio  
que esta atingiu, não reflecte, há décadas,  nem a importância que teve, 
nem a sua especifica  organização, o que revela uma infeliz desatenção 
da gestão militar-naval do Museu, sentida e oportunamente manifestada 
por muitos  antigos Oficiais da Marinha Mercante de Comércio 9.

Interessante é também o caso do Arquivo Central da Marinha cuja 
origens “remontam apenas ao ano de 1843,” que foi “ só na década de 
sessenta do século XX, após a criação do Arquivo Geral da Marinha 
aberto ao público (Decreto-lei n.º 42840, de 10 de Fevereiro de 1960, 

8 Daria outro artigo.
9 Subsiste imenso património guardado por particulares, disperso, mas em risco de 

se perder para a nossa memória marítima.
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substituindo o antigo Arquivo da Marinha), se conseguiu que parte dela 
|a documentação| voltasse à Marinha, onde foi incorporada no seu Ar-
quivo Histórico”….” O Arquivo Central da Marinha foi criado pelo 
Decreto Regulamentar nº 35/94 |1994|, de 1 de Setembro, que, em si-
multâneo, extinguiu o anterior Arquivo Geral da Marinha ….|e|  com os 
seus documentos podem ser estudados temas tão diversificados, como 
por exemplo a saúde, a ciência, novas tecnologias, construção naval, 
pescas, marinha mercante e de recreio, a sociedade...”

Até à extinção do Ministério da Marinha, faria sentido o DA, mas 
depois, à semelhança do Museu DE Marinha, deveria chamar-se Arqui-
vo Central DE Marinha sem deixar de depender DA … Armada.

Recorde-se que o Museu DA Electricidade esteve assinalado como 
Museu DE Electricidade o que, talvez por poder causar choques eléctri-
cos, foi prontamente corrigido.

Imagine se o Museu DA Água fosse DE água!
Também a Academia DE Marinha, mesmo apoiada na estrutura 

DA Marinha (da Armada), testemunha que, pela sua independência e 
pela abrangência dos temas que aborda, extravasa o âmbito militar-
-naval. Sublinhe-se que já foi presidida por um civil, prática que não 
tendo sido seguida, não foi abandonada, exactamente por não ser uma 
Academia DA Marinha.

Numa sessão na Sociedade de Geografia, em boa hora promovida 
pelo Estado Maior da Armada, consciente, noutra perspectiva, da im-
portância da Marinha Mercante de Comércio e com o auditório “Prof. 
Adriano Moreira” muito concorrido, sobretudo por Oficiais daquela 
Marinha , falando os militares em nome da, agora, Marinha, gerou-se 
uma situação de confusão que, para o fluir do período de perguntas e 
respostas, levou, quase inconscientemente, a que os militares adoptas-
sem, no debate, a sua condição de Oficiais do Estado Maior da Armada 
e não – DA Marinha – com que, até ali, se tinham apresentado. 

Ressaltemos o aspecto extremamente positivo desta iniciativa; A 
Armada tem a sua razão de ser na secular defesa dos interesses, sobre-
tudo económicos, de Portugal no mar, como sempre foi e seria o caso 
do Transporte Marítimo, negócio privado de que o País anda alheado.

Atente-se que a não existência de uma Marinha Mercante de Co-
mércio faz com que, a par de muitos outros prejuízos colaterais, saiam, 
em fretes, dos nossos bolsos, anualmente há quarenta e cinco anos, so-
mas astronómicas para o estrangeiro.
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Saiam e não… entrem!
Se recordarmos a retirada de Dunquerque no início da II GG 

(1940), compreenderemos melhor o interesse táctico e estratégico das 
Marinhas de Pesca e de Recreio. Quanto mais não seja para a formação 
de marinheiros e marinheiras!

O “DE” e o “DA” das subtis confusões, agora noutro contexto; o 
do pessoal militar.

As Praças, essas, no caso de não pertencerem à guarnição duma 
unidade específica, conforme ostentam nas fitas dos seus chapéus são, 
por feliz incoerência, da ARMADA10.

Curioso é que o único documento que mudou de nome, neste 
agiornamento, cremos nós, foi o do Plano de Uniformes de Oficiais, 
Sargentos e Praças da Armada que passou a ser dos Militares da Mari-
nha, sabendo todos nós que os armadores da Marinha Mercante a ele 
não estavam vinculados, nem antes, obviamente, nem, como agora, po-
deriam estar.

A Lista de Oficiais e a de Sargentos continuam a ser da Armada. A 
Lista Telefónica, também.

Mas há os oficiais da Armada, agora DA Marinha (qual?), que sen-
do da classe DE Marinha se apresentam como oficiais DA Marinha, DE 
Marinha (Classe) a par dos seus camaradas que sendo DA Marinha, não 
são DE Marinha.

Embora se não conheçam instituições sem logística própria nem, 
desde que a vela foi banida, navios sem meios de potência autónomos, 
receamos que aquela insistente repetição possa vir a ser tomada como tão 
discriminatória, como o foram as desastradamente desaparecidas, mas ime-
diatamente esclarecedoras cores (Quem é quem?), nos óculos dos galões11.

 Se as Praças são DA Armada e os Oficiais DA Marinha, temos a 
coesão do Ramo cindida em duas partes!

Mas, e os Sargentos para que lado pendem? Não sabemos respon-
der. Apenas intuímos, embora factualmente figurem na tradicional “Lis-

10 “Art. 85.º - 1 - A fita de boné com a legenda «ARMADA», conforme figura n.º 
38, é de tecido de seda preto com letras de imprensa, maiúsculas, tecidas com 
fio amarelo de seda natural; é colocada com a legenda para a frente, dando uma 
laçada no lado esquerdo do boné na fivela descrita no artigo 86.º”

11 Nos destacamentos que desembarcam em apoio às populações, as funções são 
lógica e criteriosamente identificadas por braçadeiras de cores! 
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ta da Armada”, ou lista anual de antiguidades dos oficiais da Armada, e 
mais pessoal em serviço dependente do Ministério da Marinha, referida 
a 31 de Dezembro de 1919 (1920), coordenada na primeira repartição 
da Direcção Geral do Pessoal, etc.” como figura na Internet.

A Ordem, essa, continua a ser da Armada.
Mas as incoerências balizam a própria hierarquia. Vejamos.
Na base já vimos que as Praças são legítima e legalmente da “AR-

MADA”.
Os jovens recrutas dos Fuzileiros Navais, orgulhosos herdeiros do 

Terço da Armada Real da Coroa de Portugal, cantam vigorosamente:
“… Alistei-me nos Fuzileiros para servir na Armada!” 
Na, quê? Estarão enganados! Agora, parece que sim.
Mas talvez não sejam os únicos!
Se, Incoerência da base ao topo, um oficial DA Marinha e DE Ma-

rinha, atingir o marechalato será:
“Almirante DE Armada “
Pois é, “não dá a gota com a perdigota!”
Ainda recentemente foi anunciado que 
…”A Marinha comemora os 100 anos da Aviação Naval.
No dia 28 de Setembro, data que assinala a criação do Serviço de 

Aviação da Armada em 1917, a Marinha comemora o centenário da 
Aviação Naval.”

Uma dupla incoerência; primeiro porque o centenário que se come-
mora é o do Serviço de Aviação da Armada e, segundo, porque oficial-
mente não existe Aviação Naval, mas apenas Helicópteros Orgânicos, ar-
gumento factual e impositivamente invocado num dado contexto oficial.

Coerentemente seria, hoje, Aviação DA Marinha, mas factualmen-
te é Aviação DA Armada.

E a Banda da Armada?
“Ao longo dos mais de quinhentos anos de existência de forma-

ções musicais na Armada, estas sofreram inúmeras alterações, desde a 
designação…

Na realidade, as fontes históricas … indicam que em agosto de 
1740 existia na Armada Real uma banda intitulada “Charamela”. 
 A 3 de abril de 1903 a Banda dos Marinheiros da Armada grava, o pri-
meiro disco produzido em Portugal”12

12 Do site da …Marinha”



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL192

No entanto já começámos a ouvir falar da Banda DA Marinha…
Em que ficamos?
Admitimos não ter esgotado o tema.
A Legislação entretanto publicada, por razões que desconhecemos, 

terá agravado estas contradições todas.
Retomando o fio à meada; na Península Ibérica temos tradicional-

mente, há séculos, a designação “Armada”.
Armée ou Army são sinónimos de Exército. Nós somos Armada 

sinónimo de Marine Nationale ou de Navy. Somos Armada, como em 
Castelhano, sem complexos.

Saber aprender com os outros, sempre. Copiá-los, é empobrecedor 
e, normalmente, dá asneira. Recorde-se a contradança nos anos sessenta 
do, recentemente, de novo repescado posto de Comodoro.

Como os candidatos à Escola Naval que telefonam para a Acade-
mia de Marinha a pedir informações13.

Para não parecermos retrógrados diremos, a concluir, que assim 
como no Futebol se não mexe em equipa ganhadora, também em Ma-
rketing se não troca de firma/logotipo que se tenha implantado.

ARMADA – é um capital histórico e secular que se não pode dela-
pidar! Sinónimo de proficiência…

Pois é, os nomes têm o seu peso e lugar próprio. Até as preposi-
ções; os DEs e os DAs.

Mudar de nome? De nomes?
Não, não é, pois, uma questão de semântica!
É deitar abaixo para reconstruir sobre barro.
Claro que sempre haverá razões para justificar o erro e deixar andar…
Se, no entanto, ainda tem dúvidas, repare que por alguma razão a 

“Revista DE Marinha” não se confunde com a “Revista DA Armada”!
Cada uma sabe donde vem, ao que vem e para onde ou a quem se 

dirige.

13 A Escola de Guerra veio a denominar-se Escola do Exército e cerca do ano de 
1960, ao pretender integrar a Escola Naval e instalar-se no Alfeite, passou a 
designar-se Academia Militar, dando posteriormente origem á autonomização da 
Academia da Força Aérea.
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  MEMÓRIAS E VIDA
AÇORES, SÉC. XX: UMA MISSÃO 

SAR (OU TALVEZ NÃO…)

F.S.L.

A comissão, iniciada em meados de Março pela corveta “Honório 
Barreto” nas maravilhosas ilhas sucessoras de um imenso continente, a 
paradisíaca Atlântida, chão do grande império dos atlantes, aproximava-
se do seu termo, já em pleno verão de um ano, da década de 80 do 
século passado, talvez diferente dos outros por ter vivido um glorioso 
Maio – o das celebrações dos 70 anos das aparições em Fátima, também 
o da epopeia de uma representação lusa que, mercê do calcanhar de 
um dos seus predestinados, instalou um ar de espanto, incredulidade 
e admiração numa Europa, desportiva e não só, pouco habituada a 
desvios no status quo da subordinação dos mais pequenos à hegemonia 
dos gigantes.

Naquele domingo, 5 de Julho, o navio estava em Ponta Delgada, 
num período de permanência em porto, ainda que com prontidão de 
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curto prazo, enquanto a outra corveta do dispositivo cumpria o seu 
período operacional na área do Grupo Central. O dia estava magnífico; 
soalheiro, sem vento, temperatura amena, mar em conformidade.

Aproveitando este cenário idílico, a guarnição recuperava das 
últimas navegações, desfrutando da praia, uns, descansando a bordo, 
outros (alguns, especialmente necessitados deste descanso, porque a 
noite anterior teria sido exigente em termos do convívio social a que 
aquela cidade e os seus habitantes apelavam…) 

Subitamente, após o almoço, a quietude e o sossego do fim-de-
-semana, até aí perfeito, são alterados por uma mensagem de alerta, 
indicando situação de emergência com uma embarcação de pesca, em 
risco de afundamento a cerca de 20 milhas a W de Ponta Delgada.

Assim, às 15h00m (menos de 30 minutos após a recepção do 
ORDMOVE de COMARAÇORES) o navio largou, (sem parte da 
guarnição, porque não foi possível aguardar pela sua chegada a bordo 
e atendendo a que tal não afectaria o cumprimento da missão) do cais, 
rumando MAVTF para o local reportado do incidente.

Durante o trânsito, de cerca de 1 hora, o mar esteve em consonância 
com o quadro acima descrito – chão, com ocorrência de alguma neblina. 

Feito o R/V, sem qualquer dificuldade, às 16h00m foram arriados 
2 botes, a cerca de 200 jardas da embarcação sinistrada: uma traineira, 
com 17/18 metros, que se apresentava com visível caimento a ré e 
que aparentemente tinha aumentado de forma mais rápida após o 
avistamento da corveta. Nos botes iam mergulhadores (por razões 
de natureza operacional, o navio dispunha de um Destacamento de 
Mergulhadores embarcado) e pessoal do Serviços de Máquinas e de 
Limitação de Avarias – o Chefe do Serviço e técnicos com equipamento 
de socorro, nomeadamente uma bomba portátil de esgoto.

Durante a aproximação, foi possível observar um elemento em 
cima do casario da traineira, aparentemente em manobra de içar um 
cabo; à chegada dos botes, verificou-se que a tripulação, de 7/8 homens, 
estava calma, encontrando-se o Mestre, não na ponte, mas à entrada da 
casa da máquina, ao nível do convés. Logo que entrou na embarcação, 
o Chefe do Serviço constatou que os motores estavam já submersos, 
declarando o Mestre que não sabia o que se estava a passar e que a 
entrada de água não cessava.

Face à situação, de evolução anormalmente rápida e após ter 
verificado a reserva de flutuação por observação do bordo livre, 
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concluindo que o afundamento estava iminente, o Oficial ordenou o 
abandono imediato da traineira.

Recolhida a tripulação e ainda durante a fase de manobra de 
afastamento dos botes (não houve oportunidade para os mergulhadores 
efectuarem qualquer tipo de acção), a popa afundou-se rapidamente, 
tendo o navio ido a pique logo de seguida; no minuto seguinte, apenas 
as artes de pesca denunciavam o local onde o pesqueiro desaparecera.

Regressado a Ponta Delgada, o navio atracou cerca das 18h00m. 
Durante o trânsito, o pessoal recolhido foi objecto do apoio logístico que 
a Marinha sempre primou em afirmar, e praticar; face às circunstâncias, 
não foi necessária qualquer intervenção relevante do Serviço de Saúde 
de bordo.

Seguiram-se os processos legais de tramitação da ocorrência, 
envolvendo o (então) Comando Naval, a Capitania do Porto e o próprio 
navio, tendo sido instaurados os respectivos autos.

Voltou, então, a rotina da comissão, agora já muito focada no seu 
término, o que aconteceu no dia 15 desse mês, com a partida de regresso 
ao Continente.

Mas uma sensação desagradável tinha-se instalado na generalidade 
do pessoal a bordo, especialmente daqueles que tinham estado mais 
envolvidos nesta operação: face a todos os condicionalismos verificados, 
atenta, igualmente, a serenidade inabalável do Mestre durante toda a 
ocorrência, face ainda aos sinais que, durante a missão, foram sendo 
recolhidos e também por reacções e palavras enigmáticas que alguns 
tripulantes foram “soltando” durante o trânsito de regresso, nasceu 
a convicção de que a Marinha, o navio e a sua guarnição poderiam, 
eventualmente, ter sido usados visando interesses não compagináveis 
com as regras que definem, impõem e justificam a necessidade de uma 
acção SAR.                                                                        

E, então, alguns dias depois, ainda nos Açores, foi tomada a decisão 
(reconhece-se que um pouco à revelia da cadeia hierárquica… o que 
não deve constituir exemplo, antes resultante de um impulso surgido 
a quente) de apurar a quantificação de todos os encargos e despesas 
verificados durante o período em que a “Honório” esteve empenhada 
na missão.

Apresentada esta tarefa ao financeiro do navio, contabilizaram-se 
assim os consumos do combustível, o valor das refeições consumidas, 
estimou-se uma quantia correspondente ao desgaste do material, 
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fizeram-se as contas dos vencimentos e subsídios de embarque e 
apurou-se um valor global dos encargos imputáveis.

Com a pressão do regresso a Lisboa já a fazer-se sentir, elaborou-se um 
ofício para a Seguradora da traineira (conhecida durante a tramitação 
dos procedimentos legais), solicitando a liquidação do valor cujas 
parcelas seguiam junto.

E, com o feeling de que a resposta viria para lá do “fim dos tempos”, 
mas com as consciências aliviadas, a “Honório Barreto” regressou à 
BNL, começando a memória deste episódio a esbater-se à medida que 
outras missões, outros desafios, outros cenários, iam sendo vividos.

Só que, inesperadamente, a questão voltou a primeiro plano: uma 
manhã, na Base, ainda o Outono gatinhava, o Oficial Imediato, com 
um ar de surpreendida satisfação, entra no Camarote do Comandante, 
com um pequeno documento na mão: parecia um cheque, e era mesmo 
um cheque. Da Seguradora, endossado ao “NRP Honório Barreto” e no 
exacto valor que tinha sido reclamado pelo navio…

O almoço desse dia serviu para comemorar este desfecho, mas logo 
foram sendo antecipados, pelo Oficial Administrativo, alguns escolhos 
para possibilitar o encaminhamento daquele valor para um local que 
não se sabe bem onde é e que dá pelo nome de “Cofres do Estado”. 

E muitos dos receios antevistos por aquele Oficial vieram mesmo 
a concretizar-se, pelo que os citados “Cofres” só se abriram para aquela 
quantia algum tempo depois, tendo sido necessário usar de toda a 
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mestria e capacidade técnico-financeira de que só os nossos Oficiais 
AN dispõem, encerrando-se assim um processo que talvez tenha sido 
inédito no seu modus faciendi, mas que acabou, quem sabe, por dar 
alguma justiça e respeito pelas Forças Armadas, e pela Marinha em 
particular, enquanto actores fundamentais no cumprimento de missões 
de interesse público.

Nos dias de hoje, o que de tudo fica para os intervenientes é uma 
assinalável SAUDADE, palavra que ganha sentido reforçado quando a 
lembrança da traineira afundada vem à tona da memória de cada um dos 
que viveram essa época. 
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Na noite de 19 de Julho de 1919 teve lugar no Clube Militar Naval 
uma sessão de homenagem em memória dos oficiais da Armada mortos 
pela Pátria durante a I Grande Guerra, cujos retratos foram inaugurados 
na ocasião.

No dia 2 de Outubro do mesmo ano, realizou-se uma sessão de 
“Homenagem da Escola Naval aos seus antigos alunos mortos na 
Grande Guerra”, tendo sido descerrada uma placa comemorativa com 
os nomes dos oficiais.  

Os dois eventos foram reportados nas páginas do tomo L dos Anais 
do Clube Militar Naval. Do primeiro, constam os discursos proferidos 
pelo Presidente da Liga dos Oficiais da Marinha Mercante e pelo Minis-
tro da Marinha, que presidiu à cerimónia. A alocução feita por Vicente 
Almeida d´Eça no segundo evento mereceu também a devida atenção 
da Comissão de Redacção.  

Finda a guerra mundial, a Comissão teve o empenho e o mérito de 
reunir um extenso e valioso conjunto de trabalhos a ela respeitante. Os 
destaques vão para o aprofundado estudo “Os ensinamentos da grande 
conflagração mundial e a nossa acção marítima”, do CFR Pereira da 
Silva, e para a escorreita e documentada opinião de Alfredo Botelho de 
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Sousa “A Grande Guerra e a composição futura das Armadas” com o 
sub-título “As funções dos diferentes tipos de navios durante a Grande 
Guerra”.

Outros títulos decoram o índice, a saber:
-  O navio de comércio, do CTEN C. Brandão e do Eng. Cesar 

Ferreira;
-  O estudo da Arte da Guerra na preparação dos oficiais, de Alfre-

do Botelho de Sousa;
-  Instrução de recrutas, do CTEN C. Brandão;
-  As operações costeiras e os progressos da técnica naval, do 

CTEN Matta Oliveira.

Merece ser trazida ao lume de água a resenha de uma palestra feita 
pelo CTEN António de Carvalho Brandão, no dia 17 de Maio, na sede 
do Clube, dedicada aos aspirantes e guarda-marinhas, subordinada ao 
tema “A acção educativa dos oficiais”.

Memorando a centena de caravelas que serviram às primeiras gló-
rias marítimas dos portugueses, Quirino da Fonseca encerra, nos nú-
meros de Outubro e Novembro, o capítulo dedicado a esta variedade 
de embarcações. O minucioso trabalho, fruto de uma exaustiva recolha 
de informação, “Memórias de Arqueologia Naval Portuguesa” vai ter 
continuidade no volume a editar em 1920.

No ano em que completaram 49 anos de ininterrupta viagem, os 
Anais foram compostos e impressos na tipografia Pinheiro, Rua Jardim 
do Regedor, 39 a 41, Lisboa.

OS ENSINAMENTOS NAVAIS DA GRANDE 
CONFLAGRAÇÃO MUNDIAL A NOSSA AÇÃO 
MARÍTIMA

  
No dia 11 de Novembro proximo passado foi assinado o armistício 

com a última e a mais poderosa das potencias inimigas, a Alemanha. 
As condições impostas, bastante duras e severas na verdade, significam 
uma verdadeira capitulação, e puzeram seguramente termo à mais for-
midavel conflagação de todos os tempos.

É com ufania que registâmos o papel nobre e levantado que a nos-
sa Patria desempenhou no tremendo conflito que abrazou o mundo, e 
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ficarão memoraveis as sessões historicas do Congresso Nacional de 7 
de Agosto de 1914 e 23 de Novenbro de 1915. Naquela definiu-se cla-
ramente a situação de Portugal – ao lado da Inglaterra no tremendo 
conflito internacional – ; nesta deu-se ao governo amplos poderes para 
honrarmos os nossos compromisso internacionais.

É ainda cedo para se fazer a historia da nossa participação na 
grande guerra, mas é oportuno prestarmos aqui a nossa homenagem de 
consideração e respeito a todos aqueles que, com o seu esforço, a sua 
tenacidade ou o seu talento e aptidões organisadoras, concorreram efi-
cazmente para a efectivação dos nossos compromissos de honra.

Portugal é de todas as nações que entraram na grande guerra, aque-
la que o fez mais desinteressadamente. Nem a pretensão de acrescentar 
os seus dominios, nem o menor desejo de conquistas, levou o nosso 
país à guerra, mas porque, aliada secular da Inglaterra, entendeu que 
devia seguir os seus destinos, quando lhe fosse indicado o momento 
oportuno para intervir, como efectivamente o foi. A unica preocupação 
politica de interesse nacional que nos dominou ao entrarmos no grande 
conflito foi o de ficar solidamente assegurada a integridade dos nossos 
dominios coloniais e garantidos os nossos direitos de soberania, se a 
victoria nos pertencesse, e estas aspirações tão legitimas e sagradas, são 
na verdade bem modestas, se considerarmos os enormes sacrificios do 
nosso sangue e dos nossos recursos economicos que a intervenção no 
grande conflito para nós representou.

Tambem não nos era indiferente a sorte da França, a nossa mãe 
espiritual, a que nos prendem tão fortes laços de afecto e estima, e que 
tão poderosa influencia exerce no nosso meio literario e scientifico.

Esta grande guerra, pelo lado filosófico, representa a luta entre dois 
principios: dum lado o espirito autocrático, medieval, imperialista e o 
dominio do militarismo na vida dos povos; do outro as concepções de-
mocráticas e o respeito pela integridade e soberania de todas as nacio-
nalidades, grandes ou pequenas, garantindo-lhes a liberdade de serem 
senhoras dos seus destinos. Dum lado, a força como principio regulador 
da vida dos povos; do outro, o direito sancionado pela força.

Neste grande conflito, o nosso Exército e a nossa Armada cumpri-
ram condignamente o seu dever e se materialmente falando foi modesta 
a nossa influencia para o conseguimento da victoria, dada a pequenez 
dos nosso recursos militares e economicos perante a enormidade das 
forças em conflito; por outro foi, no campo moral, uma afirmação gran-
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de e inolvidavel, de energia da nossa raça e do vigor das nossas virtudes 
militares.

É da luta maritima que mais especialmente vamos tratar, com o 
objectivo de deduzirmos algumas conclusões que nos possam servir de 
guia para a solução do nosso problema naval. (…)

O ASPECTO GERAL DA LUTA MARITIMA   
E AS FASES DA GUERRA

Um exame geral da situação dos dois grandes agrupamentos beli-
gerantes, no que diz respeito à luta maritima, põe desde logo em eviden-
cia o enorme valor que a influencia do poder maritimo teve para o êxito 
final do gigantesco conflito que há pouco terminou.

A supremacia maritima, realizada nos mares do Norte pelas forças 
britanicas e no Mediterrâneo e Adriatico pelas forças navais francesas, 
italianas e inglesas, coloca desde logo a Inglaterra, a França, a Italia e 
demais aliados numa situação privilegiada, É à custa dessa supremacia 
maritima que os aliados gosam da necessaria liberdade de comunica-
ções para o transporte de tropas, e utilizam as suas linhas comerciais, 
com mais ou menos dificuldades, devido à campanha submarina, mas 
em todo o caso, sempre com uma notavel actividade.

Pelo contrário, o comercio maritimo dos Imperios Centrais desa-
pareceu quasi desde logo em todos os mares aonde a supremacia dos 
aliados se fazia sentir. Apenas no Baltico dispunham os alemães duma 
certa liberdade de comunicações, de caracter muito restrito, mercê da 
superioridade naval que lhes pertencia nesse mar.

Facil se tornou descortinar, inicialmente neste grande conflito, os 
objectivos principais das duas grandes forças antagonistas na luta ma-
rítima.

Do lado da Inglaterra e seus aliados manter o dominio dos mares 
em todas as zonas importantes das suas comunicações maritimas, des-
truindo ou repelindo para as suas bases as esquadras inimigas que pre-
tendessem contestar-lhes o dominio maritimo; do lado adverso, esperar 
o momento oportuno para lançar de improviso as suas forças navais 
sobre quaisquer agrupamentos, ou aniquilar as suas unidades, quer por 
meio de ataques de submarinos, quer atraindo as forças aliadas para 
campos minados, previamente concebidos, procurando assim por um 
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enfraquecimento sucessivo provocar um desequilibrio de forças a seu 
favor.

Não há duvida, que da superioridade maritima dos aliados em rela-
ção aos Imperios Centrais resultou incontestavelmente o bloqueio dês-
tes; não é o bloqueio com o significado convencional que se lhe atribuía 
antes da guerra mas o bloqueio militar e comercial, caracterizados pelas 
suas vitais consequencias; bloqueio militar, porque as suas esquadras 
ficaram desde logo circunscritas a um campo de acção muito restrito, 
donde nunca mais puderam sair; bloqueio comercial, poque o pavilhão 
mercante da Alemanha e os dos seus aliados desapareceram por com-
pleto dos mares, á excepção da zona restrita a que já aludimos.

*
*  *

É certo que a campanha submarina empreendida pelos alemães 
veio até certo ponto contrariar as vantagens da supremacia maritima 
dos aliados, mas não obstante as enormes perdas infligidas á marinha 
mercante, o comercio dêstes manteve-se sempre, embora com mais 
ou menos dificuldades e os transportes de tropas e todas as comunica-
ções militares se realizaram com eficacia e relativa segurança, sendo 
insignificantes as perdas sofridas, que representam uma percentagem 
pequenissima em relação aos efectivos transportados e aos valores de 
material conduzido por mar para utilização dos exercitos em campanha.

A Alemanha reconhecendo a sua inferioridade naval perante os alia-
dos lançou-se na guerra de corso, ou mais correctamente na guerra de 
cruzeiro contra o comercio; primeiro com os seus cruzadores e paquetes 
armados, que em breve foram destruidos; depois, por meio dos seus sub-
marinos, que em larga escala construiu e empregou durante a guerra.

Não obstante as perdas causadas pela campanha submarina, nós 
nunca pensámos que ela tivesse por efeito atingir mortalmente a Ingla-
terra e os demais aliados, e compreendiamos, fortalecidos pelos exem-
plos da historia, que não são tais processos que reduzem o inimigo ao 
ponto de se lhes impôr a vontade, mas por meio de combates navais, ou 
pelo receio deles, aniquilando ou paralisando as forças antagonistas. O 
engenho humano é dotado de recursos inexgotaveis permitindo a luta 
incessante e contínua entre os diversos elementos em antagonismo, e 
a victoria sempre ao contentor que largamente dispuzer de todos os 
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meios de acção que o engenho e sciencia da época põe ao seu dispôr, com 
a necessaria superioridade, e da capacidade moral e tecnica do pessoal, 
permitindo dar a esses meios de acção o necessario rendimento e eficacia.

Há na historia analogias tão perfeitas em épocas embora distantes, 
sobre determinados factos da vida dos povos, que se pode conceber um 
perfeito paralelismo sobre a conduta da guerra, não obstante a diferença 
das armas e dos engenhos de destruição.

Nas guerras da França com a Inglaterra nos reinados de Luiz XIV 
e Luiz XV a perseguição ao comercio maritimo inglês foi empreendi-
da pela França com notavel vigor. A Inglaterra não estava inicialmente 
preparada nessa época com um sistema metodico de defesa do seu co-
mercio maritimo, tal como na ultima conflagração, perante a perseguição 
dos submarinos germanicos. O comercio maritimo britanico sofreu então 
como agora imensas perdas, e é sabido que durante a guerra da liga de 
Augburg foram capturados 4.200 navios e os seguros maritimos subiram 
de forma exorbitante. Nem por isso a França deixou de ser vencida. (…)

Dos “Estudos Historicos e Estrategicos da Guerra de Corso” de 
Lesquivit extraimos o seguinte:

“Para proteger o seu comercio contra estes raids os ingleses ti-
nham adoptado o duplo sistema de comboios e patrulhas, por meio de 
divisões ligeiras. Os navios mercantes eram assim reunidos, segundo o 
seu destino, nos portos préviamente indicados, e de aí partiam à vela 
sob a protecção duma divisão ligeira de navios de guerra, encarregada 
de os conduzir ao proprio porto”.

Não há nesta organisação metódica e defensiva contra a perse-
guição ao comercio maritimo, uma acentuada analogia com o que se 
passou durante a grande conflagração da actualidade? Não pode haver 
duvida que o paralelismo é perfeito.

Com efeito, os vapores da marinha mercante concentravam-se em 
portos prèviamente estabelecidos, como Brest, Plymouth, Portsmouth, 
e muitos outros, e aí, em datas e horas prefixas, seguiam os grandes 
comboios, muitas vezes com mais de 30 navios, escoltados por alguns 
pequenos cruzadores ou contra-torpedeiros, caça-minas, aviões e na-
vios conduzindo balões cativos. Estes meios defensivos, conjugados 
com a energica acção contra os submarinos, por meios diversos, foi 
enfraquecendo sucessivamente a eficacia da campanha submarina, per-
mitindo a efectivação, cada vez com mais êxito, das linhas de comuni-
cações comerciais e militares.
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Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, ainda mais se acen-
tuou a perseguição aos submarinos, e aquela grande nação poude trans-
portar para a Europa o seu poderoso exercito e os imensos recursos 
necessarios para a sua manutenção, com tal eficacia e segurança, que 
se podem considerar inapreciaveis as perdas sofridas pelo ataque dos 
submarinos adversos.

Agora, como sempre, em toda a evolução historica, a perseguição 
ao comercio maritimo não deu a victoria ao contendor que fez de tal 
processo o primacial meio de acção, mas a supremacia maritima e as 
vantagens que dela resulta, pertenceram sempre ás nações que soube-
ram empregar e utilizar os meios de acção mais poderosos, adequados e 
directos para aniquilar ou paralisar as forças navais do antagonista. (…)

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

Está terminado o nosso trabalho, bastante longo na verdade, mas 
em todo o caso, sem o desenvolvimento que desejariamos dar-lhe, se 
não fosse a nossa preocupação de não fatigarmos a atenção dos nos-
sos camaradas com uma exposição mais extensa, não podendo tambem 
deixar de nos preocupar os moldes limitados a que estão sujeitos, por 
emquanto, os Anais do Clube Militar Naval. (…)

O nosso objectivo, porêm, foi fazer um apanhado geral da grande 
guerra maritima e da nossa cooperação naval, com o fim de deduzir 
alguns ensinamentos que nos possam ser uteis para a conveniente orga-
nisação e preparação da nossa Armada para a guerra. Se alguma coisa 
de util conseguimos no sentido desejado, darêmos por bem empregado 
o estudo que apresentâmos á apreciação dos nossos camaradas.

                                                                                                              
Pereira da Silva

Capitão de Fragata
(Tomo L, nºs 1 a 7, 1919)  
 

A ACÇÃO EDUCATIVA DOS OFICIAIS

(…) Começou o orador por falar da disciplina, que definiu como 
sendo a conjugação dos esforços individuais, subordinados à orienta-
ção do conjunto; tocando ao de leve nos exemplos de disciplina que 
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a natureza nos oferece, citou o orador as varias formas de disciplina 
das colectividades humanas, nacional, associativa, industrial, religiosa 
e militar. Detendo-se nesta ultima, decompô-la nas duas modalidades – 
automatica e consciente: a primeira, forma antiga da disciplina militar, 
consistindo na criação de automatismos que regulam o procedimento 
individual; a segunda, forma mais perfeita, consistindo na abdicação 
consciente e voluntaria duma parte da liberdade individual em provei-
to da actividade colectiva, constitui o ideal da evoluçao da disciplina, 
sem contudo poder existir actualmente senão aliada à forma automati-
ca, pelo menos para as praças. Como em todos os fenomenos colecti-
vos, um dos factores mais importantes da disciplina militar, quer na sua 
parte automática, quer na consciente, é a influencia do meio, e esta in-
fluencia exerce-se principalmente pela acção educativa dos oficiais.(...)

  Começando pela acção educativa dos oficiais no campo da dis-
ciplina automatica, citou o orador como meios de exercer essa acção 
– a exigencia das formalidades disciplinares, a criação dos habitos de 
disciplina e a realização dos bons exemplos. Tratando dos primeiros 
desses meios, chamou a atenção dos ouvintes para o enorme erro que 
é querer prescindir das formalidades militares, que constituem como 
que o culto externo da disciplina, aconselhando-os a exigirem sempre 
a correcção das atitudes, a uniformidade dos movimentos, a execução 
das continencias, especialmente das praças novas, pois que essas atitu-
des e esses movimentos teem uma influencia poderosa sobre o espirito 
dos recrutas, onde traçam as linhas dominantes sobre que se faz a sua 
educação militar.

  Falando dos habitos de disciplina, aconselhou os novos oficiais a 
que não deixassem de exigir persistentemente o cumprimento de cada 
dever militar, pois so a pratica muito repetida dum acto, e sem interrup-
ções, pode criar o habito correspondente. Quanto aos exemplos, frisou 
a sua importancia, fazendo notar que as praças teem constantemente os 
olhos nos oficiais, e que o seu exemplo exerce sobre elas uma poderosa 
sugestão. (…)

  Passando á acção educativa dos oficiais no campo da disciplina 
consciente, o orador indicou como meios de exercer essa acção – edu-
cação individual das praças, interesse pelos seus direitos, cultura do 
amor da profissão e eficiencia do material. (…) Aconselhou em seguida 
o orador aos novos oficiais que não deixassem nunca de se interessar 
pelos direitos dos seus subordinados, afim de os incitar á reciproci-
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dade e que procurassem cultivar em si proprios o amor da profissão, 
para o melhor o poderem incutir no espirito das praças, pois que esse 
factor é duma importancia altissima na disciplina. Atacando finalmente 
o ultimo ponto – a eficiencia do material – que o orador declarou ser 
o elemento mais importante da disciplina consciente, lembrou que ela 
depende em grande parte dos oficiais encarregados dos diversos servi-
ços de bordo, aconselhando os ouvintes a que, desde os lugares mais 
modestos que desempenhassem a bordo, se esforçassem sempre pela 
realização da eficiencia do material que lhes fosse confiado, pois só 
assim poderiam interessar verdadeiramente as praças pelo serviço, e 
leva-las a integrar-se gostosamente numa organisação cuja harmonica 
actividade os apaixonasse. Como consequencia da eficiencia  do ma-
terial nasce o prestigio dos oficiais, que tão util é no ponto de vista da 
disciplina; o oficial deve ser capaz de fazer tudo o que as praças fazem, 
e muitas outras coisas que eles não são capazes de fazer; por esta forma 
se prestigia aos seus olhos.

  Tendo apontado assim os meios, pelos quais se pode exercer a 
acção educativa dos oficiais, e tendo a proposito de cada um deles dado 
um conselho aos seus ouvintes, considerou o orador quais os requisitos 
que estes deveriam ter para que tais conselhos fossem proveitosos. Era 
indispensavel que estivessem animados de dedicação ao serviço e para 
isso precisavam de ter o sentimento da realidade, isto é, ter consciencia 
do mundo em que viviam, e não permitir que a imaginação lhes conser-
vasse habitualmente o espirito num mundo alheio á realidade das coi-
sas. Na opinião do orador era este o ponto capital da palestra e sobre ele 
prendeu a atenção dos novos oficiais, pregando sobre o intelectualismo, 
essa grande pecha da educação das escolas, que estabelece o predomi-
nio exclusivo da vida intelectual sobre a vida de acção.

  Falando dos aspirantes do seu tempo, recordou o estado de es-
pirito em que embarcavam, e a preocupação estulta de intelectualismo 
que os levava a considerar todos os encargos de bordo como outras 
tantas chatices improprias de cerebros cultos. Alguns desses intelec-
tuais tornaram-se mais tarde em verdadeiros homens de acção, pelo 
esforço proprio vencendo a defeituosa educação escolar; quanto a ele, 
orador, começou a fazer-se luz no seu espirito, já em segundo tenente, 
quando um imediato de um navio-escola francês, em Cabo Verde, ao 
ouvi-lo lastimar-se por desempenhar numa canhoneira o lugar de ime-
diato, lhe manifestou a opinião de que este lugar era o mais agradavel 
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a bordo porque proporcionava o nobre prazer de manejar alguns centos 
de vontades, e porque era a alma duma organização bela como é uma 
guarnição disciplinada.

  Insiste ainda o orador na tara de intectualismo que a Escola em 
Portugal imprime sobre o adolescente e de que ele a custo se livra; e 
aconselha os novos oficiais a que resistam a essa influencia que tão 
prejudicial é para a Armada. E, terminando, lembra que se possa repu-
tar deprimente para um homem culto; porque é o somatorio dêsses mil 
esforços de detalhe, que nascem os ramos da actividade humana nas 
perfeitas organizações complexas e harmonicas que causam admiração 
e o nosso assombro.

(Tomo L, nº5, 1919)



O FUTURO DA PAZ E ESTABILIDADE   
NO MUNDO

A situação de segurança no mundo está num caminho de pro-
fundas alterações. Acumulam-se sinais que levam muitos analistas a 
concluir que as possibilidades de regresso a conflitos entre estados, 
inclusive entre as grandes potências, pode estar a deixar de ser uma 
possibilidade remota, senão quase inexistente no caso da segunda hi-
pótese. 

Depois de meio século de casos raros de confronto entre estados 
e de um curto interregno, após o fim da Guerra Fria, em que até os 
principais opositores dos EUA pareciam conformados com a supre-
macia da superpotência, estamos de volta a um ambiente de rivalidade 
e de competição por áreas de influência. 

Pelo que nos mostra a anexação da Crimeia e os conflitos no Mar 
do Sul da China, e, em geral, os programas de reequipamento militar 
da China e da Rússia, estas duas potências parecem determinadas em 
não contemporizar com a manutenção de uma ordem mundial lidera-
da pelos EUA, que consideram não servir os seus interesses. 
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Como tentarão alcançar o seu objetivo, num contexto em que a 
dissuasão nuclear continuará a ter um papel determinante e em que os 
interesses económicos exigirão sempre previsibilidade e estabilidade? 

Não obstante as dificuldades de fazer previsões no atual contexto 
geopolítico, parece claro que o posicionamento dessas duas potências, 
perante crises ou situações de instabilidade, tende a guiar-se mais pelo 
interesse em inviabilizar, ou pelo menos perturbar, o desfecho por 
que, regra geral, os EUA e o Ocidente lutam, independentemente da 
justeza da causa subjacente. O caso da crise na Venezuela, que deveria 
beneficiar de um esforço conjugado para pôr termo ao clima de deses-
pero e terror em que vive a população, é o mais recente exemplo dessa 
atitude. Mas em quase todas as situações de instabilidade se verifica a 
mesma postura. Veja-se também o caso da recetividade mostrada por 
Moscovo em “ouvir” as pretensões da Coreia do Norte, para preen-
cher o vazio resultante do impasse em que entrou agora o diálogo 
entre Pyongyang e Washington.

No campo militar, o que nos mostram os factos em desenvolvi-
mento é um investimento prioritário nos arsenais nucleares, para ga-
rantir um nível adequado de dissuasão, e em capacidades anti acesso 
(A2/AD), para afastar os EUA das suas áreas de influência, postura 
comum à Rússia e China. Em plano paralelo, mostram-nos uma ten-
dência de exploração da zona cinzenta entre guerra e paz, recorrendo 
a ameaças híbridas para evitar confrontações diretas, de que o caso do 
conflito na Ucrânia é a melhor e mais recente exemplificação desta 
orientação.

Esta análise – a confirmar-se correta – permite-nos concluir que 
poderemos continuar a contar com uma relativamente alta improbabi-
lidade de conflito direto entre as grandes potências, em parte impor-
tante, mas não em exclusivo, devido ao receio de um resvalar para o 
campo nuclear. 

No entanto, os conflitos internos e guerras civis, com o envol-
vimento, direto ou indireto, das três grandes potências e respetivos 
aliados, vão permanecer em níveis altos e com longa duração. Não 
se confirma o que se antecipava na visão otimística de americanos e 
europeus sobre a influência dos grandes princípios da democracia na 
redução das crises e conflitos armados. 

Aliás, os problemas começam com o facto de o número de demo-
cracias liberais e de economias capitalistas de mercado – que benefi-
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ciou de várias ondas expansionistas até há pouco mais de uma década 
– estar agora com uma tendência oposta. O número de democracias 
liberais, em 2018, baixou pela 13ª vez consecutiva e nada nos permite 
antecipar que a tendência se inverterá, para regressar ao ritmo de cres-
cimento que se verificava anteriormente, principalmente na sequência 
do fim da Guerra Fria. 

A expansão da democracia que tantas esperanças lançou sobre a 
possibilidade de um mundo mais estável está, afinal, a ser ultrapassa-
da por ondas de populismo e nacionalismo dirigidas por líderes auto-
ritários o que, no conjunto, subverte a coesão internacional que seria 
necessária para combater as ameaças prevalecentes.

A ideia de que o esforço pela manutenção de um clima propício 
aos interesses económicos iria contribuir para a redução do número, 
gravidade e duração dos conflitos no mundo, também não está a ter o 
peso esperado. 

Este quadro complica-se com a continuação do crescimento das 
despesas com os reequipamentos militares – 2,6% de 2017 para 2018, 
5,4% na última década e 76% nas duas últimas décadas – e com a per-
da da capacidade em que americanos e europeus (principalmente estes 
últimos) confiavam para, progressivamente, alargar a todo o mundo a 
ordem e os valores do Ocidente. Numa linha de orientação precisa-
mente contrária, a China tenta passar a mensagem de que a participa-
ção no processo de globalização não deve pôr em causa a cultura e 
valores próprios dos países, as suas ideologias e, de nenhuma forma, 
deve obrigar a adotar os mesmos compromissos e alinhamentos po-
lítico-ideológicos.  Estas diferenças de entendimento, aparentemente 
irreconciliáveis, vão continuar a impedir qualquer aproximação para 
alguma coordenação na resolução dos vários conflitos.

É uma situação esperada desde há mais de uma década, mas que 
se admitia ultrapassável. Não foi e tornou-se mais complexa com o 
facto de a atual administração americana não se mostrar disponível 
para manter a linha de orientação que permitiu criar e manter a ordem 
internacional que os EUA construíram com o apoio dos europeus, mas 
que deixou de beneficiar da liderança da potência hegemónica.

Com que poderão contar os europeus para evitar um conflito gra-
ve, neste contexto cada vez mais complexo, é a questão para que urge 
encontrar uma resposta. Não será, certamente pelo que se viu atrás, 
na importância da atração do seu “soft power”. Nem também no papel 
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do Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde o poder de veto 
dos cinco membros permanentes continua quase sistematicamente a 
impedir o seu funcionamento útil, principalmente nas circunstâncias 
em que seria mais precisa a cooperação internacional entre os cinco 
grandes. A situação tem-se tornado mais complexa porque ao tradicio-
nal confronto entre o bloco ocidental (EUA, França e Reino Unido) 
e a Rússia e China (ambos países numa linha de procura de formação 
do seu próprio bloco) juntam-se agora tensões entre os EUA e os seus 
dois principais aliados. 

O que fica de positivo, deste ambiente difícil, é muito pouco. 
Neste momento, apenas algum acordo na condenação das ambições 
nucleares da Coreia do Norte, o processo de paz alcançado no final de 
2018 no Iémen e várias operações de manutenção da paz totalizando o 
emprego de 90.000 efetivos em África e no Médio Oriente. Ficam de 
fora os problemas mais sérios, como é o caso da guerra civil na Síria, 
a anexação da Crimeia, as disputas no Mar do Sul da China, a instabi-
lidade na Líbia, os atropelos da governação de Maduro na Venezuela, 
para falar apenas nos que, de momento, estão mais candentes. Natu-
ralmente, todo este conjunto de dificuldades no seio da ONU não é 
mais do que o reflexo direto da deterioração que se tem verificado no 
clima geral de cooperação internacional.

Espera-se que os europeus possam contar com a NATO, como 
plataforma para uma ação coletiva, mas esta pode muito bem não ser, 
por várias razões – natureza da Aliança e área de responsabilidade –, 
a organização melhor configurada para o ambiente de segurança atrás 
referido. 

O que resta então? Resta o que, afinal, é o mais importante de 
tudo, mas também está a falhar. Pelo lado europeu, manter uma fren-
te unida e capacidade de intervenção, com a credibilidade necessária 
para garantir que a União Europeia possa ser olhada como um res-
peitável contribuinte ativo para a estabilidade e segurança no mundo. 
Pelo lado americano, o essencial seria reconhecer que a liderança da 
ordem e dos valores que o Ocidente adota exige a colaboração de alia-
dos firmes na relação transatlântica, tendo presente que é a esta que se 
fica a dever a paz e o progresso social nos últimos 70 anos. Não parece 
possível, porém, esperar que a atual administração americana, sob a 
palavra de ordem “America First” subscreva exatamente esta visão.
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UM MUNDO SEM FONTEIRAS?

É hoje claro que os que têm associado os avanços da globalização 
com o começo de um mundo sem fronteiras estão errados. 

Não obstante vivermos hoje um ambiente internacional muito 
mais interligado em vários campos – comercial, financeiro, cultural, 
etc. – e em que a importância das respetivas fronteiras tem diminuído, 
essa realidade não nos permite concluir que as fronteiras territoriais se 
tornaram algo de arcaico que pertenceu ao passado. Bem pelo contrário 
e também por causa da globalização. 

É verdade que, no período que se seguiu imediatamente ao fim 
da Guerra Fria, calculava-se que as prioridades de defesa passariam a 
focar-se sobretudo na proteção de interesses, onde quer que estivessem 
ameaçados. Essa visão levou a baixar a prioridade dada aos aspetos 
clássicos da defesa territorial a favor da capacidade de intervenção no 
exterior com uma aposta grande na mobilidade. No entanto, a forma 
como a situação de segurança entretanto evoluiu obriga a voltar a ter 
bem presente que, afinal, nem tudo pode ser globalizado e que, enquan-
to prevalecer o conceito de estado-nação – como a forma de as socie-
dades se organizarem – as fronteiras territoriais vão continuar a ter um 
papel incontornável. Nomeadamente, para o controle das “pontes” que 
a globalização vai abrindo e que, se deixadas sem vigilância, podem 
minar as bases em que assenta a individualidade e identidade nacionais, 
valores que, juntamente com a integridade territorial, continuam no cer-
ne do pensamento nacional.

Não é exatamente um regresso ao passado porque as circunstân-
cias e respetivos requisitos são muito diferentes, mas inclui aspetos des-
se passado. O mais surpreendente é o recurso a soluções clássicas para 
responder a ameaças e riscos que nada têm de clássico. Por exemplo, 
o recurso em crescimento ao emprego de barreiras físicas, como forma 
de suster as ondas de imigração clandestina provenientes de estados 
incapazes de proporcionar condições de vida minimamente razoáveis 
ou de não conseguirem tirar partido da globalização para diminuir as 
desigualdades económicas e sociais com países mais ricos. Uma situa-
ção a que várias regiões do mundo estão sujeitas, com destaque para a 
Europa e EUA. 

De facto, vai distante a época em que as barreiras se construíam 
como elemento da defesa militar do país, caso de que o mais célebre 
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exemplo histórico – e atração turística – é o da grande Muralha da Chi-
na. Sob esta conceção, talvez só se mantenha ativa uma situação em 
todo o mundo. Os chamados Muros de Israel (ou Muros da Cisjordânia) 
começados a construir em 2004 e presentemente com mais de 700 qui-
lómetros, apesar de considerados ilegais, desde o início, pelo Tribunal 
Internacional de Justiça.

Barreiras para suster excessos de imigração clandestina são assunto 
controverso embora não mereça contestação o reconhecimento de que as 
tentativas de circulação de pessoas, nos termos ilegais, caóticos e mas-
sivos em que se têm processado ultimamente, estão a constituir matéria 
séria de preocupação como elementos de potencial desestabilização nos 
países de destino e de trânsito. Por isso, algum controlo tem, necessaria-
mente, que ser imposto de modo a garantir uma forma eficaz de distinguir 
entre o que é tráfego lícito e ilícito. 

Na União Europeia – salvo a exceção de países na Europa Central 
que optaram pela medida drástica de barreiras, ou que no sul recusam 
receber navios com emigrantes recolhidos no mar em situações de perigo 
limite - tem-se adotado uma postura humanitária que apela a que se acei-
tem os que abandonam os seus países sem esperança de aí terem acesso 
a condições razoáveis de sobrevivência e procuram refúgio no exterior. 

Ninguém terá dúvidas, porém, que, mais tarde ou mais cedo, tornar-
-se-á evidente que a Europa não tem condições para sozinha dar guarida 
ao número crescente dos que não estão satisfeitos com as condições que 
o seu país lhes proporciona (até meados de maio, deste ano, entraram na 
Europa mais de 22.000 “refugiados”, que atravessaram o Mediterrâneo a 
partir da Líbia; um em cada 100 não sobreviveu às condições em que são 
feitas as travessias). 

Acabará por prevalecer a ideia de que sem limites e controlos a essas 
movimentações, a situação tornar-se-á insustentável, quer por razões eco-
nómicas e sociais, quer por razões de segurança. Este é o tema principal 
de preocupação de uma corrente de opinião que ganha cada vez mais es-
paço e que se mantém muita atenta e sensível a tudo o que possa afetar os 
equilíbrios sociais e culturais do seu país. A necessidade de trabalhadores 
estrangeiros que a Europa tem pela frente – circunstância em que Portu-
gal aparece projetado como necessitando de 1,5 milhões até 2050 – pode 
atrasar esse desfecho, mas não o evitará.

Os EUA, como país especialmente atrativo para imigrantes prove-
nientes dos países a sul que enfrentam maiores dificuldades – Honduras, 
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Guatemala, Equador, Salvador e o próprio México –, têm, neste campo, 
um problema de enorme dimensão. Significa isso que, ao contrário da 
postura europeia, estão na altura de enveredar pela mais drástica medi-
da de recurso a uma barreira ao longo dos mais de 3000 quilómetros de 
fronteira com o México, como pretende o Presidente Trump? 

A parte da opinião pública que constitui a base de apoio do Pre-
sidente pensa que sim, mas não as elites políticas do país ou mesmo a 
maioria da dos americanos (54% contra, 43% a favor).

Trump, no entanto, arrisca tudo – inclusivamente a impopularidade 
de um “shut down” governamental sem precedentes pela sua extensão 
– mostrando-se apenas interessado em ir ao encontro das preocupações 
dos que o ajudaram a ser eleito e a quem tinha prometido a «great, great 
wall», projeto associado ao seu lema de campanha e de mandato: ”Ame-
rica First”. O seu argumento desenvolve-se a partir da ideia de que o 
problema da imigração clandestina já entrou num patamar de crise, que 
só se resolverá com medidas radicais. No entanto, o que dizem os dados 
estatísticos não confirmam a teoria.

Embora a opinião pública americana pense, maioritariamente, que 
a grande parte dos imigrantes está numa situação ilegal, a percentagem 
de estrangeiros nessa situação ronda apenas 24% do total (só 45% dos 
americanos têm a perceção correta). Aliás, grande parte das situações 
ilegais resultam de entradas legais com visas cujos prazos foram exce-
didos, mas esta circunstância é também desconhecida de grande parte 
da população. 

Também não é evidente que a situação esteja em deterioração, an-
tes pelo contrário. De acordo com estimativas do Pew Research Center 
o número de imigrantes ilegais nos EUA baixou de 12,2 milhões em 
2007 para 10,7 milhões em 2016, declínio confirmado pelo decréscimo 
de detenções que passaram de um pico de 1,64 milhões em 2000 para 
cerca de 4000 em 2018.

Estas circunstâncias mostram que o Presidente está a dramatizar, 
para fins de política interna, uma situação que, embora precise de ser 
controlada mais eficazmente, não tem a sua solução restrita à adoção da 
medida mais drástica e de último recurso – a construção de uma barreira 
de mais de 3000 quilómetros. 

Trump esquece que o problema da imigração clandestina, antes de 
ser uma questão de barreiras, é um assunto simultaneamente político de 
relações internacionais, de métodos mais eficazes de controlo fronteiri-
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ço aproveitando as novas tecnologias – sensores e drones, por exemplo 
– e de novas regras e controlo das autorizações de estadia, campos em 
que parece que nem tudo o que é necessário está a ser feito. 

A Europa enfrenta o mesmo tipo de problemas, mas num contexto 
político muito mais complexo e com visões governamentais nalguns 
casos quase opostas sobre o que deve ser feito. Para tentar resolvê-los, 
a Europa precisa, como primeiro passo, de conseguir o consenso de que 
o controlo da situação só está ao alcance da Comissão, através de uma 
ação unificada, nunca dos países individualmente considerados. Como 
segundo passo, precisa de conseguir uma política concertada no plano 
do coletivo que evite que os países mais expostos se sintam compelidos 
a adotar as suas próprias políticas de proteção, como tem estado a acon-
tecer. De outra forma, o caos, que ameaça instalar-se, dificilmente será 
evitado. Pior, a coesão europeia ficará mais comprometida.

A EUROPA E O FUTURO DA NATO

O futuro da NATO encontra-se sob vários riscos. O que tem me-
recido mais atenção pública é o resultante das posições críticas do Pre-
sidente Trump sob a Aliança, em especial sobre o papel dos europeus. 
Curiosamente, é um risco que está a ser levado mais a sério pelo Con-
gresso dos EUA – quer entre democratas, quer nas fileiras republicanas 
– do que pelos europeus. É um risco importante, mas mais pela fragili-
zação que introduz na imagem da Aliança do que pela possibilidade de 
vir a pôr diretamente em causa a sua existência. Merece atenção, mas 
não é – longe disso, como veremos – o mais importante. Começo por 
ele, em qualquer caso.

Trump, num discurso muito confuso, tem combinado as críticas 
com a garantia de que “está a 100% com a NATO” e só espera que os 
europeus façam a sua parte. A garantia dada, no entanto, não tem chega-
do – longe disso – para sossegar os que já concluíram que o Presidente 
não vai deixar de questionar a permanência dos EUA, tema a que volta 
repetidamente no seu círculo íntimo, segundo fuga de informação reve-
lada pelo New York Times. 

O Congresso, tomando este risco muito a sério, decidiu elevar a 
sua oposição a esse desfecho com uma resolução – NATO Act Support  
(357 votos a favor e 22 contra) – que, no essencial, proíbe o uso de fun-
dos federais para uma eventual saída da NATO, entre várias declarações 
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expressas para valorizar a importância da Aliança. Nomeadamente, re-
forçando a relevância do compromisso de defesa coletiva, realçando o 
apoio ao ingresso do Montenegro, recomendando o financiamento da 
“European Deterrence Initiative”(programa iniciado na sequência da 
anexão da Crimeia pela Rússia) e, finalmente, concordando, sem qual-
quer outra exigência, com o compromisso europeu de colocar o nível de 
despesa em defesa nos 2% do PIB até 2024. 

Poderá então concluir-se que, no final, – graças, principalmente, às 
medidas do Congresso – a Aliança ficou a salvo de perder a participação 
do seu principal membro, nos tempos mais próximos? Seguramente que 
sim. Mas a questão que envolve a NATO não se resume à circunstância 
pontual da postura crítica da administração Trump. Aliás, as bases em 
que aparentemente o Congresso se baseia, para se opor às políticas de 
Trump, podem muito bem não ser as que mais interessam à Europa. De 
facto, a manter-se o que tem sido possível observar no passado recen-
te – excluindo a postura da atual administração –, os EUA mostram-se 
inclinados a manter uma visão unilateral da NATO, que não coincide 
com a dos europeus. Por exemplo, quando a encaram como uma organi-
zação de onde facilmente podem partir para a formação das coligações 
que melhor sirvam os seus empreendimentos, quer na vertente política 
– principalmente nesta –, quer na dimensão capacidades. No primeiro 
caso, para alargar a base de apoio internacional às ações a empreender, 
tornando-as mais facilmente aceites no contexto global e, principal-
mente, menos geradoras de resistências. No segundo, como um quadro 
de cooperação militar que permita integrar as capacidades de terceiros.

O problema da NATO é um assunto de fundo que se arrasta há 
bastante tempo e que tem a ver basicamente com dois aspetos: clarifi-
cação do seu propósito – defesa coletiva da Europa ou instrumento de 
intervenção global para a manutenção da paz e estabilidade no mundo 
– e a definição do tipo de parceria estratégica que deve ser estabelecida 
com a União Europeia, para harmonização com a sua Política Comum 
de Segurança e Defesa.

Barry Posen, entre outros conceituados académicos – alguns bem 
mais agressivos que Trump sobre a Aliança –, defende, há algum tem-
po, que os EUA já deviam ter entregue a liderança da NATO aos euro-
peus. Sven Biscop, num artigo recente para a revista “Nação e Defesa” 
do Instituto de Defesa Nacional, chamava a atenção para a insustentabi-
lidade, política e prática, da atual fórmula de convivência entre as duas 
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organizações, acabando por defender a solução de Barry Posen como a 
mais adequada sob uma perspetiva de longo prazo.

Não há muitos interessados com vontade de abordar esta questão – 
que é delicada  –, mas há muito que se tornou por demais evidente que 
a defesa europeia, mais tarde ou mais cedo, não pode deixar de estar sob 
a responsabilidade primária dos europeus, através das suas próprias es-
truturas, sem prejuízo, certamente, da assistência dos EUA, através da 
NATO. Não faltam sinais, há mais de uma década, de que este desfecho 
tem vindo a tornar-se cada vez mais incontornável. Trump está apenas a 
apressá-lo, mas, como de costume, com os piores argumentos – crítica 
exagerada ao que chama défice de comprometimento europeu – e de 
uma forma tão pessoal que leva parte dos observadores a pensar que, 
findo o seu mandato, tudo volta atrás. Não volta, mesmo que o habitual 
desenvolvimento lento da situação possa dar essa impressão ou manter 
essa esperança.

Dir-se-á que estando a Europa afastada das condições internas ne-
cessárias para levar o projeto acima referido para a frente – que pres-
supõem uma coesão sem linhas de quebra –, são reduzidas as hipóteses 
de o concretizar de uma forma em que todos acreditem e se disponham 
a viabilizar. Mesmo tendo presente que é o final para que aponta a Es-
tratégia Global da União Europeia, entretanto acordada, quando se diz: 

«Precisamos de uma Europa mais forte. É isso o que os nossos 
cidadãos merecem. É isso o que o mundo espera.» 

Os líderes nacionais europeus não ignoram que estas pretensões de 
autonomia estratégica – aspiração indissociável de uma identidade pró-
pria – são incompatíveis com a atual dependência militar dos EUA, no 
campo da defesa e segurança europeia, e com o facto de estarem mili-
tarmente limitados a uma capacidade expedicionária para intervenções 
no exterior na gestão de crises fora do espectro mais exigente. 

Uma coisa é certa. Não se pode esperar conciliar o que é inconci-
liável, nem esperar que o tempo esteja sempre pelo nosso lado. A ob-
servação da evolução da situação de segurança e as dificuldades atuais 
de formulação de uma visão comum, entre os dois lados do Atlântico, 
sobre alguns aspetos concretos da atualidade internacional, não dão 
grande margem de manobra para manter em aberto a opção final. A 
clarificação vai ter que chegar, eventualmente mais depressa do que se 
imagina. Volto a este assunto, no texto seguinte, a propósito das come-
morações dos 70 anos da NATO.
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A NATO E A AUTONOMIA ESTRATÉGICA  
DA EUROPA

Ao contrário do habitual, as comemorações dos 70 anos da NATO 
não foram marcadas por qualquer decisão de grande projeção político-
-militar. Uma situação muito diferente do sucedido em 1999, a propósi-
to dos 50 anos, e de 2009, por ocasião dos 60 anos. Nas comemorações 
de 1999, formalizou-se o primeiro alargamento a Leste pós-Guerra Fria 
(o 4º na história da Aliança), com a admissão da Hungria, Polónia e da 
República Checa. Nas de 2009, foi oficializado o regresso da França 
à estrutura militar, pondo fim a 43 anos de afastamento, e foi dado o 
terceiro passo do alargamento a Leste (o 6º alargamento da sua história) 
com a admissão de dois novos membros (Albânia e Croácia).

Como se verá ao longo deste texto, a ausência de qualquer deci-
são importante, especialmente preparada para a ocasião, não ficou a 
dever-se à falta de assuntos a tratar. Teve apenas a ver com a falta de 
condições políticas no relacionamento transatlântico, por razões conhe-
cidas que também explicam porque se decidiu baixar o nível político 
da cimeira para o plano dos ministros dos Negócios Estrangeiros, em 
vez do dos Chefes de Estado e de Governo. Aliás, o próprio Secretário-
-geral da NATO não se furtou a reconhecê-las publicamente e com toda 
a solenidade, perante uma sessão conjunta do Congresso dos EUA, o 
evento principal das comemorações. 

«The Alliance isn’t as like-minded as it once may have been. Ques-
tions are being asked on both sides of the Atlantic about the strength of 
the Alliance»

Temos um exemplo simples desta realidade na resposta que o lado 
americano deu às explicações do Secretário-geral sobre o esforço para 
corrigir o desequilíbrio dos gastos em defesa de que se queixam os 
EUA. Estes, não se mostrando sensíveis aos progressos, responderam 
criticamente a lembrar, desta vez pela voz do vice-presidente, que a 
NATO é um pacto de defesa mútua e não um acordo de segurança uni-
lateral.

Nessa ocasião solene, a Aliança merecia mais do que ter os seus 
membros a discutir o futuro apenas à volta da simples questão do teto 
mínimo das despesas com a defesa. Até porque, malgrado as muitas 
divergências entre os EUA e a Europa – no campo comercial, climático, 
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no caso do Irão, na situação de Israel, etc. – a NATO tem em curso, no terre-
no, uma colaboração transatlântica muito mais relevante e positiva do que 
deixam antever os discursos. A destacar, entre outras iniciativas, os 4400 
efetivos presentemente estacionados na Polónia e a proposta americana, 
apresentada sob a designação “Four Thirties” que acrescentará à capacida-
de de reação 30 batalhões mecanizados, 30 esquadrilhas aéreas, 30 navios 
de guerra, um conjunto que será mantido a 30 dias de prontidão, como par-
te de um conceito de dissuasão assente na capacidade de rápida deslocação.

Mesmo admitindo que o nível de despesa tem a sua importância 
– e tem indiscutivelmente –, não é obviamente o elemento decisivo de 
que depende a solidariedade que deve presidir entre todos os seus mem-
bros. Muito menos será garantia de que, gastando mais, a NATO ficará 
militarmente mais forte. Os assuntos importantes que interessaria deba-
ter têm que visar mais longe e mais fundo para eliminar desconfianças 
e fomentar a visão comum que tem faltado.

Nesse contexto complexo, existem várias e importantes questões, 
mas continua a faltar vontade política para as encarar. Existem duas 
particularmente importantes. Primeira, decidir sobre como preparar o 
futuro das relações transatlânticas, num contexto de segurança que está 
a regressar a alguns aspetos próprios do que foi a Guerra Fria. Segunda, 
decidir em que bases deve assentar a parceria estratégia NATO/União 
Europeia, que continua sem definição sobre se deve basear-se numa 
divisão de trabalho de natureza funcional ou geográfica, eventualmente, 
numa combinação destas duas possibilidades. 

A NATO está envolvida num processo de mudança da sua natureza 
cujo pretendido desfecho não está devidamente clarificado. Hesita-se 
entre uma postura de Aliança essencialmente militar, sob o propósito de 
proteger as democracias que fazem parte do Pacto, ou uma organização 
para promover a expansão dos valores democráticos, que foi a base da 
decisão de avançar com o alargamento a Leste. Desde a administra-
ção Clinton, inclusive, que os EUA apostam na segunda modalidade, 
enquanto os europeus tentam manter como prioritária a primeira, em-
bora divergindo sobre o flanco – leste ou sul – que deve receber o foco 
principal de atenções. Qual a alternativa que a administração Trump 
pretende favorecer – se alguma destas duas – é assunto não esclarecido, 
mas tudo parece indicar que estará mais alinhado com os que pensam 
que foram alguns excessos do alargamento a Leste que desencadearam 
as dificuldades por que passa o atual relacionamento com a Rússia. 
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Não é claro, também, se os EUA estão dispostos a conciliar a recla-
mação de maior esforço europeu no campo da defesa com a aceitação 
de que a Europa se torne um centro de poder independente, como ini-
cialmente concebido pela administração Truman, por ocasião da criação 
da Aliança. Por essa altura, a administração americana não se poupava a 
esforços, quer pela voz do Presidente, quer pela do Secretário de Esta-
do, Dean Acheson, para deixar claro que o propósito da Aliança não se 
resumia a conter a ameaça soviética que então se começava a desenhar. 
Incluía também contribuir para um novo sentido de unidade entre os 
europeus e desenvolver um relacionamento transatlântico que, embora 
liderado pelos EUA, deveria representar uma parceria entre iguais.

“As Truman and Acheson made clear on that memorable night in 
1949, fostering European integration was an intrinsic part of the Atlan-
tic project from its very beginning»

Só depois de os EUA consolidarem a sua hegemonia, com o de-
correr da Guerra Fria, é que apareceu uma corrente de opinião nos EUA 
que considera que a autonomia estratégica da Europa virá em detrimen-
to da NATO e dos interesses americanos, concluindo que as preten-
sões europeias nesse campo, aliás expressas na Estratégia Global, não 
devem ser encorajadas, muito menos apoiadas. 

No entanto, muito ao contrário do que pensam os que têm esses 
receios, a Europa nunca deu qualquer sinal de querer virar as costas 
à NATO. Bem pelo contrário, como deixa claro o Tratado de Lisboa:

Artigo 42º – «A política da União, na aceção da presente secção, 
não afetará o carácter específico da política de segurança e de defesa de 
determinados Estados-Membros, respeitará as obrigações decorrentes 
do Tratado do Atlântico Norte para certos Estados-Membros que veem 
a sua política de defesa comum realizada no quadro da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (NATO) e será compatível com a política de 
segurança e de defesa comum adotada nesse âmbito».

Parece uma posição clara, mas na realidade não tem chegado 
para definir os termos em que deve funcionar a relação estratégica 
entre a NATO e a União Europeia, nem permitido desfazer o impasse 
em que a situação se mantém. Para além das hesitações americanas 
em encorajar uma mais alargada autonomia estratégica no setor da 
defesa, há várias dificuldades do lado europeu. 

A Europa do Leste – que sente diretamente uma presença russa 
crescentemente pressionante – e o setor cético europeu também receiam 
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que maior autonomia pode levar a um afastamento ou menor envol-
vimento dos EUA, quando é nas capacidades destes – e não nas dos 
europeus – que confiam para a proteção da sua integridade. Obviamen-
te, esta posição, que é liderada sobretudo pela Polónia, ao preferir um 
relacionamento direto com os EUA, acaba por reverter em prejuízo da 
coesão de que depende, quer a NATO, quer a União Europeia.

Não é provável que estas preocupações desapareçam enquanto não 
for possível estabelecer um quadro clarificador das bases em que deve 
assentar uma eficaz e duradoura parceria entre a NATO e a União Eu-
ropeia, o que não foi conseguido de forma satisfatória até hoje, não 
obstante algumas tentativas.

Não será difícil de compreender que qualquer avanço útil nesse 
sentido está dependente, em primeira instância, de um esclarecimento 
sobre como a União Europeia pretende complementar a autonomia es-
tratégica que tem em algumas áreas (no comércio, economia, clima e, 
parcialmente, nas relações internacionais) com uma postura equivalen-
te, no campo da defesa. No mínimo, para pôr termo à atual dependência 
excessiva das capacidades militares dos EUA, o que, a continuar a ser 
descurado, fragilizará a posição de ator estratégico nas outras áreas. 

O lançamento da “Permanent Structered Cooperation”, em 2017, 
que visa alguma integração das defesas europeias, será um dos mais 
importantes passos nesse sentido. Será a medida que permitirá dar à 
aspiração política expressa na Estratégia Global uma dimensão cor-
respondente em capacidade militares, única forma de evitar – como 
lembra Sven Biscop – que a estratégia ambiciosa da União Europeia 
não passe de uma alucinação sem quaisquer consequências práticas. 
A adoção de uma nova estratégia – lembra de novo Biscop – não pode 
deixar de obrigar a uma reconsideração da posição tradicional seguida 
até então sobre a forma de encarar o papel europeu na gestão de crises 
e defesa territorial. 

Aliás, é difícil imaginar que possa divergir de uma conceção de 
corresponsabilidade NATO-União Europeia, mas com os europeus 
como primeiros responsáveis, portanto líderes do respetivo processo. O 
que quer que se organize diferente deste princípio criará uma fragilida-
de na Europa que é, evidentemente, incompatível com o estatuto que os 
seus líderes definiram como objetivo e com o próprio projeto europeu. 

O desafio é grande. Certamente maior agora, com a diminuição, 
no Parlamento Europeu, da vantagem dos que “querem mais Europa” 
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sobre os que “querem menos Europa”, tal como resultou das eleições de 
26 de maio. Calcula-se que este desfecho não tenha sido pior – como se 
esperava – porque, afinal, muitos dos que “querem menos Europa” não 
levam a sua postura ao ponto de se colocarem contra o projeto europeu. 

Saberão, certamente, que a Europa não tem alternativas, goste-se 
ou não da consolidação da União sob a direção de uma Comissão pres-
tigiada e forte. No campo da defesa, parece não restar à Europa senão 
preparar-se para poder confiar nas suas próprias capacidades para fa-
zer face aos desafios geopolíticos que tem pela frente. Se não for por 
opção deliberadamente escolhida, será, com grande probabilidade, por 
necessidade decorrente da evolução do mundo por caminhos claramen-
te perigosos. Aliás, só dessa forma, se conseguirá demonstrar que a sua 
participação na NATO, em vez de ser o encargo de que se queixa o Pre-
sidente americano, é um multiplicador de força que valorizará a Aliança 
de forma substantiva, quer no campo político, quer no campo militar. 

Como objetivo, para a Europa trata-se de reunir as capacidades 
militares – seguramente algumas de natureza coletiva e com uma ex-
pressão maior da que se verifica na NATO – que permitam um claro 
nível de autonomia estratégica, quer no campo da gestão de crises, quer 
no da defesa, conforme se explicou acima. 

Obviamente, a questão do nível de despesas acabará por se colo-
car, mas de forma diferente. Não como uma meta ou compromisso a 
observar, mas como um requisito decorrente do objetivo estratégico de 
a União Europeia se tornar num parceiro cuja colaboração a superpo-
tência não possa dar-se ao luxo de prescindir. Quanto maiores forem as 
assimetrias nas possibilidades de intervenção militar, menos a grande 
potência se sentirá motivada a procurar integrar as diferenças de per-
ceção num quadro em que todas as partes se sintam confortáveis. Isto 
é, dito por outras palavras, quanto menores forem as capacidades de 
participar, menores serão as possibilidades de influenciar o processo de 
decisão da grande potência. Naturalmente, ninguém pode esperar que, 
nesse quadro, a Europa consiga manter o atual nível de despesa em De-
fesa (1,4% do PIB) bem abaixo do que, regionalmente, se verifica nas 
Américas (4,4%) e na Ásia e Oceânia (3,3%).
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NOTA INTRODUTÓRIA

Este semestre caracterizou-se pela realização de inúmeros eventos, 
que se descreverão mais adiante, que contaram com a participação e 
presença de muitos consócios. O momento mais marcante do semestre 
foi a mudança dos Corpos Gerentes e Comissões do Clube, após a 
conclusão de mais um mandato de gestão. Em conformidade com os 
Estatutos e Regulamento Interno, a Direção cessante apresentou no dia 
14 de março o seu Relatório Anual e de Contas de 2018 à Assembleia 
Geral, o qual foi aprovado e ditou praticamente o encerramento do 
mandato. No entanto, não se tendo registado nenhuma candidatura para 
o mandato seguinte (2019-2021), o Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral teve que adiar o processo eleitoral sine dia, tendo entretanto 
surgido uma Lista candidata que foi eleita a 7 de junho. Os novos Corpos 
Gerentes e Comissões tomaram posse no dia 14 de junho, praticamente 
no final do semestre. Esta situação suscitou alguma preocupação para 
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o futuro do Clube, perante um período anormalmente dilatado sem 
que um grupo de sócios se predispusesse a candidatar-se à gestão do 
Clube. No entanto, embora tendo surgido um pouco tardiamente, a 
nova equipa de Corpos Gerentes e Comissões apresentou-se com uma 
atitude bastante determinada em gerir os destinos do nosso Clube para 
o próximo biénio.

Mais um novo ciclo que se inicia, numa dinâmica de permanente 
regeneração, que perpetuará o Clube Militar Naval.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NO PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 2019

•	Sessão Temática | “A participação do NRP Viana do Castelo na 
Operação Mar Aberto (Golfo da Guiné)”

(Dia 17 de janeiro): A sessão iniciou-se com a apresentação dos ofi-
ciais que guarnecem esta unidade naval, tendo de seguida sido feita 
uma apresentação da missão que o navio fez recentemente ao Golfo da 
Guiné, no âmbito da Cooperação no Domínio da Defesa, realizada pelo 
consócio capitão-de-mar-e-guerra Nuno Noronha Bragança, na sua 
qualidade de Comandante da Unidade Tarefa. A Marinha Portuguesa 
desenvolve há muitos anos diversos programas de cooperação militar 
com os países da CPLP, tendo esta missão constituído mais um signifi-
cativo contributo neste domínio. 
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•	Apresentação de Obras e Tertúlia alusiva ao Comandante   
Carvalho Araújo 
(Dia 22 de janeiro): Esta tertúlia girou em torno da obra e da figura do 
Comandante Carvalho Araújo, figura ímpar da nossa história do Séc. XX, 
ao tombar em combate numa luta desigual com um submarino alemão, 
quando tentava proteger um navio com 206 passageiros, ao largo dos 
Açores. O Comandante Carvalho Araújo tinha 37 anos quando morreu 
em combate, mas a sua vida foi algo preenchida, tendo ocupado diversos 
cargos militares e políticos, entre os quais o de Governador do Distrito de 
Inhambane, em Moçambique. Esta sua função, enquanto Governador, foi 
o mote para o lançamento de uma obra escrita pelo próprio, precisamente 
o “Relatório acerca da administração do distrito de Inhambane”, com 
apresentação por parte da Dra. Fernanda Rollo e estudo introdutório 
das Dra. Ana Paula Pires, Dra. Rita Nunes e Dra. Margarida Portela. A 
obra em apreço é notável por evidenciar, por parte do seu autor, um 
pensamento e cuidado moderno e progressista para a época. A figura do 
Comandante Carvalho Araújo foi igualmente relembrada pelas obras, já 
anteriormente lançadas, “Se eu morrer, publica isto” de Ioli Campos e 
“14.10.1918: O derradeiro combate do Augusto Castilho”, coordenado por 
Augusto Salgado e Alexandre Cartaxo, tendo suscitado uma interessante 
tertúlia em seu torno. O CMN prestou desta forma, singela mas muito 
significativa, homenagem ao Comandante Carvalho Araújo, um militar 
exemplar que prestou o supremo sacrifício por Portugal, e cuja fotografia 
é orgulhosamente exibida na sala da Assembleia Geral deste Clube, para 
que a sua memória perdure. Tombou em combate a 14 de outubro de 1918.
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•	Sessão Temática | “Ciberespaço - Nova dimensão de conflitos. 
Oportunidades e ameaças” 
(Dia 24 de janeiro): Esta sessão contou com a presença do Dr. 
Jorge Aranda e do capitão-de-mar-e-guerra Fialho de Jesus 
como oradores. A sessão iniciou-se com uma apresentação sobre 
organização nacional em matéria de ciberdefesa, pelo comandante 
Fialho de Jesus, chefe do Centro de Ciberdefesa das Forças 
Armadas, que serviu de enquadramento da audiência. De seguida, 
o Dr. Jorge Aranda (Diretor de Serviços de Segurança e Defesa 
do Ministérios dos Negócios Estrangeiros) fez uma abordagem 
às novas ameaças, designadamente as denominadas ameaças 
híbridas, de difícil definição e caracterização, mas bastante 
presentes no nosso quotidiano. A sessão contou ainda com a 
presença do Embaixador Luís Barreira de Sousa (Embaixador 
para a Ciberdiplomacia), do Vice-CEMA vice-almirante Novo 
Palma e do Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança 
contra-almirante Gameiro Marques que intervieram no debate 
e acrescentaram elementos de informação que enriqueceram o 
conhecimento dos presentes. Esta sessão foi transmitida via Skype 
para um grupo de aspirantes da Escola Naval possibilitando uma 
vez mais partilhar estas atividades à distância com os consócios do 
Clube Militar Naval.
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•	30º Aniversário da sede do CMN 
(Dia 25 de janeiro): Neste dia celebrou-se o 30º aniversário da 
atual sede do CMN, sita na Avenida Defensores de Chaves, junto 
ao Saldanha. Esta sede foi inaugurada pelo então Presidente da 
República, Dr. Mário Soares, após um longo processo de mudança 
das anteriores instalações, junto ao Marquês do Pombal. Para 
marcar esta data festiva, realizou-se uma singela cerimónia de 
evocação desta efeméride, na magnífica Sala D. Luiz I, tendo 
estado presentes diversos consócios, entre os quais elementos 
dos Corpos Gerentes do CMN de 1989 designadamente os 
respetivos Presidentes de então (Direção, Mesa da Assembleia 
Geral, Comissão Revisora de Contas e Comissão de Redação dos 
Anais), seguido de um jantar de convívio envolvendo igualmente 
os Corpos Gerentes atuais. A cerimónia consistiu numa alocução 
do atual Presidente da Direção, capitão-de-mar-e-guerra Cavaleiro 
Angelo, que fez um ponto de situação sucinto do atual estado do 
edifício e da sua massa associativa, a título de enquadramento 
atual. De seguida, o então Presidente da Direção em 1989, contra-
-almirante Calceteiro Serafim, proferiu uma alocução trazendo à 
memória dos presentes aqueles tempos, de mudança entre sedes, 
e de todo o esforço e empenho daqueles que tornaram possível a 
ocupação de tão nobre espaço no Saldanha. O contra-almirante 
Calceteiro Serafim terminou a sua alocução, citando-se a si próprio 
no discurso de inauguração da então nova sede do Clube, perante o 
então Presidente da República e outras distintas individualidades, 
e que merece a pena ser aqui recordado: “Para a Marinha e para 
o País, a inauguração da sede do Clube Militar Naval representa 
acima de tudo a garantia de que o Clube, renovado no aspeto 
mas imutável no espírito, continuará a prosseguir os seus nobres 
e patrióticos objetivos estatutários. E tal como no passado, 
conservando a independência de que os sócios são tão ciosos e 
que tão bem o caracteriza, o Clube escolherá a sua própria via, 
alicerçada no amor à Marinha e a Portugal, nos ditames da virtude 
e da honra e no respeito pelas instituições. Vivem-se tempos 
difíceis mas aliciantes. As profundas e rápidas mutações sociais 
e políticas levam a equacionar o papel dos militares e por isso o 
dos nossos associados. A escassez dos recursos exige a conjugação 
de esforços com vista a potenciar o aproveitamento eficiente das 
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novas tecnologias, dos novos processos e dos novos instrumentos. 
Os desafios que esta situação apresenta serão enfrentados pelos 
sócios do Clube da mesma forma que outros o foram no passado. 
O Clube Militar Naval não regateará esforços para continuar a 
desempenhar o insubstituível papel de catalisador da vontade e 
do querer dos sócios, projetando os seus anseios e realizações, 
verdadeiro elo de ligação à sociedade, à cultura e à ciência. Através 
da expressão livre das ideias, do confronto leal das opiniões, da 
crítica desassombrada mas construtiva, da convivência informal 
mas respeitosa, a sede do Clube, espaço de cultura e liberdade, 
será o local privilegiado para juntar as energias dos mais novos 
com o saber e a experiência dos mais velhos, com o mesmo desejo 
de que Portugal seja mais próspero, mais justo, mais solidário. 
O Clube assume, pois, conscientemente, as responsabilidades que 
pela sua história, prestígio e tradições lhe competem. Servir o 
País, animar e favorecer a Marinha conservando as suas gloriosas 
tradições foram os objetivos do passado, são os objetivos do 
presente e serão os objetivos do futuro. Os ideais da liberdade, da 
cultura, do progresso, da solidariedade e do amor à Marinha e a 
Portugal sempre foram, e continuarão a ser, os alicerces em que 
assenta a “maneira de ser e de estar” do Clube Militar Naval e dos 
seus sócios.” (contra-almirante Calceteiro Serafim, 25 de janeiro 
de 1989)
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•	Apresentação e tertúlia da obra | A Grande Guerra no Atlântico 
Português. Volume II       
(Dia 30 de janeiro): Decorreu no CMN a apresentação do livro A 
Guerra no Atlântico português - Vol. II, da autoria do Prof. Dr. Antó-
nio José Telo e do capitão-de-mar-e-guerra Augusto Salgado. O even-
to contou ainda com a presença do tenente-general Mário Oliveira 
Cardoso, ex-Presidente da Comissão Coordenadora das Evocações 
do Centenário da I Guerra Mundial, que fez a apresentação do livro, 
bem como do editor Dr. Victor Raquel, da editora Fronteira do Caos. 
Os autores ofereceram gentilmente ao CMN um exemplar de cada um 
dos volumes, que irão constar na respetiva biblioteca para consulta 
dos consócios.

•	Jantar com Prova de Vinhos CARMIM 
(Dia 2 de fevereiro): Este jantar de vinhos foi patrocinado pela 
CARMIM – Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz – que 
gentilmente ofereceu os vinhos degustados durante o jantar, e que 
contou com casa cheia. Ao longo do jantar, o enólogo desta produtora, 
Tiago Garcia explicou detalhadamente as características dos vinhos que 
estavam a ser servidos, ajudando os presentes a interpretar os sabores 
degustados. De destacar o vinho que acompanhou o prato principal, 
marca Caravela, que constitui uma edição especial comemorativa dos 
100 anos da presença da Marinha no Alfeite. Este fantástico vinho 
encontra-se disponível para venda no Clube Militar Naval.
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•	Apresentação do Livro e Debate | Portugal e a Guerra de África 
(Dia 13 de fevereiro): Foi realizada uma sessão de debate sobre a 
participação da Marinha na Guerra de África, a qual foi antecedida 
pela apresentação do livro Portugal e a Guerra de África da autoria 
do vice-almirante Pires Neves (antigo comandante do NRP Alfange 
entre 1970 e 1972, na Guiné) e vice-almirante Rebelo Duarte 
(antigo oficial da guarnição do NRP Álvares Cabral entre 1969 
e 1971, em Angola e Moçambique). A primeira parte da sessão 
consistiu na apresentação do livro mencionado, que esteve a cargo 
do capitão-tenente Rodrigues da Costa, ele próprio um antigo 
comandante de várias lanchas na Guiné-Bissau e em Moçambique, 
durante aquele conflito. Trata-se de uma obra que se centra no 
teatro de operações da Guiné, relatando sobretudo o emprego dos 
meios navais naquele esforço militar. Os dois autores efetuaram 
também uma pequena alocução sobre o processo de elaboração 
da obra, que consistiu numa apurada e exigente pesquisa do 
extenso espólio histórico existente e tirando igualmente partido 
da recente desclassificação de alguns documentos relacionados 
com aquele período da história portuguesa. De seguida, usaram 
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da palavra dois antigos comandantes que serviram em teatros de 
operações diferentes. O contra-almirante Gonçalves Cardoso, 
foi comandante do Destacamento de Fuzileiros Especiais nº 2 
(DFE2) em comissão de serviço em Angola entre 1972 e 1975, 
tendo testemunhado o processo de transição para a independência 
daquele país africano. Na sua alocução partilhou com os presentes 
a sua experiência vivida naquele cenário, com um detalhe histórico 
precioso. A história deste DFE2 encontra-se bem detalhada num 
livro intitulado “Fuzileiros Especiais Prontos para o Combate. O 
DFE2 - Angola 1973-1975”, da autoria de António Vasconcelos 
Raposo, um antigo oficial de Marinha da Reserva Naval e à época 
o 4º oficial do DFE2, e que se encontrava presente na audiência. 
Partilhou igualmente a sua experiência o capitão-de-mar-e-guerra 
Costa Correia, antigo comandante da lancha de desembarque 
grande “Montante”, na Guiné, entre 1969 e 1971. A participação 
deste tipo de navios nos rios da Guiné foi de excecional importância 
na manobra e projeção das forças de fuzileiros e outras, em que o 
perigo espreitava a cada momento. O comandante Costa Correia 
participou na célebre operação Mar Verde, que se encontra 
relatada em diversas obras, tendo partilhado com a audiência o 
seu testemunho na primeira pessoa. Após a introdução ao debate 
com as alocuções mencionadas, vários consócios também eles 
antigos combatentes na Guerra de África usaram da palavra para 
relatar as suas experiências e vivências nos diferentes teatros em 
que a Marinha esteve presente, fosse com navios fosse com forças 
de fuzileiros. Foi uma noite histórica no CMN, pela oportunidade 
rara de reunir muitos oficiais de Marinha que muito deram pelo 
seu País no período de 1961 e 1974. Foi bem patente a atmosfera 
de satisfação neste reencontro de antigos camaradas de armas com 
um passado em comum e bastante marcante. A temática da Guerra 
que Portugal travou em África entre 1961 e 1974 é ainda algo 
incómoda e de difícil abordagem. No entanto, temos a felicidade de 
ainda ter entre nós muitos atores desses tempos, cujos testemunhos 
e experiências são valiosos. O Clube Militar Naval é um espaço 
onde esses testemunhos devem ser verbalizados e partilhados, pelo 
que esta temática irá ter continuidade na sua exposição, análise e 
registo.
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•	Jantar Dia dos Namorados 
(Dia 14 de fevereiro): O CMN organizou neste dia um jantar 
especial Dia dos Namorados, à semelhança de anos anteriores. Com 
uma ementa especial comemorativa da data, foi um jantar muito 
participado pelos consócios do CMN e seus cônjuges/namoradas(os) 
que acolheram o convite do CMN e festejaram a efeméride.

•	Sessão Temática | “As NATO Force Integration Units” 
(Dia 21 de fevereiro): Esta sessão teve como orador convidado 
o consócio capitão-de-fragata Pedro Santos Jorge, recentemente 
regressado de uma comissão de serviço na NFIU da Polónia. O 
orador partilhou com a audiência a sua experiência, descrevendo com 
rigor a atualidade a questão da defesa do setor leste da NATO e das 
medidas que os Aliados têm implementado por forma a tranquilizar 
as populações dos países aliados do leste europeu, que se confrontam 
com uma permanente tensão política e militar na região. A NATO 
tem intensificado a sua presença na região, naquilo que muitos 
observadores consideram ser um novo período de “guerra fria”.
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•	Apresentação do Livro | Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa | 
Primeiras obras de marinharia e guerra marítima 
(Dia 27 de fevereiro): Participaram na apresentação, para além do 
coordenador do volume, consócio capitão-de-mar-e-guerra António 
Costa Canas, os apresentadores da obra, consócio capitão-de-fragata 
Jorge Semedo de Matos e Professor Doutor Francisco Contente Do-
mingues, assim como os diretores da coleção, Professores Doutores 
Carlos Fiolhais e José Eduardo Franco.
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•	Conversas de Câmara | NRP Comandante Roberto Ivens 1976-79 
(Dia 28 de fevereiro): Nesta sessão de Conversas de Câmara, estiveram 
presentes os oficiais que, na sua maioria, prestaram serviço no NRP 
Comandante Roberto Ivens entre 1976-1979. O evento foi transmitido 
por skype contando com a presença do consócio Aires da Silva que 
se encontra a residir em Luanda e que pode participar na sessão. O 
consócio vice-almirante Botelho Leal, antigo oficial imediato daquele 
navio, fez uma breve introdução para dar o mote, passando em revista 
alguns acontecimentos de então, numa viagem que percorreu mais de 
40 anos. De seguida, vários dos presentes também partilharam as suas 
memórias e reviveram experiências. O evento permitiu sobretudo 
criar uma oportunidade para reunir camaradas que já não se viam há 
muitos anos, nalguns casos.

•	Semana da Lampreia 
(De 27 de fevereiro a 6 de março): Esta iguaria, muito apreciada por 
inúmeros consócios do CMN, esteve disponível para degustação nos 
menus de almoço e jantar do restaurante.

•	Dia da Mulher 
(Dia 8 de março): O CMN celebrou o Dia da Mulher através da criação 
de um menu especial Dia da Mulher que esteve disponível a todas a 
nossas consócias e sues convidados no almoço e jantar do restaurante.
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•	Lançamento do Livro: Os Falcões do Biafra 
(Dia 12 de março): O livro da autoria do consócio capitão-de-fragata 
Fernando Cavaleiro Angelo, contou com a apresentação do consócio 
vice-almirante Rebelo Duarte, que proporcionou aos presentes uma 
brilhante síntese da obra em termos do seu conteúdo.

•	Assembleia Geral Ordinária do CMN 
(Dia 14 de março): Esta Assembleia Geral ordinária teve como principais 
pontos em agenda a apreciação e votação do Relatório Anual e de 
Contas de 2018, bem como a discussão da revisão dos Estatutos e do 
Regulamento Interno. Desta sessão, resultou a aprovação do Relatório de 
Contas de 2018 e foi criada uma Comissão de Revisão dos Estatutos e do 
Regulamento Interno, constituída por alguns consócios e presidida pelo 
consócio vice-almirante Silva Carreira, a qual oportunamente apresentará 
uma proposta a ser discutida e, eventualmente, aprovada em Assembleia 
Geral. Foi uma sessão concorrida e participada, tendo sido discutidos os 
principais assuntos relacionados com o Clube. 



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL238

•	Entrega do exemplar nº 1 da Medalha do Dia da Marinha 2019 a 
S. Exa. o ALM CEMA 
(Dia 9 de abril): Cumpriu-se uma longa tradição ao ofertar a Medalha 
nº 1, alusiva ao Dia da Marinha 2019, a S. Exa. o Almirante Chefe 
do Estado-Maior da Armada, almirante António Mendes Calado, por 
parte do Clube Militar Naval, do Clube do Sargento da Armada e 
do Clube de Praças da Armada. Os 3 Clubes fizeram-se representar 
pelos respetivos Corpos Gerentes, tendo este ano competido ao Clube 
do Sargento da Armada organizar a referida apresentação. Esteve 
igualmente presente o autor da referida Medalha, comandante Valente 
Zambujo, que tem colocado o seu talento e criatividade ao dispor 
desta iniciativa promovida anualmente pelos 3 Clubes. Esta atividade 
de medalhística naval iniciou-se em 1980, e tem-se mantido até à 
atualidade, versando sobre uma determinada temática alusiva ao Dia 
da Marinha, que é celebrado todos os anos a 20 de maio, e que este 
ano alude aos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de 
Magalhães.

•	Lançamento da Medalha do Dia da Marinha 2019 no Clube do 
Sargento da Armada 
(Dia 15 de abril): A apresentação oficial da Medalha do Dia da 
Marinha 2019 (editada pelo Clube Militar Naval, Clube do Sargento 
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da Armada e Clube de Praças da Armada) decorreu na sede do Clube 
do Sargento da Armada, juntamente com a exposição de todas as 
Medalhas lançadas desde 1980, que se constitui como um espólio 
único. Anualmente, a apresentação desta medalha decorre de forma 
rotativa pelos 3 clubes. A temática desta Medalha gira em torno da 
Primeira Viagem à Volta do Mundo 1519 - 1522, por Fernão de 
Magalhães, tendo resultado numa magnífica obra de medalhística, 
cuja conceção esteve uma vez mais a cargo do consócio capitão-
-de-mar-e-guerra Valente Zambujo. A Medalha alusiva ao Dia da 
Marinha é um projeto anual suportado pelos 3 Clubes navais que 
celebra este ano a sua 40ª edição, tendo resultado numa coleção 
única de 40 medalhas de elevada qualidade.

•	Sarau | “Sabores, Letras e Sons da MACARONÉSIA” 
(Dia 27 de abril): Este Sarau Cultural foi organizado pelo Instituto 
de Estudos da Macaronésia e esteve subordinado ao tema “Sabores, 
Letras e Sons da MACARONÉSIA”, e ao qual o CMN se associou. Foi 
uma tarde em que os participantes puderam desfrutar da gastronomia, 
música e poesia dos arquipélagos dos Açores, Madeira, Cabo Verde 
e Canárias. Na parte musical em particular, destaca-se a atuação de 
Mariana Camanho e Filipe Ferraz (Madeira) e Felisberto Andrade e 
Lemilson do Rosário (Cabo Verde).
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•	Apresentação do Livro | Homens do Mar 
(Dia 8 de maio): Esta obra, da autoria do consócio capitão-de-mar-e- 
-guerra José António Rodrigues Pereira, foi apresentada pelo consócio 
contra-almirante Palma de Mendonça e apresenta uma biografia dos 
Portugueses que se distinguiram na História Marítima de Portugal, nas 
áreas militares, científicas, culturais e políticas, desde a fundação do 
País. Alguns personagens históricos são mais conhecidos – tais como 
D. Fuas Roupinho, Vasco da Gama, Gago Coutinho, entre muitos 
outros – e alguns são quiçá menos divulgados – Família Reinel, Inácio 
da Costa Quintela, entre muitos outros ilustres desconhecidos do 
grande público –, e são apresentados num alinhamento cronológico 
que percorre a História de Portugal na perspetiva da sua maritimidade.
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•	Sessão Temática | “A Polícia Judiciária Militar” 
(Dia 16 de maio): Esta apresentação este a cargo do Diretor-Geral da Polícia 
Judiciária Militar, capitão-de-mar-e-guerra Paulo José Isabel. A referida 
apresentação versou sobre as competências deste Órgão de Investigação 
Criminal, suas funções, âmbito da sua intervenção e importância para as 
Forças Armadas, e foi bastante esclarecedora e participada.

•	Lançamento do Livro | Caminhos de Sombra 
(Dia 23 de maio): O lançamento do livro Caminhos de Sombra, da autoria 
de Carlos Nascimento e editado pelas Edições Esgotadas, contou com 
a presença de diversas personalidades do panorama cultural nacional, 
designadamente Mário Máximo, José Cid, Álvaro Maio, Luísa Ramos, 
Simão Praça, entre muitas outras presenças. Houve declamação de 
poemas ao som de uma partitura de violino, houve citações do livro 
apresentado e houve também música cantada por José Cid, que animou 
todos os presentes, num final de tarde cultural.
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•	Apresentação do Livro | A Batalha da Jutlândia 
(Dia 5 de junho): O livro A Batalha da Jutlândia, da autoria de Graça 
Fernandes, foi apresentado pelo consócio Ribeiro Cartaxo.
Este livro debruça-se sobre a maior batalha naval da Primeira Guerra 
Mundial, que foi um dos mais violentos combates entre navios de aço 
couraçados. Segundo alguns autores, foi mesmo a maior Batalha Naval 
da História. A obra baseia-se na ação de informação e propaganda da 
imprensa da época bem como testemunhos dos sobreviventes da Batalha.

•	Eleições dos Corpos Gerentes e Comissões do CMN | Biénio 2019-2021 
(Dia 7 de junho): Os sócios do CMN elegeram no dia 7 de junho os 
novos Corpos Gerentes e Comissões para o biénio 2019/2021, num 
processo eleitoral que decorreu segundo os Estatutos na sede do Clube.



CRÓNICA DA DIREÇÃO  243

•	Arraial de Santo António 
(Dia 12 de junho): O CMN, associando-se às festas da cidade de 
Lisboa, realizou nas suas instalações, o tradicional Arraial de Santo 
António. Esta festa contou com uma adesão muito significativa 
dos seus associados, familiares e amigos, e contou também com as 
iguarias da época, música popular, muita animação e convívio.

•	Cerimónia de Tomada de Posse dos Corpos Gerentes e Comissões 
do CMN | Biénio 2019-2021 
(Dia 18 de junho): A Cerimónia Solene de Tomada de Posse dos 
Corpos Gerentes (Mesa da Assembleia Geral e Direção) e Comissões 
(Comissão Revisora de Contas e Comissão de Redação dos Anais) para 
o Biénio 2019-2021, decorreu na presença dos consócios e convidados 
institucionais. Esta Cerimónia constou da assinatura do Livro de Actas 
de Tomadas de Posse pelos consócios eleitos, a que se seguiram discursos 
por parte dos novos Presidente da Direção e Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral. A Cerimónia terminou com o toque do Hino Nacional 
cantado a uma só voz por todos os presentes. O Presidente da Direção 
que tomou posse, consócio Augusto Santos Silva, após cumprimentar 
os presentes destacou “o momento natural de regeneração do Clube”, 
que permitirá dar-lhe continuidade, após mais de século e meio de 
existência. Garantiu aos presentes uma forte dedicação por parte desta 
nova equipa e destacou as oportunidades em reforçar “pontes com 
gerações mais antigas”, em “saber que a capacidade dos jovens oficiais 
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são um valor acrescentado para a continuação do enriquecimento cultural 
do Clube Militar Naval” e “para que em harmonia com os Consócios, 
seja consolidada a conspícua demanda de que a Marinha seja animada e 
favorecida em suas laboriosas fadigas, sabendo que quem nos acolhe e 
quem nos estima sempre nos reconhece de forma amiga”. O Presidente 
da Direção terminou a sua intervenção “com um forte sentimento 
de confiança e blindado compromisso, em que o Clube Militar Naval 
possa continuar a afirmar a sua peculiar identidade como referência na 
cooperação interinstitucional, permitindo aos seus Consócios inestimáveis 
benefícios nos diversos sectores da vida Nacional”. O Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, consócio António Gonçalves Covita, iniciou 
a sua intervenção agradecendo aos sócios e funcionários do Clube pelos 
esforços envidados na dignidade do acto cerimonial que ali decorria. 
Considerou como “tarefa prioritária dos novos Corpos Gerentes e de 
todos os sócios” a cooptação de novos membros para o Clube, “dentro 
do universo regulamentarmente previsto” e que permita inverter uma 
paulatina tendência de decréscimo. Dirigindo-se aos representantes dos 
congéneres Clube do Sargento da Armada e Clube de Praças da Armada, 
“reafirmou a disponibilidade do Clube Militar Naval em levarmos a cabo 
iniciativas de carácter associativo conjuntas”. Concluiu a sua intervenção 
incentivando à concentração dos esforços “na manutenção e admissão de 
sócios; na estreita cooperação com a Marinha; na permanente inovação e 
gestão rigorosa do património”. Após a Cerimónia, foi servido um jantar-
-volante no restaurante do Clube, abrilhantado por música ambiente 
realizada por um elemento da Banda da Armada.
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•	Quiz Navy 
(primeiras sextas-feiras de cada mês): O Quiz Navy decorreu 
maioritariamente na primeira sexta-feira de cada mês, como está 
previsto no calendário de atividades do CMN. Participam neste evento 
regular e sólido do CMN muitas equipas experientes e habituais de 
sócios e seus amigos e algumas equipas de novatos que pretendem 
conhecer melhor esta atividade e passar um serão bem divertido no 
CMN. Realizou-se todos os meses do primeiro semestre de 2019 (6 
eventos) e conta já com 62 edições.

•	Almoço Buffet 
(primeiro domingo de cada mês): Realizou-se todos os meses do 
primeiro semestre de 2019 (6 eventos), tendencialmente no primeiro 
domingo de mês, o tradicional almoço buffet do CMN. No mês 
de maio foi realizado um almoço buffet especial Dia da Mãe. Esta 
atividade do CMN tem lotação quase sempre esgotada, sendo muito 
apreciada pelos nossos sócios, seus familiares e amigos pela sua 
ementa diversificada e de grande qualidade.
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•	Bridge | Curso de Aperfeiçoamento
Decorreu no CMN um Curso de Aperfeiçoamento de Bridge, 
todas as quartas-feiras, entre 13 de fevereiro e 3 de abril. No total 
foram realizadas 8 sessões de 2 horas cada, tendo-se registado uma 
participação crescente de consócios.

•	1º Ciclo de Conferências Gaspar Frutuoso 
(Dias 25 de fevereiro, 25 de março e 30 de abril): O CMN associou-se ao 
1º Ciclo de Conferências Gaspar Frutuoso, organizado pelo Instituto 
de Estudos da Macaronésia, ao acolher nas suas instalações três 
conferências, tendo como temas: “Vulcanologia”, “Cooperação 
Académica na Macaronésia” e “A Bacia do Atlântico, a Macaronésia 
e o Golfo da Guiné”.
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ASSINATURA DE PROTOCOLOS

•	Cerimónia de Assinatura de Protocolo com a Associação das An-
tigas Alunas do Instituto de Odivelas 
(Dia 7 de fevereiro): Este Protocolo estabelece as condições de 
cooperação entre estas duas Instituições, no domínio do acesso 
recíproco a atividades e serviços. O CMN sente-se honrado pela 
celebração de uma parceria com esta Instituição, quase centenária 
(celebrou no próximo dia 9 de março de 2019 precisamente 100 
anos de existência), cujos valores e princípios se identificam com os 
Estatutos do CMN.
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•	Cerimónia de Assinatura de Protocolo com a Confraria Marítima 
de Portugal 
(Dia 4 de março): O Protocolo entre o Clube Militar Naval e a 
Confraria Marítima de Portugal prevê o acesso a eventos e serviços, 
numa base de reciprocidade, entre os associados das duas Instituições. 
O Protocolo foi assinado pelos Presidentes da Direção de ambas as 
Instituições, vice-almirante Alexandre da Fonseca, por parte da CMP 
(também consócio do CMN) e capitão-de-mar-e-guerra Cavaleiro 
Angelo, pelo CMN. Ambas as Instituições têm o Mar como elo 
comum, bem como muitos associados que fazem parte de ambas 
as organizações, pelo que este Protocolo apenas formaliza algo que 
já era uma prática corrente: a excelente cooperação no domínio da 
organização e participação de eventos com benefícios para ambas as 
massas associativas.

•	Cerimónia de Assinatura de Protocolo com a Associação de Anti-
gos Alunos do Colégio Militar
(Dia 8 de março): Este Protocolo entre o Clube Militar Naval e a 
Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar, que prevê o 
intercâmbio de eventos e atividades, numa base de reciprocidade, 
entre estas duas Instituições.
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•	Cerimónia de Assinatura de Protocolo com o Círculo Eça de 
Queiroz 
(Dia de 15 março): Este Protocolo de cooperação foi assinado pelos 
respetivos presidentes de Direção, respetivamente o capitão-de- 
-mar-e-guerra Cavaleiro Ângelo e Dr. Pedro Rebelo de Sousa.
Os associados de ambas as instituições passam a poder usufruir dos 
serviços prestados numa base de reciprocidade.



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL250

•	Cerimónia de Assinatura de Protocolo com a Associação dos Pu-
pilos do Exército 
(Dia 3 de abril): Este Protocolo foi assinado entre as duas Instituições 
prevendo, à semelhança de todos os outros, o intercâmbio de 
atividades e serviços.

•	Cerimónia de Assinatura de Protocolo com a SABSEG Seguros
 (Dia 3 de abril): O Clube Militar Naval celebrou um protocolo com a 
SABSEG Seguros que permite oferecer aos sócios do CMN uma oferta 
diferenciada de soluções neste ramo. A SABSEG é uma corretora de 
seguros líder no mercado nacional, com capitais 100% nacionais e 
representa praticamente todas as companhias de seguros a operar em 
Portugal. Esta parceria permitirá aos nossos sócios e seus familiares 
beneficiarem de melhores condições na contratação de seguros, bem 
como de um serviço personalizado aquando do acionamento dessas 
mesmas apólices.



Crónica De Arquitetura Naval
CDU 623.8/.9+629.5

Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLIX, janeiro-junho 2019, p. 251-258

Coordenador da Crónica:
                     MOREIRA GUERREIRO 

Capitão-de-mar-e-guerra ECN
moreira.guerreiro@marinha.pt

Com a Colaboração:
RODRIGUES MATEUS

Capitão-de-mar-e-guerra ECN
rodrigues.mateus@marinha.pt

INTRODUÇÃO

No que respeita a desenvolvimentos na área da Arquitetura e Constru-
ção Naval, o primeiro semestre de 2019 revelou-se um período de muito 
trabalho, mas pouca novidade. No geral, os projetos em curso continuaram 
o seu percurso, nem sempre com o apoio do nível de recursos adequa-
do para o cumprimento integral dos requisitos estabelecidos, e aguarda-se 
com expetativa pelo arranque dos novos projetos, a financiar pela Lei de 
Programação Militar (LPM).

O contrato de construção de dois Navios de Patrulha Oceânica (NPO) 
em Viana do Castelo pelo consórcio West Sea / Edisoft culminou com a 
receção provisória do segundo navio, o N.R.P. Setúbal, por parte do Estado 
Português; a execução do contrato passou assim à sua fase final, a da gestão 
da garantia, finda a qual os navios serão entregues de forma definitiva.

Por outro lado, o programa de reativação dos Navios-patrulha da clas-
se Tejo não conheceu desenvolvimentos significativos após a integração 

Crónica de
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dos três primeiros navios da classe, os N.R.P. Tejo, Douro e Mondego, no 
dispositivo naval do Sistema de Forças. O aprontamento do quarto navio da 
classe, o N.R.P. Guadiana, foi penalizado pela escassez de recursos finan-
ceiros para a manutenção das Unidades Navais da Marinha, fenómeno que 
já assumiu o caráter de problema crónico, pelo que a data de aprontamento 
do navio é, atualmente, uma incógnita. 

 É também relevante referir que o processo de capacitação da Arse-
nal do Alfeite, S.A. para a manutenção dos submarinos da classe Tridente 
se encontra a decorrer dentro do planeamento estabelecido, conforme se 
descreveu na Crónica anterior. Assim, o submarino N.R.P. Arpão já se en-
contra na Arsenal do Alfeite, S.A., a realizar a sua Revisão Intermédia na 
modalidade de estaleiro subcontratado pela Thyssen-Krupp Marine Syste-
ms (TKMS), o Prime Contractor da Marinha Portuguesa. 

Por fim, continua a decorrer na Holanda a manutenção e modernização 
do N.R.P. Bartolomeu Dias, a primeira das duas fragatas da classe homóni-
ma. Conforme já foi relatado na edição anterior desta Crónica, este programa 
tem vindo a ser desenvolvido em estreita colaboração com a Marinha Holan-
desa, e o seu objetivo consiste no prolongamento da vida útil operacional dos 
navios desta classe até 2035, o que se detalha abaixo através da colaboração 
do chefe da equipa de projeto, CMG ECN Rodrigues Mateus.

Figura nº 1 – N.R.P. Bartolomeu Dias em doca seca, em Vlissingen, 
Holanda (Foto GP MLU FFGH1)

1 GP MLU FFGH: Grupo de Projeto para a modernização de meia vida das fragatas 
das classes Bartolomeu Dias e Vasco da Gama.
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NAVIOS PATRULHAS OCEÂNICOS 

Seguindo nas águas do seu gémeo N.R.P. Sines, o N.R.P. Setúbal 
realizou as provas de mar contratuais nos dias 5 e 6 de dezembro de 
2018, desta feita sob a orientação do CMG EMQ Santos Coelho, o novo 
chefe da EAF-NPO. 

Foi feito um grande esforço para incorporar as lições aprendidas 
no processo de aprontamento do primeiro dos dois navios, quer ao nível 
do material quer ao nível da formação e treino da guarnição, aumentan-
do o seu período de integração anterior à saída definitiva dos estaleiros. 

A cerimónia de batismo do navio teve lugar em 6 de fevereiro de 
2019, em formato idêntico ao efetuado para o N.R.P. Sines, sendo presi-
dida por S.ª Ex.cia o Ministro da Defesa nacional Dr. Gomes Cravinho e 
contando com a presença de altas individualidades civis e militares ten-
do discursado os Presidentes da Martifer e da Edisoft, respetivamente 
Eng.º Carlos Martins e Eng.º João Araújo, S.ª Ex.cia o Almirante Mendes 
Calado, Chefe do Estado-maior da Armada e Autoridade Marítima Na-
cional, e o Dr. Gomes Cravinho. A madrinha do navio foi a esposa deste 
último, a Dra. Jessica Hallett, que se destacou através de uma breve mas 
emotiva elocução que dirigiu à guarnição do navio evocando os seus 
antepassados, também marinheiros. 

Anteriormente a este evento, no dia 28 de dezembro de 2018, ha-
via já sido assinado o Auto de Receção Provisória (ARP) e efetuada a 
cerimónia de entrega de comando ao CTEN Zambujo Madeira, a quem 
o coordenador desta Crónica não poderia deixar de manifestar, bem 
como à guarnição do N.R.P. Setúbal, os mais sinceros votos de sucesso. 

Figura nº 2 – N.R.P. Setúbal a sair para provas de mar, 
em 5 de dezembro de 2018 (Foto SAJ L Rocha Gonçalo)
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O FUTURO DO PROJETO

Entregue o N.R.P. Setúbal à Marinha, a EAF-NPO dedica-se agora 
à gestão da garantia dos dois novos navios da Marinha, e à revisão dos 
elementos do projeto e preparação das peças contratuais para serem 
propostas à Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) 
do Ministério da Defesa com vista ao desencadeamento do procedi-
mento concursal para a aquisição de mais seis NPO, conforme previsto 
na nova LPM, no mais curto espaço de tempo e com a melhor base de 
sustentação técnica, administrativa e jurídica possível.  

Atendendo ao historial de sucesso técnico e contratual, bem como 
de excelentes relações de trabalho entre a Marinha e o consórcio cons-
trutor do navio, conjugados com o investimento muito significativo na 
indústria nacional que constituiria a continuidade da construção dos 
NPO em Viana do Castelo, com as inerentes vantagens para o desenvol-
vimento da indústria naval nacional e da região em particular, não posso 
deixar de fazer votos para que este desiderato nacional se concretize. 

MODERNIZAÇÃO DAS FRAGATAS    
DA CLASSE BARTOLOMEU DIAS 

O N.R.P. Bartolomeu Dias iniciou o programa de modernização 
(designado por Mid Life Upgrade – MLU) no mês de maio do ano de 
2018, no Directie Materiele Instandhouding, o estaleiro da Marinha 
Holandesa, localizado na Base Naval de Den Helder, na Holanda. Este 
programa tem como objetivo estender a vida útil dos navios até 2035, 
reduzindo a sua obsolescência técnica e logística, bem como proceder 
à atualização e edificação das valências necessárias de forma a cum-
prir com os requisitos operacionais da Marinha, bem como os decor-
rentes das exigências para com as organizações das quais Portugal é 
membro, como é o caso da OTAN e da União Europeia.

Esta modernização permitirá ao navio, para além de estender o 
tempo de permanência ao efetivo da Marinha Portuguesa, aumentar as 
suas capacidades de atuação e resposta para que possa ser empenhado 
num leque abrangente de missões combatentes e não combatentes, 
no âmbito estratégico nacional e internacional, no emprego conjunto 
e combinado e, sucessivamente, garantir através da sua flexibilida-
de, versatilidade e resiliência, e também fiabilidade acrescida, o em-
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penhamento operacional nos diversos compromissos assumidos por 
Portugal.

Para a concretização do MLU foi assinado um acordo, designado 
por Working Arrangement for M-Frigates Upkeep Project (WA Upkeep), 
entre o Ministro da Defesa do Reino dos Países Baixos, o Ministro da 
Defesa da Bélgica e o Ministro da Defesa de Portugal, numa perspetiva 
de benefício de efeito de escala e partilha de custos idênticos (a Bélgica 
e a Holanda têm a decorrer um programa de modernização similar ao 
Português) efetuado ao abrigo do definido no memorandum de entendi-
mento entre os Países que operam estes meios (M-class Frigate Users 
– MFG MoU), vigente desde 2009, e que se tem pautado como um caso 
de sucesso internacional de uma organização cooperativa multinacional 
de Pooling & Sharing2, com vertentes de abrangência que não detém 
par em organizações similares. Neste caso, salienta-se um programa 
de modernização, extenso e complexo, cujo desenvolvimento, gestão 
e participação multinacional assegura a sua racionalidade económica e 
técnica, bem como o subsequente estabelecimento de uma estrutura de 
sustentabilidade para os navios, na sua configuração pós modernização.

Neste enquadramento, o navio iniciou um exigente programa 
ainda na Base Naval de Lisboa, com uma fase de preparativos onde 
decorreu a desmontagem de diversos sistemas de bordo que serão 
substituídos ou modernizados, tais como, sistema de gestão de com-
bate, sistema integrado de comunicações, sonar passivo rebocado e 
sistema de guerra eletrónica.

Na Base Naval de Den Helder (sob a égide do Royal Netherlan-
ds Navy Directorate of Material Sustainment3 – DMI, do Ministério 
da Defesa da Holanda), iniciaram-se os trabalhos de desmontagem 
e desembarque de sensores, armas e outros equipamentos que serão 
objeto de manutenção aprofundada, bem como da sua cablagem de in-
terligação e alimentação (foram retirados de bordo cerca de 35km de 
cablagem, correspondentes a aproximadamente 1.700 cabos) a serem 

2 Nota do autor: método de gestão que consiste na constituição de lotes de sobres-
salentes e de acordos comerciais comuns para vários utilizadores, com custos 
partilhados, de forma a maximizar a economia de escala e a minimizar a dupli-
cação.

3 Tradução livre do autor: Direção de Sustentação do Material da Marinha Real 
Holandesa.
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posteriormente substituídos, e a docagem, esta última para efetuar a 
instalação do novo mastro (onde serão instalados os novos sistemas 
de eletro-óticos e de guerra eletrónica) e a beneficiação dos pontos das 
obras vivas que não foram tratados na última docagem.

Figura nº 3 – N.R.P. Bartolomeu Dias: Desmontagem de bordo da peça 
Oto Melara Compact Gun 76mm, no DMI em Den Helder, Holanda, 

2018 (Foto GP MLU FFGH)

Figura nº 4 – N.R.P. Bartolomeu Dias: vista do Centro de Operações, 
depois das desmontagens de consolas e sistemas de bordo, Den Helder, 

Holanda, 2019 (Foto GP MLU FFGH)
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Figura nº 5 – N.R.P. Bartolomeu Dias: desmontagem do antigo mastro 
do navio, Den Helder, Holanda, 2018 (Foto GP MLU FFGH)

Terminada esta fase do MLU, o navio foi rebocado, enquanto pla-
taforma desactivada, e por isso com a designação de cold move, no 
passado mês de fevereiro, para um estaleiro localizado no sul da Ho-
landa, na cidade de Vlissingen (mais precisamente o Damen Shipre-
pair & Conversion). Neste estaleiro encontram-se a decorrer um con-
junto de trabalhos no âmbito da manutenção e reparação dos sistemas 
da plataforma (estruturas, propulsão, distribuição de energia, sistemas 
auxiliares e de governo), tratamento e pintura das estruturas interiores 
e exteriores, lançamento e conexão de toda a cablagem necessária à 
integração dos diversos sistemas (serão passados cerca de 2.200 cabos 
novos, com uma extensão total de 42,4 km) e a preparação dos espaços 
para a instalação dos novos sistemas.

Terminada esta fase, está previsto o navio voltar à Base Naval de 
Den Helder durante o próximo mês de agosto, de forma a proceder à 
instalação, integração e testes de aceitação dos novos sistemas.

A acompanhar toda a intervenção, encontram-se destacados na 
Holanda, em regime permanente, os militares da guarnição do navio e 
do Grupo de Projeto para a modernização de meia vida das fragatas das 
classes Bartolomeu Dias e Vasco da Gama (GP MLU FFGH), futura 
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Missão de Acompanhamento e Fiscalização (MAF), que não só partici-
pam na gestão, definição e execução das diversas esferas do programa, 
como têm também acesso a conhecimento relativo a intervenções úni-
cas no ciclo de vida de um navio, a um nível que se efetua na Marinha 
pela primeira vez.

A guarnição do navio garante, como principal incumbência, a sal-
vaguarda da vigilância militar, da segurança física do navio e a exe-
cução das ações definidas pelo sistema de manutenção planeada nos 
diversos equipamentos/sistemas de bordo.

Por seu lado, a equipa do GP MLU FFGH é responsável pelo de-
senvolvimento de engenharia (para os sistemas que reúnem requisitos 
específicos de Portugal), pela contratação e aquisição dos novos siste-
mas e ainda pela fiscalização e gestão do projeto.

Para além disso, em sintonia e num saudável espírito de colabora-
ção e trabalho de equipa, a guarnição e a equipa do GP MLU FFGH, 
asseguram, em conjunto, o acompanhamento dos trabalhos, monitori-
zando a sua correta execução.

Numa base diária e semanal, existem várias reuniões de coordena-
ção com os estaleiros (DAMEN e DMI) e a estrutura Portuguesa (navio 
e GP MLU FFGH), onde são debatidos assuntos de planeamento de 
curto e médio prazo, bem como pormenores técnicos de gestão e exe-
cução dos vários trabalhos.

Os militares da futura guarnição iniciaram um processo de for-
mação em 2018 de forma a obterem os conhecimentos e competências 
específicas para a operação e manutenção dos novos sistemas a imple-
mentar no âmbito do MLU, de modo a que, durante o 1.º semestre de 
2020, o navio inicie a fase de treino a bordo já com a guarnição com-
pleta e devidamente preparada.

Finalmente, está previsto executar um Plano de Treino de Segu-
rança e provas de mar no segundo semestre de 2020, dando-se assim 
por concluído o MLU deste Navio, regressando então a Portugal para 
iniciar a sua integração no dispositivo nacional.
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O ALMIRANTE MARTINS 
CARTAXO, E A MARCA QUE 
DEIXOU NA TRANSIÇÃO DO 

FOMENTO MARÍTIMO PARA A 
DIREÇÃO-GERAL DE MARINHA

Iniciamos, com o ilustre oficial general em epígrafe, uma série de 
Crónicas da Autoridade Marítima dedicadas a servidores que marcaram 
a história mais recente – atento o seu já muito longo percurso de mais 
de 4 séculos de serviço público – da Autoridade Marítima, e sobre 
os quais se considera que a memória institucional deve preservar, 
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por reconhecimento e justiça, a sua memória e a sua obra. Pela 
indelével marca que deixou, pela serena sapiência que demonstrou, 
pela forma ousada, eficiente e inteligente com que soube dirigir uma 
Casa materialmente complexa e de grande dimensão, cuja vasta 
estrutura desconcentrada não dependia jurídico-hierarquicamente de 
si, e, naturalmente, por ser um insigne vice-almirante, considerámos 
adequado iniciar este conjunto de crónicas com o Almirante Martins 
Cartaxo.

O Almirante Martins Cartaxo teve uma longa carreira na 
Autoridade Marítima (AM), tendo servido durante uma comissão no 
Departamento Marítimo do Norte e, já como oficial general, na (então) 
Direção-Geral de Marinha (DGM), que havia sido reinstituída, apenas 
um ano antes, pelo Decreto-Lei nº 300/84, de 7 de Setembro, tendo 
nela prestado funções como diretor-geral durante uma década (1985-
1994), período que foi absolutamente marcante para a história recente 
da AM, pelo impacto da entrada em vigor daquele diploma e pelo 
início – mais aberto, a partir de inícios dos anos oitenta – de alguma 
convulsão no processo de identificação e repartição de competências 
com os órgãos que se autonomizaram da anterior Direção-Geral 
dos Serviços de Fomento Marítimo (DGSFM) e, com o tempo, se 
foram sedimentando na tutela dos Transportes, processo cuja matriz 
legislativa se reflecte, ainda que insuficientemente, nas respectivas 
disposições preambulares do DL 300/84.

Com efeito, invocava-se no texto preambular daquele decreto-lei 
a “separação institucional das Forças Armadas relativamente ao 
Governo …”, um dos pressupostos que, no entender do Governo 
de Mário Soares e Mota Pinto, determinaria a “passagem dos 
assuntos da marinha mercante e das pescas para departamentos 
governamentais criados para o efeito…”, mais se dispondo que, dez 
anos depois da revolução, era mais clara aquela separação de poderes. 
Independentemente da semântica e léxicos utilizada no diploma, 
talvez não os mais precisos em termos de matriz jurídica, o certo é 
que o diploma foi profundamente marcante na futura evolução do 
enquadramento institucional da AM, tanto mais que o DL 300/84 criou 
e institucionalizou, pelo artigo 1º, o designado sistema da autoridade 
marítima – um complexo conceito, cuja historiografia analítica de 
especialidade jurídica deixaremos para outra Crónica –, e definiu a 
autoridade marítima como o poder público a exercer nas áreas de 
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jurisdição marítima referido ao cumprimento da lei e regulamentos 
marítimos.    

Determinando a lei que o Sistema ficaria na directa dependência 
do Chefe do Estado-Maior da Armada, o diploma, pelo seu artigo 
16º, revogava o Decreto-Lei nº 49 078, de 25 de junho, de 1969 
(que havia instituído a DGSFM), dando nova redação ao artigo 1º 
do Decreto-Lei nº 464/74, de 18 de setembro, assim incluindo, como 
órgãos de Marinha, quer a DGM, quer – em alíneas diferentes – os 
Departamentos Marítimos e as Capitanias dos Portos, bem como as 
três comissões consultivas: a Comissão do Domínio Público Marítimo 
(CDPM), a Comissão Nacional Contra a Poluição do Mar (CNCPM) 
e a Comissão para o Estudo e Aproveitamento do Leito do Mar 
(CEALM).  O diretor-geral de Marinha era, assim, desde Setembro 
de 1984, ao invés do anterior diretor-geral dos Serviços de Fomento 
Marítimo, um dirigente superior em modelo de superintendente geral 
sem vínculo jurídico-funcional e vertical hierárquico com os seus 
chefes de Departamento Marítimo e os Capitães de Porto, factor que, 
obviamente, acentuava a complexidade e acuidade na direção da Casa.

A década seguinte seria notoriamente sintomática quanto ao 
percurso que a DGM teve até meados da década de 90. Naqueles dez 
anos, o Almirante Martins Cartaxo – que dirigia uma pequena estrutura 
central de pouco mais de 10 oficiais distribuídos por serviços ainda 
em vias iniciais de definição – foi determinante na hercúlea tarefa de 
estabelecimento de premissas com os órgãos públicos que tratavam 
dos assuntos da marinha mercante e dos portos – especialmente, a 
Direção-Geral da Marinha de Comércio (DGMC), a Direção-Geral de 
Pessoal do Mar e Estudos Náuticos (DGPMEN), a Inspecção-Geral de 
Navios (IGN) e a Direção-Geral de Portos (DGP) –, designadamente 
numa fase de extrema acuidade de transição de quadros legais de 
atribuições, ao mesmo tempo que a DGM tinha que assegurar a 
supervisão de centenas de actos efectuados nas Capitanias dos Portos, 
em especial os extraordinariamente complexos processos de sinistros 
marítimos e de derrames poluentes – então, muito mais frequentes –, 
questões relativas a actos de visita e de despachos de largada, questões 
de transferência de propriedade de embarcações, registo de contratos 
de navios, aferição de execução dos regimes de afretamento, assuntos 
relativos à fraude marítima e a supervisão das incidências técnicas do 
Port State Control (entre muitos, muitos outros), bem como garantir 
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presença na International Maritime Organization (IMO) na qual, ele 
próprio fazia questão de, não raro, estar presente quer na Assembleia 
Geral quer no Maritime Safety Committee.   

O percurso dos órgãos das tutelas dos Transportes e da 
Agricultura e Pescas não foi, diga-se também, absolutamente linear 
e institucionalmente estável no pós-1975 (até comparativamente à 
DGM, que duraria dezoito anos, até 2002). Com efeito, criada, pela 
primeira vez, em 1977, pelo Decreto Regulamentar nº 45/77, de 2 
de Junho, a Direção-Geral das Pescas assumiu as competências antes 
conferidas à Direção-Geral de Administração-Geral das Pescas e à 
Direção-Geral do Planeamento e Fomento das Pescas, tendo, apenas 
dois anos depois (1979), ocorrido outra reestruturação funcional, 
com a criação da Direção-Geral do Desenvolvimento e Coordenação 
das Pescas e a Direção-Geral de Administração das Pescas, por sua 
vez extintas em 1983, ano em que se reinstituiu, através do Decreto- 
-Regulamentar 46-A/83, de 8 de Junho, a Direção-Geral das Pescas.

Em âmbito dos Transportes, a publicação do Decreto-Lei nº 
317/89, de 22 de Setembro – e que fez criar, pela primeira vez de forma 
mais contundente, um indício de cisão entre a AM e a administração 
marítima, com impacto directo nos processos de articulação –, veio 
criar a Direção-Geral da Navegação e dos Transportes Marítimos, 
que reuniu em si o que anteriormente estava cometido à DGMC, à 
DGPEN e à IGN.  Aqueles indícios acentuar-se-iam, com alguma 
evidência, com a publicação, 4 anos depois, do Decreto-Lei nº 319/93, 
de 21 de Setembro, numa reforma que institucionalizou a Direção-
-Geral de Portos, Navegação e Transportes Marítimos (DGPNTM). 
De novo, apenas 5 anos depois, através do Decreto-Lei nº 331/98, 
de 3 de Novembro, ocorreria nova reforma no sector porquanto 
seria instituído o Instituto Marítimo-Portuário (IMP), que integrava 
as anteriores competências de 3 entidades, a DGPNTM, o Instituto 
Nacional de Pilotagem dos Portos e o Instituto do Trabalho Portuário.

Nos últimos 20 anos, esta entidade ainda mudaria de designação 
e reconfiguração institucional mais 3 vezes – designadamente com a 
criação, em 2002, do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 
(IPTM) (pelo Decreto-Lei nº 257/2002, de 22 de Novembro), o qual, 
por sua vez, resultou da união de 5 Institutos (o IMP, os Institutos 
Portuários do Norte, do Centro e do Sul e o Instituto da Navegabilidade 
do Douro) – até 2012, data em que assumiu a actual identidade e 
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orgânica com a criação, pelo Decreto-Lei nº 49-A/2012, de 29 de 
Fevereiro, da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos (DGRM). Direção-geral esta que, aliás, também 
foi o resultado da fusão entre o IPTM e a Direção-Geral de Pescas e 
Aquicultura. 

Mas toda essa evolução será, até pelo interesse inerente, tema de 
uma nova Crónica, certamente longa.

Serve aquela brevíssima referência cronológica para identificar 
um período – 1984-1994 – profundamente marcado por um quadro 
evolutivo e de progressivos e nem sempre acertados ajustamentos 
orgânico-funcionais que desenharem, morfologicamente, o que 
são, actualmente, quer a Autoridade Marítima quer a Administração 
Marítima.  

Não obstante a sua extrema juventude de então, o signatário foi, 
a partir de 1990, testemunha – e actor – de inúmeros processos de 
articulação, discussão, aferição e definição de premissas e conceção 
de projectos legislativos que edificaram a coluna vertebral da então 
DGM, sendo de reconhecer o extraordinário papel do Almirante 
Martins Cartaxo, fundamentalmente devido ao inteligente e fino trato 
com que se relacionava com o exterior e à sua invulgar clarividência 
para encontro de soluções, pelo que, tendo sido um exemplo, bem 
merece um lugar de relevo na história recente da AM.

Tem especial relevo, porque na altura era tida como uma tarefa 
funcionalmente estruturante na evolução orgânica do foro marítimo-
-portuário, a coordenação das designadas /Comissões de Revisão 
do Regulamento Geral das Capitanias/, iniciadas ainda em meados 
dos anos oitenta, que – apenas para referir os nucleares – agregava 
representantes das áreas funcionais da Marinha de Comércio, do 
Pessoal do Mar, das Pescas, dos Portos, das Alfândegas e, claro, da 
DGM, que presidia aos trabalhos. Embora nem sempre tenha havido 
consensos, as reuniões acentuavam o conhecimento instalado nas 
várias Casas sobre as temáticas a discutir (competências funcionais, 
áreas de navegação, certificados e vistorias, processos de inscrição 
marítima, licenciamentos e autorizações, documentos de bordo, 
questões de conservatória marítima, comissões de técnicos, editais, 
contra-ordenações marítimas, entre muitos outras...), sempre se 
tendo procurado matrizes que permitissem o entendimento possível, 
evitando-se obtsáculos de concretização das reformas. Para quem 
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assistiu a uma parte ainda substancial daqueles trabalhos – como 
o signatário, que foi o secretário das reuniões da Comissão a partir 
de 1990 –, todo aquele contexto foi uma autêntica /escola de direito 
marítimo/, absolutamente irrepetível noutro qualquer foro, muito 
devido aos vários especialistas que integravam aquele ilustre Grupo, 
mas também ao momento histórico que se viveu. 

As qualidades de dirigente e gestor do Almirante Martins Cartaxo, 
bem como o conhecimento próximo e /local/ que tinha das matérias a 
tratar (devido à sua comissão no Norte), foram absolutamente evidentes 
na forma como soube manter um relacionamento institucional elegante 
mas firme, em especial com as direções-gerais da tutela dos Transportes.

Em definitivo, ter-se-á que reconhecer que a intervenção – e até a 
imagem exterior – do Almirante Martins Cartaxo ficaria ligada ao papel 
determinante que teve na elaboração do Plano Mar Limpo (PML), 
aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros nº 25/93, de 4 de 
Fevereiro, publicado a 15 de Abril, documento estruturante em termos 
de protecção e preservação do meio marinho e de combate à poluição 
marítima, ainda hoje vigente. De facto, aquele documento, que contém 
directivas técnicas orientadoras – bem como, em anexos, o Plano de 
Emergência para o Combate à Poluição e o Programa Estratégico de 
Apoio ao PML, num enquadramento sistémico mais vasto que, ainda 
hoje, tem actualidade –, foi elaborado, em modelo inovador, ainda que 
seguindo as premissas da Convenção OPRC-90, no seguimento das 
dramáticas ocorrências do River Gurara, cargueiro com bandeira da 
Nigéria que naufragou no Cabo Espichel em Fevereiro de 1989 (ano 
em que igualmente ocorreu a tragédia do Exxon Valdez, no Alasca), e 
da tragédia ambiental resultante do Aragón, no Porto Santo, em Janeiro 
de 1990, com o derrame poluente de mais de 30.000 toneladas de crude.  

Por tudo o que fez, e soube edificar, conceber, estruturar e coordenar 
durante o vasto período em que superiormente dirigiu os destinos da 
DGM, cabe ao Vice-Almirante José Manuel do Vale Martins Cartaxo 
não apenas o reconhecimento de um oficial general de verbo rigoroso 
e correcto e de pena erudita, como por demais era elogiado pelos seus 
pares e pelos seus subordinados, mas, sobretudo, uma indelével marca, 
muito substantiva, na história da Autoridade Marítima Portuguesa.  

In Memoriam, Almirante José Manuel do Vale Martins Cartaxo
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COLÓQUIO 
“O MAR: TRADIÇÕES E DESAFIOS” 
- UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2019

A Academia de Marinha e a Universidade de Coimbra promove-
ram, no passado dia 17 de maio no Teatro Paulo Quintela da Faculdade 
de Letras desta Universidade, um Colóquio integrado nas comemora-
ções do Dia da Marinha de 2019, que este ano tiveram lugar durante o 
mês de maio, na cidade de Coimbra, e que resultou da solicitação feita 
à Academia de Marinha por sua Excelência o Chefe do Estado-Maior 
da Armada, Almirante António Maria Mendes Calado. 

Este encontrou científico em Coimbra teve como objetivo divulgar 
a importância do Mar e da Marinha Portuguesa ao longo dos tempos, já 
que o Mar foi e será sempre um espaço de encontro entre os povos que o 
procuraram dominar, usando-o para o seu próprio sustento, explorando 
os seus recursos naturais.

Porque o Mar é uma componente histórica e atual da nossa identi-
dade, importa vê-lo, senti-lo, compreendê-lo, seja nos espaços especí-
ficos da sua economia, seja nas suas dimensões de segurança e defesa 
ou ainda no revelar dos constantes desafios lançados pelas diferentes 
ciências a ele ligadas.

CróniCa 
Cultural

Coordenador da Crónica:
ANTÓNIO COSTA CANAS

Capitão-de-mar-e-guerra
costa.canas@marinha.pt

Crónica
de Autoridade 

Marítima
CDU 323.215
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Illustris Civitati Conimbriae In Lusitania ad flumen Illundam effigies, 
estampa de Coimbra publicada na obra Civitatis Orbis Terrarum, de 

Georg Braun e Franz Hogenberg, Amsterdão, 1598.

Nesta celebração do Mar e da ação de todos aqueles que, direta 
ou indiretamente, estiveram na base do fenómeno expansionista por-
tuguês, verdadeiro impulsionador da chamada primeira globalização, 
abrem-se os horizontes sobre um passado, interpretando-o de forma a 
conhecer tradições e memórias tanto históricas como culturais. Estes 
olhares permitem compreender antigos e novos desafios e concorrem 
para o perspetivar do nosso futuro coletivo.

FOT. Nº1 - Mesa da esquerda para a direita: Presidente da AM; 
Reitor da UC; CEMA; Diretor da FLUC
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As palavras de Abertura foram proferidas pelo Chefe do Estado-
-Maior da Armada, seguidas duma breve alocução pelo Reitor da Uni-
versidade, Professor Doutor Amílcar Celta Falcão Ramos Ferreira.

FOT. Nº2 - Intervenção do Chefe do Estado-Maior 
da Armada na Sessão de Abertura

O texto que segue corresponde à intervenção do Chefe do Estado-
-Maior da Armada, Almirante António Maria Mendes Calado, na aber-
tura do Colóquio:

 
“É com o maior gosto que me associo a este Colóquio, integrado 

no programa oficial das comemorações do Dia da Marinha 2019, este 
ano centradas na cidade de Coimbra.

Felicito a Universidade de Coimbra, e em particular a sua Facul-
dade de Letras, pela forma como correspondeu ao desafio lançado pela 
Academia de Marinha para organizar esta reflexão, sobre a importância 
do Mar e da Marinha Portuguesa, ajudando a compreender como, ao lon-
go dos tempos, se foram tecendo tradições e desafios que colocaram o 
Mar no centro da nossa identidade histórica, social, económica e militar. 

Permitam-me um breve enquadramento, para melhor perceção da 
dependência e da relação, na atualidade, do nosso País com o mar.
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Contrariamente à ideia que possa resultar de uma análise direta 
da exiguidade do nosso território, Portugal é um gigante mundial em 
termos marítimos, possuindo, neste domínio, vastos espaços sob sobe-
rania, jurisdição ou responsabilidade nacional, onde se destaca a sua 
Zona Económica Exclusiva – uma das maiores do mundo –, com uma 
área 18 vezes a do território nacional. Portugal é ainda responsável por 
uma imensa área de busca e salvamento marítimo, correspondente a 62 
vezes o território nacional.

Situado no centro das rotas marítimas do hemisfério ocidental, en-
tre as bacias norte e sul do Atlântico, possuidor de uma vasta biodiver-
sidade marinha, o nosso País foi marcado, desde o dealbar da naciona-
lidade, por uma fortíssima geografia marítima. Não poderia, aliás, ser 
de outra forma.

Hoje, como no passado, o mar é fundamental para a preservação 
do nosso modo de vida. Com efeito, nos últimos anos, em média, cerca 
de 65% das importações nacionais e a totalidade do petróleo que con-
sumimos chegam a Portugal pelo mar. Além disso, a economia do mar 
é responsável por 3,1% do Valor Acrescentado Bruto nacional e por 
160000 empregos a tempo inteiro. 

No futuro próximo, o projeto de extensão da Plataforma Conti-
nental possibilitará o alargamento da nossa soberania sobre o solo e o 
subsolo marinhos numa significativa área atlântica. 

Da centralidade da posição de Portugal sobre o Atlântico resulta 
que, em média, se encontram, em cada momento, cerca de 850 navios 
nos espaços marítimos nacionais. Pelo nosso mar passam ainda cabos 
submarinos que fazem de Portugal o único país com ligações aos cinco 
grandes blocos continentais – Europa, África, Ásia, América do Norte e 
América do Sul –, e que são a artéria digital por onde passam 97% das 
comunicações de dados e da internet mundiais, vitais para a sustentação 
do modelo de sociedade digital em que vivemos. 

À medida que o conhecimento científico progride, aumenta a 
consciência que os oceanos constituem um verdadeiro ativo estratégico 
do mundo em que vivemos. Hoje sabemos que os oceanos são cruciais 
para o próprio funcionamento do planeta, contribuindo para a regulação 
climática e a reciclagem de gases poluentes.

A nível global, perspetiva-se que, no futuro próximo, as necessida-
des de segurança alimentar irão requerer uma oferta acrescida de fontes 
de proteína de origem marinha. O aumento da procura de energia dará 
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origem a um aumento da exploração de energias fósseis nos oceanos, 
assim como de produção de outras formas de energia renováveis.

Por outro lado, as necessidades decorrentes do crescimento e inter-
dependência do comércio internacional exigirão um reforço da capacida-
de de transporte marítimo, com novas rotas e novos terminais portuários.

Hoje, a maior parte da humanidade já habita em áreas costeiras, 
contribuindo com a sua presença para um aumento significativo da po-
luição dos oceanos, particularmente plásticos.

Correspondendo à clara perceção da importância dos Oceanos 
para o futuro da humanidade, podemos afirmar que o século XXI será, 
seguramente, o século do Mar! 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 
O contexto e as oportunidades que apresentei, remetem para a mul-

tiplicação dos riscos e das ameaças no ambiente marítimo, incluindo os 
riscos naturais – como as calamidades com impacto na faixa litoral –, os 
riscos e ameaças decorrentes do uso do mar – como a poluição do mar 
e a depredação dos recursos marinhos, nomeadamente, por recurso a 
pesca ilegal, não declarada e não regulamentada –, e as ameaças diretas 
ao uso do mar, ou que do mar tiram partido – como o terrorismo marí-
timo, a proliferação de armamento, os tráficos, a migração irregular e 
a pirataria.

Por fim, os riscos e ameaças decorrentes das disputas e conflitos 
intraestatais, que têm tendência a acentuar-se à medida que aumenta a 
capacidade de exploração dos recursos profundos, levando a tentativas 
de ocupação de espaços que, até agora, têm sido consideradas águas 
internacionais.

É neste ambiente complexo que a Marinha opera, cumprindo, 365 
dias por ano, a sua missão de contribuir para que Portugal use o mar! 

A atividade da Marinha traduz-se numa multiplicidade de tarefas, 
realizadas em estreita colaboração com outras organizações, de que se 
destacam, para além das diretamente relacionadas com a defesa na-
cional; as de preservação do ambiente e da biodiversidade; as de sal-
vamento e socorro no mar, e de assistência humanitária a populações 
vítimas de catástrofe; as de proteção do tráfego marítimo e de outras 
atividades no âmbito da economia do mar; as de investigação no âmbito 
das ciências do mar; e, ainda, as de diplomacia naval, aproximando paí-
ses e povos, contribuindo, também, para a política externa de Portugal.
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Minhas Senhoras e meus Senhores,
Hoje é consensual que vivemos um tempo de grande incerteza e 

complexidade, num mundo fragmentado e em rápida mutação.
O relacionamento entre os Estados, as instituições e os cidadãos al-

terou-se significativamente, num processo que foi acelerado pelos desen-
volvimentos tecnológicos e a sociedade digital. O centro do poder está, 
aparentemente, a deslocar-se do Ocidente para o Oriente. O clima – como 
o conhecemos –, está a mudar, ao mesmo tempo que os recursos do pla-
neta se mostram finitos e escassos.

Em momentos de dúvida, quando poucas coisas são garantidas ou pare-
cem fazer sentido, o passado guarda importantes lições que nos devem ajudar 
a projetar o futuro com sabedoria e prudência. Conhecedores de quem somos 
e de onde viemos poderá ser a chave para o nosso sucesso como País, cientes 
que hoje, como ontem, o mar constitui a nossa geografia mais estrutural, o 
acesso que possibilita abrir novas oportunidades a um território. 

Fundada há 50 anos, a Academia de Marinha constitui-se como um 
organismo diferenciador da Marinha, dedicado à atividade cultural de 
excelência, ao aprofundar do conhecimento e à reflexão dos assuntos 
ligados ao mar e às atividades marítimas. Deste objetivo fundacional 
resulta, atualmente, um conjunto ímpar de iniciativas, ao longo de um 
espetro muito alargado de áreas da cultura e das ciências, muito para 
além do que diz respeito à dimensão militar da Marinha.

Estou seguro que este colóquio, organizado em conjunto com a Facul-
dade de Letras da Universidade de Coimbra, dará um significativo contributo 
para desenvolver e preservar a memória do nosso passado e, através deste, 
estabelecer uma forte identificação com o mar e com a sua importância na 
construção do nosso futuro coletivo, em benefício das novas gerações. 

Termino, fazendo votos que este colóquio seja muito proveitoso 
para todos aqueles que nele participam!”

……………………………

O Colóquio, que teve como tema central – “O Mar: Tradições e De-
safios”, foi composto por quatro painéis subordinados aos seguintes temas:

1. O Mar: Tradições e Memórias Históricas.
2. O Mar: Desafios e Transformações.
3. O Mar: Desafios na Contemporaneidade.
4. O Mar: Tradições e Memórias Culturais.
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Fot. Nº 3 - Mesa do 1º Painel presidida pelo Contra-almirante Luiz 
Roque Martins, tendo à sua direita o Professor Vasco Soares Mantas 

e à sua esquerda a Professora Liliana Oliveira

O Professor Vasco Soares Mantas na sua dissertação subordinada 
ao tema: “O Estreito de Gibraltar, Ceuta e Tânger no Atlas de Pedro 
Teixeira Albernaz”, salientou que:  “ O cartógrafo Pedro Teixeira Al-
bernaz elaborou um interessante Atlas dos portos da Península Ibérica, 
datado de 1634, muito provavelmente destinado ao rei Filipe III. Nessa 
obra, conservada em Viena de Áustria, Albernaz ilustrou e descreveu no 
texto anexo ao Atlas, para além de um conjunto de 21 portos portugue-
ses, o Estreito de Gibraltar e as cidades de Ceuta e Tânger”. Considerou 
ainda que seria interessante “analisar estas figuras do Atlas à luz dos 
conhecimentos atuais sobre a evolução das referidas cidades portuárias, 
cuja importância na geopolítica regional se mantem, sobretudo no ce-
nário contemporâneo de um Estreito sempre presente na história, onde 
quotidianamente se mesclam tradições e desafios”.

A Professora Liliana Oliveira, com o tema “Gestão naval e cons-
trução imperial na Primeira Globalização” afirmou que: “Durante 
séculos, o mar foi espaço de edificação imperial e de crescimento po-
lítico e económico, e potenciou linhas de tensão. A afirmação de uma 
talassocracia, por parte de Portugal, só era possível através de um siste-
ma naval consistente, composto não só por uma marinha numerosa, mas 
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também por uma estrutura de apoio que garantisse o seu funcionamento. 
Era primordial a existência de um suficiente contingente humano que as-
segurasse a defesa e a navegação, os recursos náuticos (embarcações e 
instrumentos de navegação), e o apetrechamento bélico, a par dos recur-
sos financeiros, para suporte dos gastos e perdas. A Coroa procurou inte-
ragir com contextos e desafios evolutivos, e criar uma política de gestão 
naval, sempre em articulação, e por vezes dependente da disponibilidade 
e cooperação de agentes particulares. Desta relação de interesses, resul-
taram jogos de força que permitiram consolidar a sustentabilidade das 
rotas comerciais e a defesa naval. Embora não possamos identificar a 
planificação de uma política naval de longo alcance, é facto que a Coroa 
Portuguesa assumiu uma atitude pró-ativa, ao tentar atrair a colaboração 
e a adesão de empreendedores particulares, através da atribuição de pri-
vilégios e subvenções. Esta estratégia, que terá resultado em períodos de 
expansão, não parece ter sido capaz de inverter tendências regressivas em 
tempos de disputa dos mares por outras potências europeias”.

Fot. Nº 4 - Mesa do 2º Painel presidida pelo Professor Vasco Soares 
Mantas, tendo à sua direita a Professora Carlota Simões e à sua 

esquerda o Comandante Jorge Semedo de Matos

O Comandante Jorge Semedo de Matos, com o tema: “O Estado 
Português da Índia 1505-1515: uma estratégia de Poder Naval”, 
salientou que: “Em maio de 1498, uma pequena armada comandada por 
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Vasco da Gama alcançava a costa indiana e estabelecia os primeiros 
contactos com os povos orientais. Iam em busca de “cristãos e espe-
ciarias”, no dizer do relato que dessa viagem ficou. Em boa verdade 
os objetivos do rei de Portugal estavam no rico comércio do Oceano 
Índico, onde as especiarias e, particularmente, a pimenta tinham uma 
importância fundamental. Sonhava o soberano português com um do-
mínio desse comércio, sufocando o poder islâmico do Médio Oriente, 
que dele vivia. Mas, no Ocidente, sabia-se muito pouco das estruturas 
daquele comércio e das potências que efetivamente o controlavam. 
Nem sequer eram conhecidas as principais rotas marítimas que cru-
zavam este Oceano. Aprenderam-no, tanto quanto foi possível, e, em 
1505, D. Manuel tinha um plano concreto de domínio deste mar, que 
entendeu pôr em prática, através dos governos de D. Francisco de 
Almeida e Afonso de Albuquerque. O plano era audacioso, mas muito 
preciso, levado a cabo com algumas dificuldades e nem sempre com 
sucesso absoluto. Mas tinha uma lógica própria que hoje podemos 
interpretar claramente como definindo uma estratégia de poder naval. 
Desse plano de domínio do Oceano Índico, do seu sentido, dos suces-
sos e dificuldades, daremos conta nesta comunicação, considerando 
que em 1515, quando morreu Albuquerque a política portuguesa to-
mou outro sentido e outros caminhos”. 

A Professora Carlota Simões, com o tema: “A viagem de Gama 
segundo Camões”, afirmou que: “A Astronomia dos Lusíadas con-
siste numa série de artigos publicados por Luciano Pereira da Silva 
entre 1913 e 1915 na Revista da Universidade de Coimbra. Neste seu 
trabalho, Luciano Pereira da Silva deixa completamente esclarecidas 
todas as referências à astronomia de Os Lusíadas, mostrando que Ca-
mões tinha um conhecimento claro e seguro dos princípios da astro-
nomia, como ela se professava no seu tempo e que este se terá servido 
de efemérides astronómicas e do relato da viagem de Vasco da Gama, 
tornando o seu poema rigoroso do ponto de vista da astronomia e 
da navegação. Nos nossos dias podemos ir mais longe: recorrendo a 
plataformas digitais, podemos reproduzir os céus que Vasco da Gama 
viu ao longo da sua viagem, confirmando o rigor científico da obra de 
Camões”.

No período da tarde seguiram-se cinco comunicações integradas 
nos terceiro painel e quarto painel, nomeadamente a de Encerramento.
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Fot. Nº 5 - Mesa do 3º Painel presidida pela Professora Ana Paula Avelar, 
tendo à sua direita o Professor Álvaro Garrido, e à sua esquerda o Inves-

tigador Jorge Russo e o Comandante Augusto Alves Salgado. 

O Professor Álvaro Garrido, com o tema: “Para uma História 
Marítima Contemporânea em Portugal: Caminhos para uma agen-
da de investigação multidisciplinar”, salientou que: “A História Ma-
rítima da Época Contemporânea tem, em Portugal, particularmente no 
meio académico universitário, uma expressão modesta, poucos culto-
res e uma presença intermitente nos meios científicos de produção e 
de circulação. Este vazio intrigante tem as suas razões e a sua própria 
história, mas carece de numa reflexão teórica e metodológica sobre as 
possibilidades de dobrar o problema e sobre os caminhos que é possível 
trilhar para inverter o estado da arte. Após uma breve síntese de história 
da História destinada a colocar em evidência o legado mais saliente da 
historiografia marítima e naval portuguesa sobre a Época Moderna, de-
batem-se as razões pelas quais parece ter havido um efeito de bloqueio 
sobre os estudos de História Marítima incidentes na contemporaneidade 
e no tempo próximo. A comunicação fecha com um inventário de temas 
e de problemáticas multidisciplinares que evidenciam potencialidades 
heurísticas capazes de contribuir para uma agenda de História Marítima 
Contemporânea que possa inscrever a historiografia portuguesa num 
registo dinâmico e transnacional”.
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O Comandante Augusto Alves Salgado, com o tema: “O Patrimó-
nio Cultural Subaquático da Época Contemporânea em Portugal”, 
afirmou que: “Sem o “glamour” das naus ou dos galeões, os navios e 
aviões perdidos no século XX, são por norma esquecidos e saquea-
dos. Contudo, para além do estudo do “objeto” em si, estes vestígios 
submersos, face à sua proximidade temporal, têm o que no Centro de 
Investigação Naval (CINAV) da Escola Naval designamos por “Pegada 
Cultural” – o fator humano. De forma breve iremos mostrar a investi-
gação que o CINAV tem realizado em despojos desta cronologia, nestes 
últimos anos e projetos futuros”.

O Investigador Jorge Russo, com o tema: “Impacto da arma sub-
marina alemã sobre a marinha comercial portuguesa na Grande 
Guerra”, afirmou que: “A opção beligerante de Portugal colocou em 
1916 as suas frotas naval e comercial à mercê da arma submarina ale-
mã, não obstante os afundamentos em 1915 do Cysne e do Douro. Entre 
1915 e 1918 mais de 100 navios foram afundados por submersíveis 
alemães, dois dos quais ao serviço da Marinha Portuguesa, importando 
ver do impacto destas perdas, nomeadamente mercantes, sobre a frota 
comercial nacional. Para tal será necessário aferir dos seus quantitati-
vos, analisando a montante o que significou afinal para aquela a requi-
sição de 1916 dos navios alemães e Austro-húngaros surtos em portos 
nacionais”.

Fot. Nº 6 - Mesa do 4º Painel presidida pelo Professor Álvaro 
Garrido, tendo à sua direita o Comandante António Costa Canas 

e à sua esquerda o Professor Mário Avelar
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O professor Mário Avelar, com o tema: “A epopeia marítima por-
tuguesa num imaginário literário americano”, afirmou que: “ Numa 
fase crepuscular da sua vida (1888), Herman Meville publica um livro 
de poemas intitulado “John Marr and Other Sailors”, no qual reúne um 
conjunto de textos marcados pela memória e pela reminiscência ver-
bal de episódios vividos quando, ainda jovem, cruzou os mares e teve 
experiências que para sempre persistiram no seu imaginário pessoal. 
Uma leitura das diferentes experiências textuais que dão corpo a este 
livro – fragmento em prosa inicial, monólogos dramáticos, poemas de 
tonalidade mais lírica – permitem observar de que forma ele incorpora 
nestes exercícios da menmosyne um legado cultural que se estende a 
outros horizontes como o português. A sua sinalização neste livro e a 
convocação deste mesmo imaginário em momentos relevantes da sua 
obra, como “Moby-Dick”, será relevante para compreender o modo 
como a nossa epopeia marítima e seus atores podem contribuir para a 
configuração de um imaginário pessoal de nós distante”.

O Comandante António Costa Canas encerrou o ciclo de conferências, 
com o tema: “Contributo dos oficiais de Marinha para a ciência e a cul-
tura”, onde salientou que: “A formação académica dos oficiais de Marinha 
era suportada por uma sólida componente científica, especialmente a partir 
do século XVIII. Alguns deles foram inclusivamente alunos da Universi-
dade de Coimbra, onde se doutoraram. Por esse motivo, muitos oficiais de 
Marinha estiveram envolvidos em atividades nas quais era importante essa 
bagagem científica. Nesta comunicação serão apresentados os contributos 
de alguns desses oficiais para atividades tão diversas como: astronomia, 
Campos Rodrigues; geodesia, Gago Coutinho; geofísica, João de Brito Ca-
pelo; explorações geográficas, Lacerda e Almeida; ou matemática, Daniel 
Augusto da Silva. Mas existiram igualmente oficiais de Marinha que se 
distinguiram no campo das Letras, em especial na Literatura e na História, 
como foi o caso de Henrique Lopes de Mendonça, Venceslau de Morais, ou 
Abel Fontoura da Costa. Foram ainda apresentados dois ilustres professo-
res da Universidade de Coimbra com uma forte ligação à ciência e cultura 
marítima: José Monteiro da Rocha e Cardeal Saraiva”.

Em seguida, o Presidente da Academia de Marinha, Almirante 
Francisco Vidal Abreu, encerrou o Colóquio tendo sido precedido pelo 
Diretor da Faculdade de Letras, Professor Doutor José Pedro Paiva. 
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Fot. Nº 7 - Intervenção do Presidente da Academia de Marinha, 
Almirante Francisco Vidal Abreu, na Sessão de Encerramento

O texto que segue corresponde à intervenção do Presidente da 
Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, no encerra-
mento do Colóquio de 17 de maio da Academia de Marinha com a Uni-
versidade de Coimbra integrado no dia da Marinha 2019.

“Senhores estudantes da Universidade de Coimbra, senhores aspi-
rantes e cadetes da Escola Naval

Dirijo-me primeiramente a vós, jovens de Portugal, pois embora 
este Colóquio tenha sido aberto e dirigido a todos, é sempre nos mais 
novos que reside a esperança de que exista uma maior disponibilidade 
para mudar o pensamento sobre o mar, já que os mais velhos e com 
responsabilidades não têm mostrado vontade e querer em nele apostar 
de novo.

Nas festividades que anualmente a Marinha realiza no seu dia, 
procura-se mostrar às populações da cidade eleita as mais variadas fa-
cetas da sua atividade. Da essencialmente militar ao serviço público, da 
formação à atividade operacional, do material à área da cultura, tudo é 
exibido, explicado e mostrado.

Mas este ano houve uma novidade. O Dia da Marinha realiza-se 
numa cidade não do litoral, como é habitual, embora próxima dele, ci-
dade esta que possui a mais antiga e prestigiada Universidade de Portu-
gal. E o Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante António Mendes 
Calado, decidiu fazer um desafio à Academia de Marinha – a realização 
de um colóquio conjunto com a Universidade integrado nas comemo-
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rações do Dia de Marinha, reforçando assim a vertente cultural que por 
ela sempre foi acarinhada e estimulada. Por todas estas razões o sauda-
mos, Senhor Almirante, gratos pela sua presença e iniciativa.

Saúdo também o Senhor Professor José Pedro Paiva, Diretor da 
Faculdade de Letras desta Universidade que, em representação do Mag-
nífico Reitor, ajudou a promover este encontro, agilizando contactos e 
soluções. 

Chamo agora a atenção para o título do colóquio “O Mar: tradições 
e desafios”, porque é isso mesmo que, em conjunto, nos propusemos 
aqui trazer, através de quatro painéis e nove conferencistas que nos lem-
braram memórias históricas e culturais, transformações determinantes 
que nos transportaram do passado à contemporaneidade.

O Mar sempre assumiu para Portugal um papel central e formador, 
revestindo-se de várias dimensões que influenciaram de forma indelé-
vel a história e a cultura do Povo Português.

Foi no Mar que Portugal procurou e alcançou momentos de glória, 
através das explorações de 400 e 500 que ditaram a criação do Império 
ultramarino, império que por sua vez serviu como garante da indepen-
dência e originalidade de um reino que só para o mar se podia expandir.   

Foi também no Mar que Portugal procurou e encontrou o seu sus-
tento, através da pesca, costeira ou oceânica, que mais uma vez levou 
os portugueses a cruzarem os mares procurando as costas da América 
do Norte, da Noruega ou do Noroeste africano.

E é para o Mar que voltamos a olhar com esperança e vontade de 
efetivar uma nova economia, de explorar um vasto território que se pro-
cura conquistar, agora não pelas armas, mas pelo direito internacional, e 
explorar as suas riquezas de forma rentável e sustentável.

O Mar é também uma via de comunicação e de contacto com o 
mundo, um eixo estratégico na segurança e na defesa, na economia e no 
desenvolvimento futuro, para além de um repositório da história e da 
cultura portuguesa.

Nesta perspetiva, o conhecimento do Mar e de tudo aquilo que a 
ele associamos é necessariamente uma tarefa multidisciplinar, sendo 
obrigatório combinar os esforços dos vários investigadores, grupos e 
instituições que têm o mar no centro das suas preocupações.

A Universidade é por definição o espaço onde deve começar este 
esforço, por ser aí que encontramos reunidos estes mesmos pressupos-
tos. É na universidade que encontramos o admirável tesouro da ciência, 
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expressão esta que marcou o início da Universidade de Coimbra, o mais 
antigo estabelecimento universitário português e que, até aos dias de 
hoje, se soube manter como um dos mais importantes polos de inves-
tigação e desenvolvimento em Portugal, com projeção internacional.

Esta Universidade é por isso um espaço único para nos debruçar-
mos, como fizemos, sobre as Tradições e Desafios que o Mar nos coloca 
em sã partilha com a Academia de Marinha, tornando-se assim natural 
esta parceria entre duas instituições em que uma é sede da investigação 
e a outra tem como prioridade a divulgação. 

E, se mais razões não houvesse para dar solidez a esta parceria 
entre a Universidade e a Marinha, lembro, para terminar, a notável vi-
são do nosso Rei D. Dinis que esteve ligado à existência das nossas 
duas instituições, ao fundar esta Universidade e ao criar formalmente 
as condições, em 1317, para que Portugal passasse a ter uma Marinha 
organizada e estruturada. 

Despeço-me de todos em nome da Academia de Marinha, esperan-
do que tenham considerado útil esta jornada de trabalho”.    

……………………………………………………….                                                                          
O Colóquio terminou com um momento musical, interpretado 

pelo Quinteto Clássico da Banda da Armada.

Fot. Nº 8 - Atuação do Quinteto da Banda da Armada
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Crónica de Navegação

Coordenador da Crónica:
ANTÓNIO COSTA CANAS 

Capitão-de-mar-e-guerra
costa.canas@marinha.pt

Ainda as vulnerabilidades 
dos sistemas GNSS1

Na Crónica de Navegação publicada nos Anais referentes ao segundo 
semestre de 2017, foi abordada a questão das interferências com os sistemas 
de navegação por satélite e apresentadas algumas das possíveis alternativas 
para mitigar o problema.2 Tendo em consideração a importância deste as-
sunto, vale a pena retomar o mesmo, apresentando alguns exemplos de 
como esta questão preocupa cada vez as entidades de diversos países.3

1 GNSS – Global Navigation Satellite System.
2 António Costa Canas, «Crónica de Navegação – As vulnerabilidades dos sistemas 

de navegação por satélite», Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLVIII, julho-
-dezembro 2017, p. 729-742.

3 Uma palavra de agradecimento ao consócio Vítor Plácido da Conceição, que 
disponibilizou os diversos textos que serviram de fontes para esta crónica.

CDU 659:359
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CXLIX, janeiro-junho 2019, p. 281-294
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A crónica será dividida em três partes. Na primeira parte apresen-
tam-se dois estudos sobre interferências reais com os sistemas GNSS; 
na segunda parte, serão identificados alguns casos de busca de alterna-
tivas para minimizar essas interferências e finalmente será analisado um 
estudo, levado a cabo por iniciativa do governo de um país, a Dinamar-
ca, para analisar as consequências económicas de uma falha global dos 
serviços PNT4, baseados em sistemas satélite.

O primeiro dos mencionados estudos tem por título: Above us only 
stars – Exposing GPS Spoofing in Russia and Syria5 e foi elaborado 
pelo Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), centro de inves-
tigação dos EUA. Num extenso relatório de 66 páginas, são analisados 
inúmeros casos de interferências com sistemas GNSS, levadas a cabo 
pela Rússia. Os dados foram recolhidos até novembro de 2018 e permi-
tiram chegar a conclusões interessantes. O texto é dividido em quatro 
grandes secções, dedicadas aos seguintes assuntos6:

• Interferências com sistemas GNSS, tanto no espaço da Federa-
ção Russa como nos territórios por ela ocupados, assim como em 
instalações militares no exterior. Desde fevereiro de 2016, foram 
identificados 9 883 casos suspeitos, em dez locais distintos, os 
quais afetaram os sistemas de navegação de 1 311 navios civis;

• O papel das interferências com sistemas GNSS, levadas a cabo 
pelos Russos, com o objetivo de proteger altas entidades, nomea-
damente o seu presidente. Foi identificado um sistema móvel, 
usado, pelos serviços de segurança da Federação Russa, com 
esse objetivo;

• Utilização de interferências para proteger alvos estratégicos, no-
meadamente em Moscovo, mas também foram identificadas in-
terferências em zonas costeiras da Rússia e da Crimeia;

• Uso de interferências com equipamentos GPS em zonas de com-
bate, envolvendo tropas russas, especialmente na Síria, com o 
objetivo de negar o acesso ao espaço aéreo.

4 PNT – Positioning, Navigation and Timing.
5 Disponível em: https://www.c4reports.org/aboveusonlystars, consultado em 30 de 

junho de 2019, podendo aí ser descarregado no formato PDF. As referências às 
páginas nas notas que se seguem dizem respeito à versão PDF.

6 Ibidem, p. 3.
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Todos estes episódios foram realizados por organismos de um Esta-
do tecnologicamente desenvolvido. No entanto, os autores do relatório 
consideram que tendo em conta a facilidade com que se podem adquirir 
equipamentos para interferir com equipamentos GNSS, associada ao 
seu baixo custo, permitirá que organizações criminosas possam usá-los 
em atividades destinadas a criar instabilidade social. Estas atividades 
de interferência podem afetar inúmeras atividades, desde a segurança 
da navegação às finanças, à logística ou aos sistemas de comunicações.7

Nas conclusões do relatório, os autores começam por destacar os 
pontos acima mencionados, realçando as interferências levadas a cabo 
pela Rússia, com diferentes propósitos, e o facto de estas atividades po-
derem ser realizadas por organizações criminosas. Seguidamente, são 
apontadas algumas medidas que permitirão minimizar os efeitos dessas 
interferências, nomeadamente através da sua deteção. É ainda destacado 
o papel de uma Universidade, envolvida no projeto, no desenvolvimento 
de técnicas e procedimentos para detetar e analisar essas atividades:

The tools used to conduct this activity may be openly availa-
ble, but so too are the technologies and methodologies for detec-
ting, tracking, and geolocating these activities. This report aims 
to demonstrate the utility of combining subject matter expertise, 
like that from the University of Texas at Austin, with data-driven 
analysis to develop unique approaches for collecting, analysing, 
and ultimately addressing GNSS spoofing activities. The techni-
ques for finding GNSS spoofing detailed in this report are both 
replicable and highly extensible. Any system that reports GNSS-
-derived location information, like aircraft or mobile devices, can 
potentially be exploited to identify GNSS spoofing events affec-
ting aircraft or ground-based GNSS receivers. Moreover, the colla-
boration between C4ADS and UT Austin researchers shows how 
GNSS receivers based on low-Earth-orbit satellites can be used 
to detect and geolocate interference signals worldwide. As private 
satellite firms continue to launch small and relatively inexpensi-
ve payloads into low-Earth-orbit, the commercial availability of 
GNSS receiver data that can be used to detect this interference will 
continue to proliferate.8

7 Ibidem, p. 3.
8 Ibidem, p. 51.
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O segundo estudo foi realizado por investigadores do Institute of 
Communications and Navigation9. Este é um dos vários institutos que in-
tegram o German Aerospace Center (DLR), centro responsável, na Alema-
nha, pela investigação no âmbito da aeronáutica e do espaço. Com cerca 
de 8 000 funcionários e instalações em 20 locais distintos da Alemanha, o 
DLR é responsável pela investigação de ponta em diversas áreas relaciona-
das com a navegação aérea e espacial, tendo recebido do governo federal a 
responsabilidade pela implementação do programa espacial alemão.10

O estudo levado a cabo, consistiu na montagem, a bordo de um 
porta-contentores, de um conjunto de equipamentos para detetar inter-
ferências com as frequências usadas pelos sistemas GNSS, nomeada-
mente com o GPS e o Galileo. Os dados foram recolhidos entre 17 
de julho e 22 de setembro de 2017, numa viagem entre Valência, em 
Espanha, e Busan, na Coreia do Sul, pelo Canal do Suez, e regresso a 
Barcelona, pela mesma via.

Os valores obtidos são apresentados no artigo que foi publicado, 
revelando a existência de inúmeros episódios de interferências, tanto 
levadas a cabo de uma forma deliberada, como outras não intencionais. 
Algumas dessas interferências podem implicar situações de indisponi-
bilidade dos serviços GNSS:

Three months of post-processing results of the data analysis, 
in the L1/E1 and L5/E5a bands, have been obtained and shown. 
The results contain a big number of detected RFI11 events, some of 
them with considerable power values.

In addition, detailed analysis of some exemplar events – oc-
curring in L1/E1 band – have been carried out. Any L1/E1 detec-
ted interference deserves particular attention. Such interferences, 
potentially impacting the GNSS applications, have been recorded 
and their effects evaluated. It has been shown that they can make 
the GNSS service unavailable in some cases.12

9 E. Pérez Marcos, et. all., «Interference Awareness and Characterization for GNSS Mari-
time Applications», Proceedings of 2018 IEEE/ION Position, Location and Navigation 
Symposium (PLANS), Monterey, CA, USA, 23-26 abril de 2018, pp. 908-919.

10 Cf. «DLR at a glance», https://tinyurl.com/y4qmd6tl, consultado em 30 de junho 
de 2019.

11 Radio Frequency Interference.
12 E. Pérez Marcos, et. all., p. 917.
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No que concerne a medidas tomadas para mitigar os eventuais efei-
tos de interferências com sistemas GNSS, serão mostrados, igualmente, 
alguns exemplos, tanto dos EUA como da Rússia. O problema do im-
pacto económico das eventuais falhas dos serviços providenciados pe-
los sistemas GNSS é um assunto que é abordado ao mais alto nível nos 
EUA. Na dependência do próprio presidente funciona o National Space 
Council, presidido pelo Vice-presidente. Este órgão de aconselhamento 
foi recriado em 2017, pois já tinha funcionado no passado, mas as suas 
atividades tinham sido suspensas. Uma das suas atribuições é definir a 
National Security Space Policy, e é no âmbito desta que são analisados 
os problemas relacionados com o funcionamento do sistema GPS.13

Uma outra prova do interesse político, ao mais alto nível, foi a rea-
lização no Capitólio, em abril deste ano, de um evento, designado GPS 
Caucus, levado a cabo por iniciativa de alguns senadores. Este evento 
serviu para uma discussão envolvendo políticos e representantes da in-
dústria, tendo sido seguido por uma audiência interessada. No debate 
que se gerou foi realçada a necessidade de alternativas aos sistemas 
satélite, para situações de falha destes:

A panel of representatives from John Deere, Trimble, and 
Garmin rounded out the hour-long “GPS 101” event. Each panelist 
addressed the importance of GPS to the nation and referred to the 
need for undisturbed spectrum. Follow-on questions from the au-
dience included one on the need for GPS alternatives in the event 
of outages, which the panel agreed with, and one about equitable 
spectrum allocation. As to this later question, a panelist offered 
that the GPS Innovation Alliance supported a “zoning approach” 
that kept space-based signals separate from terrestrial signals.14

Continuando ainda no âmbito dos EUA, de realçar a criação, em 14 
de março do presente ano, do Maritime Positioning, Navigation and Ti-
ming (M-PNT) Laboratory, a funcionar no âmbito do Naval Information 
Warfare Center (NIWC) Atlantic, da Marinha dos EUA. Este laboratório 
está particularmente vocacionado para o estudo e a pesquisa no sentido 
de encontrar alternativas viáveis ao GPS, para garantir a operacionalidade 
dos navios da esquadra em situações de indisponibilidade deste sistema:

13 Cf. «“GPS Critical, Need Backups” – White House Official», https://tinyurl.com/y3tt66tj, 
consultado em 3 de julho de 2019.

14 Ibidem.
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The M-PNT laboratory will primarily support new technolo-
gies being developed and introduced into the fleet for operating in 
a Global Positioning System (GPS) or sensor denied environment. 
These technologies include enhancements to the inertial naviga-
tion systems, and alternative positioning system technologies to 
GPS, which are primarily in support of the Program Executive 
Office – Integrated Warfare Systems - 6 (PEO IWS 6).15

Por outro lado, também na Rússia se buscam alternativas para os 
sistemas de navegação por satélite, nomeadamente o GLONASS, de-
senvolvido por este país. De acordo com um comunicado da agência 
noticiosa russa, TASS, o país teria desenvolvido um sistema de navega-
ção de precisão, Sprut-N1, destinado à sua Marinha. Ainda de acordo 
com a mesma notícia, este sistema apresenta a vantagem de ser imune 
a interferências.16

Pouco se sabe ainda sobre este sistema. De acordo com a mesma 
notícia, os seus parâmetros técnicos exatos permanecem secretos. O 
sistema começou a ser testado, na esquadra, durante o presente ano e 
contará com duas estações terrestres. Este serviço de posicionamen-
to terrestre será interligado com o GLONASS, constituindo uma re-
dundância aos sinais satélite. A sua utilização permitirá informação de 
posicionamento bastante rigorosa para navios de guerra, assim como 
aviões e helicópteros. No futuro o serviço poderá ser disponibilizado 
para utilizadores civis.17

Num pequeno artigo, no qual são feitos comentários à notícia su-
pramencionada, surgem alguns comentários interessantes, resultantes 
das opiniões de especialistas, baseadas na análise que estes fizeram de 
alguns dados intrigantes da mesma notícia. Vários desses comentários 
apontam para a possibilidade de este novo sistema de posicionamento 
se basear numa evolução do sistema Chayka, equivalente russo do Lo-
ran. Note-se que no passado, quando existiam diversas cadeias destes 
sistemas, um pouco por todo o mundo, algumas delas eram conjuntas 

15 Cf. Dana A. Goward, «US Navy Opens Lab for Navigation w/o GPS»,                            
https://tinyurl.com/y6sodc42, consultado em 3 de julho de 2019.

16 Cf. «New Sprut-N1 precision navigation system created for the Russian Navy», 
https://tinyurl.com/y6te8ezx, consultado em 3 de julho de 2019.

17 Ibidem.
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Chayka/Loran, resultantes de cooperação entre Americanos e Russos. 
Aparentemente, os Russos continuam interessados em manter esse gé-
nero de cooperação com países ocidentais:

In 2015 the Russians met with the British to align their Chayka 
(Loran) system with the new British eLoran standard. They sub-
sequently announced that they would upgrade to “eChayka.” This 
account could refer to a new name for upgraded Chayka stations. 
These stations could easily be used with the legacy stations to de-
termine location with much greater precision. Also, the initial fo-
cus on maritime is very consistent with Chayka traditionally being 
viewed as a maritime asset, though it has clearly been used in other 
applications.18 

Este sistema de navegação, baseado em emissões de estações ter-
restres, deverá ser particularmente vocacionado para utilização na re-
gião do Ártico e é visto pela Rússia como um fator de vantagem estra-
tégica na região:

While GLONASS works better in the Arctic than GPS, I un-
derstand that neither are optimized for that region. The mention of 
the Arctic here is significant.

The Russian meeting in 2015 with British maritime naviga-
tion authorities took place in the background of Russia focusing 
on navigation along the Northern Sea Route through its Arctic wa-
ters. This was mentioned as part of the reason for upgrading to 
eChayka.

Russia has reportedly been particularly active jamming and 
spoofing GPS in its maritime regions and along its northern border 
with Norway. This new system could provide additional protection 
for their forces should western militaries elect to jam GLONASS 
in return.

Following-on to the above comment, this clearly establishes a 
strategic advantage which Russia can use to intimidate others and 
pursue its regional agenda.19

18 Dana A. Goward, «Report: Russian Navy Gets New Precision Terrestrial System to Ba-
ckup GPS/GLONASS», https://tinyurl.com/y24t9agj, consultado em 3 de julho de 2019.

19 Ibidem.
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O último documento que será apresentado nesta crónica é um 
relatório sobre as consequências económicas para a Dinamarca, no 
caso de falha de serviços PNT, baseados em satélites20. O relatório 
tem a data de fevereiro de 2019 e foi elaborado pela consultora Lon-
don Economics, por solicitação da Comissão Intergovernamental 
para o Espaço, da Dinamarca, que envolve os Ministros das Finan-
ças; Defesa; Ambiente e Alimentação; Transportes e Infraestruturas; 
Energia, Construção e Clima; Negócios e Crescimento; e Ensino 
Superior e Ciência; o que reflete a importância que o assunto tem 
para o país. 

Logo no início das motivações para o estudo, os autores come-
çam por referir que a omnipresença dos sistemas GNSS como so-
lução preferencial para providenciar serviços PNT tem preocupado 
cada vez mais a comunidade que utiliza estes serviços, em termos 
internacionais, pois as soluções GNSS não são perfeitas:

The ubiquity of GNSS as the preferred solution for PNT has 
fostered growing concern in the international PNT community.21 
There is consensus that GNSS is the best solution available to meet 
PNT-related challenges, but it is not perfect.22

Continuando a explicar as suas motivações, os autores referem que 
a baixa potência com que os sinais dos sistemas GNSS são transmiti-
dos e a grande distância que os mesmos têm que percorrer até aos seus 
utilizadores, tornam estes sinais vulneráveis a eventuais interferências, 
tanto por causas naturais, como por exemplo tempestades solares; como 
interferências deliberadas, como empastelamento e mistificação. Este é 
o principal motivo pelo qual se nota uma necessidade cada vez maior 
de perceber até que ponto as economias do presente estão dependentes 
de informação PNT vinda do espaço.

20 Denmark’s economic vulnerability to a loss of satellite-based PNT, https://tinyurl.com/yyh3xbn2, 
consultado em 5 de julho de 2019, podendo aí ser descarregado no formato PDF. As 
referências às páginas nas notas que se seguem dizem respeito à versão PDF.

21 Aqui, os autores colocam uma nota, referindo que vários países realizaram estudos 
similares ao dinamarquês, nomeadamente Canadá, Coreia, EUA e Reino Unido, para 
perceberem as vulnerabilidades das suas economias. Também na primeira Galileo 
User Assembly, em novembro de 2017, se identificou a proteção contra estas vul-
nerabilidades como um elemento-chave a considerar pelos utilizadores do sistema.

22 Ibidem, p. 2.
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Embora o estudo seja dedicado ao impacto, na economia em geral, 
da falha de informação PNT confiável, o último parágrafo da parte onde 
se explica a motivação que esteve na origem deste estudo, é dedicado 
ao impacto que esta dependência tem na forma como os profissionais da 
navegação conduzem os navios hoje em dia:

There is a feeling in the navigation community (e.g. the Bri-
tish Royal Institute of Navigation), that the general public has lost 
the ability to navigate using a paper map and a compass, becau-
se their smartphone does the navigation for them. Similarly, the 
low cost and generally reliable performance of GNSS means that 
certain professional users could be in deep trouble if GNSS were 
denied. For example, a sextant is still mandated carriage on vessels 
under the Safety-of-Life-At-Sea (SOLAS) convention;19 howe-
ver, the actual ability of mariners to use it has been questioned.23

Ao longo das mais de 60 páginas do relatório explica-se o que são 
os sistemas GNSS e os serviços PNT e as suas utilizações nos mais 
variados setores de atividade, assim como as limitações e constrangi-
mentos ao seu uso. Os autores dividem as causas de erro que podem 
afetar os sistemas em três grupos: as que afetam os recetores; as que são 
devidas a fatores ambientais e as que são devidas a fatores humanos. 
Apresentam igualmente as alternativas para mitigar as interferências 
e dividem estas em duas partes: as que se destinam aos utilizadores 
da informação de tempo, para sincronização de sistemas e as que se 
destinam aos utilizadores de dados de posicionamento e navegação. 
Para ambos os tipos de utilizadores o sistema eLoran pode ser uma 
alternativa viável, nas regiões onde este sistema esteja disponível. Em 
termos de posicionamento, embora considerem viável o recurso a mé-
todos tradicionais, apenas detalham algumas alternativas tecnológicas. 
Uma solução, que consideram a mais adequada, é o recurso à utilização 
de outros sensores, tais como: acelerómetros, giroscópios, magnetóme-
tros ou odómetros, que permitem fazer uma navegação estimada. Outra 
possibilidade é o posicionamento com recurso a outros sinais rádio, que 
designam como Signals-of-Opportunity Positioning (SOP). Com a pro-
liferação de sistemas de comunicações que utilizam sinais rádio, estes 
sinais podem servir para se ter uma noção aproximada da posição, des-
de que sejam conhecidas as localizações das estações emissoras desses 

23 Ibidem, p. 3.
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sinais. Estão neste caso os hotspots Wi-Fi, Bluetooth, as antenas das ope-
radoras de telemóvel e ainda as emissoras de estações de rádio e televisão. 
Acrescentamos nós, que estas alternativas poderão ter alguma utilidade 
para o posicionamento em terra, não sendo viável a sua utilização no mar.

Não se pretende fazer aqui uma descrição exaustiva do relatório. No 
entanto, vale a pena apresentar dois exemplos reais de interferências, não 
premeditadas, que demonstram que mesmo em situações de incidentes, 
as consequências podem ser significativas. O primeiro caso ocorreu em 
2017, numa conferência dedicada aos sistemas GNSS, promovida pelo 
Institute of Navigation. A fuga do sinal de um equipamento de testes que 
estava configurado para uma data e um local diferente afetou os telemó-
veis e o correio eletrónico dos participantes na conferência:

A recent incident at the ION GNSS conference in Portland, 
Oregon in September 2017 illustrates that spoofing can be a subtle 
threat, and also problematic to resolve. In this particular incident, 
the cause was an accidental signal leak from GNSS testing equip-
ment that was set to ‘France, 2014’. The smartphones in the con-
ference hall accepted the erroneous input and old text messages 
started to appear. Certificates for email accounts were invalidated 
by the asynchronous data, and many phones took hours to recover, 
if at all. Even this assembly of leading experts in the field of GNSS 
struggled to detect and mitigate the problem.24

O outro caso apresentado refere-se a uma situação em que uma 
antena defeituosa provocou um erro da ordem de uma centena de quiló-
metros na localização de uma viatura:

During the great Danish manhunt that isolated the island of Zea-
land from the rest of the country in September 2018, a stolen Swe-
dish rental car wanted in connection with a crime was tracked (using 
GNSS) to a location in Espe on the island of Funen. A faulty antenna 
on the vehicle interfered with the GNSS tracking system and located 
the vehicle approximately 100 kilometres from where it was found 
later that day. Although not confirmed as such, on this occasion, the 
faulty antenna had the same effect as a spoofing incident.25

24 Ibidem, p. 9.
25 Ibidem, p. 9.
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O relatório que temos vindo a analisar não pretende ser exaustivo, 
no sentido de abranger todos os setores da atividade económica do país. 
No entanto, de modo a fornecer um panorama mais ou menos abrangente 
das consequências económicas da falha de serviços PNT, baseados em 
sistemas GNSS, foram analisados oito setores de atividade: Agricultura, 
Serviços de Emergência, Fornecimento de Energia Elétrica, Transações 
Financeiras, Pescas, Meteorologia, Setor Público das Tecnologias de In-
formação e Transporte Rodoviário. Em cada um dos setores, a análise 
seguiu sempre o mesmo modelo, sendo discutidos os seguintes pontos: 
Introdução e uso de GNSS, Vulnerabilidades específicas de cada caso, 
Impacto da falha de GNSS e, por último, formas de mitigar o problema.

Em termos de conclusões do relatório, vale a pena destacar um pa-
rágrafo que se refere à navegação e posicionamento. Embora o estudo 
se tenha baseado essencialmente na análise da informação de navega-
ção e posicionamento para uso em terra, a conclusão é perfeitamente 
válida para situações de ambiente marítimo:

Like most modern societies, the use of GNSS for positioning 
and navigation purposes is highly prevalent in Denmark, and as 
such, many efficiencies have been realised in both public and priva-
te sector operations. Recent academic research suggests that Danes 
are among the very best spatial navigators globally (second only to 
Finland), so the implication of loss might be less severe for the func-
tioning of the road network than could be feared. However, the equi-
page of paper maps in vehicles is dwindling, with only a select few 
police vehicles even carrying the resource. Reliance on the civil tele-
communication network for professional and private users has been 
identified, and the resilience of this resource needs to be appraised.26

Nas recomendações alerta-se para a necessidade de analisar com 
mais detalhe a dependência em relação aos sistemas GNSS dos diversos 
tipos de transporte: marítimo, aéreo e ferroviário. Sobre o transporte 
marítimo chama-se a atenção para o facto de a fiabilidade dos sistemas 
GNSS ser crítica para o sucesso das operações no mar:

Maritime transport is required to use GNSS by IMO mandate, 
and shrinking navigable sea space due to oil rigs and wind turbi-
nes means that GNSS-based positioning, integrated with charts, 

26 Ibidem, p. 43.
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is a critical input in modern maritime operations – especially in 
adverse weather conditions. The current and future situation in the 
shipping industry should be analysed.27

Após as Conclusões e Recomendações foi realizada uma compara-
ção com os resultados obtidos num estudo semelhante realizado no Reino 
Unido, em 2017, pela mesma consultora. São apontadas várias diferenças 
entre os dois relatórios, devido a diferenças concretas entre os países ana-
lisados. É interessante notar a diferença apontada, em termos de cultura 
de segurança. Embora depois na prática se verifique que embora na Dina-
marca os assuntos de segurança não mereçam uma discussão pública nos 
mesmos moldes em que ela ocorre no Reino Unido, os Dinamarqueses 
acabam por implementar diversas medidas, embora não as publicitem:

Denmark and the UK differ geographically and culturally. A clear 
cultural difference exists in the attitude towards ‘security’. In the UK, 
matters of security are part of the national conversation, while in Den-
mark such matters are not frequently discussed in the public domain.
The findings from this report show that many critical infrastructure 
operators are aware of risks and have incorporated mitigations in their 
solutions – even if they do not tend to broadcast that fact.28

Para terminar a Crónica, apenas umas palavras finais em jeito 
de conclusão. Como referido no início, este assunto mereceu recen-
temente a atenção numa outra Crónica de Navegação. O propósito 
principal de retomar este mesmo tema foi o de reforçar a ideia de que 
é fundamental estar alerta para as consequências de uma dependência 
excessiva em relação às novas tecnologias na área da Navegação.

Entre os leitores deste texto encontram-se certamente vários que 
ainda calcularam muitos pontos astronómicos com recurso a tabelas 
de logaritmos; outros que passaram grande parte da sua carreira nave-
gando com recurso ao sistema OMEGA, e ao DECCA ou ao LORAN, 
em locais onde estes últimos estavam disponíveis; e encontram-se lei-
tores das gerações mais novas para quem a parte inicial deste parágra-
fo apresenta uns termos estranhos, sobre os quais nunca ouviram falar, 
ou se ouviram foi em termos históricos.

27 Ibidem, p. 45.
28 Ibidem, p. 46.
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Nos últimos trinta anos a dependência dos sistemas GNSS, no-
meadamente do GPS, foi-se tornando cada vez mais acentuada. Essa 
dependência acontece a dois níveis.

Por um lado, o GPS está presente no nosso quotidiano, sem que mui-
tas vezes tomemos consciência dessa presença. A esmagadora maioria 
dos telemóveis têm informação da nossa posição e permitem-nos chegar 
a qualquer lugar onde desejamos ir e quando lá estamos fazem-nos suges-
tões de restaurantes, museus para visitar, ou parques onde estacionar, etc. 
Quando estamos a ficar sem gasolina no nosso carro, o computador de 
bordo alerta-nos para esse facto e pergunta-nos se queremos saber onde 
fica a bomba mais próxima. E os exemplos desta presença do GPS no 
nosso dia-a-dia nunca mais acabavam, ficamos por aqui.

Mas para quem anda no mar, o GPS é usado de uma forma profis-
sional. É muito confortável ter uma posição com uma precisão bastante 
elevada, tanto quando o navio está a fazer um trânsito oceânico, como 
quando está a entrar uma barra ou a navegar num rio. A integração 
automática dessa informação em cartas eletrónicas e noutros sistemas 
permite conduzir a navegação de uma forma cómoda e que transmite 
uma sensação de controlo dos diferentes fatores, graças à quantidade 
de informação disponível para o navegador. Esta evolução tem condu-
zido, em diversos casos a uma redução do treino e prática de sistemas 
clássicos de navegação, que embora não sendo tão rigorosos, não são 
afetados por interferências que podem afetar os sistemas GNSS. A 
perceção de que essas interferências podem ter consequências graves 
é cada vez mais notória. Por esse motivo, nota-se um aumento sig-
nificativo dos estudos relacionados com essas consequências e das 
formas de reduzir as mesmas. Esta Crónica de Navegação procurou 
mostrar, numa primeira parte, mais alguns exemplos de casos reais de 
interferência com sistemas GNSS; aos quais se seguiram exemplos da 
preocupação oficial de alguns países com estes problemas e a busca 
de soluções para minimizar as suas consequências e finalmente foi 
apresentado um caso real de um estudo sobre as consequências eco-
nómicas da falha de sistemas GNSS.

Uma palavra final para referir que o assunto também já começa a 
ser analisado em Portugal, pelo menos a nível académico. Em 2017 foi 
defendida na EN uma dissertação com o título: Resilience of the PNT 
Systems. A Portuguese Case Study. Para se perceber melhor o tipo de 
abordagem que é feita na mesma, deixa-se aqui o respetivo resumo:
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Existe uma elevada dependência nacional em sistemas de Posição, 
Navegação e Tempo (PNT) por parte de diversos indivíduos, serviços e 
organizações que dependem desta informação no seu dia-a-dia.

Todos os que dependem de informação precisa, exata e contínua, 
necessitam de ter sistemas resilientes para que sejam altamente eficien-
tes e fiáveis. Uma estrutura resiliente e sistemas continuamente dispo-
níveis facilitam a previsão de possíveis ameaças ou a expedita recupe-
ração da funcionalidade, em ambientes hostis.

Uma destas organizações é a Marinha Portuguesa cujas funções 
principais são o combate, a salvaguarda da vida humana no mar e a 
segurança marítima e da navegação. Para o combate, são necessários 
sistemas PNT, resilientes, que ofereçam robustez em caso de uma sim-
ples ameaça ou falha temporária dos sistemas. Por forma a ser possível 
cumprir a missão, a necessidade de ter informação PNT, fidedigna e 
atualizada, é constante e indispensável para o controlo preciso e exato 
da posição. Uma unidade naval, por forma a permanecer continuamente 
no mar, manter a sua prontidão, treinar a sua guarnição ou ser empe-
nhada num cenário de guerra, necessita de saber, com confiança e sem 
erros, a sua posição e referência de tempo.

A grande diversidade de sistemas dependentes de informação PNT, 
desenvolveu-se em larga escala nas últimas duas décadas e sustenta cada 
vez mais a alta dependência do GPS, que é vulnerável a diversas fontes 
de erro, tais como interferência, empastelamento, mistificação e condi-
ções ionosféricas. Atualmente, o elevado interesse na criação de sistemas 
PNT integrados está associado à procura da redundância, exatidão, pre-
cisão, disponibilidade, baixo custo, cobertura, fiabilidade e continuidade.

Este estudo teve como objetivos construir o panorama atual, em 
Portugal, ao nível dos Sistemas PNT, baseando-se numa análise de 
Stakeholders e entrevistas; avaliar a vulnerabilidade de organizações e 
serviços que dependam exclusivamente do GPS como fonte de infor-
mação PNT; e propor um possível caminho para que seja possível criar 
uma Estratégia PNT Nacional.29

29 Catarina de Sousa Matos Aresta, Resilience of the PNT Systems. A Portuguese Case 
Study. Dissertação de mestrado em Ciências Militares Navais – Marinha, apresentada 
na Escola Naval em 2017. Disponível em http://hdl.handle.net/10400.26/21053, 
consultado em 5 de julho de 2019.
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NRP CORTE-REAL 
- PARTICIPAÇÃO NACIONAL NO 
GRUPO AERONAVAL FRANCÊS 

CHARLES DE GAULLE

1. INTRODUÇÃO

A presente crónica descreve a participação da fragata NRP Corte-
-Real numa missão de escolta ao porta-aviões nuclear francês Charles 
de Gaulle, integrado na TF1 473, força tarefa que compreende o Car-

1 TF, Task Force ou Força-Tarefa.
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rier Strike Group (CSG) francês, no âmbito da operação “Grupo Aeronaval 
Charles de Gaulle 2019” (GAN19) ou OPER CLEMENCEAU2 (Figura 1).

Figura 1 - NRP Corte-Real a executar uma 
escolta próxima ao CVN Charles de Gaulle.

Este foi o primeiro empenhamento operacional do porta-aviões 
francês desde 2016, tendo decorrido numa área de operações que com-
preendeu o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho, o oceano Índico e a 
região da Ásia-Pacifico.

A Marinha Portuguesa participou nesta operação a convite da Ma-
rinha Nacional Francesa, tendo, para o efeito, sido empenhado o NRP 
Corte-Real. 

Na perspetiva nacional, a participação nesta operação visou contri-
buir para o esforço de segurança internacional em teatros de operações 
específicos, estreitar o relacionamento militar com a Marinha Nacional 
Francesa e contribuir para a segurança marítima no mar Mediterrâneo. 

De forma a padronizar a designação durante esta crónica e facilitar 
a leitura, será utilizada a indicação de GAN19 para as referências à 
missão.

2 Designação atribuída pela Marinha Nacional Francesa a esta ativação do Carrier 
Strike Group.
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2. O GAN 19

O primeiro empenhamento operacional do porta-aviões francês 
desde 2016, que decorreu de março a julho de 2019, integrou navios 
de diferentes nacionalidades – como os Estados Unidos da América, a 
Itália, o Reino Unido e a Noruega, entre outros – numa área de opera-
ções que compreendeu o mar Mediterrâneo, o mar Vermelho, o oceano 
Índico e o limite ocidental da região da Ásia-Pacífico, ao longo de um 
plano de navegação entre Toulon e Singapura (Figura 2).

Figura 2 - Plano de navegação do GAN19.

Além da capacidade militar do porta-aviões Charles de Gaulle 
para intervir em defesa dos interesses de França e da Aliança Atlântica, 
também fez parte da sua missão a cooperação bilateral com os países 
parceiros envolvidos.

Este empenhamento operacional francês teve como objetivos prin-
cipais:

a) Mostrar presença naval e aérea na área de operações ao longo do 
plano de navegação, fortalecendo parcerias com países amigos;

b) Contribuir para o esforço internacional em teatros de operações 
específicos, designadamente na região do Levante;

c) Estreitar o relacionamento militar com os Estados Unidos da América;
d) Interagir com os parceiros regionais;
e) Melhorar a integração de meios aliados neste tipo de operações.
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Devido à situação geopolítica incerta em grande parte da área de 
operações, em parte aliado à existência de muitos atores não-alinhados, 
a orientação para a missão foi sempre demonstrar e assegurar o com-
prometimento da França, junto dos seus parceiros do Oriente Próximo 
e do Médio Oriente, na salvaguarda de defesa dos interesses comuns e 
na luta contra o DAESH, conduzindo operações de ataque e de reconhe-
cimento no Levante, como parte da operação INHERENT RESOLVE3 
(OIR).

Igualmente durante este empenhamento, devido à sua mobilidade 
estratégica, o CSG deveria estar focado no golfo Pérsico, assim como 
servir para apoiar a política externa e a estratégia de segurança e defesa 
francesa na região do oceano Índico, da Ásia e do oceano Pacifico. 

Assim o plano delineado para este empenhamento considerou qua-
tro fases distintas:

a) Fase 1 - Mar Mediterrâneo;
b) Fase 2 - Oceano Índico;
c) Fase 3 - Indo-Pacífico;
d) Fase 4 – Retração.

Para cada fase, a intenção do CTF 473 foi promulgar um conceito 
de operações (CONOPS) com as suas prioridades e o esquema de ma-
nobra para a TF 473, a saber:

a) CONOPS 01: Fase de WARM-UP / OIR no Mediterrâneo Orien-
tal;  

b) CONOPS 02: Mar Vermelho e oceano Índico; 
c) CONOPS 03: Índia e Extremo Oriente; 
d) CONOPS 04: Retração.

Relativamente ao conceito de operações para a primeira fase, na 
qual o NRP Corte-Real participou, importa referir que a principal in-
tenção do CTF 473 foi reforçar a presença naval francesa no mar Medi-
terrâneo e apoiar a OIR, integrando o plano de apoio aéreo à operação. 
Para tal, foi definido como esforço principal aumentar a prontidão do 
CSG, de forma a estar pronto para operar no Mediterrâneo Oriental.

3 A operação INHERENT RESOLVE é a operação conduzida pelos Estados Unidos 
da América e uma coligação de países aliados contra o denominado Estado Islâmico 
do Iraque e do Levante (ISI), muitas vezes designado pelo acrónimo DAESH.
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Da avaliação de risco efetuada para o GAN19, designadamente 
durante esta primeira fase, as principais ameaças identificadas foram 
as forças assimétricas, onde se incluíam as células terroristas aliadas ao 
DAESH, e as forças armadas da Síria.

A Federação Russa, e as suas Forças Armadas, foi classificada 
como competidor, com capacidades militares evidentes.

3. O CTF 473 E O SEU ESTADO-MAIOR

O estado-maior do CTF 473, embarcado no porta-aviões Charles 
de Gaulle, é constituído normalmente por 60 a 90 elementos. O número 
exato de elementos dependerá sempre do tipo de missão, duração da 
mesma e área de operações. Para o GAN 19 a estrutura do estado-maior 
foi a representada na Figura 3, tendo sido constituído por 76 elementos.

Figura 3 - Organização do Estado-Maior do CTF 473.

Sob a autoridade do Chefe do Estado-Maior – ou Chief of Staff 
(COS), na designação inglesa – o estado-maior organiza-se normal-
mente em dez células diferentes, de acordo com a estrutura da NATO4 

4 NATO. Organização do Tratado do Atlântico Norte.
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para estados-maiores operacionais embarcados, com as designações de 
N1 a N9, a saber:

N0: Command Group
N1: Personnel and Administration
N2: Intelligence
N3: Operations
N4: Logistics
N5: Plans
N6: Communication and Information Systems
N7: Training, Doctrine and Lessons Learned
N8: Budget and Finance
N9: Information  Operations.

Estas células agrupam-se sob a autoridade de três representantes 
do Chefe do Estado-Maior ou Deputy Chiefs of Staff (DCOS), que são 
os principais conselheiros para as suas áreas específicas:

a) DCOS OPERATIONS (OPS): responsável pela coordenação, 
planeamento e condução das operações, de forma a assegurar que 
todas as unidades constituintes do CSG (onde se incluem os meios 
aéreos orgânicos ou não) são devidamente empregues e treinados 
na sua máxima capacidade. Detém autoridade sobre as células N3 
– Operations e N5 – Plans. Estas células apresentam-se como as 
mais importantes na estrutura do estado-maior do CSG, uma vez 
que possuem Subject Matter Experts (SMEs)5 das diversas áreas 
e capacidades presentes no CSG em todos os domínios da guerra 
no mar (e.g.: ASW, AAW, ASUW, STRIKE WARFARE, etc…);

b) DCOS SUPPORT: responsável pelo apoio eficiente ao CSG desde o 
início da fase de planeamento da missão até ao fim da mesma. Este 
elemento do estado-maior deve garantir que o apoio logístico, a rede e 
as ligações logísticas estão devidamente implementadas e a funcionar 
corretamente. Detém autoridade sobre as células N1 – Personnel and 
Administration, N4 – Logistics e N8 – Budget and Finance.

c) DCOS FUSION: responsável pela gestão do conhecimento e da 
informação do CSG, sendo um campo multidisciplinar, que tem 
por objetivo reunir, analisar e avaliar elementos de informação 

5 O autor optou por manter o termo em inglês de forma a preservar o contexto.
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que poderão afetar as operações do CSG, onde se incluem as 
lições identificadas/aprendidas. É, igualmente, responsável por 
desenvolver a estratégia de Influência em apoio às operações. Detém 
autoridade sobre as células N2 – Intelligence, N6 –  Communication 
and Information Systems, N7 – Training, Doctrine and Lessons 
Learned e N9 – Information  Operations (caso necessário), trabalha 
em estreita ligação com os conselheiros políticos (POLAD6), legais 
(LEGAD7) e para as relações publicas (PAO8) do CTF 473, e 
coordena o trabalho da Célula de Gestão da Informação (IMC9).     

O ritmo de batalha adotado (Figura 4) teve como objetivo permitir 
que o CTF 473 promulgasse as suas diretivas à noite, para que os Prin-
cipal Warfare Commanders (PWC) promulgassem as suas instruções 
para o dia seguinte.

Figura 4 - Ritmo de batalha utilizado pelo estado-maior do CTF 473.

6 POLAD, Political Advisor.
7 LEGAD, Legal Advisor.
8 PAO, Public Affairs Officer.
9 IMC, Information Management Cell.
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Durante todo o empenhamento do NRP Corte-Real no GAN19, 
a relação com o estado-maior decorreu sempre da melhor forma e a 
coordenação foi efetuada, em grande parte, através do J-Chat10 da NS-
WAN11.

Como nota de interesse, refira-se que a estrutura de comando do 
CSG é normalmente articulada num conceito de OTC12/ PWC, como 
definido na doutrina NATO, não se dividindo em grupos tarefa (TG13). 
O CTF 473 assumiu as funções de OTC e o comando da força, delegan-
do as funções da guerra no mar nos PWC.

O CTF 473 estabeleceu o conceito de operações e definia sempre, 
nas suas diretivas e instruções diárias, qual a ameaça (ou área da guerra) 
prioritária, coordenando depois o planeamento e a condução da opera-
ção com os seus PWC. Para isto, existiu sempre um permanente diá-
logo entre o CTF e os PWC (durante o período que o NRP Corte-Real 
assumiu as funções de ASWC as instruções emanadas foram sempre de 
acordo com as diretivas do CTF 473).

4.  O GRUPO AERONAVAL OU CARRIER STRIKE 
GROUP - TF 473

De forma a enquadrar a atividade do CSG, importa aqui fazer uma 
pequena introdução a alguns aspetos da operação com porta-aviões.

Por norma, um porta-aviões garante uma base móvel para um 
grande número de aeronaves multimissão, assim como deverá ter as 
adequadas capacidades de comando, controlo e comunicações para o 
cumprimento da sua missão. 

Para assegurar esta base móvel necessita de efetuar operações de 
voo, normalmente asseguradas através de dois métodos distintos entre si: 
operações cíclicas, onde os períodos de voo são divididos em blocos tem-
porais ou deck cycles14 e as operações flexíveis, onde existe uma situação 
inopinada e que não poderá ser respondida através das operações cíclicas.

10 JCHAT, Joint Tactical Chat. 
11 NSWAN, NATO Secret Wide Area Network.
12 OTC, Officer in Tactical Command.
13 TG, Task Group.
14 Período no qual o porta-aviões realiza operações de voo com as suas aeronaves.
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Durante as operações de voo, no período compreendido para o 
lançamento e recolha das aeronaves embarcadas, o porta-aviões estará 
aproado ao vento predominante durante longos períodos. Igualmente, 
necessitará de velocidades entre os 26 a 28 nós de vento no convés de 
voo para efetuar estas manobras (Figura 5 e Figura 6)

Figura 5 - Esquema de lançamento das aeronaves.

Figura 6 - Esquema de recolha das aeronaves.

Igualmente, e de forma a manobrarem em segurança, os porta-aviões 
necessitam de uma área de operações com dimensões suficientes para utiliza-
rem as suas aeronaves, o que implica, normalmente, operar afastado de costa.

Relativamente à sua constituição, e de acordo com a doutrina 
NATO e francesa existente, um CSG é constituído normalmente por 
um porta-aviões, podendo ser de propulsão nuclear (CVN), apoiado por 
outros meios navais com capacidade defensiva e ofensiva, com alguma 
capacidade de meios aéreos orgânicos e suficientemente capazes de ga-
rantir a defesa em profundidade do CVN.

Assim, e seguindo a doutrina estabelecida pela Marinha Nacional 
Francesa, a TF 473 é normalmente composta pelos seguintes meios:

a) CVN Charles de Gaulle, com os seus esquadrões de aeronaves 
embarcadas15, compostos por 20 a 40 aeronaves tipo Rafale 

15 Carrier Air Wing.
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Marine, a aeronave de vigilância e de comando e controlo E2C 
Hawkeye, helicópteros de busca e salvamento do tipo Dauphin 
ou Alouette III e um elemento de CSAR16 com o material e 
pessoal necessário;

b) O CTF 473, normalmente um oficial de posto OF-7 (contra- 
-almirante) e o respetivo estado-maior, embarcado no CVN 
Charles de Gaulle;

c) Pelo menos uma unidade de escolta do tipo contra-torpedeiro17 
ou fragata18 vocacionado para defesa aérea, com helicóptero;

d) Pelo menos uma unidade de escolta do tipo contra-torpedeiro 
ou fragata, vocacionado para a luta antissubmarina, com 
helicóptero;

e) Um navio reabastecedor (AOR);
f) Um submarino nuclear (SSN) integrado, operando em apoio 

direto à força;
g) Uma aeronave de patrulha marítima, com base em terra, em 

apoio ao grupo aeronaval.

Durante a fase inicial do GAN19, integraram a TF 473, para além 
do NRP Corte-Real, os seguintes meios navais: FS Marne (AOR), FS 
Forbin, FS Latouche Treville, FS Surcouf, FS Provence, FS Amethyste 
(SSN19), HDMS Niels Juel e ITS Carabiniere (Figura 5).

Durante o resto da operação, e nas diferentes áreas de operação, 
viriam a ser incluídos na TF 473 os seguintes meios:

a) HMS Duncan, com um helicóptero WILDCAT; 
b) HMAS Ballarat;
c) USS MacFaul;
d) USS Ross;
e) HMAS Collins.

16 CSAR, Combat Search and Rescue.
17 DDG
18 FFG
19 Submarino Nuclear 
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Figura 7 - Unidades integrantes do CSG durante o GAN19.

5.  A GESTÃO DA INFORMAÇÃO DURANTE  
O GAN19

A Gestão da Informação por parte do CTF 473 teve por base uma 
partilha de ficheiros disponibilizados no US BICES20. O sistema BICES 
é um sistema de informação, criado pelo governo dos Estados Unidos 
da América, que funciona como rede de apoio à missão, servindo as di-
versas operações em curso, conduzidas pelos Estados Unidos da Améri-
ca ou aliados NATO, sendo acedida através de um utilizador autorizado 
e credenciais, funcionando apenas através de ligação na NSWAN.

Este sistema disponibiliza diversas ferramentas de comando e con-
trolo como o serviço de correio eletrónico seguro, chat rooms dedica-
dos, VOSIP21, VTC segura, centros de disseminação de informação e os 
Ambientes Colaborativos de Inteligência ou ICE22.

Foi criado um portal dedicado para o GAN19, designado de ICE 
BOX – CSG CTF-473 CLEMENCEAU, sendo o mesmo gerido pela 
IMC ativada no estado-maior do CTF 473 (Figura 8), assim como di-
versas chat rooms para a gestão diária das operações.

20  BICES, United States Battlefield Information Collection and Exploitation Systems.
21 VOSIP, Voice Over Secure Internet Protocol.
22 ICE, Intelligence Collaboration Environment.
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Figura 8 - ICE BOX criada para o GAN19.

De acordo com as instruções recebidas do CTF 473, o serviço 
de mensagens formatadas e estruturadas manteve-se como o meio 
primário para alguns comunicados (em número reduzido). Contudo, 
muita da informação foi partilhada na força através de ficheiros online 
disponibilizados na ICE BOX. Verificou-se um fluxo de informação 
muito eficaz e uma enorme redução do trafego ACP-127, face à dis-
ponibilização de muita informação online.

As mensagens estruturantes do exercício foram disponibilizadas 
em ficheiros online e com uma apresentação gráfica, através de ima-
gens e tabelas, facilitando o processamento da informação por parte 
das unidades participantes.

Foi edificada, a bordo, uma estrutura de Information Manage-
ment que maximizou a distribuição e análise da documentação dis-
ponibilizada pelo estado-maior do CTF 473 na ICE BOX do GAN19.

6. A INTEGRAÇÃO NA FORÇA TAREFA

A integração num CSG implica um bom conhecimento sobre as 
tarefas de cada unidade ou elemento dentro do grupo, assim como um 
entendimento perfeito sobre o esquema de manobra do CVN Charles 
de Gaulle. Além das tarefas normalmente atribuídas dentro de uma 
força tarefa naval, as unidades que integram um CSG devem estar 
prontas a desempenhar as seguintes tarefas:

a) Escolta próxima do CVN Charles de Gaulle (ou outra unidade 
considerada de alto valor) sob ameaça aérea, submarina, de 
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superfície ou assimétrica, em trânsitos em alto mar ou em 
zonas confinadas, como estreitos ou outros;

b) Estabelecimento de um excelente conhecimento do ambiente 
que rodeia a força, em termos da compilação do panorama 
aéreo (RAP)23 e marítimo (RMP)24, através da utilização de 
Tactical Data Links (TDL), sensores e aeronaves;

c) Desempenhar as funções de PWC a qualquer momento;
d) Desempenhar as funções de convés de voo alternativo, em caso 

de necessidade para as aeronaves da TF 473;
e) Integrar a defesa por camadas através de assumir funções como 

TOMCAT, SAGC25, etc…;
f)  Desempenhar as funções de navio SAR 26e apoiar os pilotos, 

em caso de ejeção.

Para tal é necessária uma reunião preliminar à integração, entre 
uma equipa da unidade que integra e elementos do estado-maior do 
CTF 473, envolvendo, ainda, elementos do CVN Charles de Gaulle.  

Igualmente, a integração de um navio estrangeiro no CSG requer 
a presença de um oficial de ligação (LNO27) junto do estado-maior 
do CTF 473. A integração desse oficial de ligação permitiu esclarecer 
situações táticas, logísticas e de pessoal, para além de uma integração 
mais rápida e eficiente do navio estrangeiro. Para além de trabalhar 
diretamente com a célula de Operações Correntes28 e de Operações 
Futuras29, o LNO assiste ao briefing de decisão diário, sendo que no 
final é dada a palavra aos LNOs presentes, a fim de reportarem qual-
quer tipo de dúvida ou assunto que seja necessário incluir no processo 
de decisão.

23  RAP, Recognized Air Picture.
24  RMP, Recognized Maritime Picture.
25  SAGC, Surface Action Group Commander.
26 SAR, Search and Rescue.
27  LNO, Liaison Naval Officer.
28  COPS, Current Operations.
29 FOPS, Future Operations.
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7. A PARTICIPAÇÃO NACIONAL

Atento à intenção política de participar na missão GAN19, e no se-
guimento da deliberação do Conselho Superior de Defesa Nacional, foi 
dado parecer favorável ao empenhamento de uma fragata – o NRP Corte-
-Real – com helicóptero orgânico embarcado e configurado para a guerra 
antissubmarina, no período de 27 de fevereiro a 18 de março de 2019.

Esta participação militar portuguesa, constituiu-se como uma For-
ça Nacional Destacada em apoio à ação externa do Estado, contribuindo 
para uma demonstração do empenho nacional na produção de seguran-
ça cooperativa e coletiva, sobretudo no Mediterrâneo (flanco sul da Eu-
ropa), reforçando, ainda, a satisfação dos compromissos internacionais 
assumidos por Portugal no quadro da cooperação naval luso-francesa.

No período de 3 a 5 de março, no âmbito da integração na força-ta-
refa, o navio visitou o porto de Toulon, França, uma cidade claramente 
assinalada pela vivência naval e principalmente pela comunidade de 
militares da Marinha Nacional Francesa (Figura 9). 

Figura 9 - NRP Corte-Real em Toulon.

O início da operação ficou marcado pela participação dos militares 
portugueses na conferência de planeamento, realizada na Base Naval de 
Toulon, no dia 4 de março, estabelecendo-se o primeiro contacto com 
o estado-maior do CTF473 e com as restantes unidades participantes. 
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O período de 5 a 8 de março foi caracterizado pela fase acima de-
nominada de WARM UP, um período de adaptação e adestramento dos 
navios da força tarefa. O treino operacional efetuado durante esta fase, 
programado pelo CTF 473 e respetivo estado-maior e, com contributos 
das unidades presentes, foi planeado de forma progressiva e permitiu 
a integração de novos navios na força e aumentar a interoperabilidade.

O seriado promulgado no âmbito da integração permitiu maximi-
zar as oportunidades de treino, revelando-se como uma mais-valia na 
manutenção dos Padrões de Prontidão Operacional (PPO) e nas pro-
ficiências entretanto adquiridas ao nível das vertentes tradicionais da 
guerra no mar. Este seriado teve especial enfâse nas áreas de comando, 
controlo e comunicações, incluindo a operação e troca de informação 
entre os sistemas de combate dos navios, na área da marinharia e mano-
bra dos navios no mar na proximidade do CVN Charles de Gaulle, nas 
operações de voo e na condução de exercícios simulados das diversas 
áreas de guerra no mar, com nível de complexidade crescente. 

Durante a fase de WARM UP, o NRP Corte-Real assumiu as fun-
ções de Anti-Submarine Warfare Commander (ASWC), o que permitiu 
uma integração mais rápida na forma de operar do CVN Charles de 
Gaulle, assim como verificar a adequabilidade da organização interna 
para a operação.

Foi identificada como uma oportunidade operacional única efe-
tuar escolta antissubmarina durante o período de operações de voo do 
porta-aviões. Este fator permitiu verificar a doutrina e os procedimentos 
específicos deste tipo de operações. Tendo em conta a elevada velocida-
de praticada pelo porta-aviões durante os seus deck-cycles, verifica-se 
uma dificuldade acrescida na manutenção da integridade da força e na 
preservação da boa capacidade de deteção sonar, sendo necessária uma 
maior coordenação das escoltas ASW.

Além destas exigentes funções de ASWC, foram ainda realiza-
das diversas ações de defesa aérea, luta de superfície (em particular de 
counter-harassment caso o CSG e, principalmente, o CVN estivessem 
sob uma ameaça de superfície), reabastecimento no mar e operações de 
voo, nomeadamente com o meio orgânico em configuração DIPPER. 

O posicionamento do navio, efetuado durante os trânsitos do CVN 
Charles de Gaulle e durante os seus decks cycles, permitiu maximizar a 
proficiência das equipas do navio na operação com um porta-aviões, em 
ambiente real e num período de alta intensidade operacional.
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O desempenho das funções de navio de segurança durante os pe-
ríodos de lançamento e recolha das aeronaves foi planeado de forma 
progressiva, o que permitiu a integração dos navios na condução dos 
ciclos de aviação do CVN Charles de Gaulle e das necessidades em 
termos de manobra e disponibilidade de velocidade para fazer face às 
suas constantes alterações de proa e velocidade.

Em termos básicos, o navio de segurança pode assumir duas po-
sições em relação ao CVN: o Plane Guard Station (PGS) e o Plane 
Guard Waiting Station (PGWS). 

Na primeira posição, o navio deverá estar posicionado na marca-
ção VERDE 171 do rumo base para recolha ou para lançamento das 
aeronaves, a uma distância de 1000 a 2000 jardas.

Na segunda posição, o navio deverá estar posicionado entre a mar-
cação VERDE 140 e a marcação VERDE 180 do rumo base para reco-
lha ou para lançamento das aeronaves, a uma distância de uma a três 
milhas náuticas e pronta a assumir a estação de PGS (Figura 10). 

Figura 10 - Posicionamento do navio de segurança em relação ao CVN.

De salientar que as manobras e conceitos táticos associados à es-
colta de um porta-aviões, distintos na sua essência e na sua concretiza-
ção dos habitualmente praticados, tiveram de ser executados e testados 
(de dia e de noite) por forma a certificar os navios nessas funções. Estas 
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funções de navio de segurança implicam, igualmente, uma elevada dis-
ponibilidade de velocidade, uma vez que as velocidades médias pratica-
das pelo CVN são normalmente superiores a 18 nós, como verificamos 
anteriormente. 

O NRP Corte-Real foi o primeiro navio da força a ser considerado 
certificado para desempenhar as funções de navio de segurança, tendo 
constituído uma oportunidade e experiência únicas para as equipas da 
ponte e do centro de operações (Figura 11).

Figura 11 - CVN Charles de Gaulle em operações de voo.

Terminada a primeira fase, os navios iniciaram o trânsito em força 
para o Mediterrâneo Oriental, cruzando os estreitos de Bonifácio e de 
Messina. Neste início de trânsito, realizou-se um exercício de opor-
tunidade (PASSEX) com o porta-aviões italiano ITS Garibaldi, com 
o objetivo de proporcionar interação entre os dois porta-aviões, com 
foco no treino de defesa aérea. No dia 9 de março, após a passagem do 
estreito de Messina, foi realizado um exercício de luta antissubmarina, 
com a duração incomum de 24 horas, com a participação do submarino 
da marinha italiana ITS Venuti. 

Durante toda a missão, apesar do treino operacional de força nos 
trânsitos, a tarefa de efetuar ações de MSA30, que representa a recolha 
de informação que permita contribuir para o Conhecimento Situacional 

30 Maritime Situational Awareness.
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Marítimo na área de influência da NATO foi, também, uma prioridade. 
Com este propósito, foram maximizados todos os sistemas disponíveis 
a bordo, sendo o navio uma plataforma/sensor avançado para o CTF 
473, bem como para as entidades nacionais e aliadas que carecem desta 
informação, como o Comando Naval e o HQ MARCOM. 

8. CONCLUSÕES

A integração da fragata NRP Corte-Real na missão GAN 19, no 
mar Mediterrâneo, contribuiu para a satisfação dos compromissos assu-
midos por Portugal para com a defesa e segurança cooperativa e coleti-
va, apoiando a ação externa do Estado.

Mais uma vez, e mesmo com algumas capacidades e sistemas ul-
trapassados em termos de tecnologia, os recursos humanos nacionais 
revelaram-se adequados para a prossecução das tarefas previstas para 
a missão, tendo a preparação individual e o treino coletivo executado 
sido fatores de sucesso na manutenção dos padrões e perícias ao longo 
de todo o período de integração. Igualmente, a possibilidade de operar 
integrado num CSG, elevou em muito a vontade de bem-fazer e de 
aprender. 

Durante a integração, verificou-se que entre as unidades da TF 
473, apenas o NRP Corte-Real e o reabastecedor FS Marne operavam 
unicamente o sistema LINK 11. Mesmo não se tendo constituído como 
um impedimento à capacidade de comando e controlo e ao esclareci-
mento do panorama de superfície e aéreo, considero que, de forma a 
facilitar futuras integrações em termos de TDL e garantir uma superior 
capacidade de comando e controlo e da manutenção do panorama táti-
co, é imperativa a instalação do sistema LINK 16 ou LINK 22 a bordo 
das nossas fragatas.

Digno de realce foi o NRP Corte-Real ter assumido as funções 
de ASWC da força durante a WARM UP PHASE, garantindo o apoio 
necessário à ação de comando do CTF 473. Estas funções foram manti-
das nesta unidade, tanto pela capacidade ASW do navio, onde se inclui 
o helicóptero naval LYNX MK95, assim como pelo profissionalismo, 
credibilidade e confiança demonstrada durante a integração na força.

Algo que foi verificado, e que representa bem a evolução da forma 
de gerir a informação e de assegurar o comando e controlo de uma ope-
ração, foi a utilização massiva do sistema BICES, com uma organização 
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de gestão de informação que disseminava toda a documentação estrutu-
rante assim como a documentação diária produzida pelo Estado-Maior 
do CTF 473, sendo o tráfego de mensagens ACP127 muito reduzido.

Para fazer face a este aspeto, a organização interna do centro de 
operações foi adaptada para dar resposta ao elevado volume de infor-
mação colocado no portal da TF473 disponibilizado no BICES. Igual-
mente, foi desenhado um plano de disseminação da informação, onde, 
mais uma vez o Supervisor do Centro de Operações desempenhou um 
papel fulcral.

A desintegração do NRP Corte-Real do GAN19 foi assinalada pela 
visita ao navio do CTF 473, contra-almirante Olivier Lebas, na manhã 
do dia 11 de março. 

Após desintegração da força e durante o trânsito para Lisboa, o 
navio teve ainda a possibilidade de contribuir para o conhecimento si-
tuacional marítimo da NATO, integrando a operação Sea Guardian em 
apoio associado.

Apraz ao autor referir os comentários elogiosos recebidos por par-
te do DCOS OPS aquando da sua visita a bordo, a acompanhar o CTF 
473, sobre a maneira profissional e doutrinada como o NRP Corte-Real 
se apresentou durante toda a integração, o que em muito honra o mari-
nheiro português, e consequentemente a Marinha.
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Descoberta de dados pessoais, 
potencialmente sensíveis

1. INTRODUÇÃO

A preocupação com a privacidade de dados pessoais remonta a 
1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (Assembleia 
Geral das Nações Unidas, 1948). Em 1966 surge uma importante dispo-
sição internacional relativa à privacidade, o Pacto Internacional sobre 
os Direitos Civis e Políticos. A União Europeia (UE) iniciou o proces-
so legislativo relativo à proteção da privacidade dos dados pessoais, 
em 1980, no seguimento das Diretrizes da OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico) para a Proteção e Privaci-
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dade de Dados Pessoais. Mais recentemente, o Regulamento 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD1), 
introduz alterações obrigatórias significativas, ao nível da operacionali-
zação dos princípios de proteção de dados pessoais.

No contexto da atual revolução tecnológica, qualquer organização, 
independentemente do tipo de negócio, está ligada ao mundo digital 
e qualquer sistema informático é composto por uma ampla gama de 
dispositivos (e.g. servidores locais, dispositivos móveis ou IoT2). Os 
dados pessoais digitais podem existir em diferentes formatos e suportes 
na organização. Podem estar organizados de forma: estruturada (por 
exemplo em bases de dados relacionais, em que os campos das tabelas 
possuem identificação e especificação do tipo da informação nele con-
tido); semiestruturada (por exemplo em ficheiros XML ou RDF, neste 
caso com etiquetas (tags) permitindo a marcação de informações); e/ou 
não estruturada (por exemplo em ficheiros word, pdf, txt, em textos em 
língua natural).

Neste contexto identificam-se as principais tecnologias e ferra-
mentas disponíveis que permitem a descoberta de dados de natureza 
privada existente nas organizações. Este processo envolve a identifi-
cação e localização de dados pessoais ou regulados, garantindo o seu 
tratamento adequado e seguro.

O objetivo desta crónica é avaliar e aplicar técnicas e ferramentas 
de fonte aberta para descoberta de dados, assegurando a aplicabilidade 
da privacidade de dados pessoais, com: (1) a caracterização de técnicas 
e ferramentas disponíveis para a descoberta de dados; (2) a apresenta-
ção de um protótipo de ferramenta que integre a referida capacidade 
na descoberta de dados na língua portuguesa e; (3) a apresentação de 
um modelo e de um protótipo que demonstre a capacidade do ciclo de 
tratamento de dados (governar, proteger os dados e reportar incidentes 
de violação da privacidade).

1 Aplicável em todos os territórios da União Europeia, sem necessidade de ser 
incorporado pelo ordenamento jurídico de cada estado membro e a todas as em-
presas estabelecidas fora do espaço da UE com prestação de serviços a cidadãos 
europeus (artigo 3.º).

2 Internet of Things
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA

Qualquer organização, pública ou privada, seja por motivos de re-
crutamento ou da celebração de um contrato comercial, necessita de 
dados pessoais da pessoa com quem estabelece o contrato, dados esses 
que têm que ser devidamente salvaguardados. Na prática, o que se ve-
rifica é que muitas das vezes esses dados encontram-se dispersos pela 
organização, sem que o seu acesso seja exclusivo, e apenas na medida 
das necessidades, a quem tem necessidade de os processar. Esta situa-
ção naturalmente dificulta o controlo da difusão dos dados e, em última 
instância, compromete a privacidade de dados.

De acordo com o RGPD (Parlamento Europeu e do Conselho, 
2016), considera-se como tratamento de dados qualquer operação de-
senvolvida sobre os dados, designadamente criação, armazenamento, 
visualização (consulta), transporte, modificação, transferência e remo-
ção.

Também de acordo com o novo regulamento3, os titulares têm o 
direito de saber se determinada organização está a tratar os seus dados 
pessoais de forma correta e conhecer os propósitos desse processamen-
to. O titular tem ainda o direito de exigir que os seus dados sejam ex-
cluídos ou alterados, solicitar que não sejam processados, opor-se à sua 
divulgação para fins de marketing, assim como de revogar o consenti-
mento que tenha anteriormente concedido para determinados fins. O 
direito à portabilidade de dados dá também aos titulares dos mesmos o 
privilégio de os transferir para outro lugar e dispor de ajuda/assistência 
para o fazer.

O RGPD exige também que as organizações protejam os dados 
pessoais de acordo com a sua sensibilidade. No caso de violação à pri-
vacidade dos dados, o responsável pelo tratamento de dados deve noti-
ficar as autoridades competentes logo que possível no período máximo   
de 72 horas. Além disso, se a violação for suscetível de resultar em risco 
elevado para os direitos e liberdades dos titulares, as organizações terão 
também de notificar, sem demora, os indivíduos afetados.

O cumprimento do RGPD não pode ser encarado pelas organiza-
ções como uma atividade única, mas sim como um processo contínuo. 

3 Regulamento UE 2016/679.
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Para garantir a conformidade com o RGPD, as organizações são enco-
rajadas a promover uma cultura de privacidade para proteger os dados 
pessoais dos indivíduos que com elas se relacionam (IT Governance 
Privacy Team, 2016). O incumprimento do estipulado pode resultar em 
penalidades significativas para a organização.

O ciclo do tratamento dos dados pessoais (ver Figura 1) é iniciado 
com o conhecimento/descoberta e identificação dos dados e do local 
onde residem (Microsoft, 2017). Seguidamente, é necessária uma ges-
tão/governação rigorosa da informação, ou seja, a forma como os dados 
pessoais são utilizados e acedidos, classificando-os como normais e/ou 
sensíveis. Depois de classificar os dados é vital protegê-los por intermé-
dio de mecanismos de segurança que podem passar pela pseudonimi-
zação, anonimização ou cifragem dos mesmos. O ciclo é fechado com 
a notificação à autoridade de controlo ou titular e o armazenamento 
dos registos e documentos necessários (IT Governance Privacy Team, 
2016).

Figura 1 – Processo do tratamento de dados pessoais

3. TRABALHO RELACIONADO

Para endereçar o problema anteriormente apresentado procura-
ram-se estudos relativos à descoberta de dados, a fim de identificar e 
compreender os últimos desenvolvimentos científicos no domínio da 
descoberta de dados em geral e de dados pessoais e/ou privados em par-
ticular. Embora se verifique um volume significativo de estudos rela-
cionados com a recolha e tratamento de dados, em boa verdade não fo-
ram encontrados artigos científicos relacionados especificamente com 
a descoberta de dados pessoais e as correspondentes técnicas usadas. A 
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maioria da literatura incide o foco da investigação na análise dos dados 
com vista à sua transformação em conhecimento.

Contudo, uma reflexão sobre as referidas técnicas levou a consi-
derar que, de alguma forma, as técnicas a utilizar para a procura e des-
coberta de dados pessoais poderão ser as mesmas que as utilizadas para 
gerar conhecimento. Por um lado, existem as técnicas de data mining e 
machine learning e, por outro, as técnicas de recuperação e extração de 
informação que têm como grande parte do seu fundamento as técnicas 
anteriores. Deste modo, desenvolveu-se esforço de pesquisa bibliográ-
fica, de forma a conhecer o processo de descoberta de conhecimento e 
as respetivas técnicas, com especial ênfase na extração e recuperação de 
informação, processamento de língua natural (NLP – Natural Langua-
ge Processing) e eventuais ferramentas de fonte aberta para perceber de 
que forma é que as mesmas se podiam aplicar na descoberta de dados 
pessoais, potencialmente sensíveis.

3.1. Descoberta de dados

Os dados pessoais, no formato digital, podem estar organizados de 
forma estruturada, semiestruturada e/ou não estruturada. Neste sentido, 
podemos dividir a descoberta de dados (e consequente conhecimento) 
em duas abordagens: Descoberta de conhecimento em base de dados 
(KDD – Knowledge Discovery in Databases) e descoberta de conheci-
mento de texto (KDT – Knowlwdge Discovery from Text). No primeiro 
caso os dados encontram-se previamente organizados, enquanto que na 
segunda abordagem os dados estão dispersos em documentos de texto 
ou similares.

3.1.1. Dados estruturados

Para Fayyad (1996) e Mooney (2005), os processos da descoberta 
de dados para a geração de conhecimento são compostos por várias 
fases, onde cada fase é constituída por um conjunto de tarefas e cada 
tarefa é resolvida por intermédio de uma técnica. As técnicas para re-
solução das tarefas recorrem a algoritmos, podendo cada técnica usar 
mais do que um algoritmo. Trata-se de um processo interativo, onde 
todas as fases desempenham um papel fulcral (Han & Kamber, 2000). 
Cada fase é responsável por uma fatia do processo, designadamente: (1) 
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Seleção; (2) Préprocessamento; (3) Transformação; (4) Data mining; e 
(5) Interpretação/Avaliação.

Alternativamente, têm sido adaptadas as estratégias de classifi-
cação para recuperação de informação (IR – Information Retrieval) 
em documentos não estruturados para processar, de uma forma livre, 
consultas de palavras-chave sobre bases de dados relacionais. Existem 
modelos de consultas que permitem lidar com a problemática de con-
sultas de múltiplas palavras, através dos operadores lógicos AND e OR, 
permitindo a exploração sofisticada da pesquisa de texto em colunas 
(Sayyadian, LeKhac, Doan, & Gravano, 2007).

3.1.2. Dados não estruturados

Mooney & Nahm, apresentaram em 2005 uma framework para a 
descoberta de dados com extração a partir de texto (DiscoTEX4), cujo 
processo é similar ao da descoberta de dados estruturados. Segundo Mi-
ner et al (2012), o maior desafio que as organizações enfrentam consiste 
na identificação e tratamento dos dados não estruturados. Estes tipos de 
dados podem estar dispersos por um conjunto alargado de sistemas, o 
que dificulta a sua descoberta. Estes autores identificam e descrevem sete 
áreas em que a análise de textos e o text mining podem auxiliar, designa-
damente: (1) Search and information retrieval; (2) Document clustering; 
(3) Document classification; (4) Web mining; (5) Information extraction; 
(6) Natural language processing; e (7) Concept extraction.

Os autores defendem que o text mining resulta da interseção dos 
sete domínios anteriormente referidos, com seis principais áreas de tra-
balho/desenvolvimento: (1) data mining; (2) estatística; (3) inteligência 
artificial e machine learning; (4) linguística computacional; (5) biblio-
tecas e ciências de informação; e (6) base de dados.

3.2. Information Extraction e Natural Language Processing

As principais tarefas relacionadas com a IE que em parte se con-
fundem com o NLP são: Named Entity Recognition (NER), Named En-
tity Linking (NEL) e Relation Entities (RE).

4 Discovery from Text EXtration
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Segundo Nuno Mamede (2017), o NLP é extremamente difícil de 
tratar, isto porque algumas línguas naturais (NL) são mais complicadas 
do que outras. Por exemplo, a língua portuguesa possui tempos verbais 
muito mais específicos do que o inglês, sendo a conjugação de verbos 
mais complexa. A existência de concordância entre palavras também é 
uma fonte de problemas em muitos idiomas. Por exemplo, em portu-
guês é imperativa a concordância entre substantivos e adjetivos, o que 
não é o caso em inglês. No entanto, apesar do facto de que algumas NL 
são particularmente complexas, todas partilham os mesmos problemas 
principais que são os que as tornam tão difíceis de lidar do ponto de 
vista computacional:

−  Variabilidade linguística: a possibilidade de expressar a mesma 
coisa em muitos modos diferentes;

−  Ambiguidade: o facto de que palavras / expressões / frases po-
dem ter vários significados (o que leva a uma maior confusão).

Korba et al. (2008), visando descobrir de forma automática dados 
privados em informação não estruturada e/ou semiestruturada, concluí-
ram que o processo envolve necessariamente técnicas de IE. Através do 
NER localizam-se e classificam-se as entidades, tais como nomes de 
pessoas, organizações e localizações, nos textos. Por seu turno, o RE 
permite identificar semânticas de relacionamento entre as entidades nos 
textos. Korba et al. (2008) utilizaram arvores de decisão, uma aborda-
gem supervisionada, por apresentar um bom desempenho comparativa-
mente a outros algoritmos.

3.3. Ferramentas

Foi identificada a ferramenta data defender que se baseia em có-
digo totalmente aberto e disponível (Armenak, 2017), cujo objetivo 
centra-se na descoberta e anonimização dos dados para permitir conhe-
cer os tipos de dados pessoais em dados estruturados e em dados não 
estruturados, estando inserida num programa de descoberta de dados 
com recurso a bibliotecas da Apache OpenNLP (2017). Como princi-
pais funcionalidades destacam a questão de ser capaz de identificar da-
dos pessoais sensíveis, de ser uma plataforma independente, capaz de 
suportar ligações a base de dados da Oracle, MS SQL Server e MySQL 
e promovem-na com sendo útil para ajudar no processo do RGPD.
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Como pré-requisitos necessita do JDK 1.8+ e o Maven 3+ e a des-
coberta de informações relacionadas com dados pessoais é baseada em 
ficheiros binários, cujo conteúdo resulta de um processo de treino de 
classificação de palavras de modo a permitir o reconhecimento de di-
ferentes tipos de dados com um determinado nível de probabilidade. 
No estudo foi utilizando o classificador Maximum Entropy para esta 
finalidade que utiliza a biblioteca opennlp.tools.tokenize.TokenizeME 
para separar palavras (tokens), recorrendo à técnica de Maximum En-
tropy para tomar decisões e a biblioteca opennlp.tools.tonenize.Tokeni-
zeModel que serve para encapsular o modelo e promover os métodos 
para permitir a sua criação a partir da representação binária (Apache 
Software Foundation, 2017).

O treino deve conter diversas frases variadas. Para que as palavras 
com que se pretende treinar sejam reconhecidas como uma determinada 
entidade, têm de estar devidamente etiquetadas com uma marca que 
identifique o tipo de entidade pretendida. O documento de treino poderá 
ser utilizado para treinar múltiplos tipos de dados, desde que estejam 
devidamente marcados. É recomendado que o documento contenha, 
pelo menos, 15 000 frases para criar um modelo com um bom nível de 
desempenho.

3.4. Governação/Gestão

Segundo a Microsoft (2017) para se estar em conformidade com o 
RGPD é vital possuir um bom modelo de governação dos dados. É de-
fendido também que, depois de completar o inventário e conhecer como 
os dados pessoais são utilizados e acedidos, é importante implementar 
um plano de governação que irá ajudar a definir políticas e papéis, atri-
buição de responsabilidades para o acesso de dados e manuseamento da 
utilização dos dados pessoais. A definição de um plano de governação 
dos dados, para além de promover a confiança, garante que a organiza-
ção respeite efetivamente as obrigações legais sobre a privacidade dos 
dados pessoais, desde a sua conceção à transferência ou remoção.

3.5. Proteger

A segurança dos dados, à semelhança da descoberta, é uma tarefa 
complexa, pois existem vários tipos de risco a identificar e considerar, 
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desde intrusões físicas, acesso indevido por elementos da própria or-
ganização, perda acidental ou pirataria informática (2017). Construir 
planos de gestão de risco e tomar medidas de redução de risco, como 
autenticação com recurso a senha, relatórios (logs) de auditoria e crip-
tografia, poderão ser algumas medidas para ajudar a garantir a con-
formidade com o RGPD. No entanto, é também recomendado, como 
refere Pinho (2017), o recurso a técnicas de anonimização na proteção 
de dados (Parlamento Europeu e do Conselho, 2016). As medidas de 
proteção de dados podem ser categorizadas (Pinho, 2017) em randomi-
zation (noise addition, shuffling, diferential privacy); generalização (k-
-anonimity, L-diversity) e pseudonimização (substituição, encriptação, 
hash e masking).

3.6. Reportar

O RGPD não se limita ao tratamento dos dados pessoais, estabele-
ce novos padrões de transparência, responsabilidade e manutenção de 
registos, designadamente no modo como as organizações devem atuar 
relativamente à documentação que define os processos internos e a uti-
lização de dados pessoais (Parlamento Europeu e do Conselho, 2016).

Assim, as organizações que processam dados pessoais deverão 
manter registos relativos à finalidade de processamento dos dados; as 
categorias de dados pessoais processados; a identidade de terceiros com 
quem os dados são partilhados; se (e quais) países terceiros recebem 
dados pessoais e a base jurídica de tais transferências; as medidas de 
segurança técnicas e organizacionais; e os tempos de retenção de dados 
aplicáveis a vários conjuntos de dados (Microsoft, 2017).

3.7. Normas e modelos de referência

Da análise do RGPD, pode-se verificar que existe uma forte rela-
ção com as normas internacionais e que é recomendado que as orga-
nizações sigam e implementem as recomendações das normalizações, 
pois a sua aplicabilidade contribui para a confiança dos processos rela-
cionados com os dados pessoais.

Um dos principais objetivos das normas ISO (International Or-
ganization for Standardization) consiste em fornecer metodologias de 
acordo com o interesse económico e técnico, sendo que no que respei-
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ta concretamente a privacidade dos dados pessoais e que o RGPD 
procura vincular através dos princípios e direitos dos titulares dos 
dados, cingem-se às ISO dedicadas às técnicas de segurança das TI 
(Information technology – Security techniques), destacando-se, de 
entre outras, as normas identificadas na Figura 2, agrupadas pela sua 
natureza.

O modelo do COBIT5 (Control Objectives for Information and 
Related Technologies) (ISACA, 2012) considera que a governação 
e a gestão são dois domínios distintos em virtude de considerarem 
que as atividades entre ambos são distintas e satisfazem propósitos 
diferentes nas estruturas organizacionais, sendo que: (1) A governa-
ção garante que as necessidades, condições e opções das partes inte-
ressadas sejam avaliadas a fim de determinar objetivos corporativos 
acordados e equilibrados; definindo a direção através de prioriza-
ções e tomadas de decisão; e monitorizando o desempenho e a con-
formidade com a direção e os objetivos estabelecidos. Na maioria 
das organizações, normalmente a governação é da responsabilidade 
do conselho de administração, sob a liderança do presidente; (2) 
A gestão é responsável pelo planeamento, desenvolvimento, execu-
ção e monitorização das atividades, em consonância com a direção 
definida pelo órgão de governação a fim de alcançar os objetivos 
corporativos. Tipicamente, na maioria das organizações, a gestão é 
da responsabilidade da diretoria executiva sob a liderança do diretor 
executivo (CEO).

Figura 2 – Árvore das ISO com aplicabilidade no RGPD
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O grupo de trabalho do artigo 29.º5, promove um conjunto de 
orientações para assegurar a conformidade com o RGPD. Uma das 
orientações diz respeito à Avaliação de Impacto sobre a Proteção de 
Dados (AIPD), que determina se o tratamento é «suscetível de resul-
tar num elevado risco», referindo que podem ser utilizadas diferentes 
metodologias, dando como exemplo a norma internacional ISO 31000 
para a gestão de riscos, juntamente com a ISO/IEC 29134 para a reali-
zação de um AIPD, em virtude do considerando 90 do RGPD enunciar 
vários elementos que se sobrepõem aos definidos da gestão de risco. 
Alertando que em matéria de gestão de riscos, uma AIPD destina-se a 
“gerir os riscos” para os direitos e as liberdades das pessoas singulares, 
nomeadamente (Grupo de Trabalho do Artigo 29.º, 2017):

−  Estabelecer o contexto, tendo em conta a natureza, o âmbito, as 
finalidades e as fontes do risco;

−  Avaliar a probabilidade ou gravidade do elevado risco;
−  Dar resposta aos riscos, de modo a atenuar o risco e assegurar a 

proteção dos dados.

4. SOLUÇÃO PROPOSTA

Seguidamente é apresentado o modelo proposto para a recolha 
e classificação de risco dos dados pessoais. Será definida a estrutura 
do artefacto, com a apresentação da sua arquitetura lógica, a forma 
como será avaliado, o modelo de análise de risco a ser utilizado 
para a governação dos dados e as medidas de proteção (plano de 
mitigação).

Pretende-se para o efeito desenvolver as funcionalidades da fer-
ramenta data defender no sentido de melhorar as funcionalidades de 
procura existentes. Para o efeito ir-se-á recorrer à utilização de di-
cionários com nomes na língua portuguesa e modelos de aprendizagem 
NER para reconhecimento de entidades (e.g. nomes próprios, moradas, 

5 Grupo de trabalho europeu independente constituído por representantes de todas 
as nações pertencentes à UE (no caso português, é representado pelo Diretor da 
Comissão Nacional de Proteção de Dados) cujo objetivo principal baseou-se em 
conduzir o processo das questões relacionadas com a proteção de dados pessoais 
até à data de aplicação do diploma RGPD.
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organizações, etc.), bem como, à construção de regras de expressões 
regulares que permitam verificar identificadores (e.g. número de iden-
tificação fiscal, números de telefone e endereços de correio eletrónico, 
etc.). O desenvolvimento da ferramenta será confinado à descoberta de 
dados pessoais sensíveis em ambientes não estruturados e estruturados. 
Assume-se a existência de permissão de acessos, quer ao nível do sis-
tema operativo, para os dados não estruturados, quer ao nível da base 
de dados, para os dados estruturados. Os dados pessoais a procurar pos-
suem as caraterísticas definidas no RGPD.

Tendo em conta que a descoberta isolada de determinados atributos 
não permite, por si só, classificar os dados como sensíveis, é necessário 
criar mecanismos de classificação que os permitam relacionar (Korba, 
et al., 2008). Contudo, o objetivo principal é a descoberta de dados 
pessoais, pelo que o artefacto usado pretende ser mais um alerta para 
a existência de dados pessoais. A classificação atribuída, em termos de 
nível de sensibilidade e privacidade, resultará da relação dos diferentes 
tipos de dados existentes em determinado contexto (documento não es-
truturado ou tabela estruturada).

4.1. Arquitetura da Solução

Quanto à arquitetura para a obtenção do objetivo do trabalho, consi-
derou-se um processo com quatro atividades distintas, cada uma delas re-
lacionada com o ciclo do tratamento dos dados pessoais (ver Figura 3). A 
descrição detalhada de cada atividade será efetuada nas seções seguintes.

Figura 3 – Arquitetura da solução proposta
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4.2. Descobrir

Pretende-se com esta atividade apresentar um protótipo com ca-
pacidade de descoberta de dados na língua portuguesa, melhorando 
desta forma as funcionalidades da ferramenta data defender, na extra-
ção e recuperação de dados pessoais em língua portuguesa, a partir de 
dados estruturados e não estruturados. À semelhança do preconizado 
por Korba et al. (Korba, et al., 2008), serão utilizados dicionários, 
padrões e expressões regulares para permitir aplicar mecanismos de 
NLP para reconhecimento de termos na língua portuguesa, de modo 
a fazer consultas dos atributos considerados sensíveis pelo RGPD. 
A classificação da importância/sensibilidade da informação a atribuir 
será de acordo com os critérios definidos no RGPD (Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, 2016), nomeadamente através do artigo 5.º e do 
artigo 9.º, e pelo NIST (National Institute for Standards of Technolo-
gy) SP 800-22 (2010) sobre a confidencialidade e privacidade de PII.

4.3. Governar

Esta atividade consiste em apresentar um modelo e na implemen-
tação de um protótipo que demonstre a edificação de uma capacidade 
do ciclo de tratamento de dados. Assim, propõe-se um conjunto de 
regras e políticas, em conformidade com o RGPD e com as melhores 
práticas de segurança (ISO, NIST e COBIT). O processo de gover-
nação irá incluir ações mais abrangentes pois antes da aplicação das 
ferramentas para descoberta de dados é vital conhecer o nível de ma-
turidade da organização, ou seja, saber se existem politicas definidas 
para o tratamento de dados e como é que as mesmas se aplicam. Só 
depois da realização do diagnóstico da organização é que se deverá 
aplicar as ferramentas para descoberta de dados, com o artefacto a 
sugerir o tratamento mais adequado aos dados descobertos, em função 
da informação descoberta.

4.3.1. Proteger

A atividade de proteção de dados é um complemento da atividade 
anterior, com a particularidade de aqui se poder utilizar técnicas de 
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anonimização, pseudonimização e cifragem para a proteção de da-
dos. Por exemplo, para a área de vendas, como esta deverá ter acesso 
ao nome, morada e telefone, é recomendado que os dados acedidos 
estejam cifrados, e seja necessária uma chave de autenticação para 
o acesso aos mesmos. Já para a área de estatística requer-se que os 
dados estejam pseudonimizados.

Face à complexidade e abrangência do domínio da proteção de 
segurança dos dados, o nível de segurança que será atribuído ao pro-
tótipo cinge-se apenas à componente tecnológica, tendo sido formula-
do um conjunto de questões diretamente relacionadas com potenciais 
ameaças e definido um plano de mitigação, incentivando o responsá-
vel a fazer o exercício de análise de risco avaliando o impacto versus 
probabilidade de um determinado evento ocorrer.

4.3.2. Reportar

A última atividade prende-se com a terceira componente do obje-
tivo específico três do modelo apresentado. A metodologia a criar dará 
enfoque aos aspetos relacionados com a produção de relatórios, res-
peitando as alterações introduzidas pelo RGPD no que concerne aos 
padrões de transparência, responsabilidade e manutenção de registos. 
Incluem-se nesse conjunto de relatórios, os internos à organização, 
os produzidos para o Encarregado de Proteção de Dados (EPD), e 
os externos, para os titulares dos dados e/ou autoridade de controlo, 
dependendo da situação.

4.4. Modelo proposto

4.4.1. Classificação de dados

Com base nas orientações dos conceitos teóricos e recomen-
dações sobre as melhores práticas anteriormente definidas, nomea-
damente as normas ISO 31000, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 29134 e 
RGPD, foi desenvolvida a seguinte matriz de risco para a classifica-
ção do risco dos dados pessoais.
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Tabela 1. Nível de risco dos dados

Classificação Descrição

0,05 Muito Baixa Dados que quando isolados não permitem a identificação 
do titular

0,25 Baixa Combinação de mais do que um dado pessoal com 
classificação 0,05 (o titular poderá ser identificável)

0,50 Moderada Dados que permitem a identificação unívoca do titular 
dos dados

0,75 Alta
Combinação de mais do que um dado pessoal de 
classificação 0,05 com o nível 0,50 (permitem a obtenção 
do perfil do titular dos dados)

0,95 Elevada Dados pessoais de categorias especiais (cujo tratamento 
deve ser evitado…)

Tendo em conta que o objetivo do artefacto desenvolvido consiste 
em alertar a existência de potenciais dados sensíveis, a matriz de classi-
ficação proposta como solução para o problema apresenta cinco níveis 
de classificação para documentos (dado não estruturado) ou tabelas (da-
dos estruturados).

4.4.2. Avaliação de Impacto

Associados ao tratamento de dados pessoais existem riscos que po-
dem ser de confidencialidade, integridade e disponibilidade ou mesmo 
de violação dos direitos dos titulares dos dados e/ou dos princípios de 
privacidade, como a transparência, legitimidade e proporcionalidade. 
Para a gestão do risco é importante identificar as ameaças e vulnerabi-
lidades e avaliar o seu impacto e probabilidade de ocorrência (National 
Privacy Commision, 2017). Os critérios da gestão de risco que serão 
tidos em conta para a solução proposta, são, de acordo com a ISO27005 
(ISO, 2011), de (1) Impacto; (2) Avaliação (probabilidade de ocorrên-
cia); e (3) Aceitação.
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Tabela 2 – Impacto do evento. Adaptado de (National Privacy 
Commision, 2017) (Project Mangement Institute, 2013)

Impacto Descrição Consequência

0,05 Desprezável
Não serão afetados ou 
encontrarão apenas alguns 
inconvenientes

Fácil de superar

0,1 Limitado Poderão encontrar 
inconvenientes significativos

Ultrapassáveis 
(poderá apresentar 
dificuldades)

0,2 Razoável Poderão encontrar 
consequências significativas Difíceis de ultrapassar

0,4 Significativo
Poderão encontrar 
consequências significativas 
irreversíveis

Eventualmente, 
não se conseguirá 
ultrapassar

0,8 Máximo Irão encontrar consequências 
significativas irreversíveis

Poderá não 
ultrapassar

Tabela 3 – Probabilidade de ocorrência. Adaptado de (National Privacy 
Commision, 2017) (Project Mangement Institute, 2013)

Probabilidade Descrição

0,1 Quase nula Possibilidade remota de ocorrer.

0,3 Pouco 
provável

Não é expectável, mas existe uma pequena possibilidade 
de vir a ocorrer.

0,5 Possível
Ocorrência casual.
Em determinadas situações poderá eventualmente 
ocorrer.

0,7 Provável Ocorrência frequente.
Existe uma forte possibilidade que venha a ocorrer.

0,9 Elevada
Muito frequente. A possibilidade de ocorrência é 
quase certa. É esperado que ocorra na maioria das 
circunstâncias.
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0,9 0,045 0,090 0,180 0,360 0,720

0,7 0,035 0,070 0,140 0,280 0,560

0,5 0,025 0,050 0,100 0,200 0,400

0,3 0,015 0,030 0,060 0,120 0,240

0,1 0,005 0,010 0,020 0,040 0,080

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8

Impacto (I)

Figura 4 – Matriz de Probabilidade versus Impacto. 
Adaptado de (Project Mangement Institute, 2013)

Tabela 4. Resposta ao risco. Adaptado 
de (Project Mangement Institute, 2013)

Nível Tipo Resposta ao Risco

0,005- 0,015 Insignificante Aceitar; Transferir

0,020 - 0,080 Limitado Aceitar; Reduzir; Transferir; Partilhar

0,100 - 0,240 Significativo Eliminar; Reduzir; Transferir; Partilhar

0,280 - 0,720 Elevado Eliminar; Reduzir

Mediante a classificação de risco elencada e de acordo com a clas-
sificação de dados, foi construído um inquérito de modo a permitir afe-
rir o nível de vulnerabilidades existentes nos sistemas de informação 
para, juntamente com o critério de densidade de risco6, se poder calcu-
lar o risco existente no repositório, tanto para dados estruturados (base 
de dados) como na estrutura de diretórios com dados não-estruturados.

6 Entende-se por Densidade de Risco como sendo uma métrica de avaliação para 
a existência de dados pessoais num determinado repositório.
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Para o cálculo da densidade de risco dos dados pessoais serão con-
siderados os seguintes critérios:

1. Classificação do risco de acordo com a criticidade de dados pes-
soais existentes no repositório. Esta classificação será atribuída ao 
nível do ficheiro para o caso da análise ser sobre dados não-estru-
turados e/ou ao nível das tabelas no caso dos dados estruturados.

2. Fator de ponderação de acordo com o volume de dados existen-
tes no repositório. O racional deste fator consiste em diferenciar 
os documentos de acordo com o volume de dados pessoais des-
cobertos atribuindo um peso de acordo com o volume de dados 
pessoais identificados em relação ao volume total do documen-
to. Isto é, pretende-se diferenciar documentos de dimensão idên-
tica, mas com quantidade de dados pessoais diferentes:
− Inferiores a 100 é atribuído o valor 1;
− Superiores a 100 e inferiores a 1000 o valor é 2; e
− Superiores a 1000 corresponde ao valor 3.

De modo a normalizar numa escala percentual entre 0 a 100, para o 
cálculo são utilizados os valores 0,05; 0,5 e 0,95, respetivamente.

3. Densidade do Risco. Permite calcular a densidade de risco de deter-
minado documento existente no repositório. O cálculo é obtido atra-
vés do produto da classificação de risco pelo fator de ponderação, 
sobre o total de documentos7 na amostra.

  
(1)

4.4.3. Governação/Gestão

O COBIT5 distingue a governação da gestão, contudo, ambos os 
domínios partilham a necessidade de monitorizar os processos sobre a 
sua responsabilidade (ISACA, 2012). Por outro lado, o grupo de traba-

7 O termo documento significa: nos dados não estruturados equivale a ficheiros e 
nos dados estruturados equivale a tabelas.
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lho Artigo 29.º recomenda que a responsabilidade pelo tratamento 
de dados deva ser do mais alto nível das organizações (Grupo de 
Trabalho do Artigo 29.º, 2017). Nesse sentido, quer o conselho de 
administração (governação) quer o diretor executivo (gestão) têm 
necessidade de conhecer o panorama geral da privacidade dos dados 
que a organização trata.

Assim, há necessidade de ter maior conhecimento dos dados 
pessoais existentes, de como e onde estão armazenados, quem tem 
acesso, como são acedidos, o tipo de mecanismos de controlo em 
vigor, a existência de contratos associados a outros intervenientes. 
Para o efeito foi desenvolvido um modelo de dados de suporte à 
descoberta de dados pessoais da ferramenta PerDa2Disco.

De acordo com as normas de segurança, podemos definir três 
níveis de segurança  (Presidência do Conselho de Ministros, 2018): 
(1) num nível mais baixo ou primário, a segurança física, (2) o nível 
dos utilizadores onde se inclui a consciencialização e formação dos 
aspetos de segurança e (3) o nível tecnológico, através do conheci-
mento tecnológico e como o mesmo poderá auxiliar na segurança, 
concretamente na proteção dos dados pessoais, através das TI. Nes-
te trabalho apenas iremos abordar as medidas de proteção ao nível 
tecnológico.

Figura 5 – Modelo de dados para governação de dados pessoais



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL334

Neste sentido, foram elaboradas 30 questões sobre segurança tec-
nológica procurando equacionar a possível ameaça/vulnerabilidade. 
Tendo em conta a entrada em vigor da Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 41/2018 (Diário da República, 1.ª Série – n.º 62, de 28 de março, 2018), 
seguiu-se o modelo apresentado no anexo A do mesmo diploma juntamen-
te com o RGPD (Parlamento Europeu e do Conselho, 2016), como base 
para a formalização das questões porque (1) os diplomas atendem às nor-
mas standards (documentos de referência para boas práticas) e (2) devido à 
obrigatoriedade de cumprimento com coimas por incumprimento.

As questões elaboradas têm resposta binária (sim ou não), ou uma 
escala entre 0 a 5. O resultado de cada questão é baseado no produto da 
resposta pelo risco, com um plano de mitigação associado a cada ques-
tão. O somatório de todas as questões resultará no valor ponderado do 
indicador de conformidade sobre a privacidade de dados.

  
    

(2)

4.4.4. Medidas de proteção

Na sequência das questões sobre segurança tecnológica referidas 
na seção anterior, foram consideradas atividades necessárias para sa-
tisfazer o nível mínimo de aceitabilidade dos sistemas de proteção de 
dados. Na implementação dos planos de mitigação o objetivo deverá 
estar de acordo com o tipo de dados descobertos e da área de negócio, 
conforme a Figura 5, abaixo. Por um lado, as ameaças/vulnerabilida-
des são vertidas em questões, e por outro os vários planos de ação, de 
acordo com o tipo de ameaça/vulnerabilidade, com uma relação direta 
de causa/efeito com a ação a desenvolver. É também incluída a área do 
negócio que poderá influenciar a tomada de decisão.

Mediante o plano de mitigação proposto, que resume as respostas 
negativas, os responsáveis pelo tratamento de dados devem completar 
a avaliação de impacto em conjunto com os responsáveis pelo domínio 
da segurança (NIST SP 800-53r4, 2013). Isto porque as respostas não 
conformes indicam potenciais ameaças/vulnerabilidade que não estão 
identificadas e que de alguma forma poderão ser exploradas, podendo 
contribuir para uma violação de privacidade de dados (Parlamento Eu-
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ropeu e do Conselho, 2016) (NIST SP 800-122, 2010). Em complemen-
to às respostas dadas deverá ser realizada a avaliação de acordo com 
os critérios apresentados, considerando o impacto e a probabilidade de 
ocorrência para cada questão respondida negativamente. Obtém-se as-
sim um rácio de risco que servirá como indicador para os responsáveis 
pelo tratamento de dados pessoais do nível de criticidade da medida em 
relação ao processo de negócio.

Figura 6 – Modelo de dados do plano de mitigação

Finalmente, o somatório de todos os rácios de risco obtido pelas 
questões cuja resposta foi negativa em relação ao peso total das ques-
tões, permitirá obter o fator de risco e nível de conformidade com o 
RGPD e a RCM n.º 41/2018.

  
    

(3)

5. IMPLEMENTAÇÃO

A instanciação do protótipo resulta de uma derivação da aplicação 
data defend. Seguidamente será efetuada uma explicação detalhada dos 
fatores que motivaram a realização das alterações efetuadas aos produtos 
referidos e de como foram implementadas. Para além dos melhoramentos 
efetuados na ferramenta (equivale à componente 1. da arquitetura – Des-
coberta da arquitetura), é explicado como é que foram agregados os resul-
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tados (output) para servirem de entrada (input) numa nova componente 
edificada, a de governação e proteção (componente 2. e 3. da arquitetura), 
cujo resultado promoverá um relatório sumário (dashboard) do ponto de 
situação de um determinado repositório (componente 4. da arquitetura).

Como o objetivo principal do protótipo desenvolvido destina-se a 
realizar a descoberta de dados pessoais, o nome atribuído ao artefacto 
foi o de PerDa2Disco que deriva do inglês Personal Data to Discovery.

5.1. Criação de modelos NLP em português

Como a ferramenta data defender está desenvolvida na linguagem 
de Java, para a construção de novos modelos foi necessário recorrer aos 
utilitários de OpenNLP (2017) e a scripts de anotação de textos para 
gerar os módulos de reconhecimento de dados pessoais para o referido 
modelo. O processo para a criação dos modelos de aprendizagem de 
língua natural foi realizado em quatro etapas:

1. Identificação e seleção de textos na língua portuguesa;
2. Criação de dicionários com as entidades a reconhecer;
3. Anotação dos textos com a etiqueta adequada.
4. Execução do modelo de treino para geração do ficheiro binário 

(.bin), para NER.

Para além da identificação dos textos escritos em português foi 
necessário criar anotações nos textos de acordo com as entidades pre-
tendidas. Para tal, numa primeira fase foi criado um script para permi-
tir fazer as anotações de uma forma rápida e semiautomática. O script 
desenvolvido e utilizado foi por intermédio do comando sed (Pement, 
2015) disponível nativamente nos ambientes Linux, cujo princípio de 
funcionamento é baseado na leitura do texto original escrito em portu-
guês, comparando-o com a lista de entidades pretendida (por exemplo 
nomes). Sempre que uma entidade existente no dicionário seja coinci-
dente com a do texto original, este introduz a anotação automaticamen-
te em torno da entidade coincidente do texto.

Depois dos textos estarem devidamente anotados, procedeu-se ao 
treino de NER com a função TokenNameFinder. Essencialmente, o pro-
grama permite ler o documento de treino anotado e gerar os ficheiros 
binários de modo que a função TokenNameFinder permita ler e execu-
tar o ficheiro .bin gerado (por exemplo pt-ner-nome.bin).
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5.2. Criação de novos modos de descoberta

Aquando do processo da criação dos dicionários na língua 
portuguesa e das expressões regulares para reconhecer dados espe-
cíficos portugueses, surgiu a ideia de incorporar a capacidade de 
analisar os documentos diretamente por intermédio dos dicionários 
e expressões regulares, motivo pelo qual foram exploradas e incor-
poradas novas bibliotecas possíveis de serem utilizadas. Concre-
tamente, bibliotecas de leitura de dicionários (Dictionary), de re-
conhecimento de nomes por dicionários (DictionaryNameFinder) 
e de reconhecimento de expressões regulares (RegexNameFinder).

Neste sentido, foram alterados os dicionários para o forma-
to XML e construídas várias expressões regulares, incorporando 
na ferramenta a capacidade de leitura direta dos dicionários e de 
expressões regulares, com recurso a um processo similar à leitura 
existente para os ficheiros .bin, através da função NameFinder.

Esta reestruturação do código fonte motivou a que na ferra-
menta, para além de se fazer o tokenizer com recurso apenas à bi-
blioteca NameFinder, fossem incluídos novos casos para permitir 
o tokenizer para utilização dos dicionários e das expressões regula-
res. A designação atribuída para estes novos modos de descoberta 
foram NERDictionary e NERRegex, respetivamente. Após a inclu-
são destas novas funcionalidades, verificou-se que os resultados da 
descoberta de dados pessoais melhoraram substancialmente. Para 
além de apresentarem um desempenho superior, a melhoria de qua-
lidade dos dados foi bastante significativa, como poderemos ter 
oportunidade de verificar no capítulo da avaliação.

Após se verificar a limitação do reconhecimento dos termos 
por palavra e não se conseguir o reconhecimento de termos com-
postos complexos, devido à utilização de contrações de proposição 
e artigos definidos entre os termos, foi explorada a possibilidade 
de incluir a leitura carácter a carácter para além da leitura por pa-
lavra, criando um novo modo de reconhecimento de termos, de-
signado por NERPattern porque se baseia na comparação de ex-
pressões padronizadas. Para o último modo foi necessário incluir 
novas bibliotecas, destacando-se a de io.InputStreamReader, de 
entre outras.
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5.3. Descoberta baseada em múltiplos modos

Embora se tenham criado novos modos de descoberta, verificou-
-se a limitação de ser necessário executar mais do que uma vez a 
aplicação para os diferentes modos, isto é, ora se executa com a apli-
cabilidade de dicionários, ora com expressões regulares e assim por 
diante. Ao nível de funcionamento da ferramenta e com o intuito de 
otimizar a sua utilização, foi desenvolvida a possibilidade de explorar 
de uma forma integrada os vários modelos em simultâneo. O prin-
cipal objetivo desta funcionalidade consiste em acelerar o processo 
de descoberta de dados pessoais, recorrendo a diferentes modelos e 
alargando o espectro de reconhecimentos das entidades, assim como 
permitir simplificar o processo de classificação dos dados. Ao esco-
lher mais do que um modelo a executar, com apenas uma execução a 
ferramenta está habilitada a avaliar os vários modelos parametrizados, 
devolvendo o melhor resultado (de acordo com a ponderação dada no 
mecanismo de procura) e para o caso de ter sido descoberta a mesma 
entidade, no mesmo local do documento por dois ou mais modelos 
diferentes.

5.4. Dicionários

Embora os dicionários tenham sido utilizados inicialmente 
para permitirem desenvolver novos modelos de NER para a língua 
portuguesa, acabaram por ser mantidos como modo de pesquisa da 
ferramenta. A alteração que foi necessária realizar cingiu-se a con-
verter os dicionários para o formato XML e promover as alterações 
elencadas anteriormente aquando da criação dos novos modelos.

No total foram criados e/ou melhorados dez dicionários dife-
rentes considerados relevantes para o tema em questão e que de 
alguma forma o termo utilizado no dicionário tenha uma forte re-
lação com o tipo de dado pessoal que se pretende descobrir, para 
poder identificar univocamente um determinado titular dos dados. 
Tais como: (1) Crimes; (2) Localidade do Código Postal; (3) Esta-
do Civil; (4) Filiações; (5) Género; (6) Habilitações literárias; (7) 
Nomes; (8) Profissões; (9) Religiões; e (10) Dados relacionados 
com saúde.



CRÓNICA DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES  339

5.5. Expressões regulares com validadores

Com o objetivo de permitir ter uma melhor flexibilidade e esca-
lonamento das regras pretendidas, foi adaptado o código fonte para 
permitir acomodar as expressões regulares segregadas do código fonte 
e ter a capacidade de ler um ficheiro de propriedades independente, 
recorrendo-se ao utilitário Regex do opennlp.tools.namefind.RegexNa-
meFinder (Apache Software Foundation, 2017) e foram incorporados 
métodos de validação no próprio código fonte, para o caso de ser dete-
tado uma determinada expressão regular, destacando-se: Cartão do Ci-
dadão (apenas quando representado por 12 dígitos), NIF, NISS, cartões 
de crédito, NIB e IBAN português (PT50).

A grande vantagem da inclusão das expressões regulares com esta 
configuração é permitir a modularidade e escalabilidade para se criar 
expressões regulares de acordo com o padrão que se pretende. O único 
cuidado a ter é que deve respeitar as regras regex para o tipo de lingua-
gem Java.

Adicionalmente, foram desenvolvidas outras expressões capazes 
de identificar dados pessoais português, tais como: Licença de Con-
dução, códigos postais, telefones fixos e móveis e modelos de datas 
abreviadas.

5.6. Reconhecimento de termos compostos

Outro melhoramento foi a introdução da capacidade de reconhe-
cimento de termos compostos, ou seja, a junção de mais do que um 
termo consecutivo, com o intuito de incrementar o rigor dos dados pes-
soais descobertos, permitindo, por exemplo, descobrir os termos Maria 
e José, se os dois termos estiverem seguidos um do outro. É pretendido 
que o resultado a retornar seja apenas uma entidade com o nome de 
Maria José e não duas entidades, uma Maria e a outra José. Já no caso 
dos termos não serem seguidos, o resultado deverá ser duas entidades 
distintas.

O mecanismo utilizado é baseado na composição dos termos exis-
tentes nos dicionários e nos módulos desenvolvidos através de treinos 
de texto (ficheiros binários) e na leitura dos documentos a analisar. Isto 
significa que no decorrer da análise aos documentos, sempre que sur-



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL340

ja uma ou mais palavras (token) sequências que constem nos módulos 
referidos, irão ser interpretadas como pertencentes ao mesmo grupo de 
termos

A funcionalidade acima referida apenas é aplicada nos modos de 
descoberta MaxEnt e Dicionários.

5.7. Consulta personalizada (através do modelo por padrão)

Foi adicionada a capacidade de realizar consultas através de pa-
drões personalizados onde se incluem pesquisas por termos compos-
tos. Neste caso, ao contrário dos restantes modelos, a consulta por 
padrões não é realizada por intermédio de tokens mas sim carácter a 
carácter. O principal motivo que originou o desenvolvimento desta 
funcionalidade consistiu em permitir particularizar uma determinada 
consulta, ou seja, procurar um conjunto de dados específicos relativos 
a uma determinada pessoa. Essencialmente, foi a pensar numa situa-
ção muito particular do RGPD, de uma possível reclamação por parte 
de um titular de dados a querer saber como e onde é que os seus dados 
pessoais estão armazenados. Com esta funcionalidade é possível fazer 
um varrimento à rede ou procurar especificamente em determinados 
repositórios os dados concretos de apenas um determinado titular, so-
bre diferentes formas de edição.

5.8. Procura recursiva local ou em rede

Na descoberta de dados pessoais em dados não estruturados foi 
melhorado o modo de pesquisa recursiva num determinado repositório 
ou numa determinada estrutura de pastas existentes localmente num 
computador ou numa rede de computadores. A parametrização poderá 
ser feita escrevendo (1) simplesmente o nome da pasta; (2) mapeamento 
do endereço de rede e/ou (3) o endereço do IP pretendido. Em qualquer 
das situações, para além de realizar a procura na pasta ou endereço de 
rede, irá procurar recursivamente por todas as sub-pastas existentes na 
pasta/endereço de rede definido. No caso de ser configurada uma procu-
ra através de um mapeamento de rede ou IP, deverá ter obrigatoriamen-
te permissões de acesso. O objetivo desta funcionalidade consiste em 
poder executar a ferramenta remotamente, de uma forma centralizada 
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pelo responsável dos sistemas de informação, sempre em coordenação 
com os administradores de rede, para salvaguardar e minimizar uma 
possível violação da privacidade de dados pessoais.

5.9. Pesquisa por amostragem aleatória

Foi adicionado um script de execução da ferramenta para permitir 
ser executada de uma forma parcial, ou seja, quando se executa a fer-
ramenta. Inicialmente irá ser efetuado um varrimento ao repositório/
diretório a todos os ficheiros encontrados com as extensões definidas. 
Como referido anteriormente, este varrimento irá ser realizado em to-
das as pastas e subpastas existentes, desde que existam ficheiros com o 
tipo de extensão adequado. O resultado será uma listagem de todos os 
ficheiros existentes com a respetiva localização, assim como o total dos 
ficheiros existentes, culminado com a questão: “pretende analisar os 
ficheiros supracitados? (y/n)”.

Caso se pretenda executar a análise para a descoberta de da-
dos pessoais, os documentos serão analisados sempre de um modo 
aleatório, independentemente do estudo ser realizado por censo ou 
por amostragem. No caso do estudo ser efetuado por censo (totali-
dade dos elementos da população) não seria necessário realizar uma 
análise de uma forma aleatória, já para o caso do estudo ser por 
amostragem (pequena parte de todos os elementos da população), 
como se pretende que a avaliação seja válida e representativa do 
todo, considera-se que o método mais adequado seja por intermédio 
de uma seleção aleatória dos documentos para evitar tendências de 
manipulação de resultados.

5.10. Automatização da classificação

De modo a automatizar o processo da classificação dos dados pes-
soais, foi introduzida uma classificação de grau de risco de acordo com 
a matriz de risco identificada na Tabela 2. Para além do registo de re-
latórios (logs) de informação (info), de despiste do funcionamento da 
ferramenta (debug) e eventuais erros que possam ocorrer (error), os 
resultados para posterior análise e governação são agregados em três 
ficheiros diferentes cuja extensão é do tipo .csv, de modo a permitir 
diferentes tipos de análises:
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1. Resultado. Pretende devolver todos os resultados encontrados 
juntamente com alguma informação mais detalhada, para uma 
eventual análise técnica e/ou poder correlacionar diferentes ti-
pos de dados a um único titular;

2. Resumo. É agregado de acordo com o nome de ficheiro para 
permitir avaliar a densidade de risco de um determinado reposi-
tório, independentemente de ser estruturado (base de dados) ou 
não estruturado (serviço de diretório);

3. Governação. Com o objetivo de poder auxiliar o EPD de uma deter-
minada organização a ter uma visualização mais abrangente das de-
pendências existentes entre os vários documentos e, se for o caso, da 
dependência entre repositórios, permitindo carregar esta informação 
numa outra ferramenta de visualização por grafos, simplificando a 
leitura e interpretação do volume de dados pessoais existentes.

Para o cálculo da densidade do risco, foram incorporados ao nível 
do código todas as fórmulas de cálculo e adicionado um novo ficheiro 
de propriedades de modo a permitir a parametrização do fator de pon-
deração do tamanho dos documentos.

5.11. Apresentação dos resultados

Embora seja necessário recorrer à linha de comandos para colocar 
em funcionamento o protótipo, foi desenvolvida uma interface gráfica 
em HTML, recorrendo-se à linguagem de Javascript, utilizando a es-
trutura de trabalho da W3.CSS, por ser de fonte aberta e apresentar uma 
boa capacidade de resposta integrada, possuindo bibliotecas da jquery.
mim.js, Chart.min.js e Chart.bunble.min.js para a apresentação dos vá-
rios gráficos desenvolvidos permitindo uma melhor visualização dos 
resultados encontrados (W3Schools, 2018).

No caso dos dados não estruturados, os resultados dos dados des-
cobertos foram agrupados de forma a permitir ter uma perceção do 
volume total de documentos existentes em relação à amostra dos da-
dos analisados, a densidade de risco num determinado repositório e os 
tempos de localização e de execução. Já para os dados estruturados, a 
ferramenta indica o volume total de registos existentes (total de linhas 
existentes entre as várias tabelas) em relação aos registos da amostra, a 
densidade de risco e o tempo de execução.
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6. AVALIAÇÃO

A criação de novos módulos de NER a serem executados no 
artefacto, implica que sejam testados segundo duas perspetivas: de 
desempenho e de qualidade. Para ambos os casos foi definida uma 
metodologia de avaliação, identificando as métricas a utilizar e o 
conjunto de testes a executar. Numa primeira fase, os testes foram 
realizados em ambiente controlado (laboratório) através da cria-
ção de cenários com a existência de dados pessoais devidamente 
identificados, com o objetivo de analisar com detalhe os resultados 
mediante uma linha base referencial para, posteriormente, poder 
aplicar os modelos criados em cenários próximos de um ambiente 
de produção (estudos de caso).

A motivação para a escolha dos estudos de caso centrou-se 
em poder utilizar o artefacto em duas organizações com diferen-
tes abordagens, mas que comungam da necessidade de tratar da-
dos pessoais. Procurou-se, assim, demonstrar as funcionalidades do 
protótipo e como é que o mesmo poderá ser vantajoso para ajudar 
na localização de dados pessoais. Assim, foram efetuados dois es-
tudos de caso: (1) na Marinha, através da procura de dados pessoais 
na secretaria partilhada do sector da Superintendência das Tecno-
logias de Informação (STI) que apresenta documentos repartidos 
entre servidor colaborativo da STI e os computadores atribuídos 
a colaboradores; e (2) em repositórios de dados do sistema Edo-
clink da empresa Link Consulting, por ser uma aplicação de gestão 
documental composta por documentos com muita informação de 
gestão. Por esse motivo o estudo de caso incluiu duas componentes 
distintas: (a) procura em repositórios de base de dados (dados es-
truturados), no caso concreto SQLServer da Microsoft, e (b) no ser-
vidor onde se encontram armazenados os documentos (dados não 
estruturados).

6.1. Laboratório

Nos testes em laboratório foram criados vários cenários para a des-
coberta de dados pessoais, cuja procura incidiu em dados não estrutu-
rados e dados estruturados. A criação dos vários cenários foi efetuada à 
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medida que a ferramenta foi sendo desenvolvida e/ou melhorada para 
testar as várias funcionalidades pretendidas. Uma avaliação efetuada 
nos testes de laboratório consistiu na medição do nível de exatidão dos 
dados pessoais descobertos, através de métricas comummente utili-
zadas para a avaliação de reconhecimento de entidades em sistemas 
de língua natural: Precisão (precision), cobertura (recall) e F-measure 
(Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011).

Para perceber a diferença entre as métricas de avaliação é impor-
tante ter em conta o conceito da matriz de confusão. Na prática, este 
conceito consiste numa tabela usada para descrever o desempenho de 
um modelo de classificação, face a um determinado conjunto de dados, 
para os quais são conhecidos os valores reais.

Figura 7 – Ilustração da matriz de confusão. 
Adaptado de (Wikipedia, 2017)

Com recurso ao ilustrado na Figura 7, foram deduzidas as fórmu-
las a seguir expressas para realizar a avaliação do cenário concreto da 
descoberta de dados pessoais, de acordo com:

−	Precisão: baseia-se na razão das observações positivas corretas 
pelo total observações positivas obtidas. Uma precisão elevada 
significa essencialmente que estamos perante um número redu-
zido de falsos positivos.

  
    

(4)

−	 Cobertura: também conhecida como sensitivity, por medir a sen-
sibilidade do modelo, isto é, a percentagem de palavras relevan-
tes que foram descobertas. Considera-se que para valores acima 
dos 50% é um bom modelo.
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(5)

Onde:
• VP (Verdadeiros Positivos) = Observações Selecionadas Re-

levantes Corretas. Incluem as observações que mesmo não 
sendo totalmente iguais apresentam um forte indicador de 
similaridade com o termo correto;

• FP (Falsos Positivos) = Observações Selecionadas não Re-
levantes. Inclui as observações com termos ambíguos (OA), 
poderia ser, mas está fora do contexto; termos duplicados 
(OD) e termos errados (OE), que por si só não é possível 
afirmar que seja um dado pessoal;

  (6)

• FN (Falsos Negativos) = Observações não Selecionadas Rele-
vantes. Fazem parte deste grupo as observações omissas (OO) 
que deveriam ser detetadas, mas não o modelo não foi capaz 
de identificar.

  (7)

−	Finalmente, como medida de ponderação entre a precisão e co-
bertura, temos o F-measure (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011) 
que é útil quando se está perante uma distribuição de classes 
desiguais:

  
    

(8)

Para a avaliação de qualidade foram identificados 30 documentos 
com diversas informações pessoais, de diferentes fontes e de diferentes 
formatos (faturas, curriculum vitae, requerimentos, declarações, entre 
outros).



ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL346

Tabela 5 – Resultados das métricas de qualidade

Tipo de Dado Precisão Cobertura F-measure

Cartão Cidadão 100,00% 91,33% 95,47%

Crime 77,45% 33,76% 47,02%

Email 98,73% 89,66% 93,98%

Estado Civil 71,43% 58,82% 64,52%

Filiação 58,06% 31,03% 40,45%

Habilitação Literária 71,11% 14,35% 23,88%

IBAN 100,00% 93,33% 96,55%

Localidade 47,55% 22,15% 30,22%

Morada 90,32% 43,75% 58,95%

NIB 100,00% 92,00% 95,83%

NIF 95,24% 93,46% 94,34%

NISS 100,00% 90,56% 95,04%

Nome 46,44% 45,23% 45,83%

Profissão 79,59% 53,79% 64,20%

Religião 72,73% 66,67% 69,57%

Saúde 67,14% 34,56% 45,63%

Telefone 96,61% 82,61% 89,06%

Telemóvel 97,18% 90,20% 93,56%

Todos os documentos foram revistos manualmente de forma a con-
firmar e etiquetar o tipo de dado, para permitir calcular a relação entre 
as entidades nominais descobertas e as reais. Em conjunto, os docu-
mentos apresentam 5 890 parágrafos e 10 178 tipos de dados pessoais, 
distribuídos de acordo com a Tabela 5. O teste consistiu em executar 
o protótipo com recurso aos vários módulos criados para os diferen-
tes modos de descoberta sobre os documentos anteriormente referidos. 
Posteriormente foram comparados os resultados obtidos da descoberta 
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e classificação dos dados pessoais em relação aos documentos previa-
mente conhecidos aferindo a veracidade dos mesmos, marcando-os de 
acordo com as métricas anteriormente referidas (VP, AO, OD, OE e OO).

Para a avaliação do desempenho, entre os diferentes modelos cria-
dos foram calculados os tempos de processamento sobre os mesmos 
30 documentos utilizados na avaliação de qualidade (Tabela 6), com 
a sua execução sendo sempre realizada no mesmo computador com as 
seguintes características:

− Processador: Intel® Core™ i5-6200U CPU @ 2.30GHz 2.40 GHz;
− RAM: 16 GB.

Tabela 6 – Métricas de desempenho

Dicionário MaxEnt Padrão

Média por Documento
(em segundos) 0.40 5.11 20.56

6.2. Estudo de Caso

6.2.1. Marinha Portuguesa

Os testes incidiram apenas na componente dos dados não estrutu-
rados, pretendendo-se avaliar de que modo a ferramenta poderia aju-
dar a identificar eventuais desvios de comportamento no tratamento de 
dados, assim como perceber em que medida existiam dados pessoais 
fora dos repositórios não estruturados (servidores de partilha de dados). 
Foi considerado igualmente importante focar os testes para: (1) avalia-
ção de desempenho, cujo objetivo consistiu em quantificar o tempo de 
execução da ferramenta em ambiente operacional através dos diferen-
tes modos de descoberta disponíveis e (2) avaliação de qualidade com 
o intuito de perceber o comportamento da ferramenta num cenário de 
produção onde se desconhece a totalidade do tipo de dados existentes, 
para de acordo com os resultados avaliar, por amostragem, os registos 
(logs), mesmo desconhecendo o conteúdo dos documentos procurar 
analisar o volume de dados duplicados e registos errados, para de certo 
modo aferir o nível de certeza entre o total de dados descobertos de um 
determinado tipo de dados e a precisão do módulo.
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De acordo com os mini-questionários efetuados aos principais in-
tervenientes da STI e igualmente responsáveis por garantir a aplicação 
das medidas tecnológicas e de segurança na Marinha, complementados 
com as entrevistas realizadas (Responsáveis TI Marinha, 2018), pode-
-se concluir que a avaliação em relação ao protótipo desenvolvido é, no 
geral, bom, sendo unânime que tratando-se de um trabalho de índole 
académico, mas com uma forte componente aplicacional, este superou 
as expetativas iniciais. Embora requeira alguns melhoramentos, es-
pecialmente em alguns módulos para descoberta de dados pessoais, 
o principio está bem patente e poderá ser claramente uma ajuda para 
qualquer organização, contribuindo para a segurança e privacidade 
dos dados, seja para uma organização privada ou da administração 
pública. 

6.2.2. Link Consulting

Foi possível verificar o funcionamento do protótipo através da 
descoberta de tipos de dados em dados estruturados e não estrutura-
dos, concluindo que o protótipo apresenta boas potencialidades práti-
cas. Embora necessite de algumas melhorias, nomeadamente na ques-
tão dos falsos positivos, e em relação a alguns modelos, no entanto 
dada a modularidade da configuração dos módulos relacionados com 
os tipos de dados (independente da ferramenta) é possível refinar os 
modelos para reduzir falsos positivos. Como aspeto forte foi elencado 
o (1) facto da introdução do conceito de Densidade de Risco e (2) 
a forma como os resultados são apresentados, a fim de agregar to-
das as informações relevantes para a execução das ações de proteção 
dos dados, permitindo uma priorização dos aspetos mais importantes, 
facilitando o trabalho de diagnóstico (Responsaveis Edoclink Link 
Consulting, 2018).

7. CONCLUSÃO

A privacidade é um direito fundamental reconhecido na De-
claração Universal dos Direitos Humanos. A evolução tecnológica 
conduziu a uma massificação dos dados, fazendo com que nas úl-
timas décadas tenham surgido inúmeras normas e recomendações 
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internacionais sobre segurança, tecnologia e privacidade dos da-
dos. Contudo, no que diz respeito à aplicabilidade da privacidade 
dos dados verifica-se a existência de múltiplas interpretações ao 
nível mundial, inclusivamente pelos diferentes Estados-Membros 
da UE. O novo RGPD visa harmonizar a proteção dos direitos e 
liberdades dentro do espaço europeu, impondo regras muito claras 
a todos os organismos que tratam dados pessoais.

O presente trabalho teve como objetivo estabelecer um refe-
rencial que contribua para a descoberta de dados pessoais sensíveis 
que possam violar a privacidade dos indivíduos, com suporte de 
um artefacto. A instanciação do artefacto foi efetuada através do 
desenvolvimento e implementação do protótipo de uma aplicação 
e complementado com a definição de um método com os procedi-
mentos adequados para tratamento dos dados, de forma a contri-
buir para o cumprimento das disposições legais estabelecidas no 
RGPD.

Pretendeu-se com o trabalho explorar as técnicas de IE e NLP 
com um protótipo capaz de detetar, identificar e classificar os di-
ferentes tipos de dados pessoais, alertando os responsáveis pelo 
tratamento de dados a tomarem consciência do volume de dados 
pessoais que os diferentes repositórios organizacionais (estrutu-
rados e não estruturados) possam eventualmente ter, conduzindo 
desta forma a uma reflexão sobre os riscos existentes no processo 
de tratamento de dados e de como é que poderão mitigar os riscos 
de uma possível violação da privacidade de dados pessoais.

O modelo seguido para promover a classificação NER foi o 
Maximum Entropy, recorrendo às ferramentas, utilitários e biblio-
tecas do Apache OpenNLP para a linguagem Java, promovendo a 
criação de novos modelos para o NER na língua portuguesa, com 
o intuito de descobrir dados pessoais de acordo com os atributos 
do RGPD. Sendo que, com o desenvolvimento da instanciação do 
protótipo tornou-se evidente que o desafio não passa apenas pela 
aplicação dos modelos existentes para o efeito, mas sim da forma 
como se enfrenta os constrangimentos da variabilidade linguística 
e ambiguidades da língua para se conseguir assegurar a veracidade 
e qualidade dos resultados, ou seja, os dados descobertos represen-
tam a mesma realidade dos dados originais, minimizando os falsos 
positivos e os falsos negativos.
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NECROLOGIA

Capitão-de-mar-e-guerra 
José Carlos Borges de Brito Subtil 

(15-X-1942 * 25-IX-2018)

Depois de ter feito a sua educação liceal no 
Colégio Militar (1953-1960), o Brito Subtil concorreu 
e entrou para a Escola Naval no Outono de 1960. 
Obteve elevada classificação no concurso de admissão 
e integrou o curso ‘Luís de Camões’. Nesta qualidade, 
participou na primeira viagem de instrução do novo 
navio-escola Sagres, no Outono de 1962, percorrendo a 

Madeira, Cabo Verde e a Guiné. Com o seu pouco peso e agilidade física, 
depressa foi requisitado para timoneiro das tripulações desportivas de 
remo, mas distinguiu-se também em provas atléticas, quer de velocidade, 
quer de corta-mato. E, cumprindo o seu percurso escolar sem faltas, foi 
promovido a oficial, guarda-marinha, em Janeiro de 1964.

Embarcou logo como imediato do draga-minas Ribeira Grande, em 
serviço nas águas do continente, e no ano lectivo seguinte frequenta o 
curso de aperfeiçoamento em Armas Submarinas em Vila Franca. Com tal 
qualificação profissional, vai chefiar o respectivo serviço técnico na fragata 
D. Francisco de Almeida que realiza uma longa comissão percorrendo 
Angola, o extremo-oriente e Moçambique (1965-67). Idêntica função 
(além de oficial de operações) o espera à chegada a Lisboa, agora na nova 
fragata Almirante Magalhães Correa, até 1971, empenhada que esteve em 
constantes manobras navais interaliadas, incluindo as da bem conhecida 
STANAVFORLANT (e também a frequência de um curso na América 
sobre o torpedo MK 32). Em 1972 chega o seu primeiro comando de mar 
– por ele tão desejado… e merecido – com o navio-patrulha Pégaso, na 
área do Comando Naval de Angola, incluindo missões continuadas em S. 
Tomé e Príncipe. E em 1974, numa nomeação de recurso, comanda ainda 
a LDG Alabarda, fazendo serviço de transportes no norte de Angola e 
rio Zaire. Isto é: durante a sua primeira década como oficial da Armada, 
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o Subtil praticamente nunca deixou a instável plataforma de um navio – 
afinal a sua principal vocação. 

Após 1974-75, o comandante Brito Subtil passa a outros 
desempenhos, em terra, exercendo diversas funções em escolas e serviços, 
ao mesmo tempo que enriquece a sua formação teórica e pode dedicar 
mais tempo às suas responsabilidades familiares:  frequenta cursos 
técnicos; é instrutor e depois director da Escola de Armas Submarinas (já 
no Alfeite, em 1975-80); chefe da divisão de Armamento no Arsenal do 
Alfeite (1980-85); e director escolar do Grupo nº 2 de Escolas da Armada 
(no antigo quartel do Corpo de Marinheiros, em 1985-88).

Por exigência da carreira e verdadeiro gosto, voltou ao mar em 
1988-90, comandando o navio de apoio logístico S. Miguel, um milagre 
de recuperação, que ainda prestou bons serviços no Atlântico e no 
Mediterrâneo. Não era a fragata com que talvez sonhara, mas nele exibiu 
as suas capacidades marinheiras, bom-senso de comando e serviu a 
Marinha e o país com a melhor boa-vontade de sempre. 

Era já capitão-de-mar-e-guerra e, para prosseguir, só lhe faltava o 
Curso Superior Naval de Guerra, que realizou com mérito em 1992-93, 
assumindo em seguida o comando do seu bem conhecido Grupo nº 2 de 
Escolas (1993-96), mas em época de aceleradas mudanças tecnológicas 
e organizacionais. E veio, finalmente, o desempenho do cargo de 
Comandante da Zona Marítima da Madeira (e, em acumulação, o de 
capitão do porto do Funchal), entre 1996 e 1999. Aí findou a sua carreira 
naval activa, mas simultaneamente abriram-se-lhe outras perspectivas 
para a sua vida pessoal. 

Na sua folha de serviços militares figuram onze louvores individuais e 
duas medalhas de prata de Serviços Distintos, além de outras condecorações. 

Foi presidente da direcção do Clube Militar Naval em 1991-1992, 
uma época em que esta agremiação vivia circunstâncias algo delicadas. 
E sempre se envolveu de maneira activa e solidária nas actividades 
colectivas dos seus ex-condiscípulos, fossem do Colégio Militar ou do 
curso da Escola Naval. 

Os seus camaradas do curso ‘Luís de Camões’ e amigos de muito 
mais alargado leque sentiram profundamente o seu falecimento, 
após mais uma prova do estoicismo e da capacidade de sofrimento e 
resignação de que o José Carlos Subtil deu mostras. 

Fazes-nos falta e não te vamos esquecer.
JF
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NECROLOGIA

Capitão-de-mar-e-guerra 
Carlos Manuel Hipólito Caroço

(13-XI-1942 * 17-II-2019)

A notícia do falecimento do nosso camarada 
Carlos Hipólito Caroço chegou-nos inesperadamente 
e trouxe-nos a mágoa pela perda de um amigo de 
tantas jornadas, em que deixou sempre vincado o seu 
companheirismo, o cunho da sua personalidade e o 
seu peculiar humor. Tinha 76 anos de idade e, desde 

há anos que se afastara da turbulenta vida de Lisboa e se instalara em 
Vila Nova de Santo André, ali para os lados de Sines, depois de uma 
vida inteira dedicada à Marinha em que serviu, no mar e em terra, nas 
mais diversas situações.

O Comandante Carlos Manuel Hipólito Caroço nasceu em 
Carnaxide, concelho de Oeiras, tendo ingressado na Escola Naval em 
1961 como cadete do Curso Nuno Tristão mas, por razões escolares, 
em 1962 transitou para o Curso Oliveira e Carmo, tendo concluído o 
seu Curso de Marinha em Janeiro de 1966.

Frequentou o Curso de Especialização de Oficiais em Armas 
Submarinas no Grupo Nº 1 de Escolas da Armada (Vila Franca de 
Xira) e serviu depois em diversas unidades da Flotilha de Draga-
minas, nomeadamente no N.R.P. Vila do Porto.

Em 1968 foi destacado para a Missão de Construções Navais em 
França, tendo integrado a primeira guarnição do N.R.P. Comandante 
Roberto Ivens, onde serviu até Maio de 1972, depois de uma longa 
comissão na costa ocidental de África e, especialmente, em Angola. 
Embarcou depois como Imediato do N.R.P. Almirante Gago Coutinho 
e em 1980 foi escolhido para o comando do N.R.P. Jacinto Cândido, 
tendo cumprido comissões no arquipélago dos Açores.

A partir de 1982 prestou serviço no Estado-Maior da Armada, foi 
Director da Escola de Armas Submarinas no Grupo Nº 2 de Escolas da 
Armada (Alfeite) e serviu na Direcção do Serviço de Instrução.
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Foi promovido a Capitão-de-mar-e-guerra no dia 2 de Setembro 
de 1993 e passou à situação de Reserva em 13 de Novembro de 1999, 
tendo então desempenhado as funções de Subdirector do Instituto de 
Socorros a Náufragos.

Transitou para a reforma em 2006, após mais de quarenta anos de 
dedicação à Marinha.

Nos últimos anos foi afectado por problemas pulmonares, que 
acabaram por ditar o seu fim. Com o desaparecimento do Comandante 
Carlos Hipólito Caroço todos perdemos um amigo certo, um bom 
companheiro e um generoso camarada, no qual sempre encontrámos 
um sorriso e uma frase de ânimo, mesmo nos momentos mais difíceis. 
Não é com letras, mas com pessoas como o Comandante Caroço que se 
escreve a palavra camaradagem.

Através dos Anais do Clube Militar Naval, os seus camaradas de 
curso expressam as suas condolências à sua Família, especialmente a 
sua Mulher e Filha.

O Curso Oliveira e Carmo
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NECROLOGIA

 Capitão-de-fragata SEF
António Martins Lobo Varela

(24-IV-1941 * 16-3-2019)

A notícia do falecimento do Comandante Lobo 
Varela chegou-nos lacónica através da Revista da 
Armada.

António Martins Lobo Varela era natural de 
Ponte de Sor e ingressou na Escola Naval em Se-
tembro de 1961 como cadete da classe de engenhei-
ros maquinistas navais do Curso Nuno Tristão, mas 

devido a circunstâncias escolares veio a ser transferido em 1962 para 
o Curso Oliveira e Carmo. Após a viagem de instrução realizada em 
1964 no N. E. Sagres, ainda por motivos escolares, o cadete Lobo Va-
rela veio a ser abatido ao efetivo da Companhia de Alunos da Escola 
Naval.

Porém, não desistiu de fazer carreira na Marinha e, a partir de 
Setembro de 1966, iniciou a frequência do 9º Curso de Formação de 
Oficiais da Reserva Naval na classe de Fuzileiros, que concluiu com 
êxito, pelo que foi promovido a Aspirante em Março de 1967. 

Em 1968 iniciou uma comissão de serviço em Moçambique 
como oficial adjunto do Comando da Defesa Marítima dos Portos do 
Lago Niassa onde, entre outras, desempenhou a função de piloto da 
aeronave de apoio militar daquele Comando.

Após esta comissão, em Maio de 1970 ingressou no Quadro 
Permanente dos Oficiais da Armada na Classe do Serviço Especial, 
subclasse de Oficiais Fuzileiros e, entre 1970 e 1972, cumpriu uma 
segunda comissão no Ultramar, desta vez na Guiné, como oficial ime-
diato do Destacamento de Fuzileiros Especiais Nº 4. 

Foi promovido a 1º Tenente em Maio de 1974, a Capitão-de-
-fragata em Agosto de 1989 e foi reformado no dia 1 de Novembro 
de 1992.
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Embora o seu peculiar percurso naval tivesse contribuído para 
alguma notoriedade na corporação, foram as suas características pes-
soais e, em especial, o seu gosto por desafios complicados, que mais 
o tornaram conhecido.

Ao seu reconhecido espírito de aventura, tingido de alguma re-
beldia, não era alheio um forte sentido de camaradagem.

Depois de 1992 afastou-se para a sua residência da Charneca 
da Caparica e, longe dos seus camaradas de percurso, não resistiu à 
doença. Tinha 77 anos de idade.

Aqui ficam expressas as condolências dirigidas à Exm.ª Família 
do Comandante Lobo Varela, especialmente a sua Mulher, Filhos e 
Netos. 

O Curso “Oliveira e Carmo”
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PRÉMIOS DOS ANAIS DE 2018

JÚRI PARA O PRÉMIO “ALMIRANTE AUGUSTO OSÓRIO”

Presidente: Aníbal Júlio Maurício Soares Ribeiro (Presidente da MAG);
Vogais: Fernando Jorge Pires (Representante da CRA);
 Paulo Jorge Gonçalves Simões (Representante da CRA);
 Cátia Sofia de Jesus Pacheco (Representante da DIR);
 Ivone Cristina Coelho Carapeta (Representante da DIR).

O júri deliberou atribuir o prémio, pelo melhor trabalho 
de 2018, ao consócio Carlos Manuel Baptista Valentim, 
pela autoria do artigo “O Comandante Carvalho Araújo 
e o combate entre o Augusto de Castilho e o submarino 
alemão U139 uma metáfora de Portugal na Grande 
Guerra (1914-1918)”.

PRÉMIO “ALMIRANTE BARROSO”, JÚRI:

Foi constituído o respetivo júri, todavia, não será entregue o prémio 
por não existirem candidaturas que reúnam os requisitos fixados pelo 
regulamento do respetivo prémio.

PRÉMIO “COMANDANTE JOAQUIM COSTA ”, JÚRI:

Foi constituído o respetivo júri, todavia, não será entregue o prémio 
por não existirem candidaturas que reúnam os requisitos fixados pelo 
regulamento do respetivo prémio.

PRÉMIO “MARINHEIRO ARTILHEIRO ANTÓNIO 
FERREIRA”:

Por inexistência de qualquer candidatura, não foi constituído o júri.
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REVISTAS

- Combatente
- IDN
- Jornal do Exército
- Mais Alto
-  Revista Signal - AFCEA  

Internacional
- Revista da Armada
- Revista de Artilharia
- Revista de Marinha
- Revista Marítima Brasileira
- Revista Militar
-  Zacatraz – Ass. Antigos Alunos
do Colégio Militar

BOLETINS

- Ass. da Força Aérea Portuguesa
- Ass. Oficiais das Forças Armadas
- Ass. Pupilos do Exército
- O Amigo dos Leprosos
- O Referencial

JORNAIS

- Centurião
- ELO – ADFA
- Farol de Esposende
- O Sargento
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