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uas datas mundialmente festejadas.

com significados muito diferentes.
A primeira é toda espirito - paz,
amor e fraternidade - , a segunda é, essencialmente, materialista.

Ao Natal ligamos o frio. a neve, lareira acesa, a ceia, o presépio (ou o pinheiro que muito
se usa mas que não tem quaisquer tradições
a IÚvel nacional), as filhós e rabanadas, as
prendas usuais (um autêntico toma lá dá cá,

o Ano Novo é diferente. É como o abrir de·
uma garrafa de champanhe, é mesmo festa! .:
Procura-se esquecer as tristezas e todos tentam divertir-se, mesmo que não estejam muito inclinados para isso.
Só que, também neste caso, há os que se:
divertem e os que vêem divertir-se os outros I

•..: que fica caro ... ), a missa do galo, as Janeiras ...
mas sobressaem, sem dúvida, a saudade dos
entes queridos ausentes, temporariamente
ou para sempre, as recordações de infância,
em que essa época é de felicidade plena, um
o. fundo de religiosidade que, digam o que diso serem, existe no coração de todos nós ...
Mas, o verdadeiro significado e grandeza
do Natal. sentem-nos realmente aqueles que
o não podem viver - os presos, os doentes e
• " os pobres, em esp~ as crianças que nada
tendo se limitam a ver o dos outros, os que andam no mar, e tantos outros que, mesmo sem
"": estarem doentes ou presos, estão impedidos
de se juntar à família pela natureza das suas
funções . Não sei se haverá quem sinta mais
estes Natais que os marinheiros. Longe de
casa e da terra, organizam as suas festas a
'': bordo, mas a verdade é que elas soam a falso.
A alegria que manifestam é apenas ~~r fora;
, ' por dentro. só Deus sabe...
'\ \

"

"

Porquê então o Natal uma testa séria e, até·
certo ponto triste, e o Ano Novo uma testa
convencionalmente alegre?
Julgo ser sentimento generalizado que a .:
mensagem que nos trouxe o Natal- de paz,
amor e fraternidade - foi traída pelos ho·
mens que a não acatam nem respeitam, ao
contrário do Ano Novo que, no fundo, é apenas uma esperança de melhores dias. Assim, •
enquanto o Natal é uma certeza, o Ano Novo
é uma ilusão .
E é neste contexto que a IIRevista da .,
Armada)) deseja a todos os seus colaborado·
res, leitores e amigos um santo Natal e um ;. •
bom Ano Novo, que generalizamos às nossas
queridas Pátria e Marinha e a todos os Portu· •
gueses
geral.

r

I

"'.,.,.
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Voz da Abita
CARTAS AO DIRECTOR
Dos nossos leilores e amigos
recebemos a seguinte correspon-

Atrás disso vinham casos de pensões miseráveis, de dificuldades, de
d~ncia:
casos de requerimentos sem despa00 « Pezlnhos ~, cabo M, Lis- cho, de selos gastos sem qualquer
boa, a carta que transcrevemos:
proveito...
Havia, creio, 12 secretárias com
QUE MANHÃI
funcionários
- homens e mulheres
Quando regressei de ftJrias, em
para
atender
e despachar a bicha,
meados de Agosto, tinha na caixa do
mas
cinco
tinham
o dístico de
correio um extracto da minha maENCERRADO.
gr{ssima conta no Totta & Açores. no
Uma das senhoras disse que já
qual constava o pagamento à Electricidade de Portugal (EDP) duma avul- ali fora no dia anterior e tinha sido
tada quantia relativa ao més de Ju- atendida "'por aquela lesma que ali
lho. durante o qual tinha estado 15 está .. e se ela lhe calhasse novadias fora de Lisboa, com a casa fe- mente dava a vez ao «seguinte» ...
Pois, por incrlvel que pareça, o
chada.
«seguinte»
fui eu. Avancei resoluto
Fui a correr ao Banco perguntar
para
a
senhora,
dei os bons dias se o engano não leria sido de lá. Que
a
que
ela
respondeu
com um bocejo,
nAo. garantiram-me: «n6s limitamocreio
que
casual-,
sentei-me
à sua
-nos a pagar o recibo que vem da '
frente,
e
despejei-lhe:
Minha
seEDP... •
Fui a cerrer à EDP, onde ingres- nhora, é a segunda manhã que perco
sei numa bicha que chegava do fun- a tratar deste assunto. Como pode
do da repartição até à porta. Cerca ver pelos recibos de um ano, que
de uma hora depois era atendido por aqui trago, o consumo mensal, de
uma senhora que, amavelmente. to- gás e electricidade, dá uma média de
mou nota do caso, informando que ia ~ contos. Sendo assim como se exmandar um funcionário a minha casa plica uma conta do mês de Julho
verificar a contagem feita e só depois (apenas por 15 dias, porque o resto
disso podia informar concretamente esteve a casa fechada) no valor de
o que se passava. Despedi-me da quase4x X contos?
senhora, encantado com a sua corA senhora ligou o computador
dialidade.
(que saudades dos tempos em que
Só em fins de Outubro, cerca de tudo isto era feito à mão e estava cermls e meio depois, recebi o recibo to!) e concluiu que não tinha sido
da EDP, referente ao mês de Julho. contado o mtJs de Maio, por não esLá estava esca"apachado, como di- tar ninguém em casa,. pelo que me
zia o Banco, a tal gorda quantia.
debitaram a conta por cálculo e... deFui a co"er (reparem que ~ sem- pois acertaram... Quando eu tentava
pre a co"er) novamente à EDP. Com continuar o diálogo, ela cortou-me as
a experiência adquirida, sabia que ia vazas, dizendo secamente: «Para
passar pelo menos uma hora na bi- mim, o que conta é o computador,
cha e então resolvi meter conversa maisnada.....
com um senhor e duas senhoras que
Verificando que a minha vizinha
estavam, respectivamente, atrás e à da bicha tinha razão, levantei-me,
minha frente. O que ouvi, santo larguei-lhe um ..muito obrigado pela
Deus!
sua amabilidade (I)>> e retirei; batenTodos estavam ali pelo mesmo do os tac6es. Quando passei pelos
motivo que eu, todos protestavam da bicha, avisei que não caíssem na
com o facto de umas vezes fazerem asneira de ser atendidos por «aquela
a leitura dos contadores e outras dei- lesma».
xarem o aviso de a não terem feito
Conclusão: embora sem culpa
por não estar ninguém em casa ... nenhuma da desorganização que
4

para ar vai, e convencido de que alguma coisa está mal neste caso ...
..paguei, mas vou bufar».
Para desanuviar o esprrito e tentar esquecer o .. tiro» que levei; desci
a Avenida da Liberdade a pé. Estava
um sol radioso e a temperatura era
agradabi"ssima. E pensava comigo:
se no resto, o pars fosse como é na
amenidade do clima, na beleza das
suas cidades, vilas e aldeias e na
simpatia das suas gentes ... que maravilhaI
E como esta carta já vai longa,
faço só esta ingénua pergunta: Porque não muda a EDP, à sua conta,
claro, os contadores situados no interior das casas, para o exterior? Já
não sucedia ..não estar ninguém em
casa .., quando lá vai o leitor da Companhia; já as pessoas não tinham
medo de abrir a porta e deixar entrar
um homem que diz ser da Companhia, mas que pode nem ser... enfim,
muita coisa ficaria resolvida.

o
De Alberto Mourão, ex-mar. A,
Almada, uma interessante descrição de uma viagem de regresso de
Macau, no NIM .. Timor.. da Companhia Nacional de Navegação, em
1966, que foi enviada pelo actual capitão dos portos de Macau para a Direcção dos Serviços de Turismo daquelacidade.
Pedimos desculpa ao autor da
carta por a não publicarmos . A razão
é ter o assunto sido versado já diversas vezes nesta Revista.

o
00 cabo CM RA 187637, António Júlio Pinto da N6brega, Gafanha da Nazaré, uma carta carregada
de saudades da Armada e contando
algumas cenas que nela viveu. Os
.. filhos da sua escola», recrutamento
de 1937, costumam fazer convlvios
anuais. Como quer contactar com
eles e tomar parte nos próximos, é só

estar atento ao anúncio que , oportunamente, será publicado nesta revista (se tal nos for comunicado pelos
organizadores).

o
De Carlos Manuel Pereira Alves, Portimão, uma carta em que
sugere que a Revista publique artigos em que dê a conhecer aos seus
leitores os diversos serviços da Marinha, do mar e de terra. Envia um
abraço muito grande para todos
quantos prestaram, ou estão a prestar, serviço na Marinha, muito em especial aos que estiveram comigo na
Estação Radionaval de Sagres, em
1982/83.

N. R. - Se ti assinante da Revista sab6
que durante bastante tempo publicámos artigos dos que refere numa S6CÇ~ ..Conheça a
Sua Marinha», da autoria do capeMo Delmar
Ba"eiros. A secçAo foi Interrompida por motivo deste nosso colaborador n~o dispor de
tempo. Segundo ele próprio nos Informa, brevemente irá prosseguir com ela. Prevenimos,
no entanto, de que MO ti fácil descrever serviços fora de Usboa, pelas implicaç6es que dai
adv4m.

o
Do cabcrde-mar, apos., Álvaro
Monteiro de Freitas, Lales das Flores, Açores, uma carta a que junta
uma série de provérbios relativos ao
tempo, correspondendo ao apelo feito por n6s. Segundo diz, foram tirados de um livro que lhe foi oferecido
pela viúva do cap.-ten. Ezequiel pjres, que foi seu chefe na Delegação
Marítima de S. Roque do Pico, de
1952 a 1958. Recorda os navios
onde andou embarcado e vários oficiais com quem serviu. E termina,
afirmando que de todos os navios em
que andou, o que me está mais no
coração é o balizador «Almirante
Schultz», por nessa altura ter 19
anos (. ..).

o
Do 1. o-mar. L 424682, Carlos Alberto Alves de Sousa, Serviço de
Publicações do EMA, uma carta em
que afirma adorar a nossa (vossa)
Revista e há muito tempo desejar
colaborar nela. Para o efeito envia
uns versos de sua autoria, nos quais
retrata, de maneira muito curiosa, o
ambiente da repartição onde traba-

lha, perguntando se é esse o género
de colaboração que desejamos.
N. R. - Siceramente, Informamos que
Ninguém faz Ideia da avalanche de ver·
sos que nos S&J enviados para publicaçAol
Isso obriga-nos a fazer uma rigorosa selecção, tendo sempre o cuidado de saber as oplni6es, não só de todos os redactores, como da
distinta poetisa Helena Bonjour, nossa coIabo·
radora desde sempre.
Por esta razIo sugerimos 80 nosso amigo
Alvas de Sousa que experimente colaboraçAo
em prosa, podencJo versar os mesmos temas.
n~o.

o
Do arq. Vasco S. C. Rosas da
Silva, Porto, a carta que transcrevemos:
Foi com enorme satisfação que li
no último número da «Revista da Armada», a carta transcrita na «Voz da
Abita» sobre o «Zédo Telhado».
Satisfação motivada por gratas
recordações tidas naquela antiga
provfncia ultramarina de Angola nos
anos cinquenta e sessenta, aquando
em comissão civil na C. M. de
Luanda.
Um dia, creio que por volta de
1959, resolvemos um grupo ir até
Malanje, com a ideia de visitarem especial as quedas de água Duque de
Bragança e, então, alguém se lembrou estar enterrado nessa região o
«Zé do Telhado».
Não se perdeu tempo, não hesitámos, e metemo-nos a caminho, em
direcção à então Nova Gaia, aonde
deverfamos encontrar tal sepultura.
Qual, não é o espanto, deparámos com um facto muito curioso junto a um posto administrativo, desmazelado e mal cuidado, caso raro e
pouco usual nessa altura. Aí parámos e vimos Irés sepulturas, duas
completamente abandonadas, apenas limitadas por uma marcação de
pedras, quase desaparecidas, sem
indicativos de nomes nem cruzes, e,
ao que nos disseram, serem de um
tenente e de um alferes, mortos por
doença, nalguma das antigas expedições de soberania e ocupação. A
terceira, muito bem conservada, impecável no aspecto, caiada de bran·
co, espécie de capela, com estes dizeres, traduzindo uma ingenuidade,
quase carinho e ternura, amor: Aqui jaz o Senhor José do Telhado.
Tudo isto vem confirmar o que o
autor da citada carta diz ao falar de

c. C.

Branco e Eduardo Noronha, a
a grande estima e admiração havida,
por essas gentes que nunca esqueceram o presidiário (embora herói e
possuidor da Torre e Espada, por em
combate ter salvo a vida ao marqulJs
de Sá da Bandeira), elevando-o a
uma dignidade e consideração pouco habitual, mas criando uma figura
lendária; ignorando os restantes
mortais, vItimas do esquecimento e
ingratidão pelo dever cumprido, soldados anónimos e, por isso mesmo,
autlJnticos e verdadeiros soldados
desconhecidos (oo.).

o
Aos autores das cartas mencionadas agradecemos muito reconhecidamente as palavras elogiosas
com que se referem à Revista e aos
que a fazem ou a tornam posslvel.

••••••••••••••••••••
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros

Camilo Pessanha

Pejo cap.-frag. Cr istóllio Moreira

e Camilo Pcssanha escreveu José Régio que .. tinha
um sentido musical porventura incxcedido na nossa
poesia. Urna musicalidade que se revela no jogo dos
sons - evoquemos essas breves maravilhas que são
'Chorai Arcadas' ou 'Ao Longe OS Barcos de Flores' - como
nas frequentes quebras do discurso , no vago e misterioso das
alusões, na riqueza das sugestões»,
Esse raro dom poélicode Pcssanha , a sua poesia-música, expressa-se ao longo do único livro de versos em sua vida publicado (<<Clepsidra», 1920), ao qual edição póstuma veio juntar ai·
gumas oulras poucas poesias. Mas a escassez quantitativa do seu

D

legado foi IOdavia bastanle para o situar como um dos grandes

líricos da nossa literatura, que com o simbolismo dos versos que
compôs veio a influenciar indiscutivelmente a geração do Orpheu, e a ter como discipulo nada menos que o génio de Pessoa.
Nascido a 7 de Setembro de 1867, em Coimbra, onde foi condiscípulo de António Nobre e fez o curso dos Liceus e estudou
Direito. ali aconteceu aos 18 anos a primei ra poesia que de Camilo Pessanha se conhece (<<Lúbrica», 14-10-1885). Concluída a
formatura, parte em 1894 para Macau, a ocupar um lugar de
professor do liceu , e mais tarde também o de conservador do
Registo Civil. O resto da sua vida, que se extingue em 1 de Março de 1926, irá consumi-lo na pequena cidade do Extremo-Oriente: quatro viagens esporádicas à Metrópole serão em regra para tratamento dos seus achaques. E foi só na última delas,
em 1915 , quando o seu nome começava a sair do anonimato em
queo deixara o desejo de na vida «deslizar sem ruído» , que Pessanha se deixou convencer, por João de Castro Osório, a reduzir
a escrito os versos que na memória guardava , e que assim se salWl1"8m para a posteridade; foram fina lmente publicados em livro
cinco anos depois -altura em que vieram a lume os seus .. Esboço Critico da Civilização Chinesa... e .. Ensaio Sobre a Literatura
Chinesa», editados em Macau nesse mesmo ano de 1920.
Quando da sua última visita à Metrópole, Camilo Pessanha
fez oferla, ao museu das Janelas Verdes, de cem peças da sua
colecção de arte chinesa (mais tarde transferidas para o Museu
Machado de Castro), recebidas pelo Estado com uma indiferença que amargurou o Poeta , e contribuiu para antecipar o fim da
sua licença , que gastou cm Lisboa, contra o seu costume de permanecer em casas de famil iares do norte, em Braga, Leça, ou
no lugar transmontano de Marmelos. Na capital, refere João
Gaspar Simões como o Poeta passou esses meses em constante
inquietação, pelos cafés do Cais do Sodré e pelo Martinho do
Rossio: privado do ópio. da «divina droga». tentava substituí-la

Comilo Pessanha- Desenhode João Abel Manta.

pela bebida, despreocupado da glória literária , da deslumb rada
expectativa que começava a envolver uma figura que pela vida
sentia já o desapego:
«6 morte, vem depressa,
aco rda , vem depressa,
acode-medepressa,
vem-me enxugar o suor,
que o est~rtor começa.
E cumpnr a promessa.
Já o sonho começa ..
Tudo vermelho em flor.»
Do livro único do Poeta, para a nossa antologia extraímos
amostra ligeira: escolha limitada pelo critério das sugestões do
lema, do mar, das naus, dos mareantes, em símbolos aflorados.
Em todo o caso, são pontos representativos de uma obra singular: do génio que em Macau viveu ignorado, com a alma flutuando por entre a névoa de suas desistências e os fumos do ópio que
esse mesmo génio não puderam apagar, sobreviveu para além
dos destroços finais do seu corpo, da vontade de sua alma, de
estar debaixoda lerra , "sem lhe doer nada».

De «CLEPSIDRA"
SAN GABRIEL
I
Inútil! Calmaria. Já colheram
As velas. As bandeiras sossegaram,
Qlle tão altas nos topes tremularam,
- Gaivotasque a voar desfaleceram.

6

Pararam de remar! Emudeceram!
(Velhos rilmos que as ondas embalaram)
Queeilada que os ventos nos armaram!
A quefoi que tão longe nos trouxeram?
San Gabriel, arcanjo tutelar.
Vem outra vez abençoaromar,
Vem-nos guiar sobre a planteie azul.

Queosol, sem mancha, o cristal sereno
Volatilize , aoseu doce calor.
A fria e exangue liquescéncia ..
Um hálito! Não embaciará de veneno.
Indecisa, incolor,
Da areia o brilho e a viva transparência.

Vem-nos levar à conquista final
Da luz, do Bem , doce clarão irreal.
Olhai! Parece o Cruzeiro do Sul!

II

Recortes vivoS das areias,
Tomai meu corpo e abride-lheas veias ..
O meusangue entornai-o,
Difundi·o, sob o rútilosol,
Na areia branca como em um lençol,
Aosol triunfame sob o qual desmaio!

Vem conduziras naus, ascaravelas,
Outra vez, pela noite, na ardentia,
A vivada das quilhas. Dir-se-ia
Irmos arando em um montão de estrelas.
OUlra vez vamos! Côncavas as velas,
C/lja brancllra, rútila de dia,
O luar dulcifica ... Feeria
Do luar não mais deixes de envolvê-las!

11/

Crislalizações salinas,
Mirrai na areia o plasma vivaz.
Não se desenvolvam as ptomaínas ..
Que adocicado! Que obsessão de cheiro!
Putrescilla: - Flor de li/ás.
Cadaverina: - Branca flor do espinheiro!

Vem guiar-nos, Arcanjo, à nebulosa
Que do além vapora, luminosa,
E à noite lactescendo, onde, quietas,
Fulgem as velhas almas namoradas ..
-Almas tristes, severas, resignadas,
De guerreiros, de somos, de poetas.

A flor da vaga, oseu cabelo verde,
Que o torvelinho enreda e desenreda ...
O cheiro a come que nos embebeda!
Em qlle desvios a razão se perde!
Plítrido o ventre, azul e aglutinoso,
Que a onda, crassa, num balanço a/aga,
E reflui (um olfacto que se embriaga)
Como em um sorvo, múrmurade gozo.

o seu esboço, na marinha turva ..
De pé flulua, levemente curva;
Ficam-lheospésatrás, como voando
E asondas lutam, como feras mugem,
A lia em que a desfazem disputando,
E arrastando-se na areia, coa salsugem.

II
Singra o IIQvio. Sob a água clara
Vê-se o fundo do mar, de areia fina . .
- Impecável figura peregrina,
A distância sem fim que nos separa!

Só o meu crânio, fique,
Rolando, insepulto, noarea/,
Ao abandono e ao acaso dosimum
Queoso! e osal o purifique.
C ANç..iO DA P.4RTIDA
!'..m

Hong-Kong, /895, com Venceslau ae MO-

raes(depj).

Queeu, desdeapartida,
Nãoseiondevou.
Roteiroda vida,
Queméqueotraçou?
Nalguma rocha ignota
Se vai despedaçar, com violento fragor
Mareante, deixa ascartas da derrota.
Maquinista, dá maisforça no vapor.
Nem sei de onde venho.
Queazar me fadou!?.
Das mágoas que tenho,
Osaisporqueosdou
Ou siga, maldito,
Com a bandeira amare/a ..
Pomares, chalés, mercados, cidades ...

Ao meu coração um peso de ferro
Eu hei-de prender na volta do mar.
Ao meu coração um peso de ferro.
Lançá-lo ao mar.
Quem vai embarcar, que vai degredado,
A s penas doamor não queira levar ..
Marujos, erguei o cofre pesado,
Lançai-o ao mar.
E hei-de mercar um fecho de prata.
O meu coração éo cofre se/ado.
A sete chaves: tem dentro uma carta ..
- A última, de all/es do teu noivado.
A se/e chaves -a carla encantada!
E um lenço bordado ... Esse hei-de o levar,
Que é para o molhar na água salgada
No dia em que enfim deixar de chorar.

Variante às estrofes finais , encontradas à margem do manuscrito do autor, e
abandonada poreste.

A olhar da amurada,

Seixinlws da mais alva porcelana,
Conchinhas tenuemente cor-de-rosa,
Na fria /rallSparência luminosa
Repousam, fundos, sob a água plana.
E a vista sonda, reconstrui, compara.
Tantos naufrágios, perdições, destroços!
6 fúlgida visão, linda mentira!
Róseas unhinhas que a maré partira ...
Denlinhos que o vaivém desengastara
Conchas, pedrinhas, pedacinhos de
[ossos ..

ROTEIRO DA "'IDA
Enfim, levantou ferro.
Com os lenços adeus, vai partira navio.
Longe das pedras más do meu desterro;
Ondas do azul oceano, submergi-o.

Que triste que estou!
Miragens do nada,
Dizei-me quem sou ..

II
Nesgas agudasdoareal
E gaivotas que voais em redor do navio,
Tomais o meu cérebro mole,
- Esmeralda viva do Canal
E desertos inundados de sol!Meu pobre cérebro inconsequente e
[doentio!
No qual uma rede se desenha,
C0'rlplicada, de sofrimentos irregu/ares ...
-Aguasque filtrais na areia!Antes que o crepúsculo venha.
O crepúsculo e as larvas tumulares.
A impureza inútil dissolvei-a.

Umfecho de prata
Quisera-o mercar..
O meu coração,
Depois de fechado ,
Quisera-o selar.
Tem den.tro uma carta ,
Não posso esquecê-la ..
Sepullo-a no mar.
E um lenço bordado,
Queeu hei-de levar.
Cartin.ha encantada,
Repousa no mar.
Porém o lencinho,
A água salgada
Queohá-demolhar,
Esó do meu pranto,
Nãoéodomar.
(" C/I'psidra I' 0U/r05 Poemas *
- Edições Álica. Colt'cção Poesia)
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RETROSPECTIVA (5)

Quando a Marinha tinhas asas ...
Ah~tóri.a da Marinha Dão éleU. só de
batalhas navais, viagens, encalbes,
naufrágios... H,ill também de pequenas
roisas, como estas.

D

iz o povo que o que rem de ser tem muita força ...

Se não acredita, peço-lhe que medite sobre o caso
que vamos relatar e depois diga se ele tem ou
nào razão!
Estávamos no dia 22 de Outubro de 1943, em plena
II Grande Guerra, e em perspectivas de uma invasão
da Península pela Alemanha Nazi . então ainda cheia de
força.
No aeroporto internacional da Portela de Sacavém estavam instaladas, a título precário , duas esquadri lhas de
aviação: uma de caça, da Aviação Militar, e outra de caças-bombardei ros, da Aviação Naval. Vivendo paredes
meias e na melhor das harmonias, preparavam-se para
enfrentar, com os limitados meios de que dispunham , a
poderosíssima Lurtwaffe, o que felizmente não veio a
acontecer.

000
08.30 horas da manhã luminosa desse dia, temperatura amena, céu azul e transparente ... apetecia mesmo
voar.
Começava a azáfama diária nas duas esquadri lhas.
Junto ao limite Leste do relvado do campo, local que
era destinado aos aviões da Marinha , três bimotores
« Beaufighter~ aqueciam motores e faziam os testes finais
para o voo. Dois deles tinham já as tripulações completas;
no terceiro faltava apenas o piloto .
Segundo constava no quadro de ardósia existente no
barracão - sede da esquadrilha - o n. ° I seria comandado pelo primeiro-tenente Tela Pacheco, o n.02 pelo segundo-tenente Costa Santos e o n.03 pelo subtenente da
Reserva Naval Torre do Vale.
Eram já quase 09.00 horas - hora marcada para a
descolagem - e o subtenente T. do Vale ainda não tinha
chegado.
O primeiro-tenente F. Lobo, segundo comandante e
encarregado de marcar os voos, mandou-me chamar, dizendo que eu substituiria o T. do Vale. E, pegando na esponja, apagou O T no quadro e escreveu um M.
Enquanto me equipava, explicou que estava a fazer
experiências de radioajudas, montadas num camião, para
orientar os aviões na aterragem , com má visibilidade e,
para não perdermos tempo, ia completando as explicações do que devia fazer o meu avião, enquanto nos dirigíamos ambos para a pista.
Chegados junto ao avião n .°3, que era o que me estava
destinado , reparou que o tenente Costa Santos, por engano, estava aos comandos, e mandou-o passar ao n.02,
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como constava do quad ro de ardósia. Com ele mudaram
também o mecânico e o telegrafista .
Tudo em ordem, vamos então fixar a atenção no n.03
por ser aquele que viria a ser a vedeta deste trágico voo.
Quando me preparava para trepar para o meu lugar,
o tenente Lobo resolveu que o melhor era ir ele, porque
sabia bem as experiências que queria realizar entre o
avião e o camião, em terra. E, para não atrasar ainda mais
o voo, vestiu o meu próprio equipamento e subiu para o
avião.
Ainda me demorei por ali o tempo suficiente para assistir à descolagem dôs três ,-que se juntaram em grupo no
ar, e seguiram rumo ao Norte.
No avião n. 03, iam pois: O primeiro-tenente Félix Alberto Mateus Fernandes Lobo (32 anos), o segundo-sargento mecânico José Antunes Nogueira (40) e o primeiro-marinheiro telegrafista António Luís Pacheco (25).
De notar que, à série de trocas de piloto deste avião,
há que juntar que o sargento Nogueira não estava escalado para este voo mas, como precisava fazer horas , pediu
ao camarada a quem competia, para o deixar ir no seu lugar, o que foi autorizado superiormente.

Teria passado meia-hora, depois que os aviões descolaram, quando foi dado O alarme. Dois dos aviões comunicaram , por fonia, que o terceiro se tinha despenhado ,
e estava em chamas, nos areais da costa, perto de Ovar.
Não interessa descrever aqui as causas do acidenteque teve origem numa grave deficiência de um motor nem a forma como tudo se passou , JX>r não ser O objectivo
desta retrospectiva. Pretendemos apenas realçar a série
de factores imponderáveis que se verificaram, e haviam
de levar à morte o tenente Lobo e o sargento Nogueira.
Senão vejam: o subtenente T. do Vale, que era muito
assíduo e pontual, faltou. Foi designado para ocupar o seu
lugar o primeiro-tenente M. do Vale. O segundo-tenente
Costa Santos que já estava aos comandos do aparelho aci-

dentado, foi mandado mudar para o que lhe estava desti·
nado. À última hora, acabou por ir o primeiro·tenente
Lobo em vez do tenente M. do Vale. Por sua vez, o saro
gento Nogueira pediu para ir em vez do camarada escala·
do ...
Servindo·me de outro dito do povo, com o mesmo significado daquele com que iniciei esta crónica, direi que
estava escrito ... Estava escrito que, além do telegrafista
Pacheco, aquele oficial e aquele sargento haviam de moro
rer naquele avião e naquele dia.

000
Tudo isto me veio à ideia durante a homenagem que
o Grupo de Antigos Membros da Aviação Naval prestou
aos seus mortos em acidente de voo , no Museu de Mari·
nha, numa cerimónia integrada no convívio anual daqueleGrupo.

É com muita saudade que recordo estes bons companheiros de tantos voos, alguns bem diffceis e arriscados,
sobre o mare sobre a terra.
Nesse dia fatídico a A viação e a Marinha perderam
três valiosos elementos, cada um de seu posto e de sua especialidade. Mas todos excepcionais!

M. do Vale,
dulm.
N. do A. - Faltava ainda tsta ... Há dius, com tslt arligo já pronto
para publicaçt'Io. ClpartctU flCl Rtvista, para mt visitar, oantigo ItltgraflSta da Aviação NavClI Sá Pinto, qUt tsttvtcomigo na Por/tia t dali possou
II TAP. Dtixou agorCl ost rviço do arcam ctrca dt 36 mil horasdt ~QO,
ftitastm37anos!
Fulámos. claro. dos Itmpos da POr/tia t do acidtntt rtftrido ntsta
rttrosptctiva, tt ndo tlt, com grandt apanto mtu, contado-qut qutm ts·
la~a tscalada para voor no avião acidtntado tra ele. Que foi substituldo
pt/o lei. Pacheco. Cl pedido destt, com autorizaçdo do len . Lobo.
Qutr isto dizer que lodos os que iam no agoirento .,Beaufighler.
n." 3 tinham os seus dias contados .•.

Saiba
Que foram concluídas as construções
do Centro Médico (CM) e do
Centro de Recuperação (CR) in·
tegrados no Complexo Social
das Forças Armadas (COSFA),
em construção em Oeiras, e a
que a «RA,. se referiu no seu
n.O133/0ut. de 82.
Que embora em conclusão a monta·
gem de algum equipamento, o
CM entrou em funcionamento,
para consultas e tratamentos ,
dentro do seguinte horário:
Clfnica geral (dr. Baptista Vie·
gas): 3." e S...·feiras. das 13.30h
às lS.30h.
(dr. Pitarma Sabino): 2 ...·feiras.
das 14.oohàs lSJ)Ohe4." e6."·feiras, das l1.ooh às 12.ooh
(também doenças da pele e sí·
filis);
(dr. Duque da Fonseca): 2 ...·fei·
ras, das 11.00h às 12.ooh e 6.- _
·feiras, das 14.ooàs lS.ooh (também doenças tropicais e psiquia·
tria);
(dr. Rui Baptista Viegas): 2.",
4.- e 6.-·feiras, das 09.ooh às
11.30 h;
(dr: Fernanda Gonçalves): 4 ...·
·feiras, das 13.30h às lS.30h
(também diabetologia).
Estomatologia (dr. Silva e Sou·
sal: 2.", 4." e 6. "-feiras , das
13.30 às 16.40h e 3," eS ..··feiras ,
das09.ooh às 11.S0h;

(dr. Pereira Gil): 2.",4.- e 6 ...·
·feiras, das09.3Oh às 12.ooh.
Medicina fislca e reabilitação
(dr. Ramos Espanca): 4. " e S ...•
·feiras, das 14.ooh às IS.ooh.
Oftalmologia (dr. Gil Duarte):
2. "·feiras, às09.30h.
Otorrinolaringologia (dr. José
Madeira): 3." e S..'-feiras, às
13.30h;
(dr. Ferreira Correia): 4 ...·fei·
ras,àsOS.ooh.
Traumatologia (ortopedia) (dr.
Branco do Amaral): todos os
dias úteis, às08.ooh.
Colheitas para análise: 3." e S ...•
·feiras, das OS.OO h às 09 .30 h.
Eleclrocardiogramas: todos os
dias úteis (hora a marcar).
Fisioterapia: todos os dias úteis,
das 08.ooh às 12.ooh e das
13.3Oh às 16.ooh.
Tratamentos (injecções, pensos,
aerossóis, etc,): todos os dias
úteis das 08.ooh às 12.ooh e das
13.30h às 16.oo h.
Que quaisquer informações ou mar·
cações para consultas e trata·
mentos poderão ser feitas para o
COSFA ('eleL 242 5518).
Que os utentes do CM disporão de
parque de estacionamento para
viaturas, à retaguarda do edi·
fício.

odes
Que o Centro de Instrução por Correspondência (CIC) acabou de
publicar um curso de Liderança
de Pessoal , da autoria do cap.·m.-g. Saturnino Monteiro, des·
tinado a proporcionar os conhecimentos essenciais a quem poso
sa vir a desempenhar funções de
chefia, particularmente a níveis
intermédios.
Que o referido curso, constituído por
14 lições redigidas segundo os
moldes de lições programadas
pode ser frequentado ou simplesmente adquirido por todos
os elementos da Marinha , tem
particular interesse para cabos,
sargentos, oficiais subalternos e
funcionários civis e militarizados
de categorias equivalentes, devendo os interessados dirigir·se
pessoalmente à secretaria do
CIC, por escrito ou pelos seguintes telefones: 18S4·N, da rede in·
terna ou 368961 (ext. 143). da
rede dos TLP.
Que o elc dispõe de mais os seguin·
tes cursos. cada um com o total
de lições indicado: Matemática
Básica (60), Português Básico
(22). Geografia Básic~ (22) , His·
tória (SI), Saúde e Trabalho
(IS), Mundo Actual (23) e Re·
dacção de Lições Programadas
(9).
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As escalas
dos instrumentos náuticos (I)
uando o piloto de um navio, usando um modema sextante, faz coincidir o limbo inferior
do Sol com o horizonte e lê a altura do astro-rei, não realiza como foi difieil chegar a um instrumento tão rigoroso e de tão fácil manejo. É por esta
razão que gostaríamos de apresentar ao leitor o artista, pOis era assim que se designavam os artffices,
Agostinho de Gces Raposo, de que conhecemos pouco da sua vida mas que fabricou durante o segundo
quartel do sêculo xvn os ú ltimos astrolábios náuticos
que chegaram até aos nossos dias.
Sabemos que Agostinho recebeu carta de mestre
em 31 de Agosto de 1630, tendo sido examinado por
Valentim de Sá. que então exercia as funções de cosmógrafo-mor, e pelos mestres João Dias e Pero de Lemos. Aquele artista ficou assim aprovado para fazer
relógios, agulhas de marear e astrolábios, só se conhecendo por ele assinados alguns exemplares deste
último instrumento, entre eles o astrolábio náutico
Sacramento B que foi encontrado na Baía, Brasil, nos
restos do galeão do mesmo nome e que se encontra
no Museu de Marinha, por ter sido oferecido pela Marinha do Brasil.
Apesar de liA Arte de Navegar)) composta por Simão de Oliveira e publicada em Lisboa em 1606, indicar a forma de fabricar alguns instrumentos náuticos,
entre eles os astrolábios, o conhecimento dos artistas
daquele tempo era normalmente transmitido de pais
para filhos, de mestre para aprendiz.
Assim, para se fazer um astrolábio, Agostinho começava por fazer um molde de madeira, com cerca de
170mm de diãmetro(') e de faces paralelas, como então se usava, fundia o astrolábio em latão, torneando-o em seguida de maneira a que ficasse o mais perfeito que lhe era possível.
Fundida a medeclina, torneado o eixo e feita a
grande porca de orelhas que, na face oposta, compensava o peso da medeclina, o astrolábio estava pronto
para lhe ser gravada a escala, que era sem dúvida o
trabalho mais delicado a realizar para que o instrumento medisse os ãngulos correctamente. Para o
efeito Goes Raposo traçava numa folha de papel uma
circunferência com o mesmo diâmetro do astrolábio
e dividia-a em quatro quadrantes. Desenhava depois
dois circulas concêntricos, de menor largura, que serviam para, alternadamente, gravar os graus de 5 em
5ede 10em 10.
.
Em seguida dividia cada quadrante em 3 partes,
cada uma destas noutras 3, e estas ao meio, e já são
18 que divididas por 5 davam os 90 graus desejados.
Depois transferia o desenho para o astrolábio de latão, usando um compasso de pontas de aço.

Q

(') o diiJm e tro dos astrolábios náuticos que no séc. XVI era su p erior a 200 mm fixou·se no s éc. XVII entre J 60 mm e 180mm.
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Colocado o anel de suspensão com dois lIengonços», era depois montada a medeclina, dispondo de
pínulas igualmente distanciadas do centro, tendo oritidos com o diâmetro adequadO para a observação do
Solou das estrelas.
Pronto o astrolábio , haveria que fazer um certo número de verificações para se saber se o instrumento
estava correctamente graduado. Para o efeito Agostinho suspendia o astrolábio pelo anel, usando uma linha delgada cujo prolongamento deveria passar pelo
centro do instrumento.
As divisões dos graus deviam ser também todas
iguais o que era verificado com o compasso de po n tas. A linha que passava pelos orifícios das pínulas
quando aqueles apontavam os 90°, teria de ser paralela à linha de confiança, isto é , ao diâmetro horizontal onde acaba a escala de 0-90°, dado que os astrolábios portugueses estavam preparados para a leitura
de distâncias zenitais_ De facto , deste modo, era menos uma operação que se tinha d e fazer quando se
calculava a latitude (qI ) usando a distância zenital (z)
da meridiana do Sol e não a altura (a) de que é complemento, como se pOde ver para o caso do observador e o Sol estarem no hemisfério Norte e a sombra
a dizer para Norte:
Ip

= ô + (90-a)

= ô+z
Estes cuidados tinham que ser rigorosamente tomados em consideração porque o l/Regimento do
Cosmógrafo-Mar», publicado em 1592 exigia a perfeição dos instrumentos náuticos e impunha que estes

fossem examinados e neles fosse aposta a assinatura
daquele cosmógrafo (Z). Até havia penas para aqueles
que não apresentassem ao cosmógrafo· mor os instru·
mentos por eles fabricados dentro de dez dias, penas
que iam até cinco anos de degredo em África e cem
cruzados em dinheiro.
Devido à pericia dos fabricantes, e Agostinho de
Goes Raposo foi certamente um dos mais conceituados, e devido às exigências do cosmógrafo-mar, os
nossos instrumentos tiveram grande qualidade e ul·
trapassaram as fronteiras. De facto astrolábios náuticos saidos das oficinas portuguesas têm sido encontrados, graças às explorações arqueológicas suba·
quáticas, em navios espanhóis e holandeses afundados durante o século xvn, quando na arte de navegar, já Unhamos passado o testemunho a outros
paises.
Porém, apesar do seu grande prestígio, os astrolábios náuticos, assim como os quadrantes, seus contemporâneos, tinham o grau como divisão minima.
Assim, as fracções tinham de ser estimadas, não se
ultrapassando o meio grau(Z). E mais não era necessário, porque nem a própriB concepção do instrumento exigia escala mais rigorosB, nem as leituras feitas
a bordo, devido ao balanço do navio, permitiam maior
precisão. Existem porém alguns astrolábios, entre
pouco mais de meia centena que se conhecem, nos
quais os graus, são subdivididos por uma ~ escala diagonal ». Um deles que se encontra na Universidade de
COimbra('), permite leituras de décimo de grau, isto
('l Ver A. Teáeira de Mota, .Os Regimentos do CosmÓflTIÚO-M orde 155ge 1592_, Acedemja de Cilncias, Usboa, 1969.
(» A baJestilbe que, a;:tmo o astroUbio n áutico e o quadrante,
(.a pafte dos instrumentos de altura da primeira geraçlo, chegou
a ser gradu.da no séc. xvm de modos dsrdêeimasde grau.
(0) Os outros enoontr8lll -se na Universkiade de St. Andrew, na
Escôcia e no Museu Naval de Madrid.

é, 6' de arco. No entanto devido às suas características admite-se que estes astrolábios tenham sido concebidos para serem usados em observatórios terrestres e não a bordo.
A escala diagonal foi o processo mais evoluído da
subdivisão das mais pequenas unidades duma escala, antes do aparecimento dos instrumentos de dupla
reflexão dispondo de nónio, de que nos ocuparemos
num próximo artigo. Para os leitores menos familiarizados com o assunto, diremos que a escala diagonal,
inventada no século XIV, constrói-se para um limbo
rectillneo, do seguinte modo : desenham-se várias paralelas equidistantes à escala dez, por exemplO, se
queremos a aproximação em décimos e traça-se a diagonal do rectângulo definido pelas paralelas extremas com a largura da divisão minima.

x
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Por exemplo, se se queria saber a medida X, não
sendo possível subdividir o espaço entre 24 e 25 (que
não seria o caso no desenho que se apresenta pois
este está muito ampliado) a escala diagonal dir-nos-á
que o valor de X=24.7. A escala usada nos astrolábios atrás mencionados é do mesmo tipo da que
acabamos de descrever mas adaptada a um limbo
circular.
A. Estácio dos reis,
cap.-m .-g.

erminologia Nava
Em direcção paralela ao estai do

•
- Grande extensão elevada do fundo do mar, de cimo relativamente plano e de
lados talhados a pique.

•
- Designação por que, habitualmente, é conhecido a bordo o aparelho de Morse luminoso.

•
- Conjunto de microrganismos que
flutuam nas águas doces e salgadas e que constituem
o alimento dos peixes.

•

•

PI(

- Lais das caranguejas. Penal.
-

traquete.

•
- Fibra extralda das folhas da piteira ou do
aloés e com a qual se fabricam cabos. A de melhor qualidade é a proveniente das Antilhas.
•
- ZOna que se desenrola em torno dos continentes até uma largura de cerca
de 200 milhas e em que as profundidades vão aumentando até valores que se situam entre os 200 e os 400 metros, seguindo-se-Ihes, sem transição, os grandes fundos oceânicos.

•
- Astro sem luz própria mas que se apresenta luminoso devido à luz do Sol que reflecte.
•
- Mecanismo através do qual se
reproduz o movimento dos astros.
•
- Mapa representativo da esfera
celeste ou terrestre num plano.

S. Elpfdio,
cap.-m .-g.
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HISTÓRIAS DE MARINHEIROS

79-Paspalhão pela proa
O

S factos que vou contar 10·

ram-me narrados por oficiais

bastante antigos quando eu
era, ainda, segundo-tenente. Não

estou muito certo, mas creio bem
que eles ainda terão conhecido, pessoalmente, o protagonista. O que
dele contavam era escasso. Pouco

mais ia além da reprodução de breves frases que garantiam constar do
diário náutico de um velho navio, na
altura já abatido ao efectivo. Dedu-

zia-se que se deveria tratar de um jovem oficial irreverente, dotado de
uma certa propensão para as musas.
Quase tudo se resumia à parte final
do registo que, no fim de cada quarto. o oficial lançava no diário de navegação. Para os leigos, e para melhor
entendimento, esclareço Que os oficiais que, na ponte do comando dos
navios, prestam serviço, a navegar,
têm que escrever num livro apropriado, logo após a salda de quarto, tudo
o que respeita ao .. andamento e
rumo, vento, estado do tempo e
mar.. , para além doutros pormenores - escrita que culmina por uma
assinatura responsável.
O oficial em questão é que jamais
assinava do mesmo modo . As condições prevalecentes de tempo, durante o quarto, é que determinavam
o modo diverso de se identificar. E,
assim, por vezes, terminava o registo
escrevendo .. tempo vário - Mário»,
outras .. mar de vaga, sem mais Gonzaga» e, ainda, .. mar banzeiro
- Gonzaga Aibeiro».
Assim se chamava, de facto: Mário Gonzaga Aibeiro. Os registos do
Arquivo Geral da Marinha, que consultei, por curiosidade, muitos anos
depois, referem-se-Ihe muito brevemente. Não surpreende. É que teve
uma vida curta, pois faleceu em
1899, com apenas 28 anos de idade.
Eduardo de Noronha, recorda-o
algures(*), narrando, com graça, um
caso de justiça, em que ele se viu envolvido. Sucedeu que uma dama de
nome Carlota, bem conhecida, na
(0) ln ..ReInado FIorescsnte .., José
Romano Torres, Usboa s/do
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época, pela alta roda da sociedade
lisboeta, se queixou dele no tribúnal
militar, para, usando as palavras do
escritor, cobrir com a solenidade do
casamento um atentado grave feito à
sua honra. Salvou-o, na emergência,
o infante D. Afonso, irmão do rei
O.Carlos, que, numa atitude nobre,
foi depor como testemunha no processo. AI, afirmou que a queixosa
nada deveria ter perdido, que valesse, nos contactos que mantivera com
Ooficial de marinha, pois conhecera,
no passado, sucessivos amores a
quem ela concedera as graças da
sua apetecida intimidade. Ele pró-

8'/
prio, O.Afonso, como confessou então, fora um dos privilegiados ...
Mas, pelo que contavam os mesmos camaradas, Gonzaga Ribeiro
não se limitava às rimas fáceis do
.. Diário Náutico». De uma vez que o
comandante do navio, onde embarcava, apareceu na ponte - e com o
qual, ao que parece, não se quadrava bem - tomou nota cuidada da
respectiva hora, o mesmo fazendo
quando ete se retirou pela escada de
bombordo.
No fim do quarto, ao registar o
serviço, escreveu: .. Às 13.50, paspalhão pela proa; às 14.35, o paspa-

Ihão desfez-se pela alheta de bombordo ... Referia-se, obviamente, à
chegada e retirada do comandante,
usando, dubiamente, o termo " paspalhão», no significado duplo de
«palerma» e de .. nuvem pesada e
baixa».

Ignoro se naquela altura já vigorava o preceito da Ordenança do
meu tempo que exigia, por parte do
comandante, o exame e o visto diários do livro do registo da navegação.
Creio bem que não. Pois se vigorasse - e o comandante fosse cumpri-

dor - decerto que o «paspalhão» se
teria convertido em .. aguaceiro grosSO» sobre a cabeça do Gonzaga Ribeiro, e a notrcia da .. refrega .. teria
seguramente chegado até nós ...

Sifva Braga,
vlalm.

Aguerra de 1762 e o conde de Lippe
m 1762 Portugal fo i arrastado
para um conflito, que de nenhum
modo nos interessava, cm que se
digladiavam as principais nações
da Europa e que ficou conhecido pelo
nome de Guerra dos Sete Anos. No início
deste conflito o nosso país declarara a sua
neutralidade mas , em 15 de Agosto de
1761, te ndo sido celebrado o Pacto de Família entre Espanha e a França que continha uma disposição secreta pela qual a
Espanha entraria em guerra contra a Inglaterra no dia I de Maiode 1762, e te ndo
Portugal sido convidado a adcrir àquele
pacto, consequentemente entraria em
guerra contra o nosso velho aliado.
Em 15 de Março de 1762 os ministros
francês e espanhol em Lisboa entregaram
notas diplomáticas ao nosso governo em
que se exigia que Portugal ent rasse na
aliança, devendo permitir que o exército
espanhol ocupasse os nossos portos,
OcondedeLippe.
como precaução contra qualquer ataque dos ingleses. O.José
recusou aceder a este ultimato e pediu à Inglaterra que nos enviasse socorros com urgência. Mas o estado de preparação das
nossas forças armadas era muito deficiente. Os soldados, recrutados entre os camponeses, não tinham uniformes nem armamento e duran te muitos meses não recebiam o soldo. Em Novembro de 1761 o atraso no pagamento dos soldos era de dezoito
meses('). Alguns estrangeiros que estiveram em Portugal nesta
época fazem referências desprimo rosas às nossas forças armadas
que, embora talvez exa~e radas, não deixam de revelar a nossa
fraca preparação militar. Segundo o inglês Costigan, os soldados
andavam nuse pediam esmola pelas ruas, com um enorme rosário numa das mãos e um chapéu roto na outra. As armas, quando as tin ham, estavam enfe rrujadas('). Outro estrangeiro diz
que cinquenta anos de paz tinham feito desapa recer os poucos
militares portugueses formados du rante a guerra da Sucessão de
Espanha (1701-1713). As tropas, pouco nu merosas, mal pagas,
mal vestidas, mal armadas e ainda pior disciplinadas, eram constituídas pelo que da ralé da nação se podia apanhar. Os oficiais,
oa maior parte criados dos generais, serviam-nos à mesa de uniforme. As fortificações , a artilharia, os arsenais, os armazéns,
a Marinha mesmo, tudo estava no estado mais deplorável('). A
baixeza das nossas tropas chegou ao ponto de um grupo de sargentos ter ido à embaixada da França, em Novembro de 1761,
pedir esmola, e com eles estava um capi rão(') . Não era melhor
a situação dos marinheiros quanto a pagamento e, para obterem

E

(') ,,0 Marquls de Pombal e CI SUCl Época,., por Jodo Lucio de
Auvedo.
(') «CtmlU de Portugal, 1778-1779,., por Arlhur William Co.!ligCln.
(' ) «Coruspondance Secrt,ede Louis XV,., por M. E. BoU/aric.
(') Oficio do minis,ro francls O'Dunne, de 23 de Fevereiro de 1762,
in "QuCldro Elemen,ardllS Re/açóes Po/(ricllS e Diplomá/icllSde Porruga/
com lU Divli!rsllS Po/lncillS do Mundo,., pelo vircondedeSanlarém.

melhores vencimentos, procuravam embarcar e m navios estrangeiros, principalmente ingleses e franceses, apesar de esta rem proibidos de o fazer pelo alvará de
27 de Setembro de 1756, ficando sujeitos
à perda da nacionalidade e dos seus bens.
Foi apenas quando a entrada do nosso
país na guerra se tornou inevitável que o
marq uês de Pombal se apressou a tomar
as medidas que de há muito se impunham . Os soldos foram pagos, novos regimentos fo ram criados e aumentados os
efectivos das companhias em cada regimento. O nosso Exército ficou assim com
o efectivo de 40 mil homens.
O marquês de Pombal procurou
também que o comando-em-chefe do
Exército fosse entregue a um oficial general com prestígio e capacidade para levar
as nossas tropas ao sucesso. Convidou
para este cargo Wilhelm Schaumburg-Lippe, parece que por indicação do rei
Jorge III da Inglaterra. Filho do conde deste título, foi destinado
para a carrei ra das armas, servindo primeiro na Marinha real inglesa e depois no Exército, te ndo tomado parte na campanha de
Itãlia, sob as orde ns do conde de Schulemburg, seu primo . Fora
comandan te da artilharia de Hanovcr, em 1757 e, dois anos depois, de toda a artilharia dos exércitos aliados, na Alemanha.
Mais tarde herdou o título de conde reinante de Lippe.
Quando Lippc chegou a Portugal tinha 36 anos. Muito culto.
afável no trato, inflexível na disciplina , a sua vinda foi providencial. A 3 de Julho de 1762, data da sua chegada, D.José nomeouo marechal-general do Exército português. Com Lippe vieram
para Portugal o príncipe de Mecklemburg-5trclitz e alguns oficiais alemães de infantaria, uma força de carabineiros, um porta-estandarte, ci nco oficiais inferiores e 33 praças. Além destes alemães, vieram para o nosso pais o coronel Hamilton , o major Hill.
o capitão Ferrier e o dr. Schmidt.Lippe fez-se ainda acompanhar
do seu «maitre-de-hotel», de criados de quarto. cozi nheiro c es-'
cudeiros(').
Foram também contratados dois batalhões de tropas suíças.
e os ingleses enviaram em nosso auxílio seis batalhões de infantaria, um dedragões eoitocompanhiasde artil haria.
Mas o Exército espanhol, embora com o efectivo de 40 mil homens, não estava melhor preparado do que o nosso. Os espanhóis
não tinham um plano de operações e enlraram cm Portugal sem
ca rtas, guias e espiões. E ram comandados pelo marquês de Sá rria , septuagenário, incapaz e com pouco vigor, que foi depois
substituído pelo conde de Aranda, mas este também não se revelou melhor. Segundo lord Tirauley que foi o primeirocomandante das tropas inglesas que vieram para Portugal. 10 mil homens
de boas tropas na nossa fronteira tanto podiam marchar com êxito sobre Lisboa como sobre Madrid (").
Os espanhóis começaram as operações contra o nosso país

,

(') "O Conde de Lippe em Porl/lga/,., por Ernl'SlO AlIgwlO Perâra
SCI//!!J.
" O MClrqllês de Pomba/e a sua Época», ob. ci/.

e)
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em JO de Abril de 1762, entrando pelo nordeste transmontano
com uma força de 1800 homens sob o comando do coronel
O·Rille)'. A praça de Miranda do Corvo rendeu-se a 8 de Maio.
A seguir caíram as praças de Bragança e Chaves. Contudo, os
espanhóis não conseguiram progredir em direcção ao Porto, devido à resistência das nossas forças, constilUfdas principalmente
por paisanos e auxiliares.
Em 18 de Maio Portugal declarou formalmente guerra à Espanha e à França. O conde de Lippc constituiu com as nossas
tropas um exército de manobra com um efectivo de 15 mil homens, e distribuiu as restantes pelas praças mais ameaçadas,
para reforço das suas guarniç6cs. O brigadeiro inglês Crawford
assumiu o cargo de quartel-mestre general.
Entretanto, as tropas espanholas, sob o comando do marquês de Sárria, atravessaram o Coa em 23 de Julhoe conquistaram Figueira de Castelo Rodrigo. Em 30 de Julho cercaram Almeida que se defendeu. Lippc deu instruções ao governador
desta praça, D. Alexandre Palhares, para não se render enquanto não fosse aberta nas fortificações uma brecha que desse passagem a uma coluna de trinta homens de frente. Em Almeida Unhamos 3 mil homens, na maior parte recrutas. Alguns deles desertaram logo no princípio do cerco.
O grosso das tropas portuguesas, sob o comando de Lippe,
concentrou-se em Abrantes. A 24 de Agosto passaram o Tejo
e foram acampar em Nisa. Uma coluna , sob o comando do brigadeiro Borgo)'ne entrou em Espanha e fez um ataque de surpresa a Valência de Alcântara, tendo prendido duzentos soldados espanhóis e alguns oficiais e obrigado os habitantes a pagar
um tributo em trigo. Oepois deste ataque, Borgoyne retirou-se
para o território português. Mas a rendição de Almeida, a 26 de
Agosto, impediu Lippe de progredir para Espanha, obrigando-o
a retirar para Abrantes. Salvaterra caiu também em poder dos
espanhóis e a segui r, Sabugal, Castelo-Branco e Castelo-Novo.
Entretanto, os espanhóis resolveram substituir o marquês de
Sârria pelo conde de Aranda e :I sua ofensiva suspendeu-se durante alguns dias, o que permitiu a concentração do nosso exéreito. Aranda resolveu atravessar o Tejo em Vila Velha do Ródáo, mas Lippe previra os seus movimentos e mandou uma coluna sob o comando de Borgo)'ne tomar posições na margem sul
do Tejo, em frente daquela localidade. Os espanhóis, convencidos de que seria difícil desalojar Borgoyne das suas posições, resolveram progredir pela margem norte do Tejo e tentar a travessia do Zêzere. Todavia, o seu avanço foi efectuado com muita
dificuldade, por não receberem qualquer apoio das populaç6cs
portuguesas, as quais fugiam à frente do inimigo, com os seus
gados e provisões. Tudo o que as tropas espanholas consumiam
tinha que vir de Espanha. Além disso, eram os próprios soldados que tinham que abrir os caminhos para a progressão do seu
exército.
Mas Lippe, que se revelou nesta guerra um grande táctico,
deu instruções ao general Townshend para cortar as comunicações do inimigo com a Espanha, enquanto agentes portugueses
espalhavam a notícia de que o nosso exército tinha 20 mil homens e de que se esperava a chegada de um reforço de tropas
inglesas. A.súbita aparição de Townshend na sua rectaguarda inquietou os espanhóis. Estes, cuja moral estava reduzida pela
forçada inacção, enfermidades e deserções e, além disso, atormentados pelas chuvas que tornavam os transportes difíceis e incertos, resolveram recuar, concentrando-se em Castelo-Branco.
donde passsaram para a Espanha.
De salientar que a marcha de Townshend foi admirãvel,tanto pela habilidade com que conduziu os seus homens, como pelo
espírito de sacrifício dos soldados portugueses que sofreram as
maiores privações.
Lippe, logo que soube da retirada do inimigo, iniciou a sua
perseguição, mas os movimentos das nossas tropas foram prejudicados pelo mau tempo e cheias dos ribeiros.
Os espanhóis deixaram Valência de Alcântara em 15 de Novembro e estabelcceram quartéis de inverno na Estremadura espanhola. Todo o território português ficou livre do inimigo, à
excepção de Chaves e Almeida. A 22 de Novembro. o conde de
Aranda propõs a suspensão das hostilidades ao conde de Uppe
e informou-o de que os aliados tinham assinado o armistício em
Fontainebleau. no dia 3 de Novembro (').

De referir que esta guerra se caracterizou mais pelos mewimentos de tropas do que por grandes combates, c dai ter sido
chamada a .,guerra fantástic8».
Curiosamente, nesta guerra não houve combates navais em
que interviesse a nossa Armada. Em Março de 1762 armou no
Tejo a esquadra portuguesa, composta de oito naus e uma fragata, sob o comando do capitão-general da Armada, O.Joáo da
Bemposta. A formatura destes navios estendia-se desde Belém,
para montante. A esquadra esteve armada até terminar a guerra, abastecida e pronta para largar e realizando exercícios para
adestramento das guarniçócs nas manobras de velas. Segundo
alguns autores, a esquadra de O. João da Bemposta destinava-se
a transportar O.José e a família real para o Brasil, se as nossas
tropas não conseguissem resistir à invasão espanhola.
Oe referir que Lippe e os seus oficiais serviram o nosso pais
sem receber soldo ou qualquer outra remuneração e com uma
allivez muito desinteressada, segundo um estrangeiro contemporâneo(").
Terminada a guerra e assinado o tratado de paz de Paris, a
3 de Fevereiro de 1763, Omarquês de Pombal resolveu organizar
o nosso exé rcito, sob a ori en tação do conde de Lippe. Pela nova
organização, inspirados nas ideias prussianas, o exército passou
a ter 24 regimentos de infantaria. um de voluntários reais, dez
de cavalaria c quatro de artilharia , ficando assim com 30 mil homens. Lippe aumentou a guarnição de Lisboa e mandou fortificar Elvas. Sob a sua orientação fizeram·se novas ordenanças militares de infantaria e cavalaria, instituíram-sc aulas de artilharia
e engenharia. reformou-se a antiga forma de pagamento dos soldos e providenciou-se a reforma dos inválidos militares. O nosso
exército tornou-se um corpo de tropoas disciplinadas e respeitável.
Uma das mais curiosas determinações de Lippe foi ter autorizado o duelo, como forma de desagravar as ofensas entre militares. Segundo as suas ideias, o duelo. embora fosse um costume
bárbaro, mantivera a honra e o valor heróico entre os antigos
cavaleiros.
Conta-se, como prova do seu sangue-frio e inflexibilidade ,
o seguinte episódio: um soldado português. levado talvez pelo
seu falso zelo religioso, disparou a sua espingarda contra Lippc,
na ocasião em que este visitava um acampamento militar. A bala
furou-lhe o chapéu. mas ele continuou imperturbável e chamou
alguns oficiais para perto de si. O soldado disparou outro tiro
e desta vez a bala passou-lhe por cima da cabeça. Os oficiais instaram para que Lippc se retirasse daquele local mas ele não
anuiu e procurou descobrir O atirador. o que conseguiu antes
deste fazer o tercei ro tiro. Mandou então prender o soldado e
deu ordens para que O fuzilassem imedia tamente. Os capelães
militares pediram-lhe que os autorizasse a dar ao soldado os sacramentos mas Lippc foi inflexível e o soldado foi logo executado(") .
O conde de Lippe nasceu em Londres. a 24 de Janeiro de
1726. Era muito dado aos estudos matemáticos e às ciências militares, principalmente a artilharia . Escreveu .,Nouveau Systeme
de J' Art de la Guerre .. , obra em três partes. Na primeira ocupa-se da táctica, na segunda da artilharia e na terceira da fortificação. Dizem que era muito versado no latim e lia os clássicos nessa língua, entre os quais. as .. Campanhas». de Júlio César.
Antes de partir de Portugal, cm Setembro de 1764, O.José
concedeu-lhe a dignidade de príncipe de sangue, com direito ao
tratamento de alteza c ofereceu-lhe valiosos presentes. Em
1766, quando Lippc se encontrava já no seu condado, O.José
deu-lhe uma pensão de 3 mil libras que não quis aceitar.
Lippc voltou a Portugal em 1767 para verificar os progressos
do nosso Exército , mas demorou-se apenas seis meses. Veio a
falecer em IOde Setembro de In7, com a idade de 53 anos.

-(') Pt:lra uma descrição fKJrmenorizadt:l desta gUI'"t:I. vejt:l-u " Memórit:l &Jbre t:I ClUI'Ipt:lnha de 1762 do General Conde de Scht:lumburg·
-Lippe., in " Revis/t:I Mifiwr,., onodl' 1849.

N. R. ~ Sobre /'S/afiguro histórica ver artigo . O Decre/o de Alfa.
belizafdo Mili/ar do Conde de Lip~,. , de Albeno Cu/ileiro, publicado
notl.- I2ólMarço de 82 da " Revis/a da Armada_.
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Henrique Alaandreda Fonseca,
cap.·m.-g.

r) .~faf

Prl'utl/ du ROyt:lume de PorlUgal I'n /'onnú 1766., ~/o general D/lmo/lri/'l.
(') _Alguns Fac/as MjJjwrl'S PorlUgueses no Séc. XVIII_, pelo

gen. Augus/o Xavier Palmeirim .
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Educação Física
DESPORTO

JUDO

MEIA·MARATONA OA MARINHA
Nos últimos dias de Outubro cor-

reu-se, na mata da Base Naval de
Lisboa, no Alfeite , a I Meia-Maratona
da Marinha. A prova, disputada em

cinco escalões etários, juntou 75
àtletas. Foram vencedores: l .o escaIão-mar. FZ Cunha; 2.o escalão cabo FZ Leal; 3.o escalão-2.o-sarg.
FZ Pacheco; 4.o escaJão - operário
Ramalho; 5 .o escaJão -

1.0 ·ten. OT

Pereira.
CORTA·MATO DA MARINHA
Em 22 de Novembro disputou-se
o ICorta-Mato da Marinha, nas versões curto e longo. Participaram 95
atletas, com as seguintes classifica-

çOes:

Decorreu , em fins de Novembro,
no CEFA (Centro de Educação Física da Armada), com a participação
de 34 judocas, o Torneio de Outono,
cujos vencedores foram:

1.0 grupo (até 3 .° KYU -verde):
- de 65kg, 1.0 -mar. FZM Costa;de 71 kg, 1.0 -mar. FZ Teixeira; - de
78kg, 1.0 -mar. FZNinhos; + de 78kg,
cad. Sousa.
2.° grupo (superior a 3 .0 KYU) :de 65kg, cad. Encarnação; + de
78kg, 1.0 -mar. FZJesus.

*

O CEFA participou no Torneio
Distrital de Absolutos de Judo que se
disputou na Escola Secundária de
Almada (Pargal), tendo obtido classi-

ficaçOes muito honrosas, o que lhe
permitiu conquistar a taça destinada
à equipa primeira classificada. Oos
resultados conseguidos destacamos
os 2.°, 3.o e 5.° lugares, obtidos pelos
agente da Policia Marítima Carolino,
1.0 -mar. R Graçae 1.0 -mar. FZ Brito.
Os judocas, acompanhados pelo
seu treinador, prof. Costa Matos,
deslocaram-se ao CEFA, onde fizeram entrega do troféu ganho ao comandante daquele Centro.

*

Decorreu em Coimbra, no dia 24
de Novembro, a Taça de Portugal de
Judo (absolutos), prova em que se
registou a primeira participação do
CEFA . A equipa, composta por seis
judocas, obteve o 5.° lugar na classi·
ficação colectiva.

TORNEIO DE VELA DA MARINHA

Corta-Mato Curto: 1.o escalão
- guarda Galocha; 2.o escalão cabo LFZM Oliveira; 3 .o asca/Ao operário Valente; 4.o escalão- sar9.
FZ Cosia; 5.o escalão - cap.-ten.

Candeias.
Corta-Mato Longo: 1,o escalão
- gr. FZ Marques ; 2.o escalão cabo FZ Leal ;3.oescalão- 2.0 -sarg.
FZ Pacheco; 4.oescalão - 1.0 -sarg.
A ÓSCar; 5.oescaJão - 1.0 -ten. OT
Pereira.
ORIENTAÇÃO

o

Grupo n.o 1 de Escolas da Armada organizou , em finais de Novembro, na zona da Torre Bela, o seu
primeiro Torneio Aberto de Orientação, que contou com a presença de
cerca de 50 corredores.
Salientamos o esforço de organização do Servlço de Educação Flsica daquela unidade, o qual permitiu
superar as exigências laglsticas para
uma prova desta modalidade.
Registámos os seguintes vencedores : seniores A - L o-mar. FZM
Oliveira; senioresB - L O-mar. FZ
Afonso; veteranos - cabo FZM Almeida.

Os vencedoresdo Tomelo de Velada Marinha.

Disputou-se em Novembro, a
prova em epigrafe, na classe «Vaurien .. , modalidade cuja ausência se
vinha a fazer sentir no calendário
desportivo anual. Venceu a tripula-

ção da Escola Naval, formada pelos
cadetes Madeira e Afonso.

Medeiros de Almeida,
1....ten.SG
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HáMareMar...
E
stou convicto de que, ao sair da Escola Naval, todos os
oficiais da minha geração e classe leram um livro intitulado "Running and Maintenance of lhe Marinc Diesel
Engines», da autoria de John Lamb, para complementar a adaptação a este peculiar tipo de máquinas.
Esta citação vem a propósito da noticia de um malutino(')
que, com uma fotografia, dava fé de um salva-vidas especial que
o Instituto de Socorros a Náufragos baptizou de « Palrão Arnaldo
dos S01ll0s » e entrou em serviço 110 porto de Sines, por possuir
uma estrutura que lhe permile atravessar superfícies líquidas em

chamas.
Ora, pelo interesse geral que possa ler, acrescento que , em
1960, ao referir aquele livro e aulor a um casal inglêsamigo,quis
o acaso 4ue fossem parentes da ex-secretária do falecido a utor
e encarregada duma empresa que publicava os seus livros, tal a
sua divulgação mundial.
Por ter recebido a última obra das me mórias de Lamb, para
mim inédita ( ... Backward Thinking.. ), fiquei a saber que as bale!ei ras anti-fogo, na área operacional de navios petroleiros, tivera m origem na preocupação obstinada e na capacidade técn ica
e corage m daquele a utor que, durante a II G rande Guerra, chefiava a Marinc Technical Division da que é a actual Shell, onde
acabou por ser galardoado com a come nda O. B. E. (Order of
the British Empire).
Nesse livro ele conta que, no começo da guerra, a sua empresa - um dos maiores a rmado res do mundo - dispunha de 208
navios, dos quais 87 (689661 ton.) fo ram afundados e 50
(493 535ton.) seriame nte danificados, faze ndo perder a vida a
1750 oficiais, marinheiros e a rtilheiros neles embarcados, além
dos que ficaram permanentemente e, por vezes, horrivelme nte
estropiados. Como é sabido, os submarinos e a aviação alemã
viam naq ueles navios alvos predilectos e só o facto de serem
mais robustamente construidos do que outros - com excepção
dos navios de guerra - permitiu que muitos tenham alca nçado
um porto, pelos seus próprios meios ou a reboque, para serem
reconstruidos e voltar ao ma r.
A principal dificuldade para as suas tripulações era, necessariamente, as eargas que tais na vios transpo rtavam - muito inflamáveis , tratando-se de produtos leves derivados do petróleo,
menos com produtos pesados da mesma origem , capazes porém
de impedir a manobra do apa relho de arriar as baleeiras. Ao
derramame nto dos produtos leves correspondia sempre um mar
de chamas a e nvolver o navio, e à dispersão dos produtos pesados uma camada pastosa flutuante que eegava os náufragos ou
os asfixiava pela cobertura da pele.
Sucedia que as baleeiras dessa época tinham casco de madeira, por se ter considerado que os de aço tinham a conservação
comprometida pela corrosão.
Então, o sector governamental dos Transportes Marítmos
ingleses convocou um grupo de trabalho para estudar uma baleeira não afundável e à prova dc fogo , para aquele ti po de navios.
Mr. John Lamp foi dcsignado prcsidente desse grupo, que
logo concluiu ser muito longo o perlodo necessário para dotar
todos os navios petroleiros com baleeiras de casco metálico, enveredando pelo aproveitamento das baleeiras de madeira existentes.
Na opinião de Lamb, a madeira podia ser ainda mais indicada para os cascos do que o aço, nestas circunstáncias, o que parece inacreditável. De acordo com a sua teoria , não acon tecerá assim numa combustão estática, normal , mas em tal espécie de
fogo, a madeira começa por ficar superficialmente carbonizada,
e essa camada tende a isolar e proteger o que resta, enquanto
que, no aço , não havendo formação de camadas protectoras,
pode alcançar-se o estado de fusão, porque, e m tais incêndios,
podem observar-se temperaturas da orde m dos 11 5O"C, pela decomposição e combustão dos elementos constituintes da água,
(') " Diário de No/fÔw . (8 de Julho de85). (Vide _Revi$/a da Arma·
da. n. ~ l68fSe/. de85).
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o primeiro ensaio duma balteira à prova de fogo. descrllO neste a"'I>V'
o que é suficiente para derreter uma chapa de aço fin o (1/16"),
mais faci lmente do que queimar totalmente uma tábua de 112"
dc espessura -como, posteriormente, se provou.
Por experiência própria. posso garanti r que, em 1966, num
incêndio e m Abadan (Irão) que envolveu o nosso navio-tanque
«Don do .. , ve rifiquei que as baleeiras de alumínio que não foram
arriadas e ficaram expostas ao fogo que se propagou pelas águas
do rio , todas se derreteram .. .
lamb e scus principais colaborado rcs da mesma empresa
(Logan e Robinson) conceberam e fize ram executar uma capuchana em harmónio, de tecido misto de algodilO e amianto, arrcfecida externamente por jactos de água; alte raram o tradicional
apa relho de arria r embarcaçõcs de modo que os tripulantcs embarcassem com a baleeira à borda e daí a fizessem descer; para
substituir os remos. em tais circunstâncias. instalaram um hélice
propulsor, feito girar do interior da baleeira por sistema manual
(Fleming).
Assim consegui ram aparclhar uma baleeira de madeira, de
24 pés de comprimento, para proceder à primeira prova.
A capuchana dividia-se em três secções que deslizavam sobre calhas na borda e fechavam em concertina em 5 segundos.
Empregaram duas bombas manuais pa ra irrigar permanentemente a sua-face exterio r e , uma vez safa a baleeira da área incendiada, as secções da capuchana eram abatidas e armados rcmos.
A provaexpcrimental foi feita num tanque. ondesc reproduziu o incêndio pelo derramame nto de gasolina, diesel oil e fuel.
Lamb , com os dois referidos colaboradores, foram os tripula ntes voluntários da baleeira.
De mangueiras aprestadas, os bombeiros ficaram a aguardar
um apito de emergência dos tripula ntes e, com todas as precauções e ansiedade, a multidão assistente viu finalmente o fogo extinguir-se , por si, verificando que a te mperatura tinha alcançado
116O"C, enquanto que os termómetros interiores da baleeira
(proa, meia-nau e popa) não ult rapassa ra m 46°.
Por insistência do Ministério dos Transportes, essa cora josa
prova foi repetida com o realismo possível, a partir dum navio
incendiado , com uma baleeira igualmen te equipada, que navegou num marde chamas, percorrendo 1,5 milha em 27 mi nutos,
com igual sucesso.

Ficou assim provada a teoria de que na vaporização da água
pulverizada sobre a capuchana de tela , o calor latente da sua mudança de estado era suficiente para garantir uma cintura arrefecida de protecção.
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Pela leitura do aludido livro, não resisto a referir outra efeméride notável desse grupo de Marine Engineers. Não tive o privilégio de conhecer Mr. La m~ . mas fui algumas vezes assistido,
tecnicamente , porMr. Logan edepois por Mr. Robinson-que
lhe sucederam no cargo - quando a Shell, pequena quotista da
Soponata (11,1 % ), a apoiou como se ali dispusesse de todo o capital.
Sabem todos que, no curso da 11 GrandeGuerra, a frota submarina germânica concentrou os seus ataques aos comboios de
navios mercantes num hiato de cerca de 500 milhas, a meio do
At lãntico, por falta de cobertura aérea , com aterradoras perdas
de vidas e de navios - 5,5 milhões de toneladas, em 1942. Por
isso, a MAC (Merchant Aircraft Carriers) começou por tentar
o sistema de catapultar aviões de caça «Hurricane», de navios
mercantes especialmente equipados para isso, só que não tardou
a verifica r a ineficiência de tal método e as perdas que ele ocasionava. Foi assim que, em 1942, essa organização recorreu à Shell
- então Anglo-Saxon Petroleum Company - para adaptação
de lOdos seus navios-tanques de 12 000 toneladas com uma pista sobreposta de 140m x 13,2m , para descolagem e aterragem
de aviões biplanos o:Sword[lSh" e) armados com duas cargas de
profundidade e quatro pequenas bombas, na al/emativa, de .. rockets" de grande poder de destruição.
A partir do «Rapana» (vide foto) e de 800 to ne ladas de material prefabricado, converteram-se os navios dessa série, com a
respectiva redução de ca rga e uma perda de velocidade de meio
06.
Todavia, tem de acrescentar-se que, no fin al de 1943, principalmente pelas facilidades operacionais cedidas por Portugal
aos Aliados nos Açores, e com o afundamento imediato de 53
submarinos alemães, apenas se perderam 146000 toneladas de
navios mercantes. Então, embora mais arredados da defesa dos
comboios Atlânticos en tre as Caraíbas e Inglaterra, aqueles navios passa ram a ser incluídos (um ou dois) em cada comboio das
linhas do Norte, entre Halifax (Canadá) e o Clyde (Inglaterra),
onde se confirmaram as boas relações das suas tripulações mistas - Navy e Merchant - e o entendimento do comando híbri(') No livro _Quando a Marinha Tinha AsllS... » (/984) recardei ler
sidQ um obso!elo _Sword{lSh » de IlSIlS enleladllS, da FlUI Air Arm que,
no curso da II Grande Guerra, e na perseguiçõo a seguiraoafundamenlO
do «Hood». delec{Qu I' imobilizou por alOque o couraçado germõnico
. Bismarch, permilindo a sua deSlruiçuo pelos navios da ofendida Royal
Navy.

AS NOVAS EMISSÕES
DE SELOS PORTUGUESES
RESERVAS E PARQUES NATURAIS PORTUGUESES - O reduzido número de estradas e caminhos não permitiu, até há pouco tempo, o conhecimento total de uma parte muito significativa do território nacional. Mas o aperleiçoamento e diversificação das máquinas, bem
como as vias em que elas se movimentam, alteraram de tal modo o

_Rapàna" - O primeiro nayio·lanqUt adaplado a porra-aviões (anlt's I'
dt'po/$ da Iransformação).

do do ~mas teh (capitão do na vio) e do «air staft officer» (oficial
da Marinha encarregado do comando do pessoal da Fleet Air
Arm - destacamento de pilotos, observadores, metralhadores
e pessoal de manutenção dos l1avios, além dos artilheiros das defesas próprias dos navios) - acrescentando que tais petroleiros
também faziam , às vezes, o reabas tecimento de combustível a
navegar, de navios da escolta do comboio, por meio dum oleoduto flutuante , largado pela popa e colhido peto navio rea bastecido, que depois passava a navegar, paralelamente ao reabastecedor, à velocidade normal do comboio.
Quem poderá dizer que a nossa Armada não estará guardada
para futuras soluções como estas?

acesso a esses, aparentemente, invulneráveis lugares que, praticamente, deixou de existir em Portugal
o chamado terreno virgem. Por outro
lado, o acto venatório tornou-se um
desporto que, pelo acelerado aumento dos seus praticantes, e ainda
por uma maior eficiência dos novos
artigos de caça, conduziu a uma
franca tendência para a extinção de
algumas espécies animais. O caçador foi ficando, cada vez mais, habilitado a invadir terrenos que, ao longo
dos séculos, foram considerados im-

Viriato Tadeu,
cap.-frag. EMQ

penetráveis. A nova distribuição urbana e o factor turismo são elementos a ter em consideração, mas não
se pode desprezar o efeito produzido
pelo surto de incêndios que nos últimos anos têm destruido tão grande
riqueza vegetal e, consequentemente, a vida animal Que nela se poderia
defender.
Compreende-se perleitamente a
inquietação do Serviço Nacional de
Parques, Reservas e Conservação
da Natureza, em relação à imparável
destruição da vida de certos animais
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e plantas que constituem um património natural e cultural do nosso
país, pelo que consideramos justificada a adopção de medidas que visem a preservação desses elemenlos tão ameaçados.
Só os Parques e as Reservas Naturais serão capazes de fazer com
que, pelo menos nesses locais bem .
definidos, a vida continue a processar-se normalmente, mantendo-se
assim o aspecto geral. A conservação da natureza, que passa principalmente pela manutenção das caracterlsticas paisagísticas .. implica
Irês acções essenciais - a investigação, a protecção e a educação que, só por si, indicam a dimensão,
complexidade e importãncia das tarefas a executar».
Os cn, compreendendo o significado de tal conjunto de acções, fizeram uma emissão, com quatro seIos e um bloco, conjunto que, como
se mostra na reprodução, contempla
cinco dessas áreas reservadas.
Para o selo de 20$00 foi escolhida a Reserva Natural da Berlenga,
formação granítica que, a poucas milhas da costa, fica próximo de Peni- i
che. As caracterfsticas da água que ;
rodeia a Berlenga prestam-se ao de- .
sovar duma fauna marftima considerada com muito interesse. Em relação à flora, ela é especialmente
constituída por herbáceas, sendo algumas muito raras no pais. Quanto
às aves, é lugar de nidificação de algumas espécies marinhas e ponto
de passagem de migradoras.
O selo de 40$00 ilustra o Parque
Natural da Serra da Estrela, maciço
montanhoso onde a variedade de altitudes e das características do solo
proporcionam uma diversificada vegetação. Quanto à vida animal, é de
notar a presença da águia real e do
lobo, ambos correndo o risco duma
próxima extinção.
A Reserva Natural de Paul do Boquilobo, situada nas imediações da
Golegã, foi o motivo escolhido para o
selo de 46$00. Nela fazem os ninhos
18
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algumas aves aquáticas, e lá se refugiam, essas e outras, da agrestia invernaI. Quanto à vegetação, existe o
salgueiro, capaz de sobreviver a demoradas inundações, e abundam
principalmente as plantas aquáticas.
O selo de 80$00 tem como motivo um aspecto parcial da ria Formosa, espécie de laguna que se situa
iunto ao mar, entre Lagos e Cacela.
Ali vive uma rica fauna piscícola e um
conjunto de aves, aquáticas ou não,
permanentemente ou em situação
migratória.
O pequeno bloco, peça filatélica
que, ao preço de 100$00, fecha a
emissão, é dedicado à Reserva Natural das Dunas de S.Jacinto. Tal
área reservada situa-se entre Ovar e
S.Jacinto, e é limitada pelo oceano e
por um braço da ria de Aveiro. É uma
formação dunar, consolidada por vegetação espontânea, confinando
com uma área florestal. Enquanto
nas dunas se encontram o coelho
bravo, para o interior, onde foram
abertos alguns charcos, há agora a
possibilidade de refúgio de aves,
como o pato da ria de Aveiro, e de fixação de outras, como a garça, que
se habituou a fazer os seus ninhos
naquelas paragens.
Esta emissão tem, na nossa ma-

neira de ver, uma grande capacidade
filatélica, e nós recomendamos, a
quem desejar inseri-Ia num trabalho
temático. a leitura da respectiva pagela que nos parece um documento
bastante elucidativo. Até o carimbo
de 1.0 dia de circulação. com O desenho dum pato, e portanto diferente
dos setas da emissão, constitui elemento capaz de produzir um bom
contributo à elaboração dum estudo
filatélico que se prende com a zoologia.

Marques Curado,
1.o..ttm. SG
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NOS 180 ANOS DO HOSPITAL DA MARINHA

sua f
Acontece com frequência, o pessoal pertencente à Armada
interrogar-se quanto às origens do nosso Hospital. Depois de
realizar um trabalho de pesquisa, penso ter encontrado dados
que possam , de certo modo, satisfazer lal curiosidade.
Tanto quanto se sabe, o Hospital da Marinha, até 1806, ocupou umas velhas casas existentes na Rua do O lival a Alcântara,
próximo do Hospital da Corte. Mais tarde foi transferido para
o Desterro, para um velho convento pertencente aos frad es Bernardos , convento este que foi secularizado por ordem do mar·
quês de Pombal. Estas instalações eram muito precárias.
Apesar da precaridade das supracitadas instalações, aI permaneceu até 1806, data em que nos aparece o primeiro tItulo de
baixa ao Hospital Real.
O decreto que manda edificar O Hospital data de 1797, e a
sua fundação faz parte dum plano de reorganização geral da Marinha, efeclUada nos fin s do século XVIII, e que em grande parte
se ficou a dever ao então secretário de Estado de D. Maria I,
D. Rodrigo Domingues António de Sousa Coutinho, conde de
Linhares.
Segundo investigações levadas a efeito, sabe-se que no local
ocupado pelo actual edifício existia o convento de S. Francisco
Xavier , fundado pelos jesuítas, o qual, depois da sua expulsão
do reino pelo marquês de Pombal (decreto de3 de Setembro de
1759), foi adaptado a asilo de mulheres, designado por Recolhimento do Castelo e conhecido também por Hospício dos Jesuítas.
Este hospfcio, ao Paraíso , era uma construção de dois andares, um dos quais parcialmente subterrãneo, com as janelas à altura da rua , embora ocupasse uma área relativamente grande.
As instalações, porém, deviam ser reduzidas , já que existia ao
longo do edifício, a leste, uma igreja, todo o centro era ocupado
por um pátio, e os terrenos virados para o Tejo davam lugar a
uma horta , donde as mulheres, aí asiladas, recolhiam produtos
hortícolas que contribuíam para o seu sustento.
Aqui estiveram até 1797, sob administração do conhecido intendente-gerai da Polícia de D. Maria I, D. Diogo Inácio de Pina
Manique. Por ordem do ministro Sousa Coutinho, de 6 de Julho
desse mesmo ano, tiveram de abandonar o edifício e procurar
outras instalações, para que fosse executada a nova construção
e nascesse o Hospital Real da Marinha, sólido, cómodo e sadio
(segundo o autor desconhecido do projecto) , para a época ... claro!
A ordem do ministro foi rapidamente executada e o edifício
foi entregue poucos meses depois.
A rainha D. Maria I, por alvará de 27 de Setembro de 1797,
mas assinado pelo seu filho , príncipe D. João, destinou para
Hospital Real da Marinha o citado hospício, o qual viria a ser
incorporado na nova construção. Este facto histórico pode ser
observado num dos medalhões de azulejos existentes à di reita
de quem entra na sala do Príncipe, o qual daria um belo motivo
para a capa de uma futura «Revista da Annada». Detenninava
este decreto que no sitio se erija um edifldo com to(ÚJs as acomo-

dações para o mesmo fim e com as que são necessárias para o estabeledmenlo de um Laboratório Chimico e Despensório Formaclutico de que possam aprevisionar-se não só o mesmo Hospital,
mas a sua Armada Real e ati os Hospitais Reais dos seus dominios Ultramarinos.
Já na época, a situação financeira do reino não era famosa.
Por tal motivo, mandou o então príncipe regente, D. João, contrair um empréstimo de 150 mil cruzados ao juro de 5 por cento,
que foi rapidamente coberto por seis comerciantes da praça de
Lisboa: Jacinto Fernandes Bandeira , José Pinheiro Salgado,
Manuel Joaquim Jorge, José Caetano Monteiro, João A ntónio
de Amorim Viana e Miguel Lourenço Peres. Para pagamento
deste juro e amortização do capital , determinava que ficassem
cativos 15 mil cruzados da renda da Alfândega de Lisboa. Por
tal gesto ser considerado um benefício para a fazenda real, era

,."

çao

Um dos painéis de azulejos (o OUlro é reproduzido na capa) ais/en/e no
d/rio da entrada principal do Hospi/al da Marinha, onde se vi o dr. BtrnardinoAnl6nio Gomes (Filho), prtsiden/tdo ConselhodtSaríde Naval
t director do Hospital, a assinar O dtspacho que organiza o Serviço dt
SarídedaArmadat Ultramar(1833/47).

este empréstimo isento do pagamento de décima ou qualquer
outro imposto.
Dois anos mais tarde, em 12 de Janeiro de 1800, devido a dificuldades do tesouro, as obras do Hospital foram mandadas
suspender, e só graças à grande influ ência do secretário de Estado, Sousa Coutinho, junto do príncipe regente, elas prosseguiram , verificando-se no decurso da construção que , pelo progresso da obra do referido Hospital , era evidente que aquele capital
era insuficiente para ombrear com a sua despesa. Por tal motivo,
foi o empréstimo primitivo am pliado para 215 mil cruzados, por
alvará de 2 de Setembro de 1801. Supõe-se que as obras do edificio tenham tenninado em 1806 , ano em que começou a funcionar.
Facto curioso é que o Hospital da Marinha era o único construido para esse fim , pois todos os outros não eram mais que
ada ptações de antigos conventos - é o caso de S. José , Capuchos, A rroios, etc.
O edifício , visto do Largo Dr. Bernardino A ntónio Gomes
(Pai), ainda hoje se mostra majestoso e imponente. Daí podem
admirar-se o seu frontão triangular. ladeado de dois pináculos
encimados por pinhas; no ângulo superior, pode ver-se um belo
escudo real sobreposto a duas âncoras cruzadas com as respectivas amarras, e suspensa , uma cruz de Cristo. O escudo é ornamentado com palmas, ramagens e floreados, denunciando o estilo barroco que imperava na época.
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Outro idêntico, mas não menos artístico, é o que se encontra
pintado no tecto da farmácia, da autoria de Pedro Alexandrino,
segundo defendem alguns.
Abaixo do frontão, rasgam o ediffcio três janelas"simétricas
com vidros multicolores, que ao mesmo tempo deixam penetrar
a luz e ornamentam o altar da graciosa capela, que se encontra
a este nível do edifício.
A escadaria, que dá acesso à porta principal, é rodeada de
um gradeamento de ferro trabalhado e pintado num tom escuro,
contrastando, com o branco do calcário.
Ao entrarmos na porta principal deparamos com um amplo
átrio que é designado por sala do Príncipe, por nele se encontrar
uma elegante estátua do príncipe D. João , patrono do Hospital.
Todo O conjunto desta sala é harmonioso, desde a pintura do
tecto ao artfstico candeeiro, assim como o colorido e a expressão
dos azulejos, formando medalhões que nos retratam factos históricos ou nos invocam personalidades ligadas a este edifício,
como é o caso do nome do primeiro director, D. Inácio Xavier
da Silva, físico-mor da Armada.
Esta riqueza cromática tem continuação na escadaria que dá
acesso ao andar superior e ao átrio da capela ('), onde se podem
observar, nesses painéis('), cenas do exerclcio da medicina cirúrgica.
As obras de restauração, tal como se apresentam, são da responsabilidade do então director (em 1940), dr. Emnio Tovar
Faro.
A quem entre na sala do Príncipe, por muito pouco que seja
interessado por obras de ane, é-lhe difícil não se deter para
apreciar, erguido no seu nicho, a bela e alva estátua do príncipe
D. João.
Esta obra de arte, em mármore branco , merecedora dos
mais elevados elogios, foi esculpida em Itália , mais concreta-

mente em Carrara, e assentava num pedestal ricamente cinzelado onde se podia observar um bastão envolto por uma serpente
e ladeado de ramagens de plantas medicinais. Actualmente o
pedestal já não é o primitivo, pelo facto de ter sido substituído
aquando das obras de restauro.
A estátua propriamente dita, representa o príncipe D. João
fardado de almirante, com a mão direita segurando uma porta
de leme, que tem desenhada um ceptro e uma coroa real . O braço esquerdo, levemente arqueado, apoia a mão sobre o quadril
do mesmo lado.
Pende-lhe dos ombros um manto real, sobressaindo no peito, por entre bordados, a banda das três Ordens, bem como o
crachá de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, c a sai r
da gola, o tosão de ouro. Na cabeça, pode ver-se uma coroa de
louros. Está vestida com calção justo, cingindo as coxas, e calça
botas altas, com esporas de roseta.
Embora as obras de beneficiação e ampliação sejam permanentes, penso que, de modo algum, oactual hospital corresponde às necessidades da nossa Armada.

n.

(') Vid~{Jrfjgosobu{Jc{JP.d{JpublicadollonOS$oll.~ 7/IAgo.
(') Já publiaJmos um desf~s poillbs na capa da r~vis/{J alll~riormelll~
ci/Qdo.

Afonso Augusto,
,.~·S{Jrg.
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Notícias Pessoais
EM DESTAQUE

A «RA» deseja ao distinto camarada os maiores êxitos no desempenhode tão delicadas funções.

***********
PRÉMIOS ESCOLARES
Os prémios escolares do último
ano lectivo da Escola Naval foram
atrjhufdos aos seguintes alunos:

o

capitão-tenente Eduardo Eugénio Castro de Azevedo Soares passou a fazer parte do Governo, ocupando o cargo de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da
Cooperação desde Novembro passado.
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Prémios «Aprumo Militar», «Armada Espanholalt , «Marinha do Brasil» e «Bartolomeu Dias», ao asp.
António Manuel Henriques Gomes.
Prémio «V.S. Naval Institutelt,
aos asp. António Manuel Henriques
Gomes e asp. AN Francisco Jaime
Poças Vicente da Rosa.
Prémios «Cap.-m.-g. AN Silva
Júniorlt e «Corte Reallt, ao asp. AN
Francisco Jaime Poças Vicente da
Rosa.

Prémio «Almirante F1uckey», ao
asp. Emanuel José de Santo António
de Pinto e Lobo.
Prémios «Duque de Palmela»,
«Eng. Césa r Ferreira» e «Comandante Murinellolt, ao asp. Bento Manuel Domingues.
Prémio «Fiel Stock ler», ao cad.
João Paulo Ramalho Marreiros.
A «RA» felicita os aspirantes e o
cadete distinguidos, aos quais augura
uma promissora carreira naval.
Q

***********
CASAMENTOS
Temos o prazer de anunciar o malrimónio dos seguintes camaradas,
aos quais desejamos as maiores felicidades:
Subten. RN Henrique Duarte Repolho com D. Maria de Lurdes Sousa

Cabrita, em 12-10-85 • Cabo SE
272572, António Fernando Sousa
com D. Lucinda de Almeida Pereira,
em 9-10-85 • Cabo FZV 30273, Florêncio do Rosário Duarte com
D. Noémia Serras Fernandes , em 15-9-85. Cabo CM 126574, Manuel Pires Martins com D. Maria Luísa dos
Reis Valente , em 10-10-85 • Cabo
CM 188679, Alberto Manuel Serôdio
Cardoso com D. Zélia Luísa Ferreira
Aurélio, em 5-10-85 • 1.°-mar. V
337879, Luís Manuel Lopes Craveiro
de Sousa com D. Irene Maria Trindade Soares, em 5-10-85 • LO-mar. M
192580, António Manuel Viana da
Silva com D. Maria da Saudade Rebelo da Silva Ramos , em 12-10-85.
1.°-mar. FZ 741479, Fernando Manuel Martins de Sousa com D.Judite
Ferreira Gomes, em 5-10-85 • 1.0_
-mar. AP 405082, Alfredo Jorge Nunes Martins com D. Deolinda da Conceição da Silva Veloso Nunes, em 5-10-85. LO-mar. FZ 724982, Inocêncio António Abranja Ramos com
D. Maria da Luz Jorge Fandango, em
14-9-85 • 1.°-mar. FZ 775882, João
Luís da-Cunha Alves com D. Isabel
Alexandra Marques Pereira, em 22-9-85 • 1.°-mar. AP 404183 , Jorge
Manuel Lopes Silvestre com D.Sandra Maria Malheiro Babo Moreira,
em 1-10-85 • l. °-mar. FZ 716083,
António Serafim Pessoa Pereira com
D. Maria Albertinada Conceição Rodrigues, em 24-8-85 • LO-mar. FZ
778683 , António Jorge Ferreira Coelho Sal mim com D. Isabel Maria Costa, em 12-10-85 • l.°-mar. FZ
778584, Francisco Manuel Carranca
Fernandes com D. Maria Manuela
dos Santos Nunes, em 3-9-85 • 2.°_
-mar. R 355482, José Rui Marques
Almeida com D. Alda Rosário Monteiro Miranda Almeida, em 7-10-85.
2. 0 -mar. V 310883, João Nuno Peres
Frangalho com D. Maria Cristina Nicolau da Costa, em 12-10-85 • 2.°_
-mar. E 337783, Jorge Manuel Ramos Pimenta com D. Isolina Inês de
Oliveira Coutinho, em 5-10-85.2.°-mar. A 366083, Joaquim Manuel CaIado Godinho com D. Leandra Maria
Almas Moreira, em 5-10-85. Lo_gr.
COT 266984, Carlos Artur Mendes
Fernandes com D.Dulcina Maria Simões, em 5-10-85 • l.o_gr. S/C
302484, Rui de Jesus Francisco com
D. Maria da Luz Florinda Alves, em
12-10-85 • 1. 0 _gr. FZ 734084, Joaquim Manuel da Silva de Sousa com
D. Dulce Maria Santana, em 31-8-85

_ 2. 0 _gr. TFH 158585, António Manuel Abegoa dos Prazeres com
D.Maria Vitória de Jesus Moço , em
4-10-85 _ 2. 0 _gr. S/C 171385, Raul
Ferreira Neves com D.Anabela Ladeiro da Silva Antunes, em 12-10-85
_ 2. 0 _gr. TFH 176585, Joaquim Jorge
Lopes Cavadas com D. Augusta Júlia
Machado Vieira , em 13-10-85 .2.°-gr. S/C 734485, Manuel Gomes da
Si lva com D. Ana Paula de Almeida
do Poço , em 27-7-85.

***********
PASSAGENS RESERVA

RF João Esteves Silva Carvalho, em
5-11-85 _ Sarg.-aj. CM RF Oelmiro
Quintas, em 3-9-85 _ Sarg.-aj. MQ
RF Júlio Baptista Duarte, em 10-10-85 _ Sarg.-aj. CE RF Daniel Ramos , em 14-11-85 _ 1.°-sarg. E RF
Luís Domingos, ~m 24-10-85 _ Cabo
CM RF 275422, João Baptista, em
1-11-85 _ Cabo A RF 271128, José
Luís Correia, em 4-11-85 _ l.°-mar.
TFD RF 264215 , Alfredo Fernandes,
em 9-7-85 _ Guarda de 2.- cl., apos. ,
Guilherme Afonso Quaresma, em
24-10-85.

À

V/alm . Henrique António Chambel Serpa Quaresma Abreu e
Lima Matos de Vasconcelos, em 24-11-85 _ Cap.-m.-g. José Manuel
Contreras de Passos, em 18-6-85 _
Cap.-ten. João Manuel Farinha de
Almeida Godinho, em 39-7-85 _
Cap .-ten. EMQ Francisco Silva
Martins Gomes, em 17-9-85 _ 1.0_
-ten. SG Manuel Joaquim Pereira
Pinto, em 31-8-85 _ LO-ten. SG José
Marques Curado, em 30-8-85 _ 1. 0_
-ten. OT Apolino Cordeiro Barradas, em 10-8-85 _ I.°-ten. OT João
dos Santos Gomes Pinto, em 8-8-85.
Sarg.-chefe E Amândio Teixeira
Matias _ Sarg.-aj. A Manuel da Trindade _ Sarg.-aj. TR Manuel Dionísio
Afonso Cerqueiro _ Sarg.-aj. FZ
José Lucas de Oliveira, em Novembro de 85.
Cabo L 1040163, João Lourenço
Pinheiro Joaquim _ Cabo FZDG
36168, Manuel Simões _ Cabo FZ
248269, Joaquim Carlos dos Santos
Abreu _ 1.°-mar. FZH 225168, Mamadu Julde Baldé, em Novembro
de 85.

***********
FALECIMENTOS
É com desgosto que participamos
o falecimento dos seguintes camaradas, a cujas famllias apresentamos
sentidas condolêncitlS.'
V/alm. RF João de Arantes e Oliveira, em 10-11-85 _ Cap.-m.-g. MN
RF João António de Matos Serrasqueira Rossa, em 25-11-85 _ LO-ten.
SE RF Serafim Martins Belo, em 22-11-85 _ Sarg.-aj. M RA Carlos Amarai Baião, em 6-11-85 _ Sarg.-aj. FZ

***********
VÁRIAS
Foram recentemente empossados
nos cargos indicados os seguintes oficiais, aos quais desejamos os maiores
êxitos no desempenho das novas funções:

Cap.-frag. Júlio de Almeida Marinho, comandante da Defesa Marítima dos Portos de Portimâo e Lagos e
capitão dos mesmos portos _ Cap.-ten. José António Ramos Osório
Sayanda, comandante da Defesa Marítima do Porto de Caminha e capitão
do mesmo porto _ Asp. RN Pedro
Luís Pereira Ribeiro de Sousa , comandante do NRP «Átria».

***

Aos camaradas indicados, agraciados com as condecorações mencionadas, apresentamos as nossas felicitações:
C/alm. António Maria de Sá Alves Sameiro , grã-cruz, com distintivo
branco , da Ordem de Mérito Naval ,
de Espanha _ Cap.-m.-g. Luís de Sá
Machado Rebelo, cruz de I.ad., com
distintivo branco, da Ordem de Mérito Militar , de Espanha _ Cap.-frag.
AN Carlos Alberto Nunes Marques e
cap.-ten. João Manuel Farinha de Almeida Godinho, medalha militar de
prata de Serviços Distintos _ Cap.-frag. Joaquim Gonçalves Vintém e
t.o-ten. José Carlos do Vale, medalha de Mérito Militar de 2. a e 3. a d. ,
respectivamente _ Cap.-frag. Joaquim Manuel Santana de Mendonça,
medalha da Ordem de Mérito Tamandaré, doBrasil.

***********
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Partida do Prfncipe Regente para o Brasil em 27 de Novembro de 1807. (Desanho de H. L 'Evlklue - gravura de F. Bartolozzi, 7815. Mus6(J
daCidadedeLisboa).

Com osacrifício das populações do centro de Portugal
salvou-se ... uma esquadra de alto mar
Foi realmente um facto fortuito, mas a verdade é
que alterou o curso da nossa história. Vejamos como.
Na primeira invasão francesa, comandada pelo
general Andoche Junot, ajudante-de-campo de Napoleão Bonaparte durante a primeira campanha de
Itália e que viria a ser duque de Abrantes, o objectivo
principal era alcançar Lisboa o mais rapidamente
possivel e aprisionar o rei de Portugal e a corte, que
se preparavam para abandonar o reino e estabelecerem-se no Brasil.
Assim, em 20 de Novembro de 1807, Junot transpôs a fronteira e em 21 entrou em Castelo Branco. No
dia 24 saiu de Cantigas para S. Domingues, onde pernoitou, chegando a Abrantes no dia 25. No dia imediato chegou a Punhete - desde 1853 com o nome de
Constãncia-e no dia 27 a Tancos.
Nesta última localidade recebeu a delegação de
Oliveira Barreto, emissário de António Araújo de Azevedo, ministro do reino de D. João VI, que ia tentar demovê-lo de ocupar a capital portuguesa, o que Junot
não pOderia aceitar nunca, em face das ordens que tinha do própria Napoleão.
Por isso, prosseguindo a sua marcha forçada, nesse mesmo dia chegou à Golegã, seguindo daqui para
Santarém e Cartaxo, onde chegou a 28. No dia 29 passou por Sacavém, às dez da noite, entrando em Lisboa
a 30 de manhã.

•

Entretanto, no dia 27, estando portanto Junot ainda em Tancos, começou o embarque da corte, e das
15 mil pessoas que a acompanharam. A esquadra de
60 navios ficou, retida, devido ao temporal, e só no dia
29, ao fim da tarde, tendo o vento rondado do Sudoeste para o Norte, suspendeu, saindo a barra já de noite.
No mar era aguardada por quatro navios de guerra ingleses que lhe dariam escolta.
Quando Junot ocupou o Forte de S. Julião da Barra, viu-a ... por um óculo! Ainda mandou alvejar o navio da cauda da esquadra portuguesa, mas os tiros
caíram no mar.

•
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Onde está então o caso fortuito que salvou a esquadra, e a corte de ser aprisionada como sucedera
à de Espanha, levada para Fontainebleau?
Está no atraso da entrada das tropas francesas em
Lisboa, resultante dos saques, violações e mortes a
que se entregaram os vinte e cinco mil homens de Junot - famintos, rotos e estropiados - nos concelhos
de Proença-a-Nova, Sertã, Vila daRei, Mação, Sardoal
e parte do norte de Abrantes. O lamentável holocausto das populações destas terras da Beira Baixa e do
Ribatejo salvou a situação ... Triste, mas verdadeiro.
Tão verdadeiro que o próprio Napoleão, num documento que mandou publicar, reconhecendo os sacrifícios por que passaram as terras da Beira compreendidas entre as estradas de Salvaterra, Idanha-a-a-Nova, Castelo Branco, Sobreira Formosa e Vila do Rei
isentou-as de contribuir para o pagamento de
100000000 de francos que exigiu ao país.

•

O resto da história das invasões é conhecido de todos. Limitamo-nos, por isso, a lembrar o destino do
despótico general Junot. Derrotado nas batalhas de
Roliça e Vimeiro e assinada a Convenção de Sintra, regressou a França onde, minado de desgostos e de dificuldades financeiras , acabou por se suicidar, num
ataque de loucura, no ano de 1813.
Antes de terminar, permito-me chamar a atenção
do leitor para o artigo publicado no n.O 1511Abril84
desta Revista, em que se define o chamado C!Centro
de Portugaln e bem assim aconselhá-lo a ver o Monumento aos Mortos das Guerras Peninsulares , onde a rtisticamente, na sua face poente, está bem simbolizado o holocausto das gentes da região mencionada.

JoaquimAntónioPrior,
cap.-frag. MN
N. do A. - 1. Nesta regi~o. na pane sul da ribeira de Codes.
existe um fone térreo. collstnl/do depois da retirada do geIJeral
Massens, po~ ordem do eng. " Fletcher, para defesa das liIlhas do
vale do Z~zere.
2. Frisa-se que o duque de Wellington se recusou a assin.ar a
Convenç~o de Sin.tra -que permitia a retirada dos franceses com
armas e bagagens -por a considerar vexatória face A gloriosa scçAo das tropas portuguesas na Roliça e Vimeiro.

Reportagem
NOTICIAS
DA MARINHA DE MACAU
Realizou-se, recentemente, no Quartel dos Mouros (sede dos Serviços de Ma-

rinha de Macau), o acto de posse do capitão-de-fragata Martins Soares nos cargos
de director daqueles serviços e de capitão
dos portos de Macau, funções que eram
desempenhadas pelo capitâo-de-fragata
Nobre de Carvalho, que regressou à Metrópole.

•

Também, recentemente, se efectuou
no mesmo local a posse do delegado mario

.~~~
•

timo das nhas, capitão-tenente SG Nata-

lino Ventura, oficial que serve em acumulação nos Serviçosde Marinha de Macau.
É a primeira vczque o cargo édesempenhado por um oficial da Annada, o que
se justifica pelo incremento das actividades ligadas ao mar que tem vindo a registar-se na área. A Delegação Marítima
tem sede na ilha de Coloane, em edifício
próprio, que será inaugurado brevemento.
(ColaboTtlfáo dos ~rviços
lU Marinha de MaCiJu)

..

..'t-

o acto de posse do novos dirtaor dos Serviços de Mllrinllll de MtlCIm e

........................... ..........•••••.......... ........
cll{)itiio dosportO$ .

~~

VIAGEM DE ADAPTAÇÃO
DE CADETES
Apóscerca de dois meses e meio de laborioso processo de selecção que culminou com seis semanas de Instrução Militar Básica duas das quais na Escola de Fuzileiros, dos 614 candidatos à Escola Naval foram apurados 45 cadetes para a classe de Marinha, 10 para a de Engenheiros
Maquinistas Navais, 6 para a de Administração Naval e, pela primeira vez, 5 para
a de Fuzileiros, que passam a constituir o
curso ... Almirante João Azevedo Coutinho», em homenagem à fig~lfa lendária
da nossa intervenção em Africa, quer
como herói das campanhas de ocupação,
quer como governador ultramarino e político.
O baptismo de mar dos novos cadetes
foi feito a bordo do navio-escola ..Sagres», no período de 14 a 25 de Outubro,
tendo o veleiro escalado o porto de Leixões, onde permaneceu durante quatro
dias, efundeado ao largode Sesimbra.
Durante a viagem de adaptação, para
além das instruções de regulamentos, marinharia, saúde naval e treino de remo em
baleeira, os cadetes participaram activa-

Quinu nll bllldet:lÇÕO de bordIJ.

mente nos serviços de bordo, tendo colaborado nas fainas de mastros.
Os cadetes, tal como já vem acontecendo nos últimos anos, foram, acompanhados, para além dos instrutores da Escola Naval, por um delegado da 7."Repartição da D. S. Pessoal que, em succssi-

vas entrevistas de grupo, confirmou a determinação e empenho dos novos marinheiros, para o que muito contribuiu, pelas suas características e vocação, o comandante e toda a guarnição da .. Sagres .. ,
(ColaboraçãodQ Escola NQval)
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BODAS DE OURO
00 CURSO DE 1935
No dia 26 de Outubro de 1985 reuni·

ram-se catone .. jovens.. aspirantes do
ano de 1935 para comemçrar os cinquen-

ta anos da sua enlrada na Marinha.
Eram eles: o Marques Abrantes. o Pires Cabral, o Silva Soares, o Branco da
Cunha, o Souto Cruz, o Luís Tavares. o
Marques Ribeiro , o Soares Parente, o
Pina Cabral, o Júlio Schulz, o Rodrigues
Cancela, o Leal Vilarinho, o Esteves

Brinca e o Augusto de Campos.
Começaram por assistir a uma missa
na igreja de Santo António do Estoril, celebrada pelo capelão Vaz Monteiro, por
intenção dos camaradas de curso já falecidos: Lobato Faria, Dores Delgado, Manuel Carneiro e Menezes, Vasco Rodri-

gues, José Branco e Alves Diniz, os quais.
apesar de já terem partido, estarão sem-

pre presentes na mente dos vivos. Este foi
um momento de saudade e de recolhi-

mento, pois todos sentira m que só falta
saber a o rdem por que se lhes vão juntar.
Acabada a missa e a homenagem, os
antigos alunos da Escola Naval seguiram
para a Messe de Cascais, onde almoçaram. Quis honrar com a sua presença, o
capelão graduado em capitão-de-fragata
Vaz Monteiro. Foi um bom almoço, .. mas
melhor ainda o estarmos juntos e reviver·
mos estes cinquenta anos que sentimos te·
rem passado muito despressa e cultivar
uma camaradagem que foi sempre de sã
amizade,. - segundo se exprimiu um dos
presentes .

Vidas diferenciadas, mas uma ética
comum que, por grandes que fossem as
desilusões, os fez credores da Marinha.
Não deixaram também de recordar os
momentos vividos em conjunto e conta·
rem histórias de tempos idos, aquelas
que, por mais típicas, estão bem vivas na
memória de todos.
E concluíram que não podendo espe·
rar outros cinquenta anos para se volta·
rem a reunir!. .. , fa·lo·ão, anualmente, no
último sábado de Outubro.
(Colaboração doe/a/m. úa/ Vilarinho)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ACTIVIDADES
DE UNIDADES 00 CNC
Durante o mês de Outubro findo , uni·
dades navais em patrulha nas águas sob
jurisdição portuguesa, da responsabilidade do Comando Naval do Continente
(CNC), procederam à identificação de
178 embarcações, vistoriando 157, do que
resultou a autuação de 15 (uma das quais
espanhola) por pesca sem licença ou em
área proibida, uso/porte de artes ilegais,
documentação irregular ou ausência de
meios de salvamento. Em consequência
foram apreendidos 6300kg de peixe e marisco diversos, cujo valor da venda reverteu a favor do Estado .

Relativamente à salvaguarda da vida
humana no mar, na repressão do contrabando ou em outras actividades, as unidades dependentes daquele Comando tiveram diversas safdas de emergência para o
mar a fim de acorrer a navios e embarcações em perigo, aos quais prestaram a as·
sistência requerida ou apoio próximo e
procederam ao controlo dos esquemas de
separação do tráfego maritimo nas Ber·
lengas e nos cabos da Roca e de S. Vicen·
lO.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COMANDANTE
OOS ROYAL MARINES
VISITA A MARINHA

o

major·general John St. John Grey,
comandante das Forças de Fuzileiros do
Reino Unido, que se deslocou ao nosso
país, em Novembro findo , para estar pre·
sente aos exerclcios de campo de uma
companhia dos Royal Marines no campo
militar de St.- Margarida, visitou a Escola
de Fuzileiros, em Vale de Zebro. Nesta
unidade da Marinha, aquele oficial gene·
ral, após ter assistido a uma exposição soo
bre as missões e organização da Escola,
teve a oportunidade de observar as activi·
dades de instrução dos nossos .. fuzos» e
do seu dispositivo operacional.
Depois do almoço o major-general
Grey foi recebido pelo almirante Sousa
Leitão , chefe do Estado-Maior da Annada, a quem apresentou cumprimentos.

o gt!tlual ,omQJIdalllt dos Royal Marinu na
Escola dt Fuziltiros.
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oNRP . S. GABRIEL.
TEM NOVO COMANDANTE

o comandante Naval do Continente,
vire-almirante Andrade e Silva, empossou o capilão-de-mar-e-guerra Joel Pascoai no cargo de comandante do navio de
reabastecimento de esquadra -S. Gabrieb., numa cerimónia realizada recentemente a bordo daquela unidade, atracada
nocaisdo Arsen.al do A lfeite.
O . S. Gabriel .. efectuou nos dois últimos anos, sob o comando do capilão-de-mar-e-guerra Dias Costa, três missões
logislicas às Regiõcs Autónomas dos
Açores e da Madeira e participou em quatro exercfcios ..Conteb, dois .Albatroz,.
e três da NATO -cOpen Gate 84,.,
.. Locked Gate 85,. e .. Oceao Safan 85,.-,
para além dos " Portugueses Work Ups..
com a Força Naval Permanente do Atlântico Norte (STANAVFORLANT), teo-

do efectuado cerca de 70 operações de
reabastecimento no mar com navios de
guerra nacionais e estrangeiros.
(Colaboraç60 di) NRP"S. Gabri-t/:.

o QC/O de J'O$U do IWYO cotnatldame da NRP
.S. Gabriel •. À dirtila, vt·se o alm. Andrade e
Silva ladeado pelos cap .·m. ·S. Joel Pascoal (ã
esquerda) e DiluCosto.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
cONVÍVIO
DO AUSTAMENTO DE 1939

Na passagem do seu 46.° aniversário,
sessenta ex-alunos marinheiros do 2. 0
alistamento de 1939. acompanhados de
familiares e amigos. reuniram-se, no dia
2 de Novembro, na Escola de Alunos Marinheiros, em Vila Franca de Xira, onde
confraternizaram em ambiente de sã camaradagem e boa disposição.
Recebidos pelo director da Escola,
capitão-tenente Vacas de Carvalho. fizeram a fotografia da praxe e assistiram a
uma missa solene, celebrada pelo respectivo capelão, na qual, recolhidamente, tecordaram os instrutores e os «filhos da escola,. já falecidos e fizeram votos pela
continuidade deste elo que liga o passado
ao presente.
Quiseram ainda tomar mais sólido
esse elo, para o que descerraram uma placa comemorativa do aniversário. Por mativo de doença, nlo foi passivei ao entáo

seu comandante, capitlo-de-fragata Horácio de Carvalho. descerrar a placa.
missão de que se incumbiu o aceual di·
rector.
Diz pouco aquele pedaço de mármore; «RECONHECIDOS E GRATOS,..
Mas esta é a melhor expressão de saudade
e de orgulho que leva os «filhos da escola ..
a dizerem bem alio; «OBRIGADOS...
Teve também a comissão organizadora do convfvio a oportunidade de oferecer
um estoio com uma placa que expressa os
agradecimentos à direcção da Escola
pelas facilidades concedidas e pela colaboração prestada.

(Colaboração do chefe da Policio Marlrima,
apos., Af(pio Parrt:ir60).
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o a(miranl~ CEMA ~nJu8a, na prut1l{i2 dos
tmbaixadorudt éspll1lha tdo Brasil, oprlmio
.. Aprumo MUi/ar .. ao glmar. Htnffl:tut.S Gf,1-

mu.

ABERTURA DO ANO LEC'TlVO
NA ESCOLA NAVAL
Rea1izou-se na Escola Naval, no Alfeite, no dia 15 de Novembro findo, asessão solene de abertura do ano escolar de
198.5/86, presidida pelo almirante Sousa
Leitão, chefe do Estado-Maior da Armada, que à entrada recebeu honras militares de uma companhia de alunos do
l.°ano (curso «Almirante João Azevedo
Coutinho..).
Estiveram presentes os vice-chefes
dos Estados-Maiores dos três ramos das
Forças Armadas, alguns embaixadores de
países acreditados em Lisboa e outras individualidades militares, universitárias e
pertencentes a associações cientificas e
culturais, além de delegações das academias militares e oficiais da Armada com
funções de direcção e comando.
A sessão iniciou·se com uma alocução
proferida pelo comandante da Escola,
contra-a1mirante Fuzeta da Ponte , o qual
se referiu à melhoria do rendimento escolar verificada nos dois últimos anos e às
circunstâncias que a motivaram. Mencio-

nou ainda o começo, no presente ano lec·
tivo, do curso de Fuzileiros e a criação,
pela Sociedade de Geografia de Lisboa,
de um prémio escolar com o nome de cAlmirante Teixeira da Mota... Salientou a
importância que representa o reapetrechamento da Armada com três novas fragatas e declarou que a Escola Naval está
apta a responder ao desafio de ministrar
uma completa formação profissional aos
futuros oficiais, face às exigências tecnológicas e científicas que a utilização daquelas unidades vai impor.
Seguiu-se a lição inaugural, subordinada ao tema cProjecto de Engenharia.. ,
proferida pelo capitão-tenente- EMM
Carmo Durão, professor do 2O. oGrupo
de Cadeiras da Escola - Termodinâmica
Aplicada.
A sessão terminou com a entrega dos
prémios escolares do ano anterior (vide
secção cNoticias Pessoais»).
(ColDborllflW lÚl Escola Navlll)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOVO ANO LECTIVO
NOISNG

o ano lectivo de 198.5/86 do Instituto
Superior Naval de Guerra foi solenemente aberto com uma sessão presidida pelo
almirante Sousa Leitão. chefe do Estado-Maior da Armada, no dia 17 de Novembro. em que estiveram presentes o secretário de Estado Adjunto da Defesa Nacional, o vice-chefe do Estado-Maior do
Exército e o director do Instituto de Altos
Estudos da Força Aérea, em representação dos respectivos chefes dos Estados-Maiores, e outras altas patentes das Forças Armadase individualidades civis.
Aberta a sessão, o director do Instituto, vice·almirante Ferraz Sacchetti, após
ter agradecido a presença dos convidados, fez uma alocução e a apresentação
26

do capitão-de-mar-e-guerra Pité Trabucho, professor daquele estabelecimento
de ensino superior da Armada, o qual
proferiu a lição inaugural subordinada ao
tema «Dissuasão, Poder Maritimo e o Pcder das Pequenas Marinhas•.

o almirante CEMA recebeu, à chegada, as honras militares da Ordenança que
lhe foram prestadas por uma companhia
de fuzileiros.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CONFERÊNCIA NO ISNG
O capitão-de-mar-e-guerra Max Justo
Guedes, director do Serviço de Documentação da Marinha do Brasil, proferiu
no Instituto Superior Naval de Guerra,
no dia 18 de Novembro, uma conferência
subordinada ao tftulo «A Carreira da índia- Evolução do Seu Roteiro •.
Assistiram, além do vice-CEMA,
vice·almirante Serpa de Vasconcelos, diversos oficiais generais e superiores da
Armada e alunos dos cursos em funcionamento naquele Instituto.
N. R. - EsreoficiIJ/. que j4foi efllKVistado

poruta Rt!Visra (vilh n. ~ 1361Jan. 83), ~ cOMecido na nossa Annada. dado o seu rt:aJ valor,
pt!lo. Trueirada MQUldo Brasil•.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o guzeral CEMGFA prof erindo a sua alocução.

•

25 DE NOVEMBRO
As cerimónias comemorativas do 10. 0
aniversário do «25 de Novembro. efectuaram-~ no Ralis, em Lisboa, sob a presidência do Chefe do Estado, general Ramalho Eanes.
Estiveram pre~ntes, além do chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas e de outros altos chefes militares,
os representantes do presidente da As~mbleia da República, primeiro-ministro, presidente do Supremo Tribunal de
Justiça e os ministros da Defesa Nacional ,

da Administração Interna, da Justiça e
das Finanças.
Na ocasião, perante as forças em parada, compostas por batalhões de fuzileiros, comandos e pára-quedistas, forças da
GNR, psp e da Guarda Fiscal e , ainda,
um destacamento de Polícia do Exército,
o general Lemos Ferreira proferiu uma
alocução que também foi lida nas unidades e estabelecimentos militares do Continente e das Regiões Autónomas.

••••••••••••••••••••
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VISITAS DE CUMPRIMENTOS

o almirante Sousa Leitão, chefe do
Estado-Maior da Armada, recebeu no
seu gabinete, em Novembro passado, em
visitas de cumprimentos ou cortesia, as
seguintes entidades:

.

o comaM/mie SUprtmo Aliado do AII4ntico, almi,ank W~lty McDonald.

o tmbaixlldo, tÚJ Repúblico &deral da A/emanhfltm Lisboa, Gisbtrl Potrugt n.

o secrtt4rio de Eswdo dos Neg6cios Es/fQIIgeiros e tÚJ COOptfaçiJO, corntlndaflle Azevedo

Soares .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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NAVIOS DE GUERRA
ESTRANGEIROS
Aportaram ao Tejo, no mês de Novembro, o navio de operações anfíbias
HMS dntrepid.. e o navio-apoio de mergulhadores HMS .. Challengcr.. , da Armada do Reino Unido , e o navio auxiliar
britânico .. MV Seaforth C lansmanlt, os
dois primeiros com 998 oficiais, sargentos
e praças de guarnição e O úllimo com uma
tripulação de 35 homens, além de embarcar 12 mergulhadores da Royal Navy. Estes navios eram comandados, respectivamente, pelos capitães-de-mar-e-gucrr3
A. Provest eJ. Wright e pelo comandante
da Marinha MercanteJ . Altchie .

o porto do Funchal foi visitado pelo
submarino .Orade,., da Royal Navy. Era
comandado pelo capitão-tenente C.
Munos e tinha 690ficiais, sargentos e praçasdeguarnição.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AJUDE OSEU MUSEU

Nunca é demais repetir que uma das
fontes mais importantes de valorização
do Museu de Marinha é, sem dúvida, a
oferta de peças que recordem os navios e
os homens que andam no mar. É por isso
que se assinala com muito agrado o recente donativo, feito por D. Maria Fernanda
Conceição e Silva (viúva do capitão-de-fragata José JanuArio da Conceição e Silva), de uma figura de proa proveniente
dum navio afundado na ilha da Berlenga.
Trata-se, de facto, de uma bela cabeça de
mulher, esculpida em madeira, que remata um ornato que decorou a roda de proa
de um navio que, infelizmente, não foi
possível identificar. Ou serA que algum
dos nossos leitorcso poderA fazer?

Um ,"pUlO da urimónia da t nlrt8a da figuro
dtproa. dtpoisdt rtslaurada.
(FolO dt Rei/roido Carvalho).

(Cohlboraç40 do Mustu dt Mormha)

••••••••••••••••••••
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AQUILO QUE A GENTE NÃO ESQUECE (14)

Hoje vamos ter ({ronco»
Ronco é das palavras mais ricas e mais expr~ssivas

que eu já conheci. Vocábulo próprio do léxico guineense,
ronco significa tudo o que manifesta exuberância, grano
deza, opulência.
E assim, pode dizer-se de um fato bonito e bom que

é um fato de ronco, uma festa rija e valente é uma festa
de ronco, um espectáculo solene e espampanante é um
espectáculo de ronco. Enfim, por tudo e por nada, de
qualquer coisa que nos agrade e caia no goto podemos.
com precisão, afirmar que é uma coisa de ronco.

Recordo que, na messe de Marinha, em Bissau , costumava realizar-se, todas as quintas-feiras, um jantar
melhorado a que os oficiais podiam levar os seus convi·
dados e a que, normalmente, iam assistir as senhoras
que por lá estavam em companhia de seus maridos. A
coisa era chique, chiquissima, mesmo a ponto de, em
determinada altura, esse referido ágape se transformar
na mais selecta e requintada reunião de sociedade que
naquela terra se realizava. Tanto assim era que consistia
uma benesse e uma honra alguém ser convidado para
tal repasto, havendo mesmo uma determinada ciumeira
da parte de quem não era convidado tantas vezes quantas gostaria.
anterior salão da messe daslNAB (Instalações Navais de Bissau) era sóbrio, mas acolhedor. Contudo, uma
profunda remodelação levada a cabo no tempo em que
o cap. -m. Ag. AN Adolfo Figueiredo chefiava o Serviço de
: Abastecimento tornou a messe de Marinha, em Bissau,
qualquer coisa parecida, .. mutatis mutandis .. , com um
hotel de cinco estrelas. Melhor dito, e falando claramente, era o Ritz lá do sitio.
Pois o referido encontro das quintas-feiras de que estávamos falando era por toda a gente designado, nada
mais nada menos, por ronco. Hoje vou ao ronco, hoje estou convidado para o ronco, assim se lhe referiam os que
nele iam participar. Era o que se podia chamar o ronco
da gente de ronco, ou seja, da gente fina e graúda.
Mas havia também o ronco da plebe, da massa , deixem dizer-me, do "'pagode .. . Consistia num aparatoso
desfile militar, com fanfarras, pelas dez horas de cada
domingo, na principal artéria da cidade, culminando com
o render da guarda e hastear da bandeira no palácio do
governador. Alternavam-se os diversos ramos das Forças Armadas - Marinha, Exército e Força Aérea. Era
uma festa. Apesar de frequente e rotineira, não deixava
o evento de atrair inúmeros espectadores. Havia adeptos para cada uma das modalidades. Porém, sem querer
minimizar qualquer dos ramos, o ronco dos fuzileiros
atraia maior assistência e aplausos.
Mas o ronco mais colorido e, sem dúvida, o mais participado de todos quantos se realizavam na Guiné era o
ronco que encerrava o Ramadão, o tempo penitencial e
de jejum observado pelos muçulmanos. Num largo próximo do Alto Bandim, a zona maometana por excelência,
tinha lugar a referida festividade a que assistiam as mais
altas entidades da Provlncia.
Tijilavas e cofiós, capulanas e lenços das mais diversas cores, emprestavam ao acto um ar de rara beleza e
alegria a que se juntavam os sons diferenciados de guizos, tambores, chifres, guitarras e cavaquinhos, dando
vida melódica à grande assembleia em louvor de Alá e

a

-Ronco.. frenreaoPafAciodoGovemo.
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Grande " rQrICO_ muçulmano na Guln;.

de seu profeta Maomet. De admirar era o espirito de seriedade com que os fiéis devotos do Islão cumpriam religiosamente o ritual desse dia, embora no resto do ano
se esquivassem um pouco ao cumprimento de muitos
preceitos do Corão. Mazelas que, em boa vontade e infelizmente, não são apanágio apenas daquele credo religioso, conforme tive muitas oportunidades de comentar
com muitos dos seus seguidores e alguns dos seus chefes em Bissau, entre os quais granjeei amigos sinceros.
Não se furtavam a assistir a cerimónias que eu celebrava, bem como eu próprio participava nas suas festividades, num gesto de verdadeiro e autêntico ecumenismo. Tinham o seu encanto aqueles roncos da Guiné. E,
por irónico que pareça, de outros roncos se falava também naquelas terras, mas cujo encanto tinha o misto do
trágico·cómico. Valentia e receio, bravura e timidez, coi·
sas próprias de quem enfrenta o perigo, se apoderavam
daqueles que em tais roncos tinham de participar. Refiro·me às sérias e arriscadas operações militares aí desencadeadas. Quando chegava a tempestade, quando se
avizinlSva a partida para o mato, muitas e muitas vezes,
de muitos que por lá deram o corpo ao manifesto, de va·
lentes fuzileiros que por lá se bateram com bravura, eu
recebia este pedido, em jeito de confidência: .. O capelão,

reze cá pela gente, pois hoje cheira·me que vamos ter

ronco.»
Pobre fuzileiro, coitado, para ele o ronco era quando
lhe cheirava a cacetada graúda da qual nem sempre saía
com grandes recordações.
Coisas daquela terra de ronco, onde os roncos eram
o prato forte.

De/mar Barreiros,
capelSo graduado em cap. ·frag.

••••••••••••••••••••••••••••••
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* PALAVRAS CRUZADAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

'II-H-+-+2
3
4

5
6

11-H-

'If-++-

B
9

10
11

II-H-+-

HORIZONTAIS: l -Certaárvore silvestre da América. 2 - Planta Ji.
liácea americana; província do Sul
do Chile. 3 - 51mbolo químico do
cobalto; inchada; pronome pessoal.

4-

Dignidade militar entre os tur-

cos; nome feminino; igual. 5 - Ave
columbina; mira. 6 - Político letão,

primeiro-ministro do seu pais após a
independência (1918). 7 - Completa; conjunto de ramos. 8 - Rio da
Ásia Central; freguesia do concelho
de Condeixa-a-Nova; duas pessoas
que dançam juntas (inv.). 9 - Abre-

viatura de Nosso Senhor; astrónomo
francês, cujos trabalhos foram editados em 17 volumes (1854/62) (ap.);

símbolo qufmico do ruténio. 10 Fazer muito frio; impedir (fig.). 11 Cidade e porto do Norte do Chile.
VERTICAIS: 1 - Planta mirtácea
do Brasil. 2 - Instrumento musical
de origem africana; cineasta dinamarquês (ap.). 3 - Entre nós; referi ;
símbolo químico do astatino. 4 -Insignificância (fig.); flanco; argola. 5
- Farripa; também (an1.). 6 - Deus
da caça entre os indfgenas brasileiros. 7 - O que não existe; sfmbolo
químico da prata. 8 - Claridade solar; regressar; espécie de capa sem
mangas. 9 -Artigo plural; trilhar; estás. 10 - Gaipas pequenas de uvas ;
político e médico francês (ap.). 11 Cidade santa do Norte do Ceilão.

MARCONlPTO
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*

CRUZADA SILÁBICA

HORIZONTAIS: 1 - Embarcação ligeira de dois mastros; antiga
embarcação de vela e remos. 2 Rádio (s.q.); conjunto de todas as
vergas de um navio ; coisa sem valor
(fig.). 3-Esconderijo de peixe ; cada
um dos pranchóes que ligam os dormentes da tolda com o castelo da
popa. 4 - Arroz em casca; verme
que rói a madeira. 5 - Antiga embarcação indiana; estiva. 6 - Estuda;
lentidão; planta completa. 7-Preia-mar; mulher encorpada (pop.).
VERTICAIS: 1 - Navio sagrado
dos atenienses, empregado só em
serviço da religião ou do Estado; barco usado nos rios do Minho. 2 - Não
digas mais ; espécie de ocultismo;
estás. 3 - Cair água da atmosfera,
dividida em gotas; acostumado a Ofgias. 4 - Âncora de um s6 braço;
jogo popular das escondidas. 5 Comida ou líquido que leva uma gamela; pancada. 6 - Adivinha; bordas em que encaixam os quartéis de
fechar as escotilhas; oferece. 7 Pessoa trôpega ou imperfeita no seu
serviço; estorvo.
MINDOGUES

2

3

rr=~~T~

1

2

,

5

7

6

~~=:J.C-~

3
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41~~E3~~~t:j:=
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* DAMAS

Jogam as brancas e ganham.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* FEITiÇARIA
PASSOU UM CAVALO
PELO SEU QUARTO
Se disser que passou um cavalo
pelo seu quarto, evidentemente que
ninguém acreditará. Mas se exibir a
marca da ferradura, talvez consiga
que o acreditem. No chão ou numa
mesa baixa, você pousou uma folha
de papel, e por baixo dela um íman
em forma de ferradura; polvilhando
limalha de ferro sobre o papel, começa a desenhar-se até aparecer perfeitamente nltida a impressão de
uma ferradura de cavalo.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* ÀPERSPiCÁCIA DO LEITOR

* BRíDEGE
o corte .. EN PASSANT ..

GOSTA DE SI?

E-AR

C-A1062
0- 0943
p - A12

o

E- V109864
0- 7
o - AR

p

- R864

As vozes:

1. A antiga torre que aparece na
gravura é aquecida, bem decorada,
confortável, e contém tudo aquilo de
que você gosta e de que precisa, menos telefone. Presumindo que a sua
família e os seus amigos estão de

boa saúde e podem passar sem si algum tempo, gostaria de passar uma
semana na torre, sozinho?
Sim. Não.

••

2. Escolha um dos 5 sfmbolos da
segunda gravura.
Responda sim ou não às seguintes perguntas:

3. De maneira geral, gosta do
ambiente em que vive?
4. Acha que vive durante um parlodo histórico muito interessante?
5. Tem cuidado com a saúde,
com a alimentação, com dormir o suficiente, e segue os conselhos do seu
médico e do seu dentista?
6. Sente-se infeliz se qualquer
coisa o impede de ir a uma festa?
7. Às vezes compra coisas supérfluas, porque lhe dão prazer, mesmo
quando não lhe convém gastar dinheiro?
8. Você é do género .. do-it-yourself.. , ou seja, arranjar a maioria das
coisas sem chamar pessoal da especialidade?
9. Prefere um emprego em que
trabalhe sozinho a outro em que o
Irabalho é de equipa?
10. Acredita em Deus.
11 . Sofre de pesadelos frequentes?

S
12. Contribui regularmente para

uma ou mais obras de caridade?

lE
2E
3ST

50

o

N
2C

E

30
4ST
6E

ANÁLISE

1. Sim - 5 pontos. 2. Pequena
1 ponto; pinta média - 3;
pinta grande - 5; quadrado - 2; es·
trela - 4 pontos. 3. Sim - 4 pontos.

Carta de saída: R de copas. Na
sua opinião qual é a melhor linha de
jogo? Não vale a pena esperar a O
de espadas à 2.·, porque não está.

4. Sim - 5 pontos. 5. Sim - 5 pontos. 6. Não - 4 pontos. 7. Sim - 4

Vacas de CaNalha,

pontos. B. Sim -5 pontos. 9. Sim-

cap.-Ien.

pinta -

5 pontos. 10. Sim -

5 pontos. 11.

Não- 5 pontos. 12. Sim- 4 pontos.

CLASSIFICAÇÃO
50 a 56: Você gosta de si e admira-se ao ponto do narcisismo. O seu
desejo de melhorar-se é abafado
pela sua auto-satisfação ou pela sua
preguiça. Procure qualquer coisa em
si mesmo ou no ambiente em que
vive que lhe desagrade e corrija-a.
35 a 49: Você é normal e saudável. Reconhece os seus Irunfos e as
suas limitações, e utiliza-os para
tornar agradável a sua existência.
18 a 34 : Você procura a auto-satisfação. Ela está ao seu alcance
se for honesto para consigo mesmo
e para com os outros.
Oa 17: Você sente-se descontente consigo mesmo. Faça qualquer
coisa que dê prazer a oulra pessoa
todos os dias: será o bastante para
que passe a ter mais consideração
por si próprio. Modifique também o
ambiente em que vive, mesmo que
seja apenas mudando os móveis de
sflio. Faça hoje todas as coisas melhor do que as fez ontem.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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* XADREZ

Uma tfpica manobra combinativa
permitiu às brancas não só salvar as
ameaças que pairavam sobre o seu
rei, como conseguiram um brilhante
triunfo. Qual é o caminho ganhador?

As brancas jogam e ganham.

Tempo médio de resolução:
1." categorias : 1 minuto
2." categorias: 2 minutos
3." categorias : 4 minutos
Iniciados : 7 minutos
ArmandoRomão(Feijó)
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*

PROVÉRBIOS
METEOROLÓGICOS

Sem nuvens o céu, estrelado sem
(brilho
verás que a tormenta le põe num
[sarilho

•
Lua à tardinha com o seu anel ,
dá chuva à noite, ou vento a granel.

•
Se um trovão solto no céu reboa,
temporal violento nos apregoa.

•
Manhã com arco,
mal vai ao barco ;
se à tarde vem,
é para leu bem.

•

5-H.1-M. 12-C.e1c.).
Serão tidas como respostas certas as Que afundarem a esquadra
(1 porta-aviões - 5 tiros; 1 cruzador
- 4 tiros; 2 contratorpedeiros - 3 tiros, cada; 3 fragatas - 2 tiros, cada ;
4 submarinos - 1 tiro, cada) ou a
atingirem com maior número de disparos.

•
Se tens venlo e depois chuva,
deixa andar que não tem düvida.

•
Lua nova trovejada,
Sete dias é molhada.

(Sorleiode um pt'émio entre as respostas Ctlf18S)
ABCOEFGHIJKlMN

,
,3
5
6
7
8

9

*: CRUZADA SILÁBICA
HORIZONTAIS: 1 - Patacho ;
galé. 2 - Ra ; vergame; po. 3 Loca; talabardão. 4 - Bate ; daco.
5 - Calamute; lastro. - 6 - Le; lenteza ; pe. 7 - Eslo; pedaço.
VERTICAIS : 1 - Paralo ; cale.
2 - Ta ; cabala; es. 3 - Chover; temulento. 4 - Gata; tete. 5 - Game-
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c _ ROV"
0_ 108115
0-

V05

AT2

8j
o

E

S

p -

RSS4

0103

Eis a boa sequência:
1. A de copas; 2. Copa cortada;
3. Trunfo para o R; 4. Copa cortada;
5. Trunfo joga o A.
Uma vez que a D de trunfo não
caiu, o contrato depende de se verificarem algumas condições :
É preciso que o adversário que
possui a D tenha, pelo menos, dois
paus e três ouros se for Este ; caso
seja Oesle, deverá ter quatro ouros.
Assim:
6. Copa cortada; 7. e 8. A e R de
ouros; 9. e 10. R e A de paus ; 11 . D
de ouros (baldar um pau da mão);
12. Último ouro do morto - efectuando o corte .. EN PASSANT».

••••••••••••••••••••
*: XADREZ
1.Cg6+ !,fxg6
2.Dxh7+ !t, Rxh7
3.Be6++xeque mate.

••••••••••••••••••••
*: DAMAS
BRANCAS

PRETAS

,

2.

2-5

3. 10-14

1-17

3

4. 14-30

25-21

••••••••••••••••••••

p-

V100S154

o

lada; zapa. 6 - Le; barcolas; da. 7 Podão ; tropeço.

O-V 52

'-7
o-AR

9-13

,

! -OT3
c- a543

E_

1.

,
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SOLUÇOES

52

Relâmpagos ao Norte, vento forte ;
Sedo Sul vem, chuva também.

(SoluçAonon." '74)

-

p-

•

,

Cada concorrente fará 35 liras,
que indicará na sua resposta (ex.:

0-0"43
!-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A BATALHA NAVAL

E-AR
C-A'I062

Umpo horizonte que relampeja,
dia sereno, calma sobeja.

(CoItJctl.nea do c/alm. MN Gvaller MarqUfls)

* CONCURSO N.' 172

*: BRíDEGE

5-1

22-19 (a)

5. 30-27 e ganham
(a) Se: .............. 27-23
3. 13-18 e ganham

••••••••••••••••••••

*: PALAVRAS CRUZADAS

*: CONCURSO N.' 170

HORIZONTAIS: 1 -Jacarandana. 2 - Agave; Aisen. 3 - Co; opada; tu. 4 - Aga; Ana; par. 5 - Rola ;
visa. 6 - Ulmanis . 7 - Toda; rama.
8 -iii; Ega; rapo 9 - NS ; Arago; Ru.
10 - Gear; pear. 11 - Antofagasta.
VERTICAIS: 1 - Jacaratinga. 2
- Agogo; Olsen. 3 - Ca; aludi; AI.
4-Avo ; ala; aro. 5- Repa ; er. 6 Anhanga.7- Nada;Ag.8- Dia ;vir;
opa. 9 - As ; pisar; es. 10 - Netas;
Maral. 11-Anuradapura.

1 - Pinta-monos. 2 - Demanda.
3 - Renegado. 4 - Espora/polulal
/ratada. 5 - Cativeiro. 6 - Limpeza .
7 - Tocha. 8- Patola. 9-Chavascada. 10 - Pecar/perca. 11 - Manicaca. 12-Lealeza/R. 13-parolagemo 14 - Mal-avinhado. 15 - Gadanho. 16 - Morenado (remo+dona) .
VENCEDOR: Hernâni Tiago Dias
Lopes, Almada.

Fotografias antigas, inéditas ou curiosas

Oficiais da guarmçao do aviso de 2,- classe
«Gonçalo Velho» que fizeram a comissão de
serviço no Extremo Oriente , n08 an08 de 19401
/41. Em primeiro plano (sentados), da esquerda
para a direita : 2.0 ·t8n. Sá Teixeira. 1. 0 ·teD. Ramalho Rosa (imediato), cap.-ten. João Francisco Fialho (comandante), l. o -teD. AN Basílio Pe-

Fragata cc Comandante Hermenegildo Capelo ))
- Disparo de um torpedo num exercício anti·
-submarino, ao largo de Sines.

reira e 2. 0 -ten. Silva Braga. Em segundo plano,
pela mesma ordem: 2. 0 ·teo. Souto Cruz, 2.0 -teD.
MN Silva Xavier, 2.0 ·teD. EMQ Souaa Fonaec~.
2. 0 ·teD. Leal Vilarinho e g / mar. EMQ Saraiva
Cabral.
(Fotografia tirada no Funchal, na viagem de UIQT8SS0, por Foto
Perestrello)

(Fotografia do l. ~- mar. AD Pedro Manuel FranCQ Pedro)

• •••••••••••••••••••••••••••••

NOS 180 ANOS DO HOSPITAL DA MARINHA

A sua fundação . . , ,

E,utulI do prindpe D. João. em mármore branco, .sculpida em Itália, exposta no átrio da entrada principal
doHo.p/tal d. Marinha.
(FotodeRuiSaJla)
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& Nota de Abertur
Momento alto
o juramento de bandeira
que se realizou na Escola
de Fuzileiros, em Dezembro passado, mais um a que por
amável convite do respectivo comandante tive a honra e o prazer
de assistir, impressionou-me, especialmente, o número do programa em que se homenagearam os
fuzileiros mortos em combate.
Os passos da cerimónia, conforme estabelecido para os três
ramos das Forças Armadas, foram os seguintes:
Toque de silêncio - as forças
em parada tomaram a posição de
sentido;
Toque de mortos em defesa
da Pátria - apresentaram armas;
Toque de alvorada - retomaram a posição de sentido;
Uma voz de comando: Por to-

N

para que, embora esta homenagem fosse dedicada aos fuzileiros
mortos em campanha, ela se estendeu a todos os militares que,
pelos cinco continentes, no mar,
no ar ou em terra, tombaram em
defesa da Pátria. E foram muitos!. ..
E para que esta {(nota)) seja
tão curta e significativa como foi
a cerimónia, termino com o pensamento que ela me inspirou,
face à leviandade e inconsciência
com que muitas pessoas querem
pôr em dúvida a nobreza da vida
militar.
É a voz desses mortos, vinda
do Além, que clama respeito pelo
seu sacrifício. Respeito por eles e
pelos vivos, prontos também a
morrer pela Pátria, se necessáriofoI...

dos aqueles que morreram em defesa da Pátria. Presentes.
... Sempre - responderam to-

dos os militares em parada.
Dispenso-me de explicar o significado de cada um destes passos, por óbvios que me parecem
ser. Chamo apenas a atenção
3

As escalas
dos instrumentos náuticos (II)
m ~rtigo anterior (I) referimo-nos ao avanço tecnológIco dos portugueses no domínio dos instrume ntos náuticos durante a época das Descobertas. Porém, a partir da segunda metade do século XVII , a situação modificou-se profundamente , pois os ingleses e holandeses começaram a ser os grandes senhores da navegação. Em Inglaterra, especialmente. o Board of Longitude

E

desenvolveu uma acção notável que teve , no campo dos

instrumentos náuticos, a concretização de duas invenções
que permitiram navegar com maior rigor e, por consequente, maior segurança: o cronómetro de bordo e o aitante, ambos nascidos no segundo quartel do século
XVIII.
O aitante e os seus sucedâneos quinlante, sextante e
o círculo de reflexão trazem para a medição de ângulos
na astronomia náutica algumas inovações extraordinárias:
1. Permitem a coincidência entre os astros observados ou entre estes e o horizonte ;
2. Uma vez feita a coincidência , esta não se desfaz
mesmo que se balance O instrumento;
3. E por último, e não menos importante , podem ser
feitas medições com um grande rigor. De facto, a
meio do século, a utilização do nónio permite ir até
ao minuto arco.

Mdquilla dedividiresca/as, de 1855, exislenle no Il1SliwloSupeTioT Ttelli·
eo (folo de Reinaldo de Carvalho).
(') V/'r «Revislada Armada~ n. n 172/Jall. 86.
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É natural que esta invenção tivesse tido o seu maior
desenvolvimento em Inglaterra . Assim, começam a aparecer em Londres várias oficinas que apresentam instrumentos de qualidade, não s6 na parte mecânica como na
óptica, devido à incorporação de lentes acromáticas
(1757) que devemos ao inglês Peter Dollond.
Porém, um dos aspectos de maior dificuldade para os
fabricantes dos chamados instrumentos de matemática
era exactamente a graduação das escalas. Jã vimos(2)
como era dividida a escala de um astrolábio, mas nestes
não eram exigidas divisões inferiores a um grau. Nos instrumentos de dupla reflexão, e agora apenas nos referimos aos nãuticos , era necessário atingir, como divisão mínima ,os 10minutosdearco.
Fazer um instrumento bem dividido e ra portanto uma
operação difícil que exigia artistas extremamente competentes. Além disso era um trabalho demorado que tinha
de ser realizado a uma temperatura constante, o que não
era fácil manter numa oricina do século XVIII. Bird , que
foi um conceituado fabricante, escolhia certas épocas do
ano - O princípio da Primavera ou do Outono - efectuando a divisão das escalas de preferência durante a manhã.
Percebe-se agora como era indispensável encontrar
uma solução para este difícil problema. A primeira máquina de dividir circular foi provavelmente construída por
Henry Hindley , de York, por volta de 1739, e teria sido
inicialmente concebida para o fabrico de rodas dentadas
de relógios. Depois, um francês , o duque de Chaulnes,
entre 1765 e 1768, apresenta uma máquina para dividir escalascirculareseoutra para escalas rectilíneas. Porém, foi
em 1777 que efectivamen te apareceu a mãquina de dividir
que obteve a verdadeira notabilidade. Por este facto , e
pela elevada qualidade dos instrumentos que fabricou,
Jesse Ramsden (1735-1800) ficou na história da tecnologia como um dos maiores artistas do seu tempo.
A grande inovação de Ramsden foi a introdução de
um parafuso tangencial a uma roda de 2160 dentes, o que
permitiu alcançar o espan toso rigor de 10 segundos de
arco, 60 vezes mais do que era exigido para um instrumento náutico. Agora era possível graduar uma escala de um
sextante em meia hora , acabando assim um dos maiores
pesadelos dos artífices da época.
Se Ramsden tivesse nascido noutro país teria sido o
único a beneficiar do seu invento. Como nasceu em Inglaterra , quem efectivamente enriqueceu foi o seu próprio
país. Porquê? Porque o Board of Longitude , além de o
contemplar com o prémio de 300 libras esterlinas pela sua
invenção , lhe ofereceu mais f.315, com a condição dele
publicar uma memória sobre a sua máquina de dividir e
colocar-se à disposição de dez dos seus colegas, escolhidos pelo Board, para ensinar a fabricar máquinas equivalentes e a usá- Ias. Esta sábia medida foi uma das princi(')tbidem.

pais razões que explicam o espantoso desenvolvimento
tecnológico e a consolidação do prestígio já então alcançado pelos fabricantes ingleses de instrumentos náuticos.
Além disso, e isto constituiu uma medida de grande estímulo, Jesse Ramsden , e, aliás, Peter Dollond , são feitos
membros da Royal Society, que corresponde à Academ ia
de Ciências dos países continentais onde , como é sabido ,
não tinham entrada os simples artífices.
Não sabemos qual foi a primeira máquina de dividir
que houve em Portugal. Admitimos porém que Jacob
Bernard Haas, que foi contratado em 1800 pela Marinha
e instalado na Fábrica de Cordoaria para aí estabelecer a
sua oficina de instrumentos meteiT!áticos e) tenha trazido
de Inglaterra, onde era artista de certo valor, ou aqui fabricado, uma máquina de dividir. Porém, a mais antiga
máquina de circular de que temos notícia no nosso país
encontra-se felizmente no Instituto Superior Técnico,
(') Ver «O Uso dos lrUlrumenlos Nduticos em Portugal_, comunica·
fdo apresentada pelo autor na V Reunião da Hisrória de Ndutico e de Hi·
drografia, RiodeJaneiro, 1983.

onde pode ser admirada, dado que se trata de uma peça
de alta qualidade("). Fabricada em 1855, em Paris, na firma Froment, foi reparada três anos depois pelo Instituto
Industrial. Descobrimos esta máquina de dividir há cerca
de três anos , graças à gentileza do professor Júlio Montalvão e Silva do I.S.T., a quem agradecemos todas as facili dades concedidas.
A . Estácio dos Reis.
cap.·m.·g.

(') A máquina foi beneficiada em 1982 pelo hdbil arl{fice José Ca/ri·
nho, dusoficinusdo Museu de Marinha.

RECTIFICAÇÃO
No artigo anterior , no penúltimo parágrafo , deve
ler-se «... paralelas equidistantes à escala (onze, por
exemplo , se queremos a aproximação em décimos) e
traça-se .. .».

Terminolo ia Naval
• PLANO DE FLUTUAÇÃO - Plano definido pela
superflcie livre das águas em repouso em que o navio
flutua.
•

PLANO DA LINHA DE AGUA-Plano horizontal .

• PLANO INCLINADO - Leito construido à beira-mar,
e declive, dotado de aparelhagem adequada à alagem
dos navios para efeitos de beneficiação.

• PLENILÚNIO-Lua cheia.
PLUMAS - Cabos ou correntes destinados a aguentar em várias direcções uma antena, a saia da chaminé ,
uma cabrilha, etc.

•

POA - Cabo fixo pelos chicotes nas testas das velas
redondas ao qual se fixa o chicote do amante da bolina.

•

•

Praça armada de sabre cuja missão
é fazer a polícia e vigilância duma coberta ou duma caserna.

POALHA- Poeira leve dispersa na atmosfera.

• PLANTÃO -

POALHO - Nevoeiro de fraca densidade. Chuva
miúda e passageira.

•

• PLATAFORMA - Obra morta, elevada, horizontal e
plana, destinada, amontar. nos navios, equipamentos
para o desempenho de diversas funções. Actualmente
usa-se esta designação para significar a própria construçãoflutuante.

Que por se considerar muito úti l,
principalmente para quem tem
actividades relacionadas com o
mar , o Instituto Hidrográfico
(IH) editou, pela primeira vez,
uma «Agenda Náutica».

Que esta é constituída por uma parte
com informação perm anente ao
longo dos anos, e outra de calendário renovável, em separado.
Que os exemplares de agendas para
1986 podem ser adquiridos, ao

$. Elpídio,
cap.-m.-g.AN

preço de 950$00, directamen te
no IH , Rua das Trinas, 49 1296 Lisboa Codex. podendo se r
enviados à cobrança pelos CIT.
acrescendo ao custo da publicação os do porte e da embalagem.
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros

Daniel
Defõe
Pelo cap.-/rag. Crist61'ão Morei,..

stá longe de ser caso üoico, o do escritor inglês Daniel
Ddõc: mas será certamente um dos mais vincados, entre aqueles autores cujo nome permanece numa relativa obscuridade, enquanto o protagonista de sua história alcança projecção universal, que os anos nâo apagam . Assim
sucede com esse náufrago solitário chamado Robinson Crusoc,
um dos três heróis míticos de que André Malraux caracterizou
os objectivos: Robinson luta com o trabalho. D. Quixote com O
sonho, o Idiota com a santidade. Não significa este paralelo que
Dcfõe lenha chegado na literatura às alturas de Cervantes c Mo-

E

lierc: mas a criação de Robinson Crusoc entra na galeria das que
vencem a distância dos séculos.
Três séculos já passaram sobre a vida de Daniel Defõe . Nasceu em Londres. provavelmente na segunda metade do ano de
1660, tendo estudado na Academia dc Newington Green , dirigida pelo reverendo Charles Morton. professor admirável que viria a contri buir para oestilo literário de Defõe. de uma simplicidade capaz de agar rar o leitor. Logo O seu poema ..The Truebom Englishman.. ( 174 1) , que dedicou ao rei Guilherme de
o.range (que Defõe acompan hou como voluntário no seu desembarque em terra inglesa), terá sido a obra mais vendida entre
todas as publicadas até então cm Inglaterra . Comerciante três
vezes falido, pannetista cujo folheto satfrico ..The Shortest Way
With the Dissenters,. (1702) o levou à prisão, e ao castigo infamante de lhe cortarem as orelhas na praça publica, político acusado de espionagem a soldo de vários governos, homem de grande vitalidade para reagi r às situações mais desfavoráveis, entre
perseguições, prisOes e multas. Defôc foi sempre encont rando
tempo para as viagens, a reportagem , a direcção do periódico
.. Review,. (cuja publicação sustentou de 1704 a 1713) , a leitura
e a escrita: o seu livro .. Memoirs of Sundry Transactions From
the World in the Moon,. serviu de inspiração a Swift para as céle·
bres .. Viagens de Gullive ....
Mas é aos 59 anos, quando decide abandonar a política,
que Daniel Defõe se empenha como eseritor. Em 1715 publica
..The Family Instructor,.. a mais popular das suas obras didácticas. E cm 1718. impressionado pela história verídica do marinhciro escocês Alexander Selkirk, que se incompatabilizou com
o capitão. e desembarcou da galera .. Cinque Ports.. , com a sua
bagagem. na ilha dcserta de Juan Fernandez, onde viveu solitário quatro anos e quatro meses, Daniel Oefõc escreve esse livro
que lhe alcançaria a imortalidade: .. A Vida e as Surpreendentes
e Singulares Aventuras de Robinson Crusoe. de Iorque. Marinheiro... Um livro cm que, pelo seu tema popular, se omitiu na
primeira edição o nome do autor, não fosse com isso macular
oscu prestígio de homem de letras ...
Até à sua morte, ocorrida cm Londres, a 24 de Abril de 1731.
Dcfõe manteve-se, apesarda saúde enfraquecida, em plena actividade como escritor: no ano de 1722, viu publicados .. A Joumal
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Nlllionll/ PO'''lli! Gllllf"Y' London.
(Gro~ur{l adida pf'lo Sf'rv,'ÇQ d" DocumtnloçtJo do «Diário df' NOIldO$»)

of the Plague Yean. , «Colonel Jack,. c a famosa .. Moll Aanders,.. E dois anos volvidos surge «ROll:an3>O, o seu mais importante romance. Defõe tem o dom de fixar o leitor: escreve na
primeira pessoa, entra no espírito das suas personagens. que são
em regra homens e mulheres colocados em situaçócs não usuais
e, de uma forma ou de outra. solitárias, seres humanos que têm
de batalhar para sobreviver.
«Robinson Crusoe» é o expoente máximo dessa siluação: na
forma como as traduções, as imitações. as adaptaçôcs e até as
falsificaçõcs logo se muhiplicaram por todoo mundo. está a prova da universalidade do tema: a vitória do trabalho do homem,
que cada dia tem de vencer, tenazmente, as dificuldades que lhe
coloca a natureza, cqucos marinheiros tão bem conhecem. Ain·
da que Dcfõc não tivesse vivido ambientes ell:óticos como os da
ilha onde fez desembarcar Robinson Crusoe. e os tivesse inven·
tado no seu gabinete. documentando-se na aventura de Selkirk.
e em relalOS de viagens c histórias de naufrágios, o seu livro alcança surpreendentes dctalhes e minúcias, que lhe dão um cunhode veracidade experimentada.
Deill:amos os leitores da Revista com passagens que relatam
o naufrágio, e como Robinson Crusoc se achou na ilha desconhecida e deserta. e nela começou a fazer as cousas mais neeessárias, como uma mesa e uma cadei ra , para "poder disfruta r os
pequenos conforlOs que linha no mundo». e escrever o seu diário, que só durou enquanlo teve ti nta ... e que apetecia podermos transcrever inteiro. scm perder uma só dessas páginas apaixonantes, em que um náufrago sobrevive na exaltação solitária
da imaginação. que leva ao progresso reinventado.

De «ROBINSON CRUSOE»

(1718)

Nesla conjunfllra, o imediato do nosso
navio, com a ajllda do resto da tripulaçdo,
colIsegllÍlI passar o escaler por cima da
borda e metemo-nos fodos Iá,- éram os
01lze, e. deixam/o arriar o escaler, entregámO-IIOS à misericórdia de Deus e à fúria do

mar,' pois q/lf!, apesar de a tempestade ler
afrouxado consideravelmente, o mar uin-

da atingia alwras rerríveis nus vagas que se
abonam sobre a cOSIa, testava no ponto em
q/lf! se IIle podia chamar, como fazem os
Holandeses, den wildzee.
Nesla a/l/lro, as nossas perspectivas
trUIII milito sombrias, visto que v{amos
perfeitami'nte que, com aquele mar, o escaler não consegl/ia resistir e ser;a inevila·
ve/lllenll! afundado. Quanto a armar a
I·ela. não a {{"Iramos t, se a tivéssemos,
lião podramos utilizá-Ia: por isso, remá//lOS em llirecção a terra firme, embora
com os corações oprimidos, tal como ho//Iens dirigindo-se para a execução; pois
lodos sabiamos que mala escalerchegasse
perto da costa seria feilo em pedaços pela
rebefl/ação do mar. Contlldo, en/regámos
o sol"oção das nossas almas a DeliS o melhor poui"e/ e, como o "en/o nos empllrrava para lerra, acelerámos a noua des/rl/içiJo com as /lassas mãos, remaI/do
com o podlamos em direcção à cosia.
Com o era a costa, rocha 011 areia. escarpada 011 rasa, não sabiamos; a línica esperança que rlIzoavelmefl/e podíamos ler
e 1I0S dava uma sombra lle hipólese era
que podia acomecer ell/rarmos numa baía
011 golfo, ou na embocadllra dum rio, em
que por sOrte pudéssemos meler a nossa
embarcação, ou então abrigarmo-nos do
"enio com a lerra e chegarmos a águaJ calmaJ. MaJ nada dislo se concrelizava; pelo
comrário, qllamo mais nos aproximá"amos da costa, a terra ()areeia ainda mais
alerradora que omar.
Após /erm os remado, ali, melhor, sido
lel'ados cerco de légua e meia, pelos nossos
cálculos, uma onda furiosa, do 10monllO
duma mOnlonha, "indo por trás de nós, le,,01l-II0S a esperar o coup de grace. Resumindo, apanhOU-liaS com 101 ímpelo que
"irOlI o escaler imedialamell/e; e separou-nos 1160 só do escaler como uns dos ouiraS, lião nos dando tempo sequer para dizer: Oh, mell Deus!, pois fomos engolidos
no mesmo inStallte,
Ningl/ém pode descrever a confusiJo
do meu espfrilo lia m omenlO em que mergulhei; pois, apesar de nadar muito bem,
não consegui li"rar-me das ondas para respirar, até que a onda qlle me dirigiu, ou,
melhor, carregoll comigo um grande bocado lia direcção da costa, lendo rebemado, retrocedeu e me deixou em lerra, pralicameme a seco, mas meio mariO, devido
à água que bebi. Tinha tanta presença de
esp(ri/o como falta de ar, pois, vendo-me
muito mais perto da costa do que seria de
esperar, pus-me de pé e tentei dirigir-me a
terra o mais depressa possível, anles que
Olllro onda "lesse e me levasse de ~ovo,
A última destas vezes ia-me sendo fatal, pois que a água, tendo-me /e"ado
como ameriormente, pôs-me de 110"0 em

terra: mas atiralldo-me co",ra /mla rocha
e com tanta força qlle me deixoulfesmaiado e sem possibilidade de prosseglll'r 1/0
meu sal"amenlO, visto q//e a paI/cada,
apanhaI/do-me o flanco e peito, me lirou
a respiração; se li"esse "oltado imediata//Iell/e, teria ficado sufocado com (I água;
mas reC/lptrei 11m pouco ames da "alta das
olldas, e, velldo que podia ser caber/o noI'ameme, resol"i segurar-m e com força a
lima rocha e suster a respiraçiJo, se possível, ali à relirada das águaJ: como as ondas já não eram tão gralldes eestando mais
perto da terra firme, seg/lrei-me Olé a olldo
passar, e então corri de 1101'0, o que me levou tão perto da beira-mar que a Ollda seguil/te, embora passasse po r cima de mim ,
já lião me e/lgoliu de forma a poder-me leI'ar, e 110 corrida segllill/e cheguei a lerra
firme, a I/de, para me/l descol/so, lrepei
aos /Jellhascos da costa e m e deixei cair sobre a erva, livre de perigo e fora lIa alcal/ce
da água.
Estava, portalllO, em terra e a salvo, 110
costa, e comecei a obser"ar e a dar graças
a Deus, por a mil/ha vida ler sido salva
duma sitllação que minuto$ antes era complelamente desesperada. Creio ser absolutamellle impossí"e1 txprimir em palavras o
lxtase e os Iransportes de afma q/lando se
pode dizer que se é retiradosal"o da sepultIlra; e não me admira agora o cOSlllme de,
q/londo um malfeilor que já lem o baraço
ao pescoço e t amarrado e n o mamemo da
execução ablém um perd60, dizia eu, não
me admiro que lhe le"em um médico ao
mesmo tempo que lho anunciam, para que
o médico o sangre n o momento em que lho
fazem saber, para que a Surpresa não lhe
rebente o coração eo deslrua:

°

Porque as alegrias súbilas, como as
penas, baralham no inicio.
Andei sem rumo nu COSIa, elevando as
miJos e todo o corpo, como direi, absor"ido lia contemplação da minha sol"ação,
fazendo mil gestos e maneios que lião consigo descrever, pensalldo nos meus comaradaJ, que se tinham afogado, pois que
não havia um único sal."o, excepto eu, "isto não os ler tomado a ver, ou qualquer si1101 deles, a não ser trls chapéus, um boné
e dois sap%s desirmanados,
Fixei o meu olhar no barco ellcalhado,
qlle, qualldo a espuma e o rebelltardas ondas eram allOs, lião conseguia "er, e ele es10"0 tão 10llge que pensei: Deus!, como foi
possivel eu chegar a terra?
Depois de ter confortado o espírito
com o lado bom da minha situação, comecei a observar à minha volta, para ver que
espteie de lugar era aquele e o que seria
preciso fazer em seguida; e em bre"e o
meu alí."io diminuiu e ch eguei à conclusão
de que, em resumo, linha tido uma lerrível
salvação; pois estava molhado e não tinha
rOllpas para mudar, nem nada para comer
ou beber que m e pudesse confortar, nem
"ia nenhuma oportunidade à minha frente
que não fosse morrer de fom e ou ser devorado pelas feras; e o que me afligia mais
era não ter nenhuma arma, fosse para caçar e matar qualquer animal para alimen-

la, 011 para me defender de qualquer outro
que me quisesse para sustento, Resumindo, ntio linha comigo nada mais que uma
faca, um cachimbo e um pouco de tabaco
numa caixa; eram todas as millhas pro"isões, e isto lançou-me em terr[vel desespero mental, de foi forma que por momentos
corri como se fosse louco, Como a lIoite
esta"a a cair, com ecei a pensar, decoração
apertado, qual seria a minha sorte se hou"esse feras nesta região, sabendo que à
noite elas saem sempre à procura de presa,
Tudo o que me podia servir de refúgio
era uma ár"ore grossa e ramoso , semeIhallle a W1I abelo, mas espinhosa, que se
elevava ali perto, e deeidi passar lá a lI oile,
e "er no dia seguime de que morte lIa"ia de
morrer, pois não "ia hipólese de vida; liIlha -me afaslado cerco de duzentos melros
da beira-mar, para "er se encOlllrava ágllO
pOlável, o que acomeceu, para minha alegria; e, telldo bebido e poSIO /1m pouco de
tabaco na boca poro disfarçar a fome, fui
para a árvore, e, lelldo subido, arranjei-me para {icar instalado de forma que, se
adormecesse, não caísse; e, lendo cortado
11m pequeno pau, como um cacete, para
me defellder, illstalei-me e, como estava
muilo fatigado, adormeci rapidamellte, de
tal m odo que supollho poucos o poderiam
fazer lia mill/IU silllação, e ellcol/lrei-me o
mais recO/rlortado possível com ela do que
poderia alguma "ez supor.

Quando acordei, já era dia claro, o
tempo tinha aberto ea tempestadeamaillado, e por i.uo o mar não eslava ellfurecido
e ele "ado como dallles; mas o que mais me
surpreendeu foi que o barco til/ha sido libertado do bal/co de areia o/lde estava, decerto pela maré, e tinha sjdo trazMo d/Irante a IIoile, para mais 011 mellos o local
do rochedo que já mencionei, ollde tinha
estado Ião aflito, por ler sido atirado COIItra ele; is/o era mais 011 me/los a uma mil/ra
do lugar da costa onde eu estava, e o barco
parecia aguentar-se aillda direito, e desej,,;
estara bordo, pois, pelo menos, obteria algumas coisas que me seriam úleiS,
Qualldo desci do meu alojamento 110
ár."ore, olhei à minha volta de novo, e a
primeira coisa que vi foi o escaltrem terra,
cerca til' d.lOs milhas à ",inha direita. AIIdei quanto pmle pela beira-mar para chegara ele, mas encontrei uma enseada e"tre
nós, que tillha cerca de meia milha de largo, e retrocedi de momellto, estando mais
ill/eressodo em chegar ao /lavio. onde espera"a ellcOntrar algo para a minha imediala subsistincia.
Um pouco depois do meio-dia achei
que o mar esta~'a muito calmo e a mari
baixara tafllO que podia chegar a 11m quor·
to de milha do barco, e e"tão semi a/lllle,,·
tar a minha tristeza. pois I,ia que, se tl ..lssem os fica(lo a bordo, ter-I/os-íamos sl/fI'o
todos, qllerdizer, leríamos IOdos c/I/:'gl/do
o terra, e eu lIáo seria Ião miserál'e! como
era, pois eSfa~'a completamellle desrilllido
de cOllforto 011 compa"IIia: isto [ez-ml! I'ir
aJ Idgrimas aos olhos, mas, COI/lO lle 1'011-
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Filatelia
AS NOVAS EMISSÕES
DE SELOS PORTUGUESES
NATAL 85 - Porque os artistas
do perfodo medieval, principalmente
os pintores, concentraram a sua ae·
tuação nos temas bfblicos, e ainda

porque imprimiam nos elementos ra·
presentados a sua própria interpretação, é natural terem invadido o mundo da arte com maravilhosas peças
de inspiração religiosa.
Há muitos anos que alguns palses começaram a emitir selos do Na-

tal, e hoje são muitos os que produzem, no fim de cada ano, tão interessante material filatélico. Os selos reproduzem, quase sempre, obras de
grandes autores, e por isso constituem um belo conjunto de miniaturas. Prestam-se a um arranjo com

De «Robinson Crusoe»
(ronliolJlIÇão d."..7)
CD

me serviam, resol",i, se possívd, ir ao

navio, eentão despi-me. pois o tempo estava muito quente, e fiz-me ti água; mas,
quando cheguei ao navio, o minha dificuldade era grande em subira bordo, visto ele
estar em terra, e muito fora de águo e não
haver nada ao meu alcance que me permitisse subir para ele. Nadei ti sua volta duas
veus e ti segunda vi um pedaço de cabo,
que imagino não ter visto à primeira,
pendurado na amarra e baslan/e baixo,
de modo que com grande dificuldade
consegui agarrá-lo e entrar no castelo (ie
proa do navio. Aqui descobri qlle o barco
estava arrombado e tinha muita água no
porão, mas, como eslava de ladosobre um
banco de areia dura, ou, melhor, de Urra,
a popa eSlava quase em cima do banco e
a base da proa quase na água; o que quer
diur que as alhetas estavam livres, e tudo
o qlle lá havia estava seco; porque podem
estar certos de que o meu primeiro movimemo foi ver o que estava estragado e o
que estava em condições; e primeiro descobri que todas as provisóes do navio estavam o seco e sem a água lher ter chegado,
e, como estava com vontade de comer, fui
à arrecadação do pão e enchi os bolsos
com biscoitos, e fui comendo enquanto revistava o reslo, pois não tillha tempo a per(ler; também encOnlrei rum na cabine
principal e bebi um bom trago, de que precisava bastante atendendo ao que me esperava. Nesta altura náo queria mais do que
um eSClller, para me fornecer com vários
coisas que previa m e iriam ser necessárias.
E então decidi fazer as coisas que achava mais necessárias, principalmente uma
cadeira e uma mesa, pois que sem estes
móveis não era capaz de desfrutar os pequenos confortos que tinha no mundo;
não podia escrever, comer ou fazer outras
coisas com tanto prazer sem uma mesa.
Pus-me, portanto, ao trabalho; e aqui
devo notar que, se a razão é a substállcia
e a origem da matemática, também, expondo e observando tudo com a razáo e
fazendo das coisas os julgamentos mais racionais, todo o homem pode, com o tempo, dominar qualquer profISSão. Nunca linha pegado numa ferramenta na minha
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vida, e, apesar disso , com tempo, trabalho, aplicação e engenho, concluí que não
havia nada que precisasse que niio pudesse
faur, especialmente se tivesse ferramentos; contudo, fiz coisas em ablllldtmcia,
mesmo sem ferramemas, e algumas sem
mais que uma enxó e uma machadinlla, e
que por cerlO nunca ti"ham sido feitas ossim anteriormente, e claro que com imenso trabalho. Por exemplo, se queria uma
tábua, não tinha outro modo senão abater
uma árvore, pousá-Ia d minha frente e desbastá-Ia com o machado de ambos os Io dos, até ficar filia como u"!a pranclla, e
então alisá-Ia com a enxó. E verdade que
por este método só podia obler uma tábua
duma árvore inteira, mas para isto não havia remédio a lião ser a paciéncia, o mesmo que para a enorme qllantidade de tempo e trabalho que me levava o fazer 111110
tábua ou prancha. Mas o meu tempo e trabailio não tinham valor e, porlO/l/O, 101110
dava que os milizasse duma forma como
doutra.
Contudo, fiz uma mesa e uma cadeira,
como dwe. em primeiro lugar, e estas fi·bu com pequenos pedaços de tábua que linha 'razido do barco, na jangada. Mas,
quando arranjei algumas tdbuas da forma
indicada antes , fiz prateleiras grandes,
com a largura de qllOrellla e cinco cemimetros, umas por cima das outras, a toda a
largura dum dos lados da caverna, para
arrumar IOdas as minhas ferramemos, pregos, ferros e, em resumo, para separar IOdas as coisas nos seus lugares. para poder
facilmeme encomrá.las; enterrei pedaços
na parede da rocha para pendurar as minhas armas e lUdo o que se pudesse pendurar.
Por tudo islO, tivesse a minha cavemo
sido feita para exibiçáo, parecia ser um armazém de abasteômento de /Ilda o que
seja utilidade, e tinha tudo tão à mão que
tinha grande prazer em ver os meus bens
tão arrumados, e principalmente ao I'erificor que a existblcia era tão grallde.
Foi emão que comecei a mallll!( 11m
didrio. pois até ai linha estado Ião ocupa·
do, e não só com o traballlo mas também
com o estado de espirita deplorável, que o
diário ficaria cheio de coisas nescias. Por
exemplo, teria dito isto: «30 de Setembro.

Depois de ter chegado a terra e tendo escapado de morrer afogado, em vez de agro·
decer a Deus o ter-me salvo, tendo primei.
ro vomitado, devido à grande qUOIllidade
de água salgada qlle linha ido para o meu
estômago, e tendo recuperado um pOlICO.
corri peJa costa. torcendo as mãos e balendo 110 cabeça e na cara, bradando a minha
miséria e chorando 'estou perdido, perdido', até que, cansado e desfalecido, fui
forçado a estender-me no chão para re·
pOllsar, mas sem OIuar dormir, com medo
de ser devorado".
Alguns dia., depois e após ter eSlado a
bordo do barco e trazido tudo o que cOl/segui, não pude, cOlI/udo, evilar ir até ao
cimo dum mame eolhar para mar, na esperança de ver um barco, e emão imaginei
que muito ao 10l/ge via uma vela, alegrei-me com a esperança, e, depois de lerolhado fixamellfe Olé ficar quase cego, vollei e
sellfei-me, chorando como uma criança, e
assim aumentava a minha desgraça com a
minha loucura.
Mas, tendo ultrapassado IIIdo isto
dllma cerla maneira e lendo arranjado
casa e habitação, feito uma mesa e lima cadeira. e tudo tão agradável como pude, comecei a fazer o m eu diário, do qual vos
dou aqlli uma cópia (embora lUdo iSlo volle a ser conlado nele) do tempo qlle durou,
pois. por não ter mais 1;'lta. live de o abandonar.

°
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DIÂRIO

30 de Selembro de /659. Eu. pobre e
misero Robinson Crusoe, tendo nallfragado durante uma terriveltempeslade ao largo. dei a terra nesta desolada e desl1en/llrada ilha, a que chamei ,,/lha do Desespero", tendo todos os outros membros da
componha morrido afogados e lelldo ell
estado muiro perto disso.
O resto do dia gastej-o alOrmel1tando-me com a situação desesperada em que fi·
cava, ou seja, não tinha comida, nem casa,
nem roupa, nem arma, nem Silio para
onde ir, e, náo esperando nenhum conforto, não via sendo a morte à minha frente ...

(Da tdjf40 dt PublicQt;Ms Europu-Amirjw,
coltcÇdo Uvrosde BoIsolI.- /08)

muito interesse para os filatelistas
dedicados aos temas religiosos, embora não sejam, por si só, capazes
de permitir o desenvolvimento dum
trabalho filatélico verdadeiramente
dimensionado. Mas, parecendo
preocupados com o vazio deixado
pelas emissões do Natal, algumas
administrações postais passaram a
fazer as chamadas emissões da
Páscoa. Então, sim, tornou-se possível a elaboração de trabalhos com
maior profundidade, artlstica e filatélica, onde a beleza é o elemento preponderante.
Os amantes da arte podem ter,
em presença duma colecção de seIos de Natal e Páscoa, a noção do
que será visitar um grande e diversificado número de galerias, principalmente se a colecção for bem estruturada. Consideramos mesmo uma
das melhores maneiras de, dispondo
de importâncias relativamente pequenas, se reunirem, num álbum
pouco volumoso, centenas de reproduções dos principais exemplares
que, a par da exorbitância em que
estão avaliados, se encontram dispersos nos grandes museus mundiais, e são, por isso, de difícil acesso
à maioria das pessoas.
Os Correios portugueses fazem
também emissões do Natal que, no
nosso entender, se podem considerar muito boas, tanto no aspecto artistico como no filatélico. Os selos
que reproduzimos são os da emissão portuguesa do Natal de 85 e .. reproduzem dois pormenores do livro
de Horas de O.Manuel, exemplar
que se integra no mais rico período
da iluminura portugesa entre 1495 e
1557 e que faz parte do acervo do
Museu Nacional de Arte Antiga».
Os selos, com taxas de 20$00
e 46$00, representam, respectivamente, versões do Presépio e Adoração dos Magos, naturalmente segundo as interpretações dos auto-

res. O carimbo de 1. 0 dia de circulação representa, ainda que num desenho muito simples, a Sagrada Família por alturas do nascimento de
Jesus.
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PLANO PARA 1986

É natural que os coleccionadores
de selos portugueses tenham necessidade de saber, com alguma antecedência, o número de emissões a
realizar em cada ano, e ainda quais
as temáticas que se iniciarão ou terão continuidade. Para isso os CTT
têm enviado, principalmente aos órgãos capazes de as difundir, circulares com o plano das emissões do
ano seguinte. Preocupados em assegurar a qualidade, técnica e artfstica, dos selos aemitir, e, como é natural, em não produzir quantidades dif[ceis de absorver, continuam a fazer
emissões cujo número total de selos
está de acordo com a orientaçâo dos
anos anteriores. Dão realce a uma
emissão relativa aos Brazões e Castelos de Portugal que, numa primeira
fase, abrangerá todos os distritos do
pais.
Para o Continente serão então
emitidas:

• Como eventos de âmbito nacional: Datas Históricas de
Portugal (500 Anos das Viagens de Oiogo Cão e 150
Anos da Criação das Academias Reais de Belas Artes de
Lisboa e Porto) e Comemorações (Centenário da Criação
dos Primeiros Cartões Postais - Dia do Selo, 75. 0 Aniversário da Guarda Nacional
Republicana e 50.0 Aniversário da Ordem dos Engenhei·
ros).
• Como eventos de âmbito internacional : Azenhas de Portugal - Lubrapex 86, Ano In-

ternacional da Paz, Integração de Portugal na CEE e a
habitual Europa - Conservação da Natureza.
• Como emissões de âmbito
documental e temático: Brasões e Castelos de Portugal ;
O Cavalo Português - Lusitano, Alter, Sorraia, Garrano;
Passagem do Cometa de Halley e Centenário do Automóvel.
• Como emissão base: Arquitectura Popular Portuguesa
-2.° Grupo.
Serão também emitidos para os
Açores: Europa 86 - Conservação
da Naturéza, Arquitectura Regional e
Transportes Típicos dos Açores.
Para a Madeira serão emitidos:
Europa 86 - Conservação da Natureza, Espécies Marinhas da Madeira
e Fortalezas.
As emissões de Macau são: Signo Chinês do Ano Lunar - Ano do
Tigre, 4.° Centenário da Elevação de
Macau a Cidade, Instrumentos Musicais Regionais, Meios de Transporte
Tradicionais - Barcos de Passageiros e 10.0 Aniversário das Forças de
Segurança de Macau - Fortalezas
de Macau.

Marques Curado,
l.o·ten.SG
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Navegadores eMarinheiros (2)
aIa publicarmos o artigo uNavegadores e Marinheiros na Toponimia Nacional» , Revista da
Annada 0,° 161/Fev. de 85, baseámo-nos em informações fornecidas pelas câmaras municipais e ou-
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tras entidades, como referimos então.
Vasculhando agora o processo, encontrámos algumas informações que julgamos de interesse divulgar,
começando pelos monumentos existentes dedicados

a navegadores e marinheiros portugueses e que
constam não s6 do processo, mas também de artigos
e notícias publicadas na Revista da Armada.
Abrimos a série com Macau, minúsculo território
chinês, sob administração portuguesa, com negociações à vista para regressar à completa jurisdição da
RepUblica Popular da China.
((Macau, três gotas de t erra mergulhadas no lodoso delta do rio das Pérolas, hoje como ontem, depende fundamentalmente das actividades ligadas ao
mar.
• Macau, estuante de vida, revela nos monumentos e toporúmia de grande nÜJDero das suas artérias,
o reconhecimento dos seus filhos pelo contributo!mpar de marinheiros ilustres, que se distinguiram nas
etapas de achamento e desenvolvimento deste porto,
contribuindo para que as culturas em presença encontrassem abrigo para os tufões da história, desabrochando num tecido social complexo e matizado de
mistério (. ..). 11
Estas são palavras do capitão-de-fragata João
Manuel Velhinho Pereira Nobre de Carvalho, capitão
dos portos e presidente do conselho de administração da Obra Social dos Serviços de Marinha de Macau, no prefácio do opUsculo . Antigos Navegadores
e Marinheiros ilustres nos Monumentos e Toporúmia
de MacaulI , editado por aquela Obra, em 8 de Julho
de 1984.
As fotografias que publicamos, bem como os textos , são transcritos, com a devida vénia, desse opusculo.

Monumento d. Va.co da Gama
. No centro da Alameda Vasco da Gama, ergue-se
um pedestal de granito, encimado pelo busto de
bronze de Vasco da Gama. Este foi projectado e m
1898, por ocasião da celebração do IV centenário do
descobrimento do caminho marítimo para a índia. No
entanto, as obras s6 começaram em 1907, fazendo-se
a inauguração do monumento a 31 de Janeiro de
1911 . O busto é da autoria do escultor Tomás da Costa, que se serviu de um retrato existente no Museu
Nacional de Arte Antiga.
«Na face anterior do plinto está embutido um baixo-relevo de mármore representando o Adamastor,
as naus agitadas por uma tempestade, e Vénus empunhando uma trombeta a dirigir-se a Júpiter para in-
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terceder pelos lusitanos. No segundo corpo, aparecem os baixos-relevos dos instrumentos náuticos.
«Eis a acta dacerlm.6nia:
cAos trinta e um dias do ml§s de Janeiro do ano de
1911, nesta cidade do Santo Nome de Deus deMacau
e Avenida Vasco da Gama, sendo govemador interino o segundo-tenente da Armada Alvaro Cardoso de
Melo Machado, presente a este acto, bem como os
Conselhos do Govemo e da Provincia, o Leal Senado
da CAmara, corpo consular estrangeiro, oficiah'dade
da Estação Naval, oficialidade, os membros das anti·
gas comissões e subcomissões dos festejos do 4. o
centenário da fnma, todo o funcion6hsmo civil, mili·
tar, eclesiástico e cidadãos, residentes nesta cidade,
formada a guarda de honra por uma força da guarnj ·
ção da Canhoneira Pátria, se procedeu à inauguração
do monumento por iniciativa e proposta da comissão
executiva local do 4.<> centenário do descobrimento
do caminho marftimo para a lodia , em sua sessão de
3 de Fevereiro de 1893.

eNasco da Gama. comandou a expedição que realizou a primeira viagem marítima da Europa à Ásia.
Largou do Tejo em 8 de Julho de 1497 e alcançou Calecut em 17 de Abril de 1498. Feito dos mais ilustre
nos Anais Marítimos. a descoberta do caminho mari-

timo para a Índia contribuiu de forma decisiva para o
progresso da humanidade. II
Jfon~ento de Jo~e AJvBre.
«No aterro da Praia Grande. em frente do Edifício
das Repartições. eleva-se a sua estátua; na base da
frente lê-se: Jorge Álvares. Na do Sul do lado do mar:
primeiro navegador/que apartou à China/ilha de LintinJem 1513. Na do lado Norte: Faleceu na China/ilha
de Lintin/em 1521.
uFoi feito pelo escultor Euclides Vaz, por iniciativa
do Com.'· Manoel Maria Sarmento Rodrigues. Ministro do Ultramar. e inaugurado a 16 de Setembro de
1954. A 3 de Dezembro de 1966. os desordeiros partiram·lhe um braço. esmagaram-lhe o nariz e cortaram-lhe o pé direito e a cruz. Foi tudo restaurado.
"Jorge Álvares veio à China em 1513 (... ) numjunco comprado no Pegu. sendo ele o primeiro português a atingir estas terras do Celeste Império, levantando um padrão em Lintin. segunda diz o Cap. ou
Governador de Macau. Jorge de Albuquerque (sobrinho de Afonso de Albuquerque) em carta ao rei ' ... o
outro hê Jorge Álvares, que vos fiz escrivão, por ser
homem suficiente para isso evos ter ... em outras cousas, como na ida da China, em que foL. feitor de um
junco de Vossa Alteza, e ser o primeiro homem que
pôs marco por Vossa Alteza; foi muito bem recebido;
os chins folgam com nossa companhia'.
(cLintin fica no rio das Pérolas entre Hong-Kong

Monumento de JOTge .Álvares.

e Macau e é-nos grato pensar que Álvares, olhando
à direita. veria o local do futwo Macau e olhando à esquerda, depararia com os picos de Lantao e do Castle
Peak de Hong-Kong. O que ele nem rúnguém poderia
imaginar é que esta sua viagem ia abrir uma nova era
entre a China e a Ewopa e que, sem ela. nem Macau
nem Hong-Kong existiriam. ao menos da forma que
hoje existem. Pouco depois morre o seu filho e Jorge
Álvares sepulta-o nessa llha. junto do Padrão por ele
erecto.
ccEm 1521, Álvares voltou lá pela terceira vez e aH
morreu. indo o seu corpo abraçar-se ao de seu querido
filho.
cc Morreu Jorge Álvares mas a sua memória perdura para sempre. cumprindo-se aquilo que o historiador João de Barros escreveu na sua Terceira Década,
Liv. VI. Cap. II: .... e foi enterrado ao pé de um padrão
de pedra com as armas deste reino. que ele mesmo
Jorge Álvares ali pusera um ano antes que Rafael Perestrelo fosse àquelas partes; no qual ano que ali esteve ele tinha enterrado um seu filho. que lhe faleceu.
E pera (ainda que) aquela região de idolatria coma o
seu corpo. pois por honra da sua pátria em os fins da
terra pôs aquele padrão. não comerá a memória de
sua sepultwa. enquanto esta nossa escritwa dwar'. II

II, imento de João Maria Ferreira
do Amotaral
«No aterro da Praia Grande. frente ao mar, ergue-se a brônzea estátua equestre de Ferreira do Amaral,
da autoria do escultor Maximiliano Alves . Na base
quadrangular. em faces opostas, há dois baixos-relevos das armas reais e duas lápides que dizem: Homenagem da Colórúalao Governador/João Maria Ferreira do Amaral/22 de Agosto de 1849. Na face oposta:
Este monumento/erigido por subcrição pública/foi
inaugurado/em 24 de Junho de 1940/por ocasião das
festas comemorativas/do duplo centenári%ferta do
Leal Senado.
«Nomeado Governador de Macau por dec. de 22-12-1845. Amaral partiu de Lisboa a 13-2-1846 no vapor inglês 'Madrid', apartando a Macau a ?1 de Abril.
«No dia seguinte pôs em vigor o decreto declarando Macau porto franco. medida esta muito acertada;
mas mesmo assim, acarretou-lhe inimigos n o mesquinho meio local.
«A 23 de Novembro de 1849 escrevia ele ao Ministro da Marinha e Ultramar: 'Eu respondo com a minha
cabeça que hei-de cumprir e fazer cumprir tudo o que
humanamente seja passiveI e me seja ordenado pelo
Governo.
ccEle cumpriu, na verdade. e pagou-o com a cabeça.
«Perdera o braço direito no assalto a Itaparica,
Brasil, a 24 de Fevereiro de 1824, quando era simples
guarda·marinha; mas apesar de maneta, sobrava-lhe
energia para lutar contra tudo e contra todos.
tcPara remediar a precária situação financeira, impôs uma taxa às embarcações de passagem e de carga, denominadas '[aitiões' (barcos ligeiros). Em 8 de
Outubro de 1846, revolta dos marítimos dos '[aitiões '
com o apoio dos chineses de terra, mas é prontamente sufocada.
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aPara resisitr a qualquer ameaça, cria o Batalhão
Provisório, que é aprovado por porto régia n. 0 489 de
12-3-1847 e por dec. régio de 10-12-1847. Este Batalhão prestou bons serviços durante 20 anos, sendo
extinto a 18 de Abril de 1876. Como o Senado hostilizava todas as suas medidas, ele dissolveu a Câmara
por porto de 22-12-1847, confirmada por dec. de 29-12-1848.
"Em 1847, manda construir uma fortaleza na Taipa, obra esta levada a cabo pelo teo. Pedro José da
Silva Loureiro, Capitão do Porto, com isto toma posse
da ilha, arvorando ali a nossa bandeira a 9 de Setembro desse ano.
aA 27 de Fevereiro de 1847, manda construir uma
estrada desde a Porta do Cerco até à porta de S. António, dando um prazo até ao fim de Março para os chineses removerem desse local todas as sepulturas.
«No mesmo ano de 1847, iluminou-se a Cidade;
numeraram-se as casas e deram-se nomes às ruas; foi
expulsa a vigia chinesa Hopu Pequeno da Praia Grande que cobrava tributos às embarcações; armaram-se três lorchas que, a pedida do mandarim de Macau,
foram em auxilio do almirante chinês no rio de Heong-San contra os piratas; construiu-se uma muralha de
214 c6vados na Praia Grande e um cais. II
M.doVaJe,
c/abn.

Monumento deJOIJo Maria Ferreira do Amaral.

Breves notícias da Armada
• No âmbito da Direcção das Infra-Estruturas Navais
estão decorrendo várias obras que pelo seu volume técnico e financeiro se devem destacar, nomeadamente a
remodelação da Base Naval de Lisboa, no Alfeire (1.fase), a construção do oleoduto POL LisboalPOL Alfeite,
a remodelação do CITAN (Centro de Instrução de Táctica Naval), a conclusão e entrega dos blocos habitacionais em Santa Rita (Açores) e Peniche e a instalação da
Academia de Marinha na ala Norte do Edificio da A. C.
Marinha.
Estão também em curso diversas obras de beneficiação no Hospital da Marinha, prevendo-se a instalação de
uma câmara hiperbárica e a de uma mesa operatória.
Espera-se para este ano o arranque das obras de recuperação da ala Oeste do Ediflcio da A.C. Marinha,
onde ficarão instaladas as messes e cozinhas, trabalhos
cujo valor estimado é da ordem dos 300 mil contos.
(Do Boletim Jnfomlativoda Msrinha Porl/.JgtHIsB n.• 7/85)

• No âmbito do Instituto Hidrogfafico (IH) é de referir:
A entrega ao Gabinete da Area de Sines (GAS) do relatório referente aos trabalhos efectuados entre Janeiro
e Junho de 1985. A Divisão de levantamentos do IH tem
continuado a manter em Sines um grupo de dez homens
para colaborar com aquele Gabinete na fiscalização das
obras portuárias. Durante aquele perfodo foi efectuado
mais um levantamento da Praia do Norte, numa extensão de 5 km, para controlo sazonal da evolução do perfil
da praia. Foram efectuados também diversos levantamentos hidrográficos para acompanhamento da construção do terminal de carvão e do porto de pesca;
A conclusão de um levantamento hidrográfico, efectuado pela Brigada Hidrográfica n. o 2, entre a foz do rio
Tua e a Barragem da Valeira, integrado no projecto da
navegabilidade do rio Douro, feito a pedido da Direcção-Gerai dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos (sobre a navegabilidade do Douro, ver artigos publicadOS
nos n.ao 122/Nov. de 81, 126/Março de 82 e 150/Março

de84da .RA-);

Aspecto do novo cais de atracaçlo da Base Naval de Usbos, em c;on.
cIusIo, JnlflgfBdo nas obras da 1. · 1SS6 da SUa rtHrIOdeIsçAo.
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A continuação dos trabalhos de campo na Albufeira
da Régua, relativos à utilização do sonar lateral para verificação dos levantamentos hidrográficos efectuados
pelo IH. Estes trabalhos foram executados com o apoio
para posicionamento dado pela Brigada Hidrográfica
n.Q 2 e integraram-se nos estudos para a navegabilidade
do rio Oouro.
(Do Boletim InfofTTl8tivooo Instituto Hidrográfico n." '0/8S)

mSTóRIAS DE MARINHEmos

80-Privilégios
sta é uma das histórias mais
conhecidas da minha gera-

E

ção. Ouvia-se com frequência
a bordo dos navios, a propósitos vá-

rios, num tempo em que a canhoneira, a que aludia, ainda se balouçava

no dorso do mar inquieto.
Chamava-se «Mandovi», e pas-

sou longo tempo da sua vida no Norte. No intervalo dos cruzeiros, estava
fundeada no Douro, onde aliás permanecia temporadas, dadas as inclemências do mar fecharem, com

frequência, uma barra estreita e
difícil.
A guarnição era toda do Norte.
Havia, nisso, vantagem para o serviço. O pessoal , sentindo-se próximo
das famílias, andava mais pronto e
mais contente. Não havia castigos.
As detenções a bordo, a verificar-se,
seriam custosas de suportar. Já não
era o contacto com a terra que se
perdia - e esse. um mal menor. Era
a solidão de bordo mais pesada com
as familias tão próximas.
O navio como que pertencia à cidade. Aos domingos, as visitas eram
permanentes. Juntavam-se pequenas embarcações particulares que,
num vaivém contínuo, traziam e levavam familias inteiras que vinham
ver como era um navio de guerra por
dentro. E a guarnição, amável, ciceTonava o navio todo. Mesmo o alojamento dos oficiais, à popa, era devassado, com permissão do oficial
de serviço.
Muita vez o eléctrico, que passava em frente, a um pequeno aceno
esperava por elementos da guarnição que iam desembarcar. Mesmo
não havendo, como hoje, as pressas
de trãnslto, é de assinalar que os
passageiros não formulavam protestos pela demora, nem exibiam sequer um vago gesto de contrariedade. Parecia que o navio era como
coisa sua. Bem agarrado à terra comum, num abraço estreito de cabos
e espias, com uma guarnição de conterrâneos, a «Mandovi» integrava-se
bem naquele bocado de paisagem ribeirinha. Era, afinal, um bocado do
Porto!. ..
A história que me proponho con-

tar é, de algum modo, exemplo dos
sentimentos fraternos de uma população para com a gente de um insignificante navio de guerrra, cuja importância, a seus olhos, excedia largamente as escassas toneladas do
seu deslocamento.
Aconteceu que, uma vez, por altura das festas do S. João, chegaram
ao Porto uns dois ou três navios de
guerra do programa de 30.
Num dos dias festivos realizava-se um baile numa associação recreativa da cidade. Ao canto do salão, e sobreelevada numa plataforma, a pequena orquestra afinava os
instrumentos. A toda a volta, ao longo das paredes, alinhavam-se filas
de cadeiras, onde mamãs atentas
escoltavam moças casadoiras. Pelos corredores, chefes de família
conversavam em voz alta, entre a fumarada dos cigarros. E os rapazes
novos, prontos a avançar aos primeiros compassos da orquestra, já espreitavam das portas os pares que,
no íntimo, tinham escolhido.
De repente, ouviu-se uma algazarra animada pela escada acima.
Era um grupo numeroso de marinheiros dos navios que, acompanhados pelos da «Mandovi .. - convidados habituais - , se preparavam
para disfrutar uns momentos de alegre convívio.
Entraram para o salão no momento exacto em que a orquestra arrancava, logo arrebatando. sem delongas, todas as moças e não sei
bem se alguma mamã desprevenida.

Os civis, nos corredores, remoeram
a frustração inesperada. A invasão
da maruja comprometia seriamente
as suas expectativas. O prestígio da
farda e a novidade de estranhos decerto despertaria a preferência das
moças, em número escasso para todos. Porém, quando se amorteceram os últimos compassos do «passo-doble" que a orquestra tocara,
um dirigente da associação, solene,
tomou a posição central do salão, bateu as palmas e pediu silêncio.
Formou-se uma atmosfera expectante. Os marinheiros - dos navios e da «Mandovi .. - , perplexos,
ficaram num grupo à parte. Os chefes de família e os rapazes, curiosos,
comprimiram-se nos corredores, junto às portas de acesso. As mamãs,
receosas, e as moças, estas ainda
um pouco ofegantes do ritmo vivo da
dança, como que suspenderam a
respiração.
E foi neste ambiente, um tanto
ansioso, que o dirigente. martelando
aspalavras. proclamou terminante:
-AQUI, QUEMÉOA "MAN06VI· OÂNÇA; QUEM NUM É NUM
OÂNÇAf...
Os marinheiros dos navios, resi·
gnados, buscaram os bonés e retiraram. Só permaneceram os da "Mandovi». Esses , como membros da família, tinham os seus privilégios ...
Silva Braga,
valm

••••••••••••••••••••
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Voz da Abita
CARTAS AO OIRECTOR
Dos nossos leitores e amigos
recebemos a seguinte correspondéncia:

Do .. Pezinhos», cabo M, Lls~
boa, a carta que transcrevemos:
Embora esteja a escrevinharesta
carla em plenas festas do Nata/e do
Ano Novo. que os militares. apesar
de cheios de regalias como apregoam por aI alguns maldizentes, nAo
festejam por falia de possibilidades
materiais, vou falar do Carnaval, por
ser mais ou menos nessa altura do
ano que ela vai sair à luz dodis.
Perlodo propício a divertimentos.
também os miffares, pela mesma razAo, o não podem gOZ8r devidamente. salvaguardados os casos de excepção de perlencerem a famílias
abastadas ou terem enveredado por
caminhos mais fáceis e mais rendo-

de amor pela Marinha, e o arrependimento por a ter deixado quando tinha
o caminho aberto para nela singrar.
Depois, passou pela Marinha de Comércio, teve vários empregos civis, e
acabou por ir parar, como monitor de
informática, aos Serviços Municipalizados de Matosinhos, sempre a pensar na Armada e com grande desgosto de não poder vestir .mais a farda, que conserva (menos as botas,
que lhe roubaram no comboio quando ia para o Porto .. . ).
N. R. - Sabemos já que"'o lIl6 escapa
nada que diga respeito 8 nossa Revista. Nem
mesmo a fita do boné duma fotografia de um
marinheiro que fOi impre$$8 fIO contrario! Sáo
coisas qlJ6 acont6C8m e, desta vez, a culpa

°

nem foi nossa. Se deseja contactar com a/mirante Silva Bra9a, por quem manifesta 9rande amizade e admirBçjo, podemos encarregar-nos disso. Obrigado pelo abraço de Boas-Festas.

sos...
Carnaval, segundo os dicionários, significa, entre outras coisas.
«tempo de folia que precede a Quarta-Feira de Cinzas».
E jll se notam, apesar da antecedência, alguns preparativos. As pessoas verificam se têm em ordem as
roupagens e as máscaras apropriadas. Mas, não é só no Carnaval que
isto sucede. Há pessoas que andam
mascaradas todo o ano, ou mesmo
toda a vida! t só abrir os olhos e ver:
verdadeiros lobos transformados em
cordeirinhos, maquiavélicas personagens armadas em anjinhos... Muita gente mascarada daquilo que lhe
convém!
Pessoas sem máscara, de cara
lavada tal como Deus lha deu, iguais
por dentro e por fora, dizendo o que
lhes vai na alma... são tão diffceis de
encontrar como uma agulha em palheiro...

De José da Costa Florim, ex-monitor do curso de 1954 - nosso amigo e conhecido .. Fadinhos .. - ,
Matosinhos, uma carta, na qual ,
mais uma vez, manifesta o seu gran-

14

De Honório Vieira Teixeira,
Ponta Delgada, uma carta em que
afirma o seu apreço pela Revista, lamentando, no entanto, que ela raramente insira noticias ou artigos relativos aos Açores.
N . R. - Não á deS{JfflZO por essa terra,
como diZ. Pelo contrário, IOdos nós. marinheiros, estimamos os Açores e os açorianos. O
mal
é daqui, mas sim daI. Mandem-nos
noticias do que se passa e nós as publicaremos com muito prazer. Notfclas ou artigOs qlJ6
julgamos mais fáceis de fazer aos que aI es110. Obrigado pelas suas palavras a respeito
da Revista e pelos seus cumprimentos aos
que nela trabalham.

"'0

sa .. e cantou-se a .. Marcha dos Marinheiros .. , sem esquecer os que já
morreram, pelos quais foi guardado
um minuto de silêncio. O autor da
carta incita todos os marinheiros daquele concelho a inscreverem-se
para este ano, com os seus familiares.

De António Manuel F. Antunes
Canas. Amadora. uma carta em que
pergunta a razão porque, num festival de bandas militares, que viu pela
televisâo, apareceram os músicos
da Banda da Armada, bem como os
fuzileiros que também tomaram parte, com jaquetão ou blusa azul e calça branca. Pergunta também porque
se vêem, às vezes, marinheiros usarem uniformes de inverno, no Verão.
N. R. - Quanto à primeira pergunta, esse
unifolme pod6 ser usado em situaç6es diversas, como a qlJ8 indica, bem oomo em pstlldas, rondas em terra, etc. A respeito da segunda: como sabe, nem tOdos cumprem as determlnaç(Jes... e pode, até, acontecer ser peSS081
que chega, vindo de climas frios. Há ainda 0utra pergunta, a qual respondemos que... 010
tem Importàncla, embOra, rigorosamente, nAo
8stejacertO.

•••
)E
De Fernando Cardoso de Oliveira, Castelo Branco, com um grande
abraço aos .. filhos da escola» de Setembro de 1963, aos velhinhos de

Viana, amalta da ferrugem e... a toda

De alguém que não se identificou, da Escola Naval, uma carta em
que fala de um jantar-convlvio de 40
marinheiros radicados no concelho
de Esposende. Apesar de não ser
normal fazer referências a cartas não
identificadas , e esta até veio com
muito atraso em relação ao evento
(17 de Agosto de 85!) , diremos que a
confratemização foi muito animada,
conversou-se sobre coisas da .. Brio-

a Armada; de António Lopes Ferreira
Duarte. Carregal, extensivas para os
.. filhos da escola .. de 15-1-68, para a
guarnição do NAP «Lira» , em 70fl1 ,
e para o pessoal do CDM Sazaire,
73!75; do sarg.-aj. E AA Manuel dos
Santos Baptista, Queluz; de José
Maria Rebelo de Castro, Cabeceiras
de Basto; do sarg.-aj. A AA Manuel
Neves Curado, St.· Luzia de Lavas.

CONVIVIO
Os antigos elementos do Desta-

camento n. °8 de Fuzileiros Especiais
vão reunir-se, no dia 22 de Fevereiro
corrente. para comemorar o 15.0 aniversãrio do final da sua comissão de
serviço na Guiné (1969-71).
Após concentração junto do Portão Verde, no Laranjeira, às OB.45h ,
os convivas seguirão de autocarro

para a Escola de Fuzileiros onde assistem ao seguinte programa: homenagem aos .. fuzos,. mortos em campanha e descerramento duma placa
no Monumento ao Fuzileiro; missa
na capela e visita às instalações da
Escola; projecção de diapositivos e

do filme .. Ao Assalto .. , sobre a nova

vidá do «fuzo .. ; almoço de confraternização.
Os interessados deverão contactar com: cap.-ten. FZ Teixeira da Silva, Av. das Túlipas, lote 34, 11 .0 Esq.
- 1495 Lisboa (tel. 2102698 dos
TLP ou 1971-$ da rede in!. da Marinha); 1. 0 -sarg. FZ Ramos da Silva
(.. Xico»), Rep. do Pessoal do Corpo
de Fuzileiros (tel. 276 10 71 /4); Cabo
FZ Cardoso dos Santos ( .. Saraiva-),
Força de Fuzileiros do Continente
(tel. 2761071 /4) , ou José Duarte
'Afonso (aCigano .. ), R. Correia Teles,
Ediflcio Oeiras, 15.° O - Reboleira
(tel. 494 96 71) .

•••••••••••••••••••
BOAS-FESTAS

(Repr0duç40 da mecM/hlJ cun/JsdB em Dez. de 85, da autoria do cap. -mo-g. Sousa Machado.
com um potTrIfIj JOj do pr6s11p1o do escultor do s4c. XVIII António FtHr9Ira, existente no Mosteiro
da Madre de Deus. em Usboa)
Apresentarsm-nos cumprimentos de
Boas·Festas, que BgI adecemos e rerflbul·
mos, as seguintes IndMduBlidades e organis.

mm"
José Manuel S. Sequeira, Algés ;
Embaixada da República Popular da
Polónia; Ernesto Augusto, Coja;
CINCIBERlENT, Oeiras; Justiniano
Fernandes Chaves, Seixal; Francisco F. Balagueiras, Almada; António
M. Rei, Almada ; major Salavessa
da Costa, do Comando-Geral da
GNR; revista .. Baluarte .. - Secção
Editorial; CTT de Macau ; Joaquim M.
Rodrigues, Almada; IHdio Ribeiro,
Caldas da Rainha; António M. deJesus, Almada; Manuel P. dos Santos,
Odivelas; Gabinete do chefe do
EMA; comandante Canelas Cardoso, director do .. Baluarte .. ; Jorge Manuel R. Fonseca, Rio Maior; oficiais
da Escola de Mergulhadores, Alfeite;
Clube do Sargento da Annada ; direc-

tor e guamição da Estação Radionavai de Porto Santo ; Joaquim M. Azevedo, S. Bartolomeu de Messines;
comandante Martins Soares, director dos Serviços de Marinha de Macau; Jorge Ramos, Vila Chã; Diamantino l.A. de Bártolo, Caminha ;
comandante Horácio de Oliveira ; Armando Borges Pimentel, Lisboa; liceu Nacional da Póvoa de Varzim;
Capitão António Hermenegildo, Avis.
João luis E. Ramos, Vila do Conde; José S. Ribeiro, Vila Nova de Ou·
rém; luis H. Estarreja, Lisboa; Allpio
F. R. Parreirão, Almada; Mário S.
Fonseca, Figueira da Foz; Joaquim
S. Casaca, Lisboa; Maria Manuela
Serrano, Setúbal ; Eurico B. Fonseca, Lisboa; Manuel Vieira, Amora;
António Monteiro, Lisboa; IIfdio Rodrigues, Lisboa; Manuel Ferreira,
Usboa ; Viriato dos Santos, Lisboa;

Armando Romão, Almada; Agência
de Braga da Liga dos Combatentes;
Alice Ramos Martins, Soure; Manuel
S. Fernandes, Esposende; Salustia·
no J. Ferreira, Gavião; almirante
Duarte lopes; comandante Carreiro
e Silva, Escola de Fuzileiros ; sargen·
to Olímpia Vieira, NRP .. João Roby .. ;
José Tavares, Monte da Caparica;
Manuel S. Graça, Colos; J. de Sousa
Teixeira, Oeiras; Manuel M. Pereira,
Avanca; comandante Diocleciano
Mata, Matosinhos ; Manuel S. Baptista, Queluz; Manuel G. Neto, Póvoa
de Varzim .
Ilídio Pereira Marques, Torres
Vedras; António O. Rosales, Oamaia; Ramiro M. loução, Corroias ;
João M. Santana, Lisboa; Joaquim
R. Simões, Odiáxere; eng. o João Rocheta, Lisboa; José l. Ventura, Pero
Pinheiro; Vítor M. de Sousa, Amadora; José António C. Garcia. Vila Nova
de Gaia; delegação de Tomar dos
Serviços Sociais das Forças Armadas; João E. Garcia, Almada; José
M. de Pinho, Vale de Cambra; António O. Ribeiro, Lisboa ; António E.
Cordeiro , Lisboa ; comandante Pinto
Machado, vereador da C. M. de lisboa; Agostinho Fardilha, Esmoriz;
António l.F. Duarte, Óbidos; Joaquim S. Torres, Horta ; Joaquim A.
Gonçalves. Matosinhos; António
F.C. Pinto Santos, loures ; luis M.
Ferreira , Amadora; almirante Fragoso de Matos; António G. de Deus Pinheiro. Ovar; comandante Raul de
Sousa Machado (com a oferta da
medalha que reproduzimos nesto 10eal); Liga dos Combatentes, Lisboa ;
João B. Simões, Mafra; Mário R. M.
Cavalleri, Setúbal; João M. da Fonseca, Coruche; António M. Serra.
Lisboa; José C. e Silva, Póvoa de
Varzim; António Sá Oliveira, Vila do
Conde.
Carlos Peny da Câmara, Lisboa ;
Joaquim de S. Teixeira, Oeiras; Joaquim A. Espadanal, Almada ; António
Gonçalves, Amora ; almirante EMQ
Aquino Azevedo, Lisboa; António B.
Figueiras, Azambuja; Vicente Pires,
Almada; capelão Delmar Barreiros;
coronel Vilhena Ferreira, luxemburdo; Francisco Galhetas, Cova da
Piedade; António J. M. Ferreira . exmar. A 29172, Queluz; José Carlos
C. P. Santos. Aveiro; EMGFA (mensagem do Natal) ; GENERAlMAR
(mensagem do Natal) ; Américo F.
Gonçalves, Matosinhos ; Venceslau
Rodrigues, Almada ; capitão-tenente
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EMQ António Manuel Martins, Ponta
Delgada ; Manuel do Nascimento,
Porto; Domingos F. da Cruz, Monte
do Louro; Mário de A Vilaça, Braga;
António N. Ramos, ex-mar. A, Porto;
1.0 -mar. M 345181, José D. Tormenta Carneiro, Ponta Delgada; Alberto
F. V. Guimarães, Braga; almirante AImeida Costa, Inst. Hidrográfico (com
a oferta de um exemplar da Agenda
Náutica) ; José A T. Corucho, Alfeite;
capitão-tenente FZ Teixeira da Silva;
dr. Manuel Rafael Alves, Alcácer do
Sal; Rancho Folclórico Rosas do
Lena, Batalha ; capitão-de-fragata

MN Joaquim A. Prior ; Tarcínio R.
Fernandes, Porto; João F. de Oliveira, ex-1.°-mar. T 4812, Oliveira dos
Frades; António L. Pereira Martins,
S.Tiago, Riba.
D. Helena Luísa M. Coentro Bonjour, Alfeile; Álvaro Monteiro de Frei·
tas, Lajes das Flores; José Baía, Cacém; cabo·de-mar da ilha do Corvo;
José Luís N. Soares, Arganil; Manuel
Marques Figueiredo, Vale Formoso;
cap.-ten. Carlos Fidalgo e pessoal da
Polícia Marltima e Fiscal de Macau;
Manuel D. Mergulhão, Nazaré; Ramiro D. Terrível, Aveiro; Mário Samu-

dia, Vila Real de Santo António; José
Carreira, Buarcos; 1. 0 ·len. Carmo
Pinto, Lisboa; Manuel da Silva, Fran·
ça; Alfredo Jalles, Amadora; Centro
Gráfico do Exército (com oferta de
calendários e mapa de planeamento) ; c/alm. Malheiro Garcia, adido na·
vai em Washington; António AS.
Gomes, Aguada de Cima; cabo·de·
·mar Alvaro M. de Freitas, Lajes das
Flores; José Marreiros dos Santos,
Canadá; António J. Bispo, Castelo
Branco.

•••••••••••••••••••

I
CASAMENTOS
Temos o prazer de anunciar o ma·
lrimónio dos seguintes camaradas,
aos quais desejamos as maiores felicidades:
2. 0 -ten SE Vítor Manuel Dias
Martins com D. Anabela Ribeiro da
Graça Henriques, em 7·9-85 - Subten. Henrique Duarte Repolho com
D. Maria de Lurdes Sousa Cabrita,
em 26-10-85 - Asp. FZ RN João Luís
Breda Pinho dos Santos com D. Cris·
tina Maria Marques Gonçalves , em
19-10-85 _ I.°-mar. PZV 726678,
Marcial Gago da Silva com D.lsaltina
Gabriela Velho, em 18·8-85 _ 1.0.
·mar. L 185380, José Luis Alves Frei·
tas Vieira com D. Maria Isabel do
Carmo Cruz, em 9·11·85 _ l.o·mar. L
328582, Luís Manuel Vieira Teixeira
Santos com D. Helena Maria da Silva
Teixeira, em 9·11·85 _ I.O·mar. CM
4(X,()82, Manuel António da Silva
Gotescom D. Maria Fernanda da Ro·
cha Freitas, em 9-11·85 _ I. O-mar. FZ
774782, Fernando Manuel de Araújo
Ferreira com D. Maria dos Prazeres
Macedo Rodrigues, em 29-9-85 _ 1.0_
-mar.
410181 , Eduardo Pedro
Baptista Segura com D. Ausenda
Margarida dos Anjos Laborinha; em
)·11·85. I."·mar. ccr 411284, António Jorge Figueiredo Loureiro com
D.Maria Helena Antunes Pereira,
em 4·11·85 • 2."·mar. CM 127384,
Edgar António Martins Fava com D.
Célia Maria A lves Nolasco , em 12·
-1 1-85 . I. o_gr. FZ 739284, Abel Fer·

ccr
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reira Carvalho Coelho com D. Fernanda Maria Patricio Filipe Carvalho, em 2·11-85 • 2. 0 ·gr. M 20 1184,
Manuel Augusto da Silva Vaz com
D. Maria Albina Dias Pinheiro , em
23-11-85 • 2."·gr. 756984, António
Jorge Branquinho Pereira com
D. Maria de Fátima André Mota, em
19-10-85 _ 2. 0 ·gr. FZ 768584 , José
Carlos de Almeida Mendes com
D. Ana Isabel Castanheira de Brito ,
em5-10-85.

Leite _ Cabos-de-marde 1.- cI. António Pires Aleixo, Fernando José
Mendes e João Martins Vaz _ Guar·
da de ] .• cI. da Pol. dos Estab. Marinha Luís Marino, todos do QPMM,
em Dezembrode85.

***********

É com desgoslo que pllrlicipamos
o falecimento dos seguintes camaradas, a cujas famílias apresentamos
.femidas cOlldolências:

PASSAGENS ÀRESERVAi
IAPOSENTAÇÕES
Cap.-m.-g. EMOJoão Luís Duarte Lopes, em 9·8·85.
Sarg.-aj. HE António Santos Carreiro _ Sarg.·aj. T Manuel Jorge
Buco. Sarg.-aj. CM Francisco de JesusSantos. em Dezembrode85.
Cabo SE 461357 , Francisco Maria
de Jesus _ Cabo A 469957 , António
Quintas Galandim _ Cabo SE
475957, Manuel Augusto da Silva Filipe _ Cabo TFH 174364, Francisco
Alexandre Dias - Cabo FZD 10665,
José Romão Silvestre _ Cabo TFD
85465, José Cipriano Morgado Cabo FZ 103769, Carlos Manuel Fer·
nandes, em Dezembro de 85.
Faroleiros chefes Higino Guilhermino da Costa Paiva e Júlio da Silva
Sameiro _ Patrão de costa Artur Pedrosa Gaspar _ Subchefe da PaI. dos
Estab . Marinha Alberto Gomes _
Cabo-da-ponte Eugénio Fernandes

***********
FALECIMENTOS
Cap.-m .•g. RF Policarpo Galeão
Roma, em 3-12-85 _ I.°·ten. SG RA
Cláudio de Assunção Narciso , em 5-12-85 _ 2. 0 -ten. OT RA Reinaldo da
Encarnação Gera ldes, em 5·12·85 •
Sarg.-aj. A RF Cassiano Trindade ,
em 5-12-85 _ Sarg.-aj. H RF Mário
Silva, em 6-12·85 _ I.o-sarg. mec oavo
RF Álvaro Barros Pereira , em 20·6·
·85. L o desp. RF 299727, Joaquim
Nascimento Gouveia, em )3·10·85 Cabo A RF 271128, José Luís Correia, em 24-11·85 _ Cabo M RF
274528, José Gonça lves, em 16-11-85
_ I.°·mar. A RF 299732, Júlio CasIro, em 3-12-85 _ Agente de I.· cI. da
PaI. Maritima Mário de Jesus Ramos , em 15·11·85 _ Aux. de serviços
de P cI. do QPCM Alzina Augusta
Ferreira, em 23·11·85.

***********

vice-chefe do Estado-Maior da Ar-

VÁRIAS

inada _ V /a1m. Eduardo Manuel de

Foram recentemente empossados

nos cargos indicados os seguintes oficiais, aos quais desejamos os maiores

êxitos no desempenho das novas funções:

V/alm. Jorge Rasquilho Raposo ,

Almeida Rebelo da Silva , vogal do
Supremo Tribunal Militar.

*

Aos camaradas indicados, agraciados com as condecorações mencionadas, apresentamos as nossas felicitações:

V/alm. Vicente Manuel de Moura
Coutinho Almeida d'Eça , grã-cruz da
medalha de Mérito Militar _ Cap.-m.-g. MN José Caetano da Silva Maçanita , medalha militar de prata de
Serviços Distintos.

***********

Educação Física
DESPORTO
Após longa ausência de participação nesta secção da Revista, recebemos, com muito prazer, do primeiro-tenente SEG Melo e Sousa o
seguinte apontamento:
PARA A HISTORIA...
Um dos cartões de visita permanente da Armada pertence à equipa
de futebol da Força de Fuzileiros do
Continente que , quer faça chuva ou
sol, em períodos de exerclcios ou
não, tem dito sempre «pronto» às sucessivas chamadas para defrontar
equipas de navios estrangeiros que
regularmente visitam o nosso país.

De salientar a sua correcção, espirita
de equipa e nlvel técnico-táctico bem
patenteado pelos resultados obtidos,
como foi o de 15-0 com que os «fuzos» brindaram a equipa do navio

.. Emer», da Armada irlandesa, num
jogo disputado no relvado do CEFA,
em fins do ano passado.
Bravo, .. fuzos», que tão bem
honrais as camisolas da .. Briosa»!

CURSO DE INICIAÇÃO
EM WINOSURF
Decorreu nos finais de 1985 o
I Curso de Iniciação em windsurl, ministrado aos militares do Batalhão de
Fuzileiros n.01, aproveitando a sua
permanência nas instalações de
Tróia. O curso foi orientado pelo Serviço de Educação Flsica da Força de
Fuzileiros do Continente, sendo de
salientar o êxito alcançado ao longo
do mesmo, pela maneira fácil como
foi adquirida a respectiva técnica de
vela e pelo entusiasmo e motivação
evidenciados pelos instruendos.
Concluiram, com aproveitamento,
84 militares do BF1 que receberam o
respectivo diploma de curso, dando-se assim a possibilidade de iniciarem
a prática desportiva de uma modalidade muitas vezes arredada, por vários motivos, dos portugueses, pos-

Em Tróia. os ~Fuzos. 8IT8ncam com o .,windsurf_ .

sibilitando a formação de uma equipa de windsurf-vela no Corpo de Fuzileiros, ou quem sabe, uma futura
utilização das pranchas à vela em

terrenos operacionais, dada a sua
grande versatilidade em qualquer
tipo de mar.

••••••••••••••••••••
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ABandeira da República
A

ioda ecoavam na cidade de
Lisboa os vivas à República ,
na tarde de 5 de Outubro,

quando a população, aos magotes,
subia a Avenida da Liberdade , em direcção à Rotunda.
Ali foram encontrar, exausto, de
pernas inchadas , montando um cavalo da Municipal, que um soldado de
art ilharia tinha apanhado a vaguear
sem dono, o comissá rio naval Machado dos Santos, herói da revolução.
Com as lunetas encavalitadas no nariz e a farda amarfanhada, procurava
esquivar-se à multidão que o envolvia
e aclamava, dizendo: Deixem-me!
Fomos lodos os que aqui estão. E
apontava para o escasso número dos
defensores do reduto (').

Durante o combate, quando as
balas da Municipal varriam o terreno ,
Malva do Vale, revolucionário que
dirigiu a acção na Avenida , recomen·
dou·lhe que se apeasse e se deitasse
no chão, O que não fez , retorquindo
que era preciso dar o exempIQ(2).

(') DtclarafMs dt Ma/~a do Va/t.
(') Idtm, idtm.

Um dia, estando na espingardaria
Montez, no Largo O.João da Câmara, conheci um carbonário da revolução, Meira e Sousa. Apareceu ali
(donde tinha saído a ca l'abina utilizada pelo professor Buíça , no regicídio)
esfarrapado e alquebrado , com um
papel seguro "na gola por uma mola
de roupa, cheio de assinaturas, estendendo a mão à caridade.
Lamentava-se da sua sorte, lembrando os que, à sua custa e dos que
com ele arriscaram a vida no 5 de Outubro, tinham singrado. E ra ver, dizia ele , os «heróis.. que apareceram
depois da revolução ter sido ganha ..
Era uma verdadeira chusma!
Disse mais que, na embocadura
da Rua das Pretas , dirigiu os revolucionários que fuzilaram a Municipal.
tendo resolvido hastear uma bandeira verde e encarnada, com o signo da
Carbonária, a branco e a meio , bandeira que tinha sido confec:cionada
pela Carlota Moura, que trabalhava
na Casa das Bandeiras, na Travessa
da Palha.
E foi assim que nasceu a actual
bandeira nacional, depois de uma
«guerra» que está resumida nas fotos

que publicamos na capa e na cont racapa deste número da Revista.
A primeira aprovada pelo Governo Provisório e confirmada pela Assemble ia Consti tuinte, foi feita na
Cordoaria Nacional de acordo com O
modelo publicado no «Diário do Governo» de 3O de Junhode 191 t.
Antes, porém , houve a tal «guerra..... A comissão nomeada para estudar os projectos era constiluída
pelo grande artista Columbano Bordalo Pinheiro, jornalista João Chagas, escritor Abel Botelho e primeiro-tenente Ladislau Parreira. Este último tomara parte activa no Comité
Revolucionário da Armada , de 5 de
Outubro.
Quando esta comissão entregou o
seu parecer, «houve mosquitos por
cordas ... Podia lá ser?! Uma cor secundária unida a uma primária sem
outra intermédia! Era uma autêntica
aberração ...
Mestre Columbano, entristecido
com as crit icas, afi rmou que as cores
lhe tinham sido impostas e e le
tentara atenuar o efeito desagradável
que produziam reduzindo a dois
quintos o campo verde e deixando
três para O escarlate , e colocando ainda a esfera armilar de D.Manuell,

,

o dir«tor da
Rtpública.
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Fdbri~

Nacional dt CordOllria, cap.-frag. Anil- Camilo, dirigindo OS Iraballu» da confecç60 da primeira InJndti,a Me/onal da

com o escudo das quinas sobreposto,
na junção do verde e do encarnado.
De facto , Columbano fizera tudo
para quebrar a dureza das cores, uti lizando, para a bandeira, O estandarte
mil itar, envolvendo o escudo e a esfera armilar com uma vergôntea de loureiro, e ligando à base um laço branco
com a legenda de inspiração lusíada:
«Esta é a ditosa Pátria minha amada».
Mesmo com esta explicação, os
críticos continuavam a protestar e
Guerra Junqueiro, um dos mais assanhados. bramava: A bandeira verde e
encarnada é uma bandeira de pretos.
Aliás, tinha sido já decidido em Conselho de Ministros que a bandeira
continuasse a ser azu l e branca, dizia
aindaopoetaC)·
Do Porto , Sampaio Bruno apoiava Junquei ro e, com e le, muitos outros por todo o país.
Eis o parecer de Guerra Junqueiro, enviado de Barca de Alva, onde
tratava das suas vinhas:
A bandeira nacional é a idealidade
duma raça, a alma dum povo, traduzida em cor. O branco simboliza inocência, candura unânime, pureza virgem. No azul há céu e mar, imensidade, bondade infinita, alegria simples.
O fundo da alma portuguesa, visto
com os olhos, é azul e branco.
Desse fundo saudoso, de harmonia clara, do lirismo ingénuo, estudai-o bem, o brasão magnânimo: em campo de heroísmo - vermelho ardente,
sete castelos fortes, inexpugnáveis,
cinco quinas sagradas e religiosas, e à
volta, num abraço bucólico, duas verg6nleas de louro e de oliveira. É o escudo marcial e rural dum povo cristão
de lavradores, que semeando, orando
e batalhando, organizou uma pátria.
(') Raul8randáo, _Mem6rias. -2." vol.

A coroa, que foi do escudo o fecho
harmonioso, converteu-se há mais de
dois séculos numa nódoa sinistra. Rajadas de aurora limparam-se ontem
para sempre. O nobre estandarte não
tem mancha. Glorifiquemos o escudo, coroemo-lo de novo com um dia·
dema épico de estrelas: estrelas de sangue e estrelas de oiro, estrelas que cantem e que alumiem. Substitua-se apenas o borrão infame por um circulo de
astros imortais.

Depois , foram as muitas sugestões para a futura bandeira nacional.
Conseguimos reuni-las, bem como
dois curiosos e jocosos postais, um
com os principais intervenientes do
lado azul e branco e do lado verde e
encarnado (reproduzido no centro da
capa) e outro com uma sugestão destinada a satisfazer «todos os paladares ... " (que será o último a ser reproduzido).
Alberto Cutileiro

•

H-tI •• ·I..;'lrl

•

51mbolo da Carbon6rio.

A Carbonária. que lutara nas ruas
contra as forças monárquicas , apoiava a bandeira da revolução , verde e
encarnada, com a sua simbologia. O
Governo Provisório da República e o
seu presidente , dr. Teófilo Braga ,
aceitaram esta versão da Carbonária,
o que indignou Guerra Junqueiro.
Ao saber disso, o presidente teria
afirmado a respeito de Junqueiro: É
tão judeu que começou por vender
trastes velhos e acabou profecta, ao
que este contrapôs: O Teófilo é tão
avaro que forrou o caixão da mulher
de «Mundos» para não gastar dinheiro e agradar aos jacobinos (').
(') Idem, Ibidem.

N. R. - Tfnhamos projectado publicar
neSle número a reprodução dos 23 poslaú que
compõem a magnifica e rara co{ecçii.o que o
nosso colaborador, pintor A/berlo Cutileiro.
genlilmr:nfl': p6s à no.i5O dÚposiçii.o -5 na copo
e /8 na contracapa. Todavia, o impressúo dr:str:
lrabolho a cons num s6 número ocarrelava uma
dr:spr:sa suplemenlar de mais de uma cr:nleno dr:
comos, ou seja de mois de um terço do CUSIO la'
uzl da impressâo da revúla, o que ultrapassa em
muito o que est6 orçamentado.
Des/e modo, punham-se duas alternativas:
publicar 5 na copa (como linhomos planeado)
r: 0$ reSIOnles no ifllr:rior. o prelO r: branco, ou
fragmenlor o suo reprodução nas cofllrocapas
tWS pr6ximos números. Opl4mos pelo úllimo,
pora poderem sair lodos a cores.
Assim, publiCaMOS nesle número 9 poslois
-5 na capo e 4 na contracapa - e os res/afllt!S
14 suão uproduzidos nas contracapas dos pró·
ximos números.
LegMdaf dlLf nproduÇÔft inserldJlS n9
Cllpil e mr contTIICllpil:

Na copa: tu) cefllro, no pOSIU! que simboliza a queslão da escolha do bandeiro nocional do
Repúblico, viem·se as caricaturas, da r:squerdo
pora o direÍlO. de Sampaio 8runo e Guerra Jun·
queiro, com o bandt:ira azul e branca, e de Te6·
filo 8raga, Anl6nio Jos~ de Almeida e Afonso
Costa, com a bandeiro verde e encornado. Nos
ou/ros poslois, do esquerdo para a direita e de
cima para baixo, as bandeiras do projeclO de
Guerra Junqueiro; a aprovado: o do projr:c/O dr:
Jos~ Pereira de Sampaio (Bruno); o do projr:Clo
docomissão.
Na contracapo, projeClOS de: f - Amónio
M. dr: Sousa. 2 - J.S. Ferrr:ira. 3 - Delfim
Guimarães e Roque Gameiro. 4 - Alexandre
Fonlt!s (2 projr:ctos) .

Foi bom ser marujo por umas horas
A frase em epígrafe é Clde um dos jovens que embarcou numa corveta em Ponta Delgada integrado no
programa OTL-A-85-0cupação dos Tempos Livres,
organizado pela Secretaria Regional do Trabalho e é
bem esclarecedora do entusiasmo dos sete jovens de
Ponta Delgada a quem coube a sorte, entre algumas
centenas, de fazer o baptismo de mar a bordo de uma
unidade navalll.
«Esta iniciativa, a que o Comando Naval dos Açores aderiu, destinou-se a ocupar os tempos livres dos

jovens nas férias grandes, permitindo, quem sabe,
descobrir novas capacidades para uma vocação de
carreira naval.
CIOS jovens, com idades compreendidas entre os
16 e 18 anos, tiveram assim oportunidade de viver a
vida de bordo, desempenhando diversüicadas funções e também de conhecerem as missões que competem à Marinha no Açores.))
(In _Diário dos Açores .... de24·9·B5)
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Heróis do Mar
N

a sequência do nosso conhe-

cimento de marinheiros dou-

tros palses que se tomaram

célebres. começarei por evocar um
modelo exposto no Museu de Mari-

nha, oferecido pela República da Coreia do Sul, conforme aludiu o n,0 96/
ISet. de 79 da .. Revista da Armada»,
Esse modelo, de que publicamos uma
fotografia, denomina-se

navio-tarta-

ruga e dele se orgulha a Marinha coreana do século XVI , por se poder
considerar uma antecipação longínqua e hábil concepção de defesa
couraçada contra os tiros das armas
de fogo portáteis Que, naquele século, os portugueses revelaram aos japoneses.
S6 por isso, tão exótico e singular
navio está próximo da nossa história
marftima, mais do que seria de su-

por.
Como é do conhecimento geral ,
enquanto fomos potência marftima
predominante no Oriente , a nossa
acção na costa e mares da China
não foi além de Macau , sem jamais
nos acercarmos da Coreia, embora
nos tenham desafiado para o fazer,
corno irei expor.

Até à nossa chegada, esses mares eram dominados pelos piratas,
chineses e japoneses (wakó), que se
dedicavam à pilhagem de embarcações de comércio e aldeamentos
costeiros, aproveitando o enclausuramenlo da China Ming que proibia o
acesso e o comércio marítimo com o
seu imenso território. Ali , só o reino
da Coreia possula uma tradição de
defesa marftima, ou seja, um bosquejo de organização defensiva dos
piratas e com a qual nunca tivemos
problemas.
Todos sabem, também, que depois de descobrir o Japão, estabelecemos um monopólio mercantil entre
Macau e a ilha meridional japonesa
de Kyushu , especialmente instalado
em Nagasáqui , até ao século seguinte, situação que os mercadores de
Cantão recusaram a todos os outros
europeus que por lá apareceram : espanhóis, holandeses e ingleses.
A nossa intervenção começou a
desenrolar-se quando no Japão findava um agitado perfodo de guerra
civil - especialmente na ilha principal (Hondo, hoje Honshu) - em que
os senhores feudais se combatiam

pelo domínio da cidade-sede do governo imperial (Heian , hoje Kyoto) ,
situada naquela ilha.
Nobunaga foi o primeiro dáimio a
tirar partido dos nossos arcabuzes e
a iniciar a unificação do poder centralizado. A partir de 1582, Hideyoshi,
seu sucessor e um dos principais
chefes militares, quase almejou alcançar o poder total no arquipélago.
Os historiadores consideram essa figura patética, para além de invulgar
guerreiro, como o Napoleão japonês,
tais as batalhas que venceu para dominar os senhores da ilha de Hondo
e in'vadir e dominar os senhores das
vizinhas ilhas de Shikoku e Kyushu .
Interessado principalmennte no
tráfego que lhe garantiamos com
Macau, tal como Nobunaga, também
ele começou por favorecer a nossa
presença e dos jesuítas, a nós atrelados , cuja acção missionária e cultural teve decisiva influência na vida japonesa, principalmente na ilha de
Kyushu.
Quando Hideyoshi invadiu e dominou essa ilha, era superior dos jesuítas o padre Gaspar Coelho, considerado algo ingénuo e desastrado

,

Modelo do ..navlo-tartaruga» of~ ao Museu de Marinha pela Escola da Marinha Mercante da República ela CoreIa do SUl, cuja r9pHca 9Stél
exposta no templode Chungyulsa, naquele paIs.
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nas relações politicas com tão complexo senhor.
Pouco antes dessa invasão,
aponta-se-Ihe como intempestiva
para os nossos interesses a sua visita ao poderoso senhor no seu castelo de Ósaca, durante a qual este, manhosamente, lhe segredou seus megalómanos planos de invadir a Coreia e de conquistar a China, obtendo
a sua promessa de intervenção junto
das autoridades portuguesas e o
apoio dos senhores de Kyushu convertidos ao cristianismo - o que
alarmou e desapontou os visados.
Durante a invasão e conquista da
ilha o padre Coelho voltou a avistar-se com Hideyoshi , apontando-se-lhe o imperdoável erro de o ter feito
numa fusta portuguesa, que o senhor visitou e inspeccionou, depois
de lhe haver pedido para convencer
o comandante (capitão-mor) da nau,
então fundeada em Hirado, para lhe
trazer a fim de a observar, já que, até
ai, tinham sido vagos e distantes os
seus contactos com os mareantes
portugueses.
O capitão -m~r da nau (Domingos
Monteiro) foi , pessoalmente, visitá-lo
para explicar a sua relutância em levar-lhe o seu grande navio, por desconhecer aquele porto (Hakune), o
Que, aparentemente, foi aceite, sendo o visitante presenteado. O certo é
que, no dia seguinte, Hideyoshi ordenou a primeira expulsão dos jesultas
do pais, no prazo de 20 dias, manifestando embora amizade pelos
mercadores portugueses, caso não
interferissem na religião.
Ao que se sabe, o superior jesufta justificou as acusações feitas e
conseguiu que essa ordem não fosse então cumprida.
Entretanto, neste embuste politico-religioso, Hideyoshi deu a conhecer ao nosso vice-rei da índia e ao
governador das Filipinas o seu delirante projecto de conquista da China
e da Ásia, aliciando-os para a sua
marinha colaborar com ele. Algo desacreditado, o superior jesulta Coelho faleceu no Japão no ano de 1590,
quando o visitador Vagliano - sucessor de Francisco Xavier - fez a
sua segunda visita ao Japão. Dessa
vez como embaixador, era portador
duma mensagem do vice-rei da fndia, formal e vaga, sem alusão a
qualquer apoio naval.
Este breve introito leva a concluir
que assim nos furtámos a dar apoio

INVASAO DA COREIA
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à invasão da Coreia, o que, como se
verá adiante, poderia ter modificado
a história daquela parte do mundo,
sem que esse pais pudesse celebrar
hoje um seu almirante herói do mar.
Desde 1392, estabelecera-se na
penlnsula da Coreia uma dinastia
que, embora tributária da China Ming
desde 1627, se manteve independente até à anexação pelo Japão,
em 1910,
Ora, em 1587, sendo frias as relações nipo-coreanas, Hideyoshi
tentou restabelecê·las enviando-lhe
embaixadores, cujas visitas foram
retribuldas em 1590.
O poderoso senhor japonês afir-

mau-lhes pretender invadir o país do
grande Ming, desejando que a Coreia fosse 8 sua vanguarda, quando
as suas forças ali desembarcassem.
Perante aquela audaciosa pretensão, os coreanos consideraram·na intenção duma abelha pretendendo ferroar uma tartaruga e passaram a informação à China, não se
apercebendo que tal invasão seria,
para eles, como o ataque dum mastim a um coelho estropiado, isto porque a Coreia era uma sociedade
aristocrática e de escravatura rural, e
não dispunha de samurais nem de
guerreiros profissionais para a protegercontraagres5Ões.
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A sua falta de equipamento militar marca essa inferioridade , por não
disporem das mortíferas e maravilhosas espadas dos samurais, nem
dos arcabuzes que os portugueses
tinham levado para o Japão. Porém,
em aspectos náuticos, sucedia o
contrário, por dispor de navios artilhados e com marinheiros treinados
para combater a pirataria - sabendo
que a pólvora fora uma invenção chinesa do século VII , utilizada na guerra desde o século XI - enquanto as
melhores embarcações utilizadas
pelos japoneses eram dos piratas do
seu Mar Interior, espécie de pontOes
para transporte de guerreiros.
Assim, frente a frente, estava então um pais dominado por uma elite
corrupta e um povo infortunado, sem
arreganhos de nacionalidade, perante uma temerosa organização militarizada e bem treinada, capaz de enfrentar qualquer nação ocidental do
tempo.
Todavia, pais montanhoso e de
rigoroso inverno, a Coreia era propicia para a guerra de guerrilhas, que
os japoneses jamais tinham experimentado, além de contar com um

factor logístico,que interpunha um
estreito de 50 milhas a separar os invasores das suas bases. Dai que,
embora imbatlveis em terra, os japoneses não contaram com o poder
marftimo adversário - no que se situa o erro de todos os NapoIe6es da
história.
Observe-se agora como o poderoso Hideyoshi gizou o seu minucioSO plano de invasão da Coreia e conquista da China.
Na ilha de Kyushu, em Nagoia
(hoje Karatsu) , estabeleceu um centro de reunião- samurais, infantaria
rural, cavalos, embarcações, mantimentos, etc. - imposto aos senhores feudais da ilha, com os seguintes
preceitos: 600 combatentes por cada
10 mil .. koku .. (') de arroz produzido
em seus territórios ; 2 juncos de pesca por cada 100 mil idem, tripulados
à razão de 10 homens por cada centena de casas das aldeias de pescadores.
Para conquistar a China planeou
a invasão em duas vagas sucessi(') Medida japonesa de 10 ..to .. - 180
litros.

An-kol
o Su-chong

,#"
CAMPANHA NAVAL
DO ESTREITO DA COREIA
(1592-1598)
Principais recontros :
CD 16-6-1592 ® 14- 8-1592

® 8-7-1592 (!) 17- 8-1592
® 9-7-1592 @ 6-10-1592
0 13-7-1592 ® 27- 8-1597
® 15-7-1592 @ 16-12-1598
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TSUSHIMA

vasoA primeira, com 7 divisões, totalizando 139 mil homens, concentrar-se-ia na ilhota de Tsushima- a meia
distância da ponta Sul da penlnsula
da Coreia. A segunda, de reforço,
composta por 3 divisões, totalizando
52 mil homens, avançaria depois da
conquista da Coreia.
Para a primeira vaga de assalto
não viu necessidade de comando-em-chefe, deixando plena independência ao chefe de cada divisão.
De notar que a 1.- divisão, constituída por cristãos confessas da ilha
de Kyushu, era comandada por Yukinaga ; a 2.- divisão tinha por chefe
Kiyomasa - fanático budista - sendo ambos implacáveis rivais, com
feudos vizinhos, e cuja acção seria
decisiva na invasão da Coreia.
Em 24 de Maio de 1592, aproveitando a neblina, Yukinaga zarpou
para Tsushima e a sua divisão foi a
primeira a pOr pé na Coreia. A divisão
de Kiyomasa desembarcaria quatro
dias depois, e, assim como em toda
a primeira vaga da invasão - ninguém foi apoquentado pela marinha
coreana.
Pusan foi a primeira cidade a ser
conquistada e, à espada e tiros de srcabuz e flecha, as duas referidas divisões rivais, talhando quase sempre
caminhos separados, alcançaram
raptdamente Pyong-Yang (a 80 milhas do rio Yalu , fronteira da China)
e o rio Tumen (fronteira da Manchúria) .
Diz a história que, perante tantos
milhares de embarcações invasoras,
prontas a disparar tiros de arcabuz, a
marinha coreana foi colhida de surpresa e não se arriscou ao combate,
principalmente devido à incúria do ai·
caótico chefe do departamento marl·
timo do sul da penlnsula.
Já a invasão cercava a capital
(Seoul), quando assumiu o comando
naval coreano o almirante Yi Sun-Shin, cuja acção pennite inscrevê-lo
no quadro de honra dos grandes
combatentes do mar.
Tendo alcançado, com imprevista facilidade, as fronteiras da China e
da Manchúria, o poderoso senhor do
Japão ordenou o avanço da segunda
vaga de invasão, a qual , a coragem,
obstinação, tácticas e inventiva do
almirante Yi destroçou, cortando a linha de abastecimentos das forças
nipónicas desembarcadas.
Foi nesta luta que se conhece·
ram os celebrados navkJs-tartsruga,

que podemos ver no Museu de Marinha.
Trata-se duma embarcação mista, de remos e vela - como as nossas fustas - com 16 metros de comprimento entre perpendiculares, tendo na proa uma cabeça de dragão e
um painel com buzinas para dois canhões, e uma abertura para um caldeiro onde se queimava enxOfre e fazia cortinas de fumo, além dum esporão de abordagem. O convés era
protegido por uma carapaça de madeira, com painéis de chapa metálica, fazendo de couraça contra os
projécteis de arcabuz, tendo pontas
(de punhal e espada) para dificultar o
caminho dos assaltantes nas abordagens, além de portinholas de
acesso à manobra de velas e uma
fenda longitudinal para abater os
mastros.
Dispunha na borda de doze canhOes que disparavam metralha ou
dardos de ponta aguçada, e de bancadas para 20 remadores, abaixo do
convés, no total de 120 homens de
guarnição.
Sendo embarcações que os nipónicos não possufam, o almirante
Vi serviu-se delas em várias tácticas
de ataque, como, por .exemplo, formaturas de navios em cunha, com o
navio proeiro fazendo cortinas de
fumo sulfuroso, etc.
Há noHcia de que na batalha naval de Su-Chong, aquele almirante
foi atingido por um projéctil, no ombro esquerdo, que ele próprio retirou
com a ponta duma adaga, continuando a comandar e a afundar embarcações inimigas.
Essa campanha naval recomeçou em 1597, quando se iniciava a
retirada das forças japonesas, acossadas no território conquistado pelas
guerrilhas (coreanas e chinesas) e a
invasão terminou quando, em 1598,
faleceu Hideyoshi e o seu sucessor
adiou para sempre a ideia de conquista da China.
Assim, a esse valoroso almirante
coreano só faltou destruir a derradeira base fortificada japonesa de
Pusan .
Para que o seu fim, em combate,
correspondesse em tudo aos aludidos heróis do mar, sabe-se que, em
16 de Dezembro de 1598, em recontro no estreito de No-Niang, o almirante Vi foi mortalmente atingido
num sovaco, por um projéctil , tendo
pedido a um subordinado: Não per-

Almirante Yi SUn-Shin (1545-1598).

mitam que me vejam vencido, para
não estorvar a batalha.
Taparam-no com um escudo,
tendo o grande almirante acabado
quando os últimos samurais abandonavam a Coreia.
Concluir-se-á esta nótula com a
seguinte transcrição dum livro consultadoe), considerado a mais autorizada história militar jamais publicada fora do Japão:
Esta invasão só falhou porque Hideyoshi não percebeu que o domlnío
do mar é o complemento indispensável dos sucessos alcançados na
guerra terrestre. Não ~ uma questão
de melhores navíos nem da cooperação do Exército e da Armada, porque
ele teria de destruir a frola coreana
antes do desembarque do primeiro
samurai: o que foi passIvei com o primeiro almirante coreano, antes do almirante Yi, daria a essa campanha
outra sorte.
Aquele exótico modelo de navio
do Museu de Marinha exigia pois a
recordação desse herói do mar. E
se os historiadores apelidaram Hi-

deyoshi de Napoleáo japonlJs, eu
atrevo-me a denominar o almirante
Vi Sun-Shin de Nelson coreano ...

Viriato Tadeu,
cap.-frag. EMQ
Bibliografia: '" The Southem 8arbarians~,
1971, da auloria, principalmente dos padres
(5. J.) M. Cooper, Diego Pacheco e F. Guliérrez. ~ Tfle Samurai. A Mililary Hislory~. 1977,
de 51ephen Tumbull. «Hislory of JapanH.
1958, de Saburo lenaga.

(') .. me Samurai. A Military Hislory· .
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Reportage
NAVIO DE APOIO
PARA A ARMADA
Foi recentemente aumentado ao dectivo dos navios da Armada, no estado de
desarmamento. o navio de apoio logfstico
às Forças Armadas NRP ..5. Miguel •.
Este navio pertencia à extinla Companhia Nacional,de Navegação, tendo fcito
a carreira de Africa e mais tarde, concretamente desde 1974 , entre África , Europa c a América do None. A sua última
viagem como navio mercante foi de Bis-

:\..

, ,(

"

sau para Lisboa , onde chegou cm 19 de
Setembro de 1985. Chamava-se então
NIM .. Cabo Verde...
Em visita que fizemos ao navio (direc-

tor c consultor da CR) acompanhados
pelo comandante , capitão-de-fragala Oliveira COSia , c pelo imediato, primeiro-tenente Tavares Meireles, tivemos ocasião
de verificar que o navio, apesar dos seus
23 anos de idade, se encontra cm bom estado de conservação e com todos os seus
componentes a fun cionar. Com a sua capacidade de carga (27001) e com bons alojamentos para pessoal , o ..5. Miguel,. vai
prestar. certame nte , às Forças Armadas.
muito bons serviços.
Foi-nos também muito grato verificar
o empenhamento do pessoal da guarnição
que já se encontra embarcado. para que
ludo fun cione devi~amente . eSlando já a

par das manobras neeessáriasc conhecendo também toda a aparelhagem instalada
no navio. Desejamos para esta nova unidadcda nossa Armada, bem como para as
suas futuras guarniçócs,"as maiores felicidades.

Oallfigocar8utiro «Cabo Vt rdt_, agorana~io
-apoio da Arlllada «5. Migut{,..

N. R. - Em próximo númtro publicartmOI, na stcção .NQ~ios da Armada". tU caralItrÚficas principais dtslt na~io .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOVO COMANDANTE
DA CF21

--

Na parada da Fo rça de Fuzileiros do
Conti nente, no Alfelte, no dia 15 de Novembro, o capitão-tenente FZ Manuel
Mateus. comandante do Batalhão de Fuzileiros n.02 (BF2), empossou o segu ndo-tenenle FZ Silva Campos nas funçõcs de
comandante da Companhia de Fuzileiros
n. °2 1 (CF2I). Deixou de exercer este cargo o primeiro-tenente FZ Bustorff Silva,
que foi louvado pelo respectivo comllndantede Batalhão.

(Co{aooraçdodo 81'2)

••••••••••••••••••••
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POLlGRUPO
No âmbito da in iciativa que visa estimular as relações naturalmente existentes
entre o Grupo n."1 de Escolasda A rmada
(GlEA) e o Grupo 0."2 de Escolas da A rmada (G2EA), decorrentes , entre outras, das afinidades das suas missões, leve
lugar na dia 21 de Novembro último, uma
visita informal , ao GIEA, de vários a ficiaisdoG2EA.
Além do comandante, capitão-de-mar-c-guerra Pires Dias, integraram o
grupo de oficiais do G2EA , vários direc-

tores de instrução e chefes de serviço.
Os convidados fora m recebidos pelo
comandante do GIEA , capitão-de-mar-e-guerra Espadinha Galo, e oficiais da
guarnição, tendo-lhes proporcionado um
contacto, orientado, com a realidade do
G I EA , e nvolvendo visitas às instalações
e abordagem de alguns aspectos da problemática comum da vida das duas unidades.
Sinal evidente da utilidade da visita,
que r para os convidados, quer para os visitados. foi a impossibilidade de percorrer
todos os locais de interesse dentro do
tempo inicialmente planeado, dada a de-

morada troca de impressões a propósito
de questões comuns.
A manutenção de contactos regulares
com deslocações alternadas está prevista,
delas se esperando óbvios benefícios para
ambas as unidades, que o mesmo é dizer,
tam bém para a Marinha.
A fotografia que reproduzimos foi tirada no final do almoço servido na messe

de oficiais, almoço que constituiu uma
oportunidade tam bém para estreitar laços de camaradagem.
A propósito da iniciativa, e perante a
foto que reproduzimos, alguém disse
mesmo que na Marinha já fu ncio na o
...Poligrupo».
(Cofaboraçãodo G1EA)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ACTIVIDADES
OE UNIDADES 00 CNC
Unidades navais em serviço nas águas
sob jurisdição portuguesa, da responsabilidade do Comando Naval do Continente
(CNC), procederem, em Novembro último, à identificação de 138 embarcações
de pesca, vistoriando 120, de que resultou
a autuação de 16 (uma das quais de nacionalidade espanhola), por pesca em área
proibida ou sem licença, uso/po rte de artes ilegais, documentação irregular ou ausência de meios de salvamento. Em consequência foram apreeendidos 2275 kg de
peixe e marisco diversos, cujo valor de
venda reverteu a favo r do Estado.
No que respeita à salvaguarda da vida
humana no mar, na repressão do contra-

bando ou em outras actividades, as unidades navais daquele Comando tiveram diversas saídas de emergência para acorrer
a navios ou embarcações em perigo, aos
quais prestaram assistência ou apoio, tendo procedida também ao controlo dos esquemas de separação de tráfego marltimo
nas Berlengas e nos cabos da Roca e de
S. Vicente. De referir a apreensão da embarcação ... David Manuel» pela lancha de
fiscalização ..-D.Jeremias», junto a Viana
do Castelo, por transportar 70 caixas de
tabaco estrangeiro não declarado; esta
mesma unidade perseguiu. embora sem
sucesso. três lanchas rápidas na mesma
zona .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~
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Obrigadeiro-gt!nuaf MiJ/igan lXJmoalmiral1teSousa ui/do.

DELEGAÇÃO DOS MARINES
VISITA PORTUGAL
No ãmbito dos já tradicionais contactos regulares e acções de intercâmbio entre os Corpos de Fuzileiros portugueses e
norte-americanos. veio a Portugal. em
Dezembro findo. uma delegaçâo dos Marines. chefiada pelo brigadeiro-general
Robert Milligan.
Durante a sua estadia no nosso país visitaram o Comando do Corpo de Fuzileiros, no Alfeite , e assistiram a uma palestra no Instituto Superior Naval de Guerra, naJunqucira.
O brigadeiro-general Milligan deslocou-se. no dia 9, ao gabinete do chefe do
Estado-Maior da Armada em visita de
apresentaçâo de cumprimentos ao almirante Sousa Leitâo.
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JURAMENTO DE BANDEIRA
EIMPOSIÇÃO DE BOINAS
Na Escola de Fuzileiros, em Vale de
Zebro, realiwu-se. no dia 6 de Dezembro
passado. a cerimónia de juramento de

bandeira de 216 recrutas e de TI segundos-grumetes voluntários que frequentaram a 1.- Instrução Militar Básica 85186 .
sendo também feita a imposição de boinas a 204 grumetes da l.-Instruçâo Técnica Básica 85/86.
Presidiu o superintendente dos Serviçosdo Pessoal da Armada, vice-almirante
Rebelo da Silva , estando presente o
segundo comandante do CINCIBERLANT, contra-almirante Hamm Jr. , os
comandantes militares da área, vários almirantes e oficiais e cerca de 3 mil pessoas, familiares dos alunos. Presentes ainda dois oficiais da Marinha de Guerra da
Guiné-Bissau, que frequentaram o Curso
de Formação ,de Oficiais da Reserva Naval (classe de Fuzileiros) , e três praças
que irão frequentar o Curso de Formação
de Sargentos , ao abrigo dos acordos de
cooperação.
Como é já tradicional, a cerimónia decorreu com a maior dignidade, tendo sido
todos os números do programa seguidos
com interesse pela numerosa assistência .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
III COLÓQUIO
DA IMPRENSA MILITAR
Nos dias II, 12e 13 de Dezembropas.
sado, realizou-se no Instituto de Altos Estados Militares {fAEM), em Pedrouços,
o colóquio em epígrafe, cuja organização
esteve a cargo da revista ..Serviço de Administração Militar».
Estes colóquios, como é sabido, devem-se à iniciativa da revista da Força
Aérea «Mais Alto,., que organizou o primeiro, no ano de 1983, tendo sido o segundo da responsabilidade da revista
«Baluarte>o, noanopassado.
A sessão de abertura foi presidida
pelo vice-chefe do Estado-Maior do
Exército, general Firmino Miguel, tendo
o brigadeiro Mota de Mesquita, director
da revista organizadora , saudado OS presentes. Seguiu-se uma conferência proferida pelo brigadeiro Mendes Quintela, director do «Mais Alto,., subordinada ao
tema «A Liberdade de Expressão dos Militares,.; outra do major Luciano Marques
da Cunha sob o título .. A Componente
Histórica na tmpresna Militar.. , terminando o dia com .. Breve História das Revistas de Medicina Militar em Portugal,.,
pelo coronel médico Vieira Reis. da «Revista Portuguesa de Medicina Militar,..
No dia 12, os trabalhos foram iniciados com uma conferência subordinada ao
tema «A Informática e a Imprensa,., pelo
jornalista Nélson Costa e terminaram
com um periodo em que os participantes
analisaram os resultados dos colóquios
anteriores, nomeadamente, no que res·
peita a apoio e sensibilização de comandosechefias.
No último dia, o dr. Fernando Eduardo Fernandes, do .. Baluarte,., pronunciou uma conferência focando .. Emergências Nacionais e a Censura Militar.. a que
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se seguiu outra pelo dr. Jaime Nogueira
Pinto, subordinada ao tema ..A Estratégia Indirecta e a Comunicaçâo Social,.. A
sessão de encerramento foi presidida pelo
general Belchior Vieira, director do
lAEM , em representação do chefe do Estado-Maior do Exército, tendo o brigadeiro Mota de Mesquita apresentado as
conclusões do colóquio. após o que se
realizou um «Porto de Honra» na messe
de oficiais de Pedrouços.
Tomaram parte no colóquio os seguintes órgãos da imprensa militar: .. Revista Militaflo , .. Revista de Artilharia»,
«Revista da Armada», .. Mais Alio», «lor-

nal do Exército», .. Nação e Defesa,. , «Baluarte ... «Anais do Oube Militar Naval»,
«Revista Portuguesa de Medicina Mili·
tar», .. O Três da Guarda», ..Guarda Fis·
cal .. , ~Polícia Portuguesa». «Boina Verde». «Protâo», «Querer é Poder», «Azi·
mute». além das publicações da Arma de
Engenharia, do Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos e da revista organizadora (ao todo 19).
Das conclusões do colóquio vai ser
dado conhecimento às entidades superiores de quem a sua concretização em grande parre dependerá, as não deixar cair 110
esquecimento.
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SESSÃO DA ACADEMIA
DE MARINHA
Presidida pelo resDCctivo vjce-~resj
dente, contra-al mirante ECN Rogério de
Oliveira , realizou-se no auditório do instituto Superior Naval de G uerra, à Junqueira, no dia 18 de Dezembro , uma sessão plenária da Academia de Marinha ,
du rante a qual o coronel Valdcz dos Santos , seu membro efeclivo, apresentou
uma comunicação subordinada ao tema
+t A Artilharia Naval c os Can hões do GateãoSatiliago»,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CICLO DE PALESTRAS
NA ESCOLA NAVAL
Realizou-se no passado dia 18 de Dezembro, no auditório da Escola Naval, no
Alfeitc, uma palestra subordinada ao título ..0 Combale do Aviso Afonso de Albuquerque" proferida pelo capitão-de-mar-c-guerra Sarmento Gouveia. Efectuada na data precisa em que completaram 24 anos sobre o dia do combate, foi
dedicada a todos os alunos da Escola tendo suscitado grande i nt e ré ~, já que o
tema foi abordado por um oficial da guarnição do "Afon so de A lbuque rque .. , navio que participou no último combate de
superfície da história da Marinha de
Guerra portuguesa. Esta palestra foi a úl·
tima de um ciclo no âmbito das disciplinas
de História Naval e de Ciências Sócio-Militares.
Anteriormente, foram também proferidas outras palestra subordi nadas aos seguintes temas: "Papel Social das Forças

Armadas» , no dia 29 de Outubro, pelocapilâo-de-mar-e-guerra Correia Jesuíno;
«Relações Civis Militares», no dia 5 de
Novembro, pela dr." Maria Carri lho;
«Nação e Patriotismo», nodia 12, pelocapitão-d e-mar-e-guerra Limpo Serra ; «As
Estratégias Indirectas I - Pacifismo», no
dia 19, e «As Estratégias Indirectas II Violência Política», no dia 26, pelo dr.
José Luís Nunes; .. Estratégia .. , no dia 20,
pelo vice-almirante Coelho da Fonseca;
«Evolução dos Instrumentos Náuticos.. ,
no dia 27, pelo capitâo-de-mar-e-guerra
Estácio dos Reis; «Soberania e Defesa
Nacional .. , no dia 10 de Dezembro, pelo
brigadeiro Rocha Vieira e, fi nalmente,
.. Educação e Defesa .. , no dia 16, pelo
prof. Rocha Tri ndade.
(Colaboraçtioda Meola Naval)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NATAL NO HOSPITAL
DA MARINHA
Aspecto da festa do Natal dedicada
aos doentes do Hospital da Marinha. organizada pelo Grupo de Voluntárias da
Cruz Vermelha Portuguesa junto daquele
estabelecimento hospitalar da Armada
com a colaboração graciosa de vários artistas .

••••••••••••••••••••
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NOVO VICE-CEMA
Em cerimónia realizada no seu gabinete, no dia 20 de Dezembro findo . o ai·
mirante Sousa Leitão, chefe do Estado-Maior da Armada, empossou o vicc-almirante Rasquilho Raposo nas {unções de
... ice-chefe do Estado-Maior da Armada.
Numa breve alocução, o almirante
CEMA salientou a importância do cargo
de vice-CEMA no e do presente momento para a Marinha, não só pelos problemas que se deparam em diversas áreas,
mas também porque a Armada se encontra num momento de arranque de novos

projectos. Equacionou ainda os que se
encontram cm estudo no Estado-Maior
da Armada, nomeadamente nas áreas do
pessoal, do reapelrcchamento c das infra-estruturas, os quais, pela sua importância c compJc)(idadc, representarão assinalável impacte na Marinha.

O almirante Rasquilho Raposo, anterior comandante Naval dos Açores, rende
o vice-almirante Serpa de Vasconcelos
que. recentemente, passou à Reserva por
tcr atingidoo limite de idade .
À cerimónia assistiu, para além dos viccs-chcfes do Exército e da Força Aérea,

generais Firmino Miguel e Costa Gomes,
respectivamente, elevado número de oficiais generais e superiores, com especial
destaque para os que prestam serviço no
Estado-Maior da Armada.

••••••••••••••••••••

PARA A msTÓRIA DOS POSTOS DA ARMADA

oposto de Almirante
orno se sabe, D. Dinis criou O cargo de almirante-mar do reino que foi atribuído primeiramente a
Nuno Fernandes Cogominho. Em 1322 foi nomeado para estas funções o genovês Manuel Pessanha, o qual,
além de comandar as galés reais , devia ter ao seu serviço
vinle genoveses para exercerem as funções de alcaides e
arrais dos nossos navios.
De referir que, anteriormente , no reinado de
D. Afonso Henriques, comandara a nossa esquadra de ga·
lés a figura lendãria de D. Fuas Roupinho, que teria sido
assim o nosso primeiro almirante.
D. Fernando criou, cerca de 1373, o posto de capitãoAmor da frota ou capitão-mar do mar, como era também
chamado , que comandava a nossa frota do alto-bordo. O
primeiro foi Gonçalo Tenreiro. Depois da criação deste
cargo o almirante-mar ficou apenas com o comando das
galés.
O cargo de capitão-mor da frota foi atribuído no reinado de D. João t a Afonso Furtado de Mendonça e mais tarde a D. Álvaro Vasques de Almada, conde de Avranches.
O cargo conservou-se depois da família dos Almadas durante muitos anos. Tinha autoridade sobre todos os patrões, alcaides, arrais, petintais, comitres, besteiros, galeotes, mareantes e marinheiros.
Durante o período dos Descobrimentos a autoridade
do almirante-mar e do capitão-mor do mar foram dimi-

C
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nuindo, e as suas funções passaram a ser meramente honoríncas.
No reinado de Filipe til foi criado o cargo de general-das-galés, que foi concebido a O.Jorge de Castro , mas
apenas a título honorífico.
Quando D.JoãolV subiu ao trono nomeou D. Luís de
Portugal almirante-do-reino e D. Jorge de Melo general-das-galés. Contudo, o comando da esquadra que este rei
mandou armar para combater os espanhóis foi confiado
a António Teles de Meneses, recém-chegado da Índia
onde fora governador, que ficou com o posto de general-do-mar.
De notar que nesta época o comandante da esquadra
embarcava na nau-capitânia e o segundo-comandante na
nau-almirante. O nosso grande escritor naval Joaquim
Pedro Celestino Soares achou anómala esta situação de
um almirante ser subordinado do comandante da esquadra, que podia ser um capitão-mor.
Nos fins do século XVIII havia nas esquadras do Estado da índia os seguintes postos de oficiais generais: cabo-de-esquadra (comandante dum grupo de navios), fiscal-da-armada, que ocupava o terceiro lugar na hierarquia de
comando duma força naval, almiranle-da-armada de alto
bordo que ocupava o segundo lugar na referida hierarquia, capitão-general da armada de alto bordo e general-dos-galeõcsde alto bordo do Estado da [ndia.

.-

C(lpirõo-gtntfal dOI gaJtOO dI! a/Ia bordo dQ Armada RtDI-1742 (gravurl2 da famOSIJ coftqiJo Palham. udida, gt!nti/mm/t, ~fQ flUtlfliQ do

surgiu também O posto de capitão-general da armada real
dos galeões de alto bordo do mar oceano, título pomposo
que correspondia ao do antigo capitão-mar da frota.
Competia-lhe propor ao Conselho de Guerra as nomeações de oficiais, indicar ao ministro da Marinha os comandantes das frotas , esquadras de guarda...çosta e dos navios
de guerra, para o que e laborava uma lista com os nomes
de três oficiais para cada cargo. Elaborava também os regimentos dos comandantes para cada viagem , que sujeitava depois à aprovação real.
Por resolução de 9 de Outubro de 1796 foram fixado s
os quadros dos oficiai s da Armada Real , sendo então criados os postos de vice-almirante, tenente-general , chefe-de-esquadra e chefe-de-divisão , todos com a categoria de
oficial general . O número de vice-almirantes e tenentes-generais era ilimitado e concedido como prémio de relevantes serviços. Havia quatro chefes-de-esquadra e oito
chefes-de-divisão.
Pela reorganização de 31 de Julho de 1839, passou a
haver um almirante , um vice-almirante , um chefe-de-esquadra e quatro chefes-de-divisão.
A Carta de Lei de 18 de Julho de 1889, aprovou novos
quadros de oficiais passando a haver dois vice-almirantes
e cinco contra-almirantes e desaparecendo os postos de
almi rante, chefe-de-esquadra e de chefe-de-divisão.
Finalmente , pela organização actualmente em vigor
existem os postos de almirante-da-armada, almirante ,
vice-almirante e contra-almirante.
Oe refe rir ainda que d urante alguns anos existiu também na Armada o posto de comodoro, que foi depois
substituído pelo de cont ra-almirante.

dr. Josi Vt rúsimo Segurado ao 110SS0 cofabortllÚ)r pirllor Al~"o Cuti-

Itiro, tpublicadQ '10'10$10'1. · '06IJulhodt!lJO, nas/ rit dt anigos .E:vofufdo H istórico dos Uniforme, na Armodu).

António de Couto Castelo-Branco indica no seu livro

I<Memórias Militares» , escrito em 1707, os postos seguintes de oficiais generais:
Mestre-de-campo-dc-mar e coronel-da-mar - tinham autoridade sobre os capitães-de-mar-e-guerra e os
demais postos subalternos e, não havendo oficial de posto
superior, comandavam asesquadras ;
Cabos-de-esquadra ou chefes - eram os chefes dos
grupos de navios em que se dividia umaesquadra ;
Fiscal ou vice-almirante - era o posto superior ao de
cabo-de-esquadra. Na formatura em linha ocupava o nanco esquerdo. Na falta do almirante comandava a esquadra. Na sua nau aplicavam-seoscastigos;
Almirante-general- na form atura em linha ocupava
o nanco direito. Era o imed iato do general ;
General-da-armada real- tinha a patente de capitão-general e era general de guião. Competia-lhe dar o regimento aos navios. Na formatu ra em linha ficava no centro e dali mandava os sinais para os navios.
Nas esquadras que O.João V mandou em socorro dos
venezia nos contra os turcos em 1716 e 1717, era general
Lopo Furtado de Mendonça, conde do Rio Grande, almirante Manuel de Távora da C unha , conde de S. Vicente
e fi scal Pedro de Sousa Castelo-Branco.
Curiosamente, nos rei nados de O.JoãoV e O.José ,
passou a haver oficiais generais com o posto de sargen to-mar de batalha do mar, marechal-de-campo com exercício na Marinha e coronel-da-mar! No último reinado res-

Henrique Alexandre do Fonseca.
cap,-m.-,.
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2. Ter feliz futuro e não lhe faltar o

pão, é do pobre a grande ilusão.
3-2 (AleL).
3. A conveniência é a batuta que
rege alguns na sua labuta. 3-2
(Apoc.).
4. No quarto de dormiropatife com

uma cana matou a ratazana.
(Em terno).
5. Em ocasião de má sorte pode
ter um deslise quem não é patife. 2-2 (Encad.).
6. Saber navegar é uma virtude

ção. 2-2 (Intere.).
todos num instante
aquele que é intrigante. 3-4 (Pa-

11 . Engana

rag.).
12. Franca e sempre ao dispor está
a bolsa de esbanjador. 3-4
(Prol.).
13. A maledicência é venenoso
manjar servido em muito lugar.
3-2 (Sine.).
14. O desordeiro quando é medroso, torna-se mentiroso. 8(1)
(Metam.).
15. Sem ter por mãe uma boa escola, o homem fez-se gabola. 2-2
(Sin!.).

7. No pináculo, com toda a razão,
anda sempre a boa educação.
2-3 (Epenl.).
8. O diabo sempre vive na alma de
alguém que a maldade retém. 2-2(3) (Haplo!.).

Nota: Gostaríamos de publicar
charadas de outros autores. Para
isso convidamos os eventuais produtores a enviar as suas produções
para a «Revista da Armada» ou para
o 1.0 -len. SG Manuel Domingues,
Rua Maria da Encarnação Jorge, 10
-Cova da Piedade- 2800 Almada.

9. Anoitesemluaréaboaparacrimesocu/tar. 5(4/5) (Hipert.).
10. Ao pequeno em cada canto e

MINDDGUES

nesla

profissão de marinheiro.

8(--8)7.
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* PROVÉRBIOS METEOROLÓGICOS

Relativos ao mês de Fevereiro:
Fevereiro quente,
trá-lo o diabo no ventre.

""

Quando não chove em Fevereiro,
nem bom pão, nem bom lameiro.

""

Quando não chove em Fevereiro,
não há bom prado, nem bom
[centeio.

""

Em dia de S. Matias (24 de Fev.)
começam as enxertias.
(De um caderno do falecido comodoro Flaes-

chen de Mendonça)

Variação lenta,
barómetro assenta;
mudança a saltar,
não é de fiar.

32

HORIZONTAIS-1-Embarcação ligeira de dois mastros. 2 - Quadra da proa. 3- Lado do navio voltado para o vento; navegar (fig.). 4 Remoinho da água (prov.); sem excepção. 5 - Terreno inculto coberto
de plantas agrestes; nome antigo da
nota musical dó. 6 - Ave trepadora,
semelhante ao papagaio. 7 - Tornas raso.
VERTICAIS: 1 - Relingada vela
do estai que segura os olhais da envergadura. 2 - Afia no rebolo. 3 A tua pessoa; apertar com nó. 4 Altar cristão; além disso. 5 - Parte
anterior da cabeça; carta de jogar. 6
- Suporta com custo ou resignação.
7 - Atalho entre dois campos (pl.).
MINDDGUES

••••••••••••••••••••

""

* BRíDEGE

""

Um problema do norte-americano S.lens.

Barómetro baixo depois d'uma alta,
é vento que salta.
Nuvens aos pares, paradas, cor de
[cobre,
étemporal, por certo, que se
[descobre.

.. '
••

NORTE

•

OESTE

Nuvem comprida que se desfia,
sinal de grande ventania.

""

Miragem que espante,
vento do levante.
(Apresentado pelo ca~mar, apos. , Mon·

""""""

a

*.MINI-CRUZADA

até pelo chão, espreita a corrup-

CANTINHO CHARADíSTICO

1. As velas de um navio e da árvo·
re a ramagem, dão sempre boa
paisagem. 2·2 (Adie.).

(Soluções napág. 34)

teirade Freitas, Lajes das Flores)
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Sem trunfo. Sul começa e faz cinco vazas.
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XADREZ

*

Um conhecido tema combinativo

FOUCAULT EM LISBOA

FEITIÇARIA ...

permitiu às brancas ganhar rapida-

mente nesta posição. Como se consegue?

Com uma maçã pequena pode-se repetir a célebre experiência realizada em 1851 por Foucault, que
serviu para demonstrar que um
plano em que oscila um pêndulo é
invariável.
Atravessa-se

As brancas jogam e ganham.
Tempo médio de resolução:
1." categorias: 30 segundos
2." categorias: 1 minuto
3. ao categorias: 2 minutos.
Iniciados: 4 minutos

Armando Romão (Feijó)

a maçã com um
fósforo, de maneira que as duas extremidades fiquem de fora. Ata-se
um cordel a uma das extremidades e
fixa-se a outra ponta do cordel a uma
rolha, com um punaise. Com três
garfos e um prato faz-se um suporte
ou tripé para a rolha, do modo que se
vê na gravura. O comprimento do
cordel tem de ser calculado de maneira a que a outra ponta do fósforo
que sai da maçã não toque no prato,
mas fique suficientemente próxima
para deixar marcas em dois montinhos de sal dispostas no prato, representando o cIrculo de areia com
que Foucault realizou a sua experiência. Faz-se oscilar o plmdulo. A
cada oscilação, o fósforo voltará a
passar pelos mesmos sulcos marca-

dos no sal. Para imitar a rotação da
Terra, imprime-se um movimento circular ao prato, tomando cuidado
para que esse movimento seja o
mais contfnuo e suave possível. Verifica -se, então, que o movimento
não teve nenhuma influência sobre a
direcção do pêndulo. Os sulcos demonstram-no. O pêndulo ficou a oscilar no plano em que oscilava anteriormente, sem qualquer alteração.
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CONCURSO N.' 173

(SoIteiode um prémio entre as respostas certas)

AMAZONASSRA
GIATTGLWRIG
LWN I LQUALBA
OAESCALDALN
VISQUANIEFG
ALKTAMISALE
TAMINELAGTS
MRODANOSWLA
AEMIOLYHPOG
HNIZUPULALI
RORUODYIOGR
RAPY I LTAGRE
DANUBIOLNIG
APERANTYORI
SODAROLOCAN
ILHZKTIWABR
No emaranhado de letras que
apresentamos estão mencionados
os nomes de 15 rios de vários locais
da Terra. Procure-os em todos os
sentidos, menos obliquamente. Alguns dos nomes estão escritos de
forma invertida.
MARCONlPTO
(SoluçAo no n. " 175)

*

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 - Pardal do
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brasil; outra coisa. 2 - Parte da filosofia que trata da moral ; espécie de ' If-H-++búfalo asiático de cauda equina. 3- 2 1f-H-++Cacho de flores, de frutos pequenos
3 1f-H-++ou da uva; parede. 4 - Povo primiti- 4
vo da Peninsula; ponha abas em. 5 slf-H- Parceiro; cidade do Brasil , no Es- 6
tado do Ceará; igual (farm.). 6-Ab- 7
surdo; três consoantes iguais. 7 8
Pronome ; no principio de atira; pen9
sador hebreu , nascido em Toledo
(ap.). 8- Nome de letra (pi.); filósofo 10
italiano (ap.). 9 - Símbolo químico 11
do neónio; olá!. 10- Estacas a que
sozinho. 6 - Arbusto do BrasiL 7 se ligam as vides ou em que se
Símbolo
químico do nIquei; palhota
apoiam as videiras; iras (fig.). 11 de
indígenas
(inv. ); cidade da EspaLetra grega; cidade e porto fluvial da
8-Jambo; drainha,
na
Catalunha.
Rússia.
no.
9
Pronome
relativo
; Rádio-TeVERTICAIS: 1 - Aguardente;
levisão
Italiana
(sigla);
quinhentos
e
símbolo químico do érbio. 2 - Antigo
10
Via
(inv.);
plancinco
romanos.
tambor guerreiro em forma de meiata gramlnea própria para fixar terra
-laranja (pl.); pedra de amolar. 3 areenta. 11 - Poeta italiano da vasAntigo nome do tipo de imprensa núta cultura clássica (ap.); nota mumero onze; não pode (abrev.). 4 sical.
Género típico das aceráceas; trajar
com luxo. 5 - Pernada; pau-ferro;
MARCONIPTO
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* CONCURSO N.'171
Os sábios (eram efectivamente
sábios) procederam do seguinte
modo:
Levantou·se o primeiro e logo um
segundo que se pôs a seu lado, e as·
sim sucessivamente. Vamos supor,
para simplificar, que depois de dois
com a mesma cor se colocou um terceiro com cor diferente:

00 .
Quando tal aconteceu , o sábio
seguinte, Que vamos supor era .. preto», foi colocar-se entre "pretos» e
«brancos»:

- o teu marido Já abdicou um bocado daquelas Ideias machistas que
ele tinha •..

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

SOLUÇOES

*

XADREZ

1.Dxh6+l! e as negras abando·
naram , pois, se 1... ,Rxh6 2.Th4++
xeque mate e, se L.,Rg8 2.Dh8++
mate (ou Dg7++).

••••••••••••••••••••

* CANTINHO CHARADíSTICO

1 - Panorama. 2 - Risonho. 3
- Lidação. 4 - Camara/maroto/ratona. 5 - Magarefe. 6 - Marinhar.
7 - Civismo. 8 - Demora . 9 - Negra/Nagar. 10 - Inquinação. 11 Embrulhador. 12 - Mão·aberta. 13
- Ladrado. 14 - Faquista/S. 15Farofento (Fora +fonte).

••••••••••••••••••••

* MINI-CRUZADA

HORIZONTAIS: 1 - Patacho .
2 - Amura. 3 - Lo; arar. 4 - Ola;
ate. 5-Mato;ut. 6-Arara. 7-Arrasas.
VERTICAIS: 1 - Palomba. 2 Amola. 3 - Tu; atar. 4 - Ara; ora.
S - Cara; as. 6 - Atura. 7 - Orretas.

••••••••••••••••••••
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*

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 -Jacarini ; aI.
2 - Etica; iaque. 3- Raceno; muro.
4 - Ibero; abe. S - Par; Ico; aa. 6l1ogico; m. 7- Te; ati; Oaud. 8-ls;
Luporini. 9 - Ne; ale. 10 - Empas ;
ondas. 11-Ro; Rostov.
VERTICAIS: 1 - Jeripiti; Er. 2 Atabalesmo. 3 - Ciceroj np. 4 Acer; galear. 5- Ramo ; itu; soo6 Icipo. 7 - Ni; aco; Olop. 8 -Iambo;
dreno. 9-Que; RAI; OV. 10-Aur;
arunda. 11-Leopardi; si.

••••••••••••••••••••

*

BRíDEGE

Oeste
4 3
D

/'

E assim por diante, isto é, cada
um que se levantava ia meter-se
sempre entre "pretos» e «brancos» .
Ao fim dum certo tempo, e quando s6
faltasse um sábio a fazer esta operação, a situação era a seguinte, independentemente do número de participantes:

00000 • • • • • •
Quando o último se levantou, por
exemplo um "preto" procedeu do
mesmo modo mas, depois de se meter entre os "brancos" e «pretos»,
continuou a sua carreira sendo ime-

•
•

000001 · · · · · ·

Sul faz o R de paus e o R de ouros
e dá a mão a Leste com o A de copas.
A situação é a seguinte:
Norte
R
93

00 • •

Sul
5 2
A

Leste
D V 5

Sobre o retorno a paus de Leste,
Oeste fica num dilema: não podendo
descartar a O de ouros, livra-se de
uma espada e Sul desbloqueia a
mão, descartando o R de espadas do
morto.

Falsa solução
Se Sul começa com o R de espadas, na perspectiva de fazer também
o R de ouros e o R de paus para depois dar a mão a Leste em copas,
Leste defende-se descartando o A
de copas sobre o R de espadas.

diatamente seguido por aqueles que
tinham rodelas da mesma cor

•
I

00000 • • • • • •
Assim se dividiram os sábios, assim salvaram as suas vidas, e o monarca mais poderoso se tornou porque mais pôde exigir e esperar dos
seus sábios conselheiros.
VENCEDOR :
Não foram recebidas respostas .

Fotografias antigas, inéditas ou curiosas
)

Esta fotografia foi feita em Setembro de 1947, da ilha
do Faial para a do Pico. Em primeiro plano vê-se o aviso de
2.8 classe ((João de Lisboa)), comandado pelo então capitão-de-fragata José Paulo de Sousa Mendes.
A curiosidade da mesma reside num fenómeno atmosfériCO, que dificilmente se repitará nuvens formando uma
cruz bem definida precisamente no cume da ilha .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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I Nota de Abertura
Monumentos
que faltam
onforme tem sido dito e redito nesta Revista, sem quaisquer resultados práticos. aliás. há vários monumentos que o país deve a alguns dos

C

seus filhos mais ilustres. Brada aos céus,
poI exemplo, que em Lisboa não haja nenhum ao mais famoso navegador português, o almirante dos mares da Índia.

Vasco da Gama. nem aos heróis da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, os
comandantes Sacadura Cabral e Gago
Coutinho.
Quanto ao primeiro, gorada a hipótese

de ser aproveitada a estátua que durante
tantos anos esteve instalada na Praça do
Império. em Belém, poI não ter a dignidade necessária.. poderia sar negociado com
o Governo de Moçambique a vinda da que
havia na ilha de Moçambique e que foi
dali retirada. encontrando-se anecadada,

história, homens e feitos dignos dessa

distinção. Estou a lembrar-me, a propósito, do condestável D.Nuno Álvares Pereira, heróico vencedor da batalha de Aljubarrota, que tem um pedestal à sua espera no alto do Parque Eduardo Vil, há um
bom par de anos (!l.
E já que estamos com as mãos na massa, voltamos a lembrar à Lusa Atenas, à
sua velha Universidade a aos seus, antigos e actuais, estudantes, que devem
também um monumento ao lendário e romântico Hilário que, na sua voz maravilhosa, tão bem soube interpretar a alma
da cidade do Mondego e das suas capas
negras.

p r ovavelment e sem destino previsto.

Quanto ao segundo, embora esteja
planeada a implantação de um junto à
Doca do Bom Sucesso, em Belém, poderia

também - como sugeriu o ilustre jornalista Vasco Calixto, n o «Diário de Notícias » de 29-12-85-ser negociada a vinda
d e Moçambique das estátuas que ali havia - a de Gago Coutinho, em Lourenço
Marques e a de Sacadura Cabral, na Beira
- para lhe ser dado adequado destino.
Falámos apenas nos monumentos
cuja existência em Lisboa temos referido,
mas muit os outros poderia e deveria haver, pois não faltam, fe lizmente, na nossa

3

RETROSPECTIVA (6)

Desconhecido ... Muito conhecido
A hist6ria da marinha não é feita só

de batalhas navais, viagens, encalhes,
naufrágios••• é feita também

de pequenas coisas, como estas.
e acordo com uma sugestão que em tempos fizemos, camarada amigo ofereceu ao signatário um
caderno, velho de mais de 100 anos, cheio de cálculos náuticos e notas de viagem, que espiolhámos de
ponta a ponta.
No emaranhado de latitudes, longitudes, horas, rumos, alturas do Sol, azimutes , etc., inserem-se desenhos
toscos, feitos à pena, nos quais predominam, curiosamente , os de botas de várias formas e tamanhos. Há um que
representa uma corveta com a bandeira içada, na qual,

D

em vez do escudo nacional , tem uma bota de cano alto!

Não há legenda ou frase em todo O caderno que nos leva
a descobrir o significado destas botas. Quererão elas simbolizar cálculos errados, correspondendo o tamanho a
maior ou menor erro no cálculo? Talvez, até porque em
muitas folhas não há botas ...
Pela análise dos registos. feitos aqui e além; podem
deduzir-se certas particularidades do autor: era um en joado, queixando-se frequentemente do balanço ; fazia versos e ... filosofava!
Segundo diz, logo na primeira página , sob o título
«Anais de um guarda-marinha», assentou praç:il. de aspirante extraordinário no dia 17 de Outubro de 1870, fez
exame na Politécnica em 1871 , concluiu o 1.° ano da Escola Naval em 1872 e o 2.° em 1873. embarcando a seguir
na fragata «O. Fernando II e Glória», onde foi despachado guarda-marinha, em 1874.
Segue-se uma autêntica maratona de embarques, durante três anos, saltando de navio em navio e de terra em
terra, com raras vindas a Lisboa. Era o período de tirodniosexigidos então.
Uma noite , a navegar , metido no camarote por ter
«noile de almiranle»('), entreteve-se a transcrever versos
de um poeta francês, desabafando :
Quando a gente começa a faur citações é porque a originalidade morreu. Coitada! E como havia ela de resistir
a esta sensaboria?! Às vezes até parece impossível como
não embrutecemos de lodo! O céu esquisito, o mar espelhado, as velas a bater nos mastros, o navio a rebolar-se
de bombordo a estibordo e o peixe mareado à volta do navio, eis o espectáculo de um dia de calmaria.
Numa viagem a Inglaterra, a bordo da corveta «Barlolomeu Dias» , escreve:
Ó ingleses como sois originais! o fumd das vossas oficinas, misturado com os vapores da cerveja que bebeis nas
I

(,) Na giria de bordo t a noite em qtlt não compl'lt taur serviço dt
quarto.

4

Vict-a/miranlt Victnlt' Maria dI' Moura Cominho Almt'ida d'F.:ça
(/852-/919).

f< Public Houses », temperado com uma pequena porção de
poesia, que sobe envergonhada das margens das ribeiras
e cai das copas frondosas das árvores dos parques, produz
em nós ideias desencontradas a vosso respeito (. . .).
Tu, inglês, de suíças enormes, que corres todo o dia
apressado no teu «business», que constróis as grandes máquinas, que edificas as melhores docas e fabricas os suspensórios mais perfeitos, que inventas as mais bonitas noçô~s do pudor e as transformas depois numa coisa ao mesmo tempo tola e licenciosa (. .. ).
Os teus deuses são o dinheiro, o chá e as flanelasl Nesta
trindade resumes as tuas aspirações! (. .. ).
Em brevíssimas notas, para ele próprio recordar mais
tarde , fala também de cachimbos, dos amores com inglesas jovens, da horrívei comida e péssimos vinhos que por
lá comeu e bebeu , da dualidade dos oficiais da Royal
Navy que durante o dia são «gentlemen» e à Iloite (com
os copos) ... o contrário.
Na viagem de regresso escreve: Está uma no i.~e linda!
A Lua brilha no céu azul e o navio corre de vento em popa
com cutelos e varredouras, ainda assim bem menos poético
do que o pintam os poetas da terra firme. Estamos poralturas de Vila do Conde. Daqui a duas horas vamos passar
~m frente do Porto, a pouco mais de uma grande distôn -

cio!!! E eu, como nem sequer posso vera Senhora da Luz,
vou-me deitar.
No dia 26 de Julho de 1874, ao largar de Lisboa , a bordo da corveta ..Sá da Bandeira~, para uma longa comissão
de serviço no ultramar, regista: Adeus Lisboa, sabe Deus
até quando! Oxald te não veja ames de três anos e que depois deles passados tu me vejas a mim gordo a anafado,
como lamas oulros que vão e valiam d'África fazendo uma
figa tis febres e aos prelos.
E já em viagem, continua: Ontem passámos à vista da
ilha da Palma. Grassam a bordo, desenvolvendo-se cada
vez mais, as moléstias epidémicas próprias destas navegações - delirilU71 metereologicmn, monomania observatorum ...
Fundeado em Luanda: A Estação estd morta. Os seus
navios são condenados um após outro e o comandante
quando se levanta pode, do alio da ponte, comemplar a sua
esquadra podre! ( ... ).
Em Moçâmedes: Isto é um paraíso comparado com
Luanda. Passeios às hortas, legumes frescos, bom peixe
(. .. ). Que bademas! A respeito de mulheres, nem raça!
Apesar dos oficiais da "StJ da Bandeira ... serem as pessoas
mais inofensivas deste mundo em matéria de conquistas,
se exceptuarmos X, o conquistador universal, elas contimIam a eclipsar-se, deixando apenas que nós gozemos da
interessante companhia dos maridos e, de vez em quando,
da dos meninos. Estou convencido que este eclipse é dev;do a serem excessivamente patriarcais os costumes desta
terra e, nas horas de repouso, louvo o Eterno pelo prazer
que me hd-de proporcionar quando, chegado a Portugal,
estiver com uma pessoa de sexo difereme do meu! (... ).
Quando estdvamos para sair de Moçâmedes, veio ordem da majestadezinha para que as tropas marchassem
para o inferior e a guarnição da cidade fosse feita por gente
da corveta.
Esta ordem foi motivada por se terem gerado distúrbios no interior, entre as populações indígenas e as autoridades locais. Sabendo disso, já O nosso desconhecido
guarda-marinha escrevera: Salmos hoje de Luanda com
destino a MoçtJmedes, onde corremos a salvar a Pátria. As
toninhas espantadas vieram à bala para nos ver a navegar.
Na viagem de regresso a Lisboa, a bordo do transporte
.. índia», completados os três anos de tirocínio, numa folha cheia de cálcu los náuticos, e no meio deles um desenho da ilha de Santiago, diz: Omem morreram dois homens a bordo - o Tedinho e um grumete. Foram lançados
ao mar hoje tis I J.OO horas com as formalidades do estilo.
O Tedinho não quis ir logo para o fundo ...
Em 10 de Julho, véspera da entrada em Lisboa:
Entusiasmo espantoso. Muitos navios à vista. Morreu
mais um. É o sexto na viagem!
E a propósito. este verso dedicado ao médico de
oordo:
Bem podes ó doutor, doutra ciência
buscar os fundamentos com estudo
pois nesta, com tal falta de cadência
se continuas assim morre-te tudo.

Com a versalhada que se segue, suponho que da sua
autoria, termino o .. ressuscilar~ deste camarada do século
passado que , em todo o caderno, nem uma única vez menciona o seu nome!

Csnçso do EnjOlldo

Chegai-vos ao pé de mim
E ouvi a triste história
Que deve ficar gravada
Para sempre na memória.
Eu nasci em Trás-as-Montes
Vim um dia até ao Porto,
Vi afarda da Marinha ,
Para logo fiquei morto.
Gostei daquela farpela
Encanlaram-me os botões,
E vi que quem a vestia
Conquistava os corações.
Caí também na tolice
Requeri, assentei praça,
Nunca eu fizesse tal,
Foi essa a minha desgraça.
Sofri tormentos sem fim
Para passar nos exames.
Nem eu quero atormentar-vos
Contando-vos tais vexames.
Embarqllei, sai a barra
Contente da minha vida,
Mal sabendo o que me esperava
Nesse dia da partida.
Quando o maldito navio
Começou a afocinhar,
Senti logo no estõmago
Dores terr{veis, de matar.
Era o almoço, era a ceia,
Era o jantar e a merenda,
Tudo enfim aos trambolhões
Dentro de mim, oh coisa horrenda!
Quis-me fazer valentão
Masfoi trabalho baldado,
Porque dentro d'uma hora
Tinha tudo vomitado.
E depois quanto comia
Tudo deitava ao mar
Não pelo sítio sabido
Mas sim por o de falar.
E cá vou nesta canseira
Ai! sem nada me valer,
Condenado a morrer de fome
Ou lançar o que comer.
Chegai-vos ao pé de mim
E ouvi a Iriste história,
Que deve ficar gravada
Para sempre na memória.
M. doVale.
elQ/m .
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N. do A. - Como esta .. Retrospectiva,. esteve bastante tempo à espera de ser publicada, resolvi tenlar desvendar o nome
do proprietário e autor do caderno que nos foi oferecido. Para
isso pedi ao cap.-frag. SG Antunes Leitão para faze r as investigações necessárias nos .. Diários Náuticos" dos vários navios nele
mencionados, verifi cando datas de e mbarque e desemba rque de
oficiais e outros elemen tos que ajudassem a identificação.
Concluimos ter sido o caderno pertença do distinto almiran·
te Almeida d'Eça. Dcvemosdizc r francame nte que esta conclu·
são nos surpreende u, pois a ideia que , tanto na Mari nha como
fora dela, se formou deste ilustre oficial é muito diferente da·
quela com que se fica, esmiuçando o conteúdo do referido ca·
de rno . Com efeito, oãoé fácil imaginar um respeitável professor
de História da Escola Naval , colonialista disti nto, etc., etc., com
tanta graça natural e expootânea. O facto , porém, só pode sur·
preender quem não con hece a Marinha por dentro. Um guarda.
· marinha, com I &119 ~nos de idade, cheiode genica, entusiasma·
do pcla profissão e fé no fuluro, é completamen te dife rente do
oficial, já maduro, desg;I~l a do 0 :1 rude vida do mar!
No entanto, como verão nas palavras quc se seguem, da au·
toria de seu neto, vice-almirante Vicente Manuel de Moura
Coutin ho Almeida d'Eça , eseritas no Comenlório Preliminar do
volume n," 14 da Colecção Documentos/Edição do Mi nistério
da Marinha ( 1973) - .. Lições de História Marilima GeraJ,., do
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vice·almirante Vicente Maria de Moura Coutinho Almeida
d'Eça, este conservou até à velhice o esplri to de humor que em
guarda-marinha manifestou no caderno analisado:
Muitos anos jó passaram , mas recordo ainda a expressão ex·
tremamente séria com que oficiais mais antigos me diziam, olhan·
do fixamente um jovem cadete: (f É neto do almirante Almeida
d' Eça? Nem sabe a responsabilidade que pesa sobre si!,.
E. recordo também que um homem humilde q/le na allUTa ser·
via 110 E.scola Naval, ao saber dos meus laços de família , instinti·
vamente me abraçou, com lágrimas a correrem·lhe pelas faces en·
rugadas, não podendo mais que repetir em voz entrecortada:
~ Não havia ninguém como o Senhor Almirante!"
Foi-me fácil entender esse homem, e não tardou que viesse a
compreender o verdadeiro significado da advertência que me era
feita _
Se referi estes dois simples apontamentos, foi por me parecer
que reflectem de certo modo a natureza das reacções ~ dos senti·
mentos q/le a personalidade do almirante Almeida d' Eça por ge·
ral despertava: profunda veneração pela elevação doseu esp(rito,
enlevada admiração pela sua vast(ssima cultura, natural respeito
pela firmeza das suas convicções, a par da irresistível atracção
exercida pela sua bondade e nobreza de alma.
Nascido em Aveiro em 15 de Agosto de 1852, viveu os seus
primeiros anos num ambiente de profunda formação cristã, no
culto das virtudes ancestrais e 110 resfHito fHla s/Ia linhagem, rece·
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bendo influxos de um meio e de uma educação"que moldariam Pátria 011 da Marinha. Para o almirante Almeida d'Eça lapsos
dessa natureza feriam-no duramente, causando-lhe mágoa e
definitivamenle o seu carácter.
Con."ivendo com familiares de elevado nl."el cullural, bre."e sofrimento.
se interessou pelos estudos, nos quais progrediu rapidamente,
As múltiplas facelas do seu esp(rito não faltaria certamente um
lendo frequentado o Academia Politlcnica do Porto, onde comsubtil semido de humor, que aliás era bem conhecido de quantos
pletou o curso preparalário para a Marinha.
com ele pri."aram.
A sua jll."enlude foi naturalmente influenciada pela Ipaca em
A um aspirante que, ao dirigir-se ao seu lugar, tomou de subito lIma posição que menos respeiul'oIa O ."crticalismo, o almirante
que ."i."ell. De espirilO aberto aos nobres ideais, não poderia ficar
j,lseluf."eI ao mo."imel1lo patriÓlico, generoso t! renovador, que
Almeida d'Eça observa em ."oz fllli/ame: "Um militar nunca se
florescia na Nação Portuguesa, nem Ião-pouco deixar de vibrar
agacha».
peranle o anseio de dignificação das relaç6es t!ntre os homens e
Conta-se também que, já de avançada idade, caminhava pela
en/re as naç&s. que então toma."a ."ulIO na comunidade inlemaRua do Arsenal, apoiado d sua bengala, quando uma varina
apressada, bamboleando-se nas suas chinelas e salpicando-o de
cional.
Tambim o surlO de intelectualidade que caracterizou eue pepeixe, lhe teria notado que "a rua era de lodos,.. Responde pronríodo influenciaria neceuariamenle um espirita já de si exlrematamente o almiranle: «Se I de todos, também é minha!» E cri-se
mente recepti."o às expressões belas do pensamento.
que a sua bengala leria contribu(do para desfazer o precário equi{{brio da canastra que ela le."a",a tl cabeça . ..
Em /7 de Outubro de 1870. com /8 anos de idade, assentou
praça na Armada, como aspirante extraordinário; em 7 de SetemQuem ti."esse percorrido os olhos pela bibliott!ca do almirante
Almeida d' Eça ficaria por certo impressionado com a variedade
bro de 1929 ascendia ti mais alta hierarquia militar, com a promodos assuntos que foram objecto da SI/a curiosidade inteleclual.
ção ao posto de vice-a/mirante. Fora uma ."ida inteira ."O/ada ti
Predominando embora os trabalhos de Direito e Hislória, reMarinha, a qual ser."iu dedicada e apaixonalltemente. Em Now!mbro de /929, pouco tempo decorrido depois de se afastar do
conhecendo-se desde logo uma preferéncia pelos clássicos, estaser."iço acti."o, falece.u o almirante Almeida d' Eça - cumprindovam ali representadas obras que cobriam uma ."asta gama das
-se aliás uma SI/a profecia. A Marinha era, na ."erdade. parte Ciéncias, das Letras e das Artes, escritas em ."árias línguas, entre
integrame da sua vida.
as quais o latim e o grego, que domina'olO, numa ampla represenOs primeiros anos de oficial são passados na vida de bordo,
tação do pensamento humano.
ha."endo embarcado em unidades de diversos tipos e feito várias
Passa."a longas horas entre os seus li."ros, seus amigos fiéis,
comiss&s no Ultramar. Entre os na."ios em que prestou serviço
debruçando-se em profundo estudo e meditação, quase se alheanfiguram a corveta D. João I, a fragata D . Fernando, a barca Mardo do queà sua "'0110 decorria.
tinho de Melo, a canhoneira Rio Minho, a corveta couraçada
Adquiriu assim uma ."astÚSima cultura que, a par de um espiVasco da Gama, o ."aporQuelimane, a corveta Mindelo, etc. Virita fulgurante, lhe abriu naturalmente caminho para lugares ciI'eu assim intensamenle todo o enfllsiasmo que caracterizou a
meiros nos sectores intelecwais do Pafs, bem como posições de
transição da vela para o ."apor,
destaque na ."ida pública.
Do apmlllo e da dedicação com q/le ,çer."iu duraflle esse peVemos, pois, o almirante Almeida d' Eça ser eleito por unaniríodo de aCli."idade no mar, são testemlmho os lou."ores que memidade para sócio efectivo da Academia das Ciências e lomar lureceu. tal como foram igualmeme distinguidos trabalhos da
gar na Sociedade de Geografia, a que durante longos anos presimaior projecção, entre os quais um estudo referente ti "reorganidiu com destacado brilho.
zação do peuool e do material da Marinha de Guerra», em que
Tomou assento na Câmara dos Deputados, foi comissário rémais tarde é chamado a tomar parte, mercê da sua inteligência e
gio em di."ersas instâncias e represenlou o Pais numerosas ."ezes,
nomeadamente em quest&s de Direito e de Pesca.
valor profusional.
A sua figura venerada proju.ta-se assim para além da MariFoi. no entanto, como lente da Escola Naval, ti qual concorre
em 1885 para leccionar, en/re outras cadeiras, Direito Internacionha, a quem trouxeacrescemado prestigio.
O almirante Almeida d'Eça foi ainda um chefe de faml/ia
nal Público Marítimo e Hislória Marllima, que o espirilo do almirante Almeida d' Eça encontra a plenitude dasua expressão.
exemplar, t! também um perfeito amigo.
Na ."erdade, o acrisolado amor pátrio, a de."oção por tudo
Se a sua presença infUlldia respeito, não é menos certo que .,,0quamo ti Marinha se figa."a, o permanente anseio pelo primado
ta."a aos seus uma dedicação e uma ternura que mio conheciam
do direito e da justiça, ideais da sua mocidade alicerçados pela
limites.
."ida que abraçara e ser."idos por uma resplandecente cullura,
Na sua casa reuniam-se pau!IItes e amigos - quantos deles
constilulram uma fonte que naturalmente a/imenta."a as suas li- ilustrt!s _ procurando o prazer do seu con."(.,,io e a magia da sua
ç&s magistrais, em que ti limpidez do pensamento e ti perfeição . maneira de con."ersar, 011, em momentos difíceis, a ponderação
da forma se jlmta."a o poder persuasivo das con."icções profun- doseuconselho.
Gera."a-se às sua ."olta um ambienle de in."ulgar calor
(... ) São bem conhecidos alguns episódios do sua longa car- humano!
reira de professore) , pela maneira incompará."eI, tão caracterísNesse espirito de eleição, Ião ricamente dotado, existia uma
tica da sua personalidade, com que nlQrca."a no espirita dos aluprofunda sensibilidade, uma delicadeza de sentimentos e, sobrenos momentos mais altos da .",·da portuguesa, faundo-os ."ibrar
tudo, uma fonte inesgolá."e1 de bondade.
de intensa emoção, quer emanada de sentida tristeza, quer de incontida alegria.
.. Eu creio no Bem, na Justiça e no Direito. porque creio e amo
No in(cio do ano lecti."o de 1917, ao faura chamada dos aspia Deus» - frase sua, bem conhecida, de que julgo transparecer
ranles, qllebra ele próprio o silêncio que se seguiu ao nome de a sua Vida e a sua Obra.
Elói da Mota Freitas, para responder em ."oz como."ida e com a
grande dignidade que lhe era peculiar: .. Morto em combale no
campo da honra e do dever a bordo do caça-minas Auguslo de
Castilho».
Em Junho de 1922 rompiam as sal."as que assinala."am o bom
termo da traveuia gloriosa de Socadura Cabral e Gago Coulinho.
Ao aluno que esta."a a ser imerrogado pt!rgunta quem eram .,os
primeiros portugueses da actualidade ,.. E à resposta necessariamente certa comt!nta o mestre com um sorriso feliz de plena alegria: .. Disse muito bem, eslOu satisfeito, pode retirar-se».
Não são, porém, tão conhecidos-excepto para a sua familia
-os brados de indignação que por ."ezes se Iheou."iam em longas
noites de lrabalho, sinal inequl."oco de que um dos seus alunos
M. do Vale,
dQfm.
teria cometido alguma inexaclidão em matéria de História da
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Voz da Abita
CARTAS AO DIRECTOR
Dos nossos leitores e amigos recebemos a seguinte correspondência:

Do cap.-frag . EMQ Viriato Tadeu, a carta que transcrevemos:
No último número da .. Revista da
Armada" (n,0172/86) li, com júbilo, o
trabalho de pesquisa histórica do 1. Q..
-sargento HE Augusto Afonso, intitulado: «Nos 180 Anos do Hospital da
Marinha - A Sua Fundação» , Li-o

com contentamento de

verificar

quanto interesse e amor dedica a
gente da Armada aos seus navios e
instalações - o seu Hospital, Cor-

doaria, Quartel de Alcântara, Museu,
«Nau de Pedra», etc. - que, por 58rem parte integrante da nossa Arte,

certo livro recente e notável, «Tesouros Ar1fsticos de Portugal» (') , afir-

mava:

..As obras de arte dão testemu-

nho de outros tempos e outras mentalidades (. ..) são documentos de

modos de ver e sentir os homens e
as coisas, de modos de estar no
Mundo. Heranças dos nossos antepassados, que náo podemos renegar sob pena de nos perdermos

..

(.. .)

Li com contentamento esse trabalho e por ele felicito o seu autor.
Todavia, peça-lhe que me permita
esclarecer uma lacuna - do texto e
da contracapa da Revista - ao referir que a estátua de D. João foi esculpida em Itália, o que pode levar a deduzir que o escunor fosse italiano. E
nAofoi.
Tendo sido aluno da Casa Pia aM
concluir o curso na Escola Naval, fiz
parte duma comissão de casapianos
que, em 1980, delineou parte do programa das comemoraçlJes do seu
2. o centenário, o que me levou a estudar, até onde foi posslvel, essa
época, com tantas implicaç6es, com
as reformas do inesqueclvel ministro
Melo e Castro, em relaç6es colaborantes com o intendente da Policia
Pina Manique. Se o primeiro foi orga(') EdiçAo de Se/ocç(Jes do Readt:lBr's Digest(1976).
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nizador da Marinha moderna, o «retrógrado» Pina Manique afirmou-se
como o mais notável revolucionário
da cultura, do seu tempo (Latino
Coelho).
Isto permitiu-me afirmar naquele
ano, em comunicação na Academia
de Marinha (<<Um Bosquejo Histórico
da Cultura e da Marinha e a Fundação da Casa Pia»), que ainda não
chegou ao conhecimento publico por
estar atrasada a publicação das respectivas «Memórias» , a seguinte
afirmaçáo:
Num colégio de Lisboa confluiram alunos da Aula Régia de Pintura
e alunos externos (entre os quais o
famoso pintor Domingos Sequeira) e
Pina Manique fez também convergir
até os humildes alunos da Aula de
Desenho da Casa Pia, criando em
Roma um colégio de Belas Artes,
onde, de 1785 a 1798, permaneceram os mais aptos artistas seleccionados naquele colégio.
Joáo José de Aguiar (1770-1841)
foi, sem duvida, o principal escultor
dessa plêiade de eleitos, devendo-se-lhe: a estátua de D. Maria I, hoje
em Queluz; dez estátuas da entrada
do Palácio Nacional da Ajuda; duas
estátuas dos jardins do Palácio de
Belém, e a aludida estátua do príncipe D. João, exposta no átrio do Hospital da Marinha.
Para os críticos e mestres apreciadores da arte(t), a estátua do Hospital da Marinha é a melhor das suas
obras.
(") J. Augusto Frtlr1Ça -

.. A Me Portu·

guesa de Oitoctm/OS ... livro publicado em
1979.

N. R. - Agt"8d8ctlmos {f'ICOj ..'l8cidiJmente

ao nosso estimado ooI8borsdor os escI8rf1Ci.
11I6fI/OS prestados nesta carta, que mostram.
mais uma vez. que a .. velha,. casa Pia tem
cIstkJ 80 pars filhos muito ilustres.

o
Do sarg.-aj. A Joaquim Prata,
Cacém, uma carta em que diz que,
na década de 30, fazendo ele parte

da guarnição do .. Gil Eanes» esteve
em Barrow-In-Fumess, onde o navio
foi receber sobressalentes para os
navios recentemente ali construidos.
Teve, então, ensejo de conhecer um
camarada da Marinha de Guerra brasileira, da guarnição do navio-escola
«Almirante Saldanha», que ai se encontrava também, do qual se tomou
amigo.
Este navio-escola passou depois
por Lisboa, tendo ele tido ocasião de
servir de cicerone ao seu amigo do
Brasil , que se mostrou encantado
com a cidade e com ludo que nela
pôde observar.
Depois disso, leve oportunidade
de estabelecer novos contactos com
brasileiros, de todos havendo resultado o mútuo reconhecimento da ado
miração e estima que existem entre
os dois povos e a verificação de, jun·
tos, persistirem na caminhada do desenvolvimento cultural e económico
em prol do progresso das duas naçOesirmãs.

o
De Joio Carvalho da Silveira,
ex-grumete FZE n.0978263, Calvário Moure, uma carta em que afirma
ser através da Revista que sabe de
alguns camaradas dos quais nunca
mais teve noticias, o que lhe dá muita
alegria, pois, diz: separaçáo é morte
e crê que muitos mais virão a aparecer nas páginas da Revista. Lembra
os «filhos da escola» de 1963, em
especial os que estiveram com ele
no Destacamento n.0 9, de 1964 a
1966, do comando do valoroso comandante Metelo de Nápoles, tendo
como imediato o tenente Oliveira
Monteiro e como 3. o olicial o tenente
Simões. A todos manda um grande
abraço e sugere, o mais breve posslvel, um almoço de confraternização
para reviverem o ambiente dessa famlliaquefoio DFE9.
Agradece ao tenente Edmundo e
ao sargento Alfaro (o .. Alhandra .. ) a
oferta de alguns exemplares da Revista que lhe faltavam e pede a aI-

guém que o possa fazer, para lhe enviar os n.OO 7 e 42, que não tem e estão esgotados, para Calvário Moure
-4610 Felgueiras.

o
De José Carlos Coimbra Pedroso Santos, Aveiro, uma carta
em que se mostra muito reconhecido
por ter visto o seu modesto nome
nesta secção da Revista. Diz ele que
ficou tAo comovido que até as lágrimas lhe vieram aos olhoslTentou assentar praça na Armada como voluntário, mas não teve sorte ... Por isso,
diz ele: sou um rapaz que vive do
passado, a pensar nessa oportunidade perdida e que só esquecerei
quando morrer. A minha única consolação é a Revista, através da qual
sei o que se passa na Armada.
N. R. - Compreendemos perf8ltarTlflflttl
o seu desgosto 6(1) não t6f ficado na Marinha.
Mas, o mundo Mo parou para si e o facto de
Ir B PtlSC8 do bacalhau é, em certo m<XIo, uma
COfnPtlnsaçlo, pois a sua activldadtl vai S6f
exercida a bordo dum navio ti no mar. E, pode
CftN, qU6 a profissbo é muito digna, tanlo como
8 de marinheiro da Armada... E I6mbr6-S6 que
os poItug/HIS8S não podem passar sem bacalhau.

•••
SAUDAÇÕES
De Carlos Alberto Carvalho Pires, ex-gr. A n.0 15063, R. Carvalho
Araújo, 36-1.° Esq. - 8000 Faro, em
especial para os que estiveram com
ele, em comissão em Moçambique,
no aviso . Bartolomeu Dias», em

1961-64, e aos .. filhos da escola» de
Março de 1961. Pretende organizar
um almoço comemorativo das bodas
de prata da sua . escola» entre os residentes no Algarve, para o que pede
para os interessados entrarem em
contacto com ele; de João Ferreira
de Oliveira, Oliveira de Frades, extensivas aos .filhos da escola .. de
Janeiro de 1931 (que saudades desses velhos tempos ... diz) ; de Lufs
Gonzaga da Cunha Oliveira, ex-mar.
M n.o2n9/S , Lousada, que esteve
embarcado no . Afonso de Albuquerque» e fez muitos amigos na Marinha, da qual tem imensas saudades
(se a pessoa com que deseja contactar ainda está ao serviço é fácit; mesmo que não esteja, diga quem é,
para ver O que se arranja); de Manuel
Duarte Mergulhão, Nazaré, com as
costumadas queixas relativas às diferenças das pensões dos reformados e dos restantes, assunto que,
diz, esta Revista tem tratado, sem resultados.

Os antigos elementos do Destacamento n.06 de Fuzileiros Especiais, que prestaram serviço em Angola nos anos de 1973-75, vão reunir-se, no dia 13 de Abril próximo,
num almoço de confraternização, extensivo a familiares.
Os interessados em participar
deverão contactar, até 4 de Abril,
com: 1.0 -ten. FZ José Ruivo, Escola
de Fuzileiros (telef. 2051026) ou
1.0-ten. FZ Paiva e Pana, Escola Naval (telef. 27540 41) .

O
Conforme o estabelecido na circular de 1 de Fev. de 82, o convivia
anual do Grupo dos Antigos Membros da Aviação Naval realiza-se
este ano em Aveiro, no dia 24 de
Maio próximo.
As inscrições, extensivas a familiares, poderão ser feitas, até ao dia
24 de Abril, na Secretaria da -Revista da Armada» - 1188 Lisboa Codex (telef. 368961 -ext. 3) .

•••

o

Os -filhos da escola .. do recrutamento de 1943 vão reunir-se num almoço-convivia no 2.° sábado de
Maio proximo, em local a designar.
Os interessatlos deverão contactar com o sarg.-aj. M José Penacho
Júnior (Travassos) , Rua Frei Amador
Arrais, 8-3.° Dto. - 1700 Lisboa (teleI. 762573).

Para comemorar o 37.° aniversá·
rio do seu ingresso na . Briosa- , os
-fi lhos da escola» do recrutamento
de 1949 vão reunir-se em convivia,
no dia 22 de Março corrente, num
restaurante de Cacilhas.
As inscrições deverão ser endereçadas para: José Fins, Rua da
Boavista, 24 - 1200 Lisboa (telef.
3731 71) ou Fernando Lourenço,
Praça S. João Basco, 22-6.° Dto. 1300 Lisboa (telef. 60 29 08 , depois
das 19 horas.

CONvivlOS

o

Saibam Todos
Que os beneficiários da Assistência

Que

na Doença aos Militares da Armada (AD MA) poderão , conforme acordo estabelecido, recorrer ao Serviço de «check-up.
do Hospital da Cruz V ermelha
Portuguesa (Rua Duarte Gaivão, Lisboa) .
entre a ADMA e a Casa de Saúde das Irmãs Hospitalares do Sagrado Coração de Jesus, em Be-

Que

las, e a Casa de Saúde do Telhai,
no TelhaI , foram estabelecidos
acordos para que os seus beneficiários possam usurruir de serviçosdo foro psiquiátrico , em regimen de internamento .
os serviços prestados Wla primeira daquelas Casas de Saúde
abrangem igualmente o tratamento de desintoxicação de álcool e droga.

Que os serviços prestados pela segunQue

da incluem também o tratamen·
to de desintoxicação alcoólica.
quaisquer outras informações
serão prestadas na 5.- Rep. da
D. S. Pessoal (ADMA) , Rua do
Arsenal, letra I , Lisboa.

***********
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros

Graciliano Ramos
raciliano Ramos, cscrilOr brasileiro: um nome grande
da lite ratura de língua portuguesa. No ano de 1948
(tinha então 56 anos de idade) ele poupava-nos o trabalho de redigir a SU3 biografia, traçava assim o seu
aulo-retrato:
.. Nasceu a 27 de Outubro de 1892. cm Quebrangula, Alagoas. Casado duas vezes, tem sete filhos. Altura 1,75m. Sapato
0.°41. Colarinho 0.°39. Prefere não andar. Não gosta de vizi·
nhos. Destesla rádio, telefone eca mpainhas. Tem horror às pessoas que falam alio. Usa óculos. Meio calvo. Não tem preferência por qualquer comida. I ndife rente à música. Não gosta de frutas nem de doces. A Bíblia é a sua leitura preferida. Escreveu
..Caclés» com 34 anos. Não dá preferência a nenhum dos livros
publicados. Gosta de bcbcraguardente. Éateu. Adora crianças.
Manocl António de Almeida, Machado de Assis, José Lins do
Rego e Rachel de Queiroz são os romancistas brasilei ros que
mais lhe agradam. Gosta de palavrõcs, escritos e falados. Escreve scu~ livros pela manhã. Fuma cigarros Selma (três maços por
dia). E inspector de ensino, trabalha no «Correio da Manhã».
Apesar de o acharem pessimista, discorda de tudo . Só tem cinco
ternos de roupa , estragados. Refaz seus romances várias vezes.
Escreve à mão. Tem poucas dívidas. Q uando prefeito de uma
cidade do interior, soltava os presos para construirem estradas.
Espera morrer com 57 anosde idade ...
Morreu quatro anos depois do que esperava , aos 61. era 20
de Março de 1953. Ainda foi eleito presidente da Associação
Brasileira de Escritores, em 195 1. apesar do gosto pela aguardente, e ainda anles de se lhe declarar no pulmão a doença que
talvez tivesse a ver com os seus três maços diários de cigarros.
Do homem de aparência dura , que lá por dentro o não era, sem
vocação para a felicidade, já podia o Departamento da Ordem
Politica e Social inutilizar a fi cha , de preso politico, que a sua
sensibilidade amarga o fazia perigoso, vertia em seus livros a solidariedade para com os infelizes, que mal transparecia da ..acridoce feição .. de que falou Vinicius no admirável soneto que fez
à máscara mortuária de Graciliaflo.

Pejo cap.-frsg. CrislÓvão Monin

G

.. Feito SÓ, sua máscara paterna
Sua máscara tosca, de acridoce
Feição, sua máscara austerizou·se
Numa preclara decisão eterna.
Feitosó, feito PÓ, desencantou-se
Nele o íntimo arcanjo , a chama interna
Da paixão em que sempre se queimou
Seu duro eorpo que ora ao longe inverna.
Feito pé, feito pólen, feito fib ra
Feito pedra, feito oque é morto e vibra
Sua máscara enxuta de homem forte
Isto revela em seu sil! ncio à escuta:
Numa severa afirmação de luta
Uma impassível negação da morte ...
A negação da morte de Graciliano está na sua obra, reduzida
masde uma apaixonante densidade. Escritacurta, directa, vigorosa. Quatro romances: .. Caetés .. (1933), .. São Bernardo..
(1934), .. Angústia .. (1936) e ..Vidas Secas.. (1938). Seguem-se
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.. Infância.. (memórias, 1945), .. Insónia .. (conlos. 1947), e, já a
título póstumo, .. Memórias do Cárcere» (1953), .. Viagem»
(1954), .. Linhas Tortas» (crónicas, 1962), .. Viventes de Alagoas» (quadros e costumes do Nordeste, 1962), «Alexa ndre e
Outros Heróis» (literatura para a infância e juventude, 1962) e
.. Correspondência» ( 198 1). Autor genuinamente brasileiro, ainda que defensor da língua portuguesa como expressão única
(como declarou da vez que passou em Lisboa , em 1952, a caminho de Paris. onde ia assistir às comemorações dedicadas a Vltor
Hugo), G raciliano Ramos ultrapassa com a sua obra as fronteiras do seu pais, reconhecido por todo o mundo como um dos
maiores e mais autênticos escritores brasileiros de sem pre.
A temática do mar e dos marinheiros não está presenle na
obra de ficção de G raci1iano; mas, tratando-se de um escritor
..indispensável», fomos buscá-la, ainda que por indirectoscaminhos, às suas «Memórias do Cárcere»: recordação dos tempos
duros da prisão, documento poderoso de uma época para esque·
cer, e em que está patente a estatura moral de Graciliano, que
perante as situações mais revoltantes deixa transparecer sempre
a esperança e a coragem, nunca o ódio. As passagens que trans·
crevemos dessa obra pungente, são inevitavelmente dos dias
passados a bordo do velho .. Manaus», o «calhambeque muito
vagabundo» , que em seu porâo transporta , como se fosse gado,
a leva de presos, e entre eles um que Graciliano Ramos se chama , e de quem o moleque do cais da Baía não vai ao menos levar
o recado para que alguém saiba da sua miserável condiçâo.

De «MEMÓRIAS DO CÁRCERE»

(1953)

A bordQ dQ «l'olsn8 IJs"

Somos animais bem esquisitos. Depois
daquela noite, o primeiro contacto com a
vida me provocou lIma gargalhada. Não o
riso lúgubre dos doidos, manifestação rui-

dosa e divertida, que me causava espanto
e era impossivel conter. Foi este o caso.
Logo 00 clarear o dia, saltei do estrado,
busquei o vizinho do compartimento inferior, para agradecer-lhe os fósforos, e percebi um caboclo baixo, membrudo, hirsufo, a camisa de algodão aberta, deixando
ver um rosário de contas brancas e azuis
misLUrados ti grenha que ornava o peito
largo. Esse instrumento dev% me produziu Q hilaridade:

- O senhor usa isso, companheiro?
O sujeito endureceu a cara, dei/ou-me
rabo do olho, formalizou-se e gnmhiu.- Quando a nossa revolução triunfar,
ateus assim como o senhor serão fulilados.
Esqueci os agradecimentos e afastei-me a rir, dirigi-me ao palito onde, lia véspera, tinha ouvido o rapaz de casquete: esperava tomar a vê-lo, pedir informações a
respeito do estranho revolucionário. Logo
soube que se chamava José Inácio e era
beato. Homem de religião , homem de fanatismo, desejando eliminar ateus, preso
como inimigo da ordem. Contra-senso.
Como diabo tinha ido ele parar ali? Vingança mesquinha de politico da roça, denúncia absurda, provavelmente - e ali estava embrulhado um eleitor recalcitrante,
devoto bisonho do padre Clcero. Com certeza havia outros inocentes na multidão,
de a/gumas centenas de pessoas.
A luz do dia, vários figuras começavam a delinear-se, nomes próprios chegavam-me aos ouvidos, mas tudo se confundia - e era-me impossfvel distinguir João
Anastácio de Miguel Bezerra , duascriaturos muito diferentes. Miguel Bezerra, o
moço de casquete, exibia inquietação
constante no rosto fino como um focinho
de rato; loão Anastácio tinha a cara imóvel de múmia cabocla: sério, os olhos miúdos, parecia muito novo ou muito velho,
não tinha idade. O primeiro se mexia de
mais e falava com exuberância, desdizendo-se: falava como se quisesse inutilizar o
efeito de palavras largadas inconsideradamente; o seg/lndo me examinava em silêncio, desconfiado - uma coruja. Essas coisos só foram percebidas muito depois. Naquela manhã tudo se atrapalhava, o luz
que vinha de cimo e entravo pelas vigias
era escassa. E perturbado, no meio novo,
esforçava-me por achar um canto onde
pudesse respirar.
Cheguei-me ao escotilhão. O homem
louro, de cachimbo, acolhedor e risonho,
sentado numa rede, conversava com Sebastião Hora. Fiquei sabendo que a personagem se chamava José Macedo e fora ,
durante dois dias, secretário da fazenda,
na rebelião de Natal. Tambémfui apresentado ao secretário do interior, Louro
Lago, rapaz grave, simpático, um ligeiro
estrabismo disfarçado por óculos escuros.
De facto nem se haviam empossado - e os
(1

cargos decorativos apenas lhes serviram
para agravar as torturas no cadeia. Estive
a ouvi-los meia hora. Tinham=se aguentado quarenta e oito horas, esperando em
vão que o resto do pois se revoltasse. Depois viera o pânico.
Afastei-me, marchando nos calcanhares, tentando evitar as coisas moles pisadas
na véspera e percebendo claramente donde vinha o cheiro forte de amoniaco.
Aquelas pessoas urinavam no chão, a um
conto; o mijo corria, alagava tudo , arrastando cascos de frUlas, vómitos, OUlras
imundícies. Com as oscilações do infame
arapuca, a onda sujo não descansava; dificilmente se acharia um lugar enxuto. Necessário arregaçar as calças e fazer malabarismos de toda o espécie para evitar a
ressaco nojenta.
Viajávamos no " Manaus", um calhambeque muito vagabundo. Naquela
manhã chegámos o Maceió. Examinei
atentamente, por uma vigio, a praia de Pajuçara, tentei localizor o casa onde morei.
Que estariam fazendo as crianças? A mais
nova ainda não falava direito. Arriado
numa caverno, o rosto na abertura, não
desviava os olhos daquele ponto. Estava
ali o minha gente. O resto da cidade não
me despertava o minimo interesse. Voluntariamente nunca mais poria os pés naquela terra. O navio fundeou , mas não atentei
nisto; não percebi o azáfama dos botes
rente ao costado, o burburinho dos passageiros novos, carregadores e visitantes.
Ter-me-ia conservado ali, imóvel, se não
me chamassem lá de cimo.
Larguei a observação demorada,
transpus o labir,into das redes, subi a escadinha, achei-me no convés, meio encandeado, revi os policias, a cara facinoroso
do negrO que me havia apontado a pistola.
Um conhecido, a quem dávamos a alcunha de Passarinho, chegou-se à pressa ,
muito pálido, entregou-me um pacote,
sussurou que minha mulher estava a bordo, mas não lhe tinham permitido ver-me.
Despediu-se e afastaram-me, desci novamellle à cova, atordoado, o embrulho no
mão. Desatei o barbante, achei no papel
alguma roupa , meti-o no valise, que se empanzinou.
Deff!lldi os meus trastes comra o inundação de mijo e regressei à vigio, mas agora não olhava a praia distante: a atenção
se [uava nas canoas e escaleres que se arredavam do navio. Capitão Mata, mais feliz, conseguira descobrir algumas senhoras de sua familia, trocara algumas palavras com elas. Não me desesperançava de
avistar uma figura amigo, receber noticias,
um gesto ao menos. O excelente padre
José LeiLe, que só aparece quando é neces·
sário e tem habilidade notável para com·
prometer-se, bordejava talvez por ali, buscando oportunidade. Anos atrás acompanhara-me ao hospital, amolara-se quarenta noites horríveis; fugia-me o vida terre·
na, e de nenhum jeito me dispunha a acomodar-me à vida eterno; corpo e olmo se
comprometiam lastimosamente. Em ocorrência tão dificil o santa criatura abandonava os seus negócios e ficava tempo sem

fim tentanto, com histórias de papas, minorar-me as dores: quando me supunha
tranquilo, visitava as enfermarias dos indigentes. Com certeza andava ali perto. Não
distingui nenhuma pessoa conhecida. Tilintaram correntes, anunciando o levantamento do escada; os rumores da coberto
esmoreceram; as velas das pequenas embarcaçõesescassearam, dispersaram-se.
" Manaus" desancorou, sumiram-se
pouco a pouco as dunas, os coqueiros, os
tectos de armazéns acaçapados. Longamente me conservei ali, trepado na costela
do cavername, evitando o abafamento e o
cafor da furna lôbrega, vendo a água bater
na madeira velha, recebendo salpicas na
cara. Experimentava /Ima vaga misturo de
oUvia e decepção. As pessoas lá de fora pareceram-me indiferentes e covardes. Medo
de comprometer-se, julguei severo e injusto, esquecendo que muitos esforços deviam ter sido feitos inutilmente e nenhuma
visito chegara aos outros alagoanos. Um
pacote de roupa bronco, meia dúzia de palavras sumidas. Afinal que valiamos nós?
Estávamos ali mortos, em decomposição,
e era razoável evitarem o contágio. Bom
que se conservassem longe. Ninguém nos
poderia oferecer uma dessas mesquinhas
lisonjas indispensáveis na vida social; estávamos diante de uma verdade muito nua e
muito sujo, e qualquer aproximação nos
originaria vergonha e constrangimento.
resto da humanidade se afastava; no marasmo e no assombro, sentíamos que se
afastava em excesso. lmpossiveis os entendimentos: muros intransponiveis nos separavam. Se amigos conseguissem aproximar-se de nós, ficariam em silêncio, de visto baixo, cotlfusos e vazios, receando molestar-nos. Uma palavra à too, largada
com bom propósito, avivaria suspeitas,
provocaria sitllações intoleráveis: enxergarlamo.s nela remoque, alusão velado.
Certamente nos atribulam culpas graves;
na melhor das hipóteses, é ramos levianos
e desastrado.s. E o pior é que nos sentíamos infractores, éramos levados a ad'."~tir
isto. Sinais intempestivos de compOlxao,
simples referência 00 ambiente sórd~do, à
horrivel miséria, mais nos reforçar/Om a
certeza. Tínhamos delinquido, sem dúvida. Muitas daquelas criaturas ignoravam
que delito lhes imputavam. Na verdade
não imputavam: mantinham-nos em segregação, e isto devia bastor para conv.encê-Ias. Com o andar do tempo, chegal/am
a dor razão à jl/stiça /lava. Ninguém iria
prendê-las e maltratá-las sem mot~vo ..AIgumas, como capitão Mato. rec~lcllrar/Qm
exibindo-se vítim as de 11m eqwvoco. 0/1tras se âeixariam arrastor. fugindo às explicações. E José Inácio desfia~ia as contos
brancos e azuis do seu rosáriO, peloso e
carrancudo, sonhando com uma revolll ção qlle liquidasse todos os ateus.

a

a

Chegada à Bafa
À farde chegámos à Baia. Vi a cidade
emergir pouco o pouco do nevoeiro, ganhar COll/ornos, crescer, aviZÍllhar-se. O
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calhambeque passou a .barra, cortou as remota e vacilante. Certifiquei-me, poáguas calmas do porto e atracO/I. Agora rém, de que ele poderia mostrar láfora penão me achava como na manhã da véspe- daços da nossa existência no sepulcro.
ra, enxergando coqueiros, dunas, telha- Aferrei-me d convicção e, não sei por que
dos de armazéns longe, procuranáo loca- extravagancia, imaginei-o próximo de
lizar na praia a minha casa de arrabalde:
Edison Carneiro, capaz de se avistar no
com o roslO encaixilhado na vigia, em
mesmo dia com este amigo, com quem me
atenção forçada, cheia de fugas, observa- correspondia. Depois de muitos acenos,
va o trabalho dos carregadores, o movi- gritei com Ioda a força dos Plllmões démento dos carros a rodar nos trilhos, as beis:
funções de um guindaste, a lingada a ba- Conhece Edison Carneiro?
lançar, a descer, ondas pequenas lambenA inlerrogaçâo abafada perdeu-se; redo o molhe verde. Faziam-me falta as vepeli-a diversas vezes, até julgá-Ia compre{as da minha terra, botes e canoas a jogar
endida. O tipinho balançou a cabeça afirdesesperados, sumindo-se aqlü, surgindo
mativamente. Considerei absurdo jogar
além, galgando a crista da vaga. Perto, a
semelhante frase numa cidade populosa e
azáfama, o cruzar de passageiros e visi- sobrestive; passados minutos, inquiriu /10tantes, risos, abraços, despedidas, lágrivamente:
mas. Recordei-me de haver pisado aqllelas
-Sabe onde fica a Rua dos Barris?
pedras vinte anos atrás, em viagem para o
Outra afirmação, o risinho inexpressisul, buscalldo cavar a vida. A noite embrevo colado nos beiços grossos. Bem. NeIlhara-me em diversas ruas, sem conseguir
nhum dispara/e: pisávamos o terreno-firchegar ao telégrafo. Um desconhecido some das probabilidades: andar /Ias vias púlicito se propusera a ensinar-me o camiIlho. Dobrava esquinas, avançava. recua- blicas, olhar as placas, era exerdcio de
qualquer transeunte. Do /lavio para a lerra
va, oferecia-me esta illformação desconsoestabeleceu-se um diálogo que supus basladora:
Iante claro: berros de um lado, gestos,
- Acho que devia ser por estes lados.
aprovações silenciosas do outro. PergunDe volta a bordo, achara-me no salão tei ao sujeito se ele queria ser porlador de
replelO. Uma estal/geira velha se acamarauma carta. Consenliu. Sem dúvida: agitadara comigo: dizia-me Ca.fOS do Rio,
va o crãnio mirim com doçura a wdo
dava-me cOlISelhos, e eu lhe respondia
qllanto ouvia, e nem me vinha a SU.fpei/a
num francês que ela se esforçava terrivelde nâo me fazer entender. Fui abrir a valimente por entender. Havia dança e o piase, retirei o bloco de papel, escrevi a lápis
no desafinava. Um viajante besta queria
11m bilhete narrando o miserável estado
recitar. Despertara-me a curiosidade uma
em qlle nos achávamos. Evitava pensar
família de mulatos, cinco irmãos de cores
que o escrito não chegaria ao desti/lo; e
variadas: havia 11m sujeito mascavo. de caso chegasse, o meu distante camarada
carapinha. beiçudo, e uma louraça bonita,
nenhllm recurso tinha para auxiliar-nos;
perfeitamente branca. Essas coisas chegaconwdo afligia-me a necessidade urgente
vam-me à lembrança enquallfO me detinha
de enviar-lhe aquela exposição. Rabisqlui
observando a agitação do cais. Mudallça
à pressa, interrompendo-me a cada instancompleta em vinte anos.
te para examinar o negrinho, receando
Ociosos, basbaques, interrompiam o
que ele se ausentasse. Falava-lhe nesses intransito, e !UII moleque dava mostra de
tervalos, embaralhava explicações. Desexaminar cuidadoso o interior do porão:
casquei em seguida uma laranja, cuidadomais de uma hora de pé, indo e vindo sem
samente. Lancei na água o fruto, e a casca.
se afastar muito do mesmo lugar, esticalluma longa fita em espiral, foi enrolada
do o pescoço magro, a vista fixa as caras
com jeito, afinal se tornou uma esfera oca.
estranhas, lias cabeças ql/e se metiam peNo interior pus afolha dobrada. Fiz algll.
los buracos e pareciam guilhotinadas. O
mas recomendações ao negro. medi atemo
interesse manifestado pelo negrinho origia distância que fiOS separava, meti o braço
nou-me a ideia de que ele desejava comupela vigia, arremessei a bola com vigor denicação: talvez um amigo de qualquer de
sesperado. Atingiu o cais, rolou, e.ftacou a
nós o enviasse ali para colher nolicias, dardóis melrOS da borda. Apesar de haver tra-/lOS esperançoso Espigado na roupa nova,
çado o endereço bem nítido, em caracteres
o sujeitinho illSpirou-me confiança: fiz-lhe
graúdos, comecei a esgoelar-me, repelillsinais, pedi-lhe que se aproximasse. Nado com insistência:
quele apuro, esforçando-nos embora por
- Edison Carneiro. Rua dos Barris,
conservar o juízo, a reflexão, tornamo68.
-nos crédulos em demasia: tudo em redor
O rapaz olhava-me perplexo e interrode nós se altera, os sentidos nos dão impres- gava-me sacudindo a cara chata. Sã então
sões esquisitos, o pensamenlO se embru- me veio a certeza de que ele não havia percebido as minhas falas. Expliquei-lhe aos
lha, párã, ou se atira em cabriolas illSensaberros que ali havia um papel e continuei
tas. Poucos objectos, factos escassos, nos
a dar-lhe as indicações precisas: (00 nome e
arrastam a conclusões pasmosas. E às vea residência do escritor baiano. Mas já não
zes, na carêl/cia dos objectos e dos factos,
tinha nenhuma confiança no resultado: ou
criam-se fantasmas. Sebastião Hora, pela
a minha voz fraca desfalecia no burburimanhã, não tivera nenhum indício de que
nho, nos rumores da carga e da descarga,
Juraci Magalhães iria visitá-lo: admitira
ou me achava diante de uma estupidez mauma hipótese gratuita e logo a mudara em
certeza. O meu caso era menos grave: esciça.
tava ali um negrinho bem vestido a espiarTrabalho perdido. Inúteis os brados e
-nos, curioso, a beiçorra contraindo-se os acenos. Calei-me zangado comigo, por
me haver iludido à toa, furioso com o aninum sorriso infantil. Não nos trazia nenhum aviso, claro: afastei a possibilidade
mai, que não me entendera e, alheio ao
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guindaste, aos visitantes, aos passageiros,
aos carregadores, continuava a farejar o
porão, como um raIO, erguendo o focinho, dirigindO-lIaS os bogalhos claros. O
risinho insignificame, a hesitação, os modos oblíql/OS, linham-se esvaído. Evidentemente não me ligava importãncia: espalhava a atenção pelos outros rostos, pelas
aberturas desertas. Estivera imóvel lUIS
minulos, fingindo escutar-me, a face obtusa conlralda numa careta. Recomeçara o
passeio. Alguns passos para um lado, alguns passos para outro, demora curta, e
novameme se deslocava, sem despregar a
vista do costado da embarcação. Nessas
idas e vindas passava perto da laranja - e
persuadia-me quase de que ia baixar-se e
apanhá-Ia. Tudo se sumiu. Numa das viagens encontrou /10 caminho o objecto dos
mellS cuidados. Parou, deu-lhe mn pOlllapé, jogou-a lia água. DurO/lle algum tempo o bilhete e o i/lvãlucro meio desfeito
boiaram lia onda, sacm/iram-se, bateram
/10 muro esverdeado. E desapareceram.

«Memórias do Córcert » - Ediçào da
Livraria Josr O/impio, Rio de Janeiro
(edição em Panugal: Colecção Livros
de Bolso n." 345 t 350, de Publicaç6ts
EUfopa-Amtrica).

••••••••••••••••••••

Que idade tens?
«Uma vida bem vivida é uma longa vida» - assim re·
zam os escritos, de há 500 anos, do genial Leonardo da
Vinci , que superiormente nos legou tantos conceitos e ensinamentos.
E ele, pode dizer-se, viveu mais de dez vidas com uma
profundidade e amplidão que ainda hoje nos espanta. Os

modestos mortais em relação a ele, e a outros génios ,
quando ultrapassam a barreira da 3.- idade (65 anos) e alguns da 4,- (80 anos) e a arterioesclerose ou a senilidade
os não liquidou, se olharem para trás e meditarem que «os
novos não sabem e os velhos não podem» ese forem sensíveis ao muito que agora se djz e reclama sobre os Direitos
do Homem, da Criança, disto e daquilo, e ainda o Direito
à Vida, talvez possam conclui r que a Natureza depois de
parir um génio ... necessita de descansar, e que , o que por
aíse vê, são maus génios e caboti nos.
Todos nós, se insistirmos em viver, chegaremos a ancião. Pois aqui estamos a divulgar, e a bater o pé (sem reumático .. .), pelos direitos que lhe estão universalmente reconhecidos , acen tuando , no entanto , que não é igual: ser
velho, sentir-se velho ou parecer velho.

DIREITOS DO ANCIÃO(O)

1.0 -

2. ° -

3.° 4.° 5. ° 6.° 7.° 8.° -

9.° 10.° -

Honra o ancião, como símbolo da utilidade
da vida humana e da sua sobrevivência eterna ;
Emprega com O ancião aquele tratamento
que desejarias para ti próprio, ao chegares à
sua idade;
Coopera , em tudo, para melhorar as condições da vida das pessoas de idade;
Alivia os sofrimentos que a idade pode acarretar aos mais velhos e não os aumentes;
Consegue que a sociedade utilize o saber e a
experiência do ancião;
Facilita ao ancião a participação na vida social;
Favorece as boas relações entre os velhos e as
suas famílias;
Cria, em volta dos velhos , um ambiente de
bem-estar e de satisfação que coroe a alegria
de uma vida prolongada;
Supre com a tua força a que falta ao ancião ;
Honra o ancião, que está próximo do reinode
Deus.

Se o conselheiro Acácio aqui estivesse, certamente
que diria: se os novos soubessem o que os espera, talvez
começassem a pôr as barbas de molho, e já há por ai tanlas barbas com fios de prata ...

- Tomo, meu filho, foma as chinelas. Mais deprt!SSa do que fH!n1as, vai.!
famblm calç6-las ..

Pretendemos também inserir-nos na «cruzada heróica» que Ião bem tem sido conduzida na nossa «Revista da
Armada» em relação aos reformados e realçarmos que
não devem ser menosprezados os velhos, pois nos parece
haver mais preocupação com os recentemente reformados. Estes já começaram a dar ais e suspiros, mas os geriátricos que apresentam apenas sinais de fisiológico envelhecimento , em timbre mais suave , mas mais doloroso,
vão perdendo O fôlego e a oportunidade de se fazerem ouvir.
Equando a água bate na rocha ...
Já os romanos diziam: «Quid tibi vedetunlo , o que quer
dizer: «Que te parece isto?»

Gualter Marques,
c/alm . MN

(") Trabalho aprt!!it!nfado pelo prof Colombo, num congresso de
gu ollfologia, que maTt!ct!u a aprovaç60 por aclamação.

• •••••••••••••••••••••••••••••
13

Notícias pessoais
EM DESTAQUE

Por proposta do ministro da Dde·
sa Nacional e a r~spectiva homologação do primeiro-ministro, o contra-almirante MN Luís Gonzaga Pinto
Canedo Soares Ribeiro foi nomeado
presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.
A «RA» deseja a este distinto médico naval o maior êxito no desempenho das funções assumidas naquela
humanitária organização.

***********
CASAMENTOS
Temos o prazer de anunciar o matrimónio dos seguintes camaradas,
aos quai3 desejamos as maiores felici-

Brigida Maria de Jesus Afonso e Santos, em 7-12-85 _ l.°-mar . M 421582,
Sérgio Nunes Baptista com D . Gracinda da Luz Chasqueira de Assunção, em 7-12-85 _ l.°-mar. M 421982,
Luís Filipe Gonçalves com D. Maria
Teresa Mendes Narciso, em 7-12-85
_ l.°-mar. FZ 776382 , Desidério de
Oliveira Pereira Mati lde com D . Ana
Paula Ferreira Enxuga, em 16-11-85
_ I. 0 _gr. AP 403283 , Henrique losé
Nossa Teixeira com D. Maria Cristina Bernardes Neto , em 7-12-85 _
I.<>-gr. R 207984 , Luís Filipe Figueiredo Maia com D . Paula Caetano Bizarro, em 14-12-85 _ 2.0 _gr·. SiC
768184 , Francisco António Gomes
Alves com D . Ana Margarida CarvaIhodoÓ Martins , emJO...II -85 .

***********
lASSAGENS À RESERVA
C/alm. EMQ Vítor Manuel Ferreira da Apresentação, em 4-1-86 _
I.°-ten. OT Afonso Joaquim Martins, em 31-8-85.
Sarg.-mor L Primo Pedro Pimenta Palma Jordão _ Sarg.-chefe TR
José de Carvalho Peres _ Sarg.-aj. T
Jerónimo Augusto Ferreira _ Sarg.-ajo T Henriques Jo~ Giga _ Sarg.-ajo T Alípio Silva de Oliveira _
Sarg.-aj. M Eduardo Ferreira da
Riba _ Sarg.-aj. T Manuel Martins
Melício _ Sarg.-aj. R David Moreira
da Silva _ Sarg.-aj . R Álvaro Ribeiro
_ l.o-sarg. TF Acácio de Freitas Canceiro , em Janeiro de 86.

dades :
2. o-ten . SEU Vítor Manuel Dias
Martins com D . Anabela Ribeiro da
Graça He nriques , em 7-9-85 • Asp.
FZ RN João Luís Breda Pinho dos FALECIMENTOS
Santos com D . Cristina Maria MarÉ com desgosto que participamos
ques Gonçalves , em 19· 10-85. Cabo o falecimento dos seguintes ,t:amaraFZV 10973, José Manuel dos Santos das, a cujas familias apresentamos
Fonseca com D . Ana Antónia Luís sentidas condoléncias:
Cap.-m.-g. RA António de Jesus
Bernardino Borges , em 27-11-85 Cabo M 114079, Diamantino de Oli- Braz Belo de Carvalho, em 29-12-85
veira Henriques com D. Gracinda da - cap.-rrag. SG RF José Gonçalves,
Conceição Marques Sequeira , em em 19-1-86 _ Cap.-ten . SG RF
1-12-85 _ l.°-mar. E 323179 , Paulo Augusto de Sousa Guimarães, em
Manuel Rodrigues Saraiva com D . 19+86 _ l. °-ten . MN RA António

***********
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Rodrigues Marques , em 17-4-83 Sarg.-chefe FZ Valentim Manuel de
Almeida, em 28-12-85 _ Sarg.-aj. A
RA António Augusto Gonçalves
Barros , em 6-1-86 _ 1.°-sarg. CM
Francisco Godinho Guerreiro , em
31-12-85. 2. 0 -sarg. Aux. RF Manuel
Fernandes, em 16-12-85 - Cabo CM
RF 274514 , Manuel Carlos Pinto , em
26-11-85 • Cabo SG RF 273021 , Gilberto Ferreira , em 2-12-85 _ Cabo
aux . RF 276222 , Jaime Conceição
Pedroso , em 17-12-85 _ Cabo A RF
248237 , Mário Cipriano Dinis Figueiredo , em 24-12-85 _ Cabo E RA
161945 , Alfredo Marques Alexandre, em 20-12-85 _ Cabo TFH RA
215545 Luís Pinto Soares, em
22-11-85 _ Cabo CE RA 332853,
Virgílio Martins Pereira , em 2-)-86.

***********
VÁRIAS
Foram recentemente empossados
nos cargos indicados os seguintes oficiais, aos quais desejamos os maiores
êxitos no desempenho das novas funções:
V/a1m . António Maria de Sá Alves Sameiro . superintendente dos
Serviços do Pessoal da Armada Cap.-m.-g. AN Joaquim Augusto dos
Santos, director do Arsenal do Alfeite _ CapArag. Lívio José Salgueiro
Carneiro da Silva , comandante do
NRP .. Comandante Roberto lvens ~
_ Cap .-ten. José Pires Sargento Correia, comandante do NRP .. Baptista
de Andrade~ .
Aos camaradas indicados, agraciados com as condecorações mencio·
nadas, apresentamos as nossas felicitações:
CapArag. Hermenegildo Duarte
Lourenço e Luís Manuel Lucas Mota
e Silva , medalha militar de prata de
Serviços Distintos.
V/alm. Henrique António Chambel Serpa de Vasconcelos Quaresma
Abreu e Lima Matos de Vasconcelos
e Fernando Simões Coelho da Fonse-

ca, c/alm. Artur Aurélio Teixeira Rodrigues Consolado e c/alm . AN Carlos Pereira de Oliveira, grande-oficial
da Ordem Militarde Avis.
V/alm. Alberto Duarte Lopes,
Adriano Agostinho Santos Coutinho
Lanhoso e António Manuel da Cunha Esteves de Andrade e Snva, c/
lalm. Jorge Manuel Cabeçadas Pereira Leite, Paulo Joaquim Costa Teixeira, Jacinto Ribeiro Gomes Rosa e
José Manuel Correia Mendes Rebelo, c/aI. EMQ Diogo Rafael Santos
Rebelo da Gama Higgs, cap.-m.-g.
Manuel Arsénio Velho Pacheco de
Medeiros, cap.-m.-g. EMQ Ricardo
Jorge da Santa Teresa de Melo de

Sampaio, cap.-m.-g. MN José Caetano da Silva Maçanita e cap.-m.-g. AN
Manuel Francisco dos Santos Domingues e Fernando das Neves Iglésias
Gonçalves, comendador da Ordem
Militar de Avis.
Cap.-frag. Jaime Barat.a Botelho,
João AntÓnio Serra Rodeia, Luís
Manuel Lucas Mota e Silva e José
Luís Lopes Celestino da Silva e cap.-ten. Luís António Pinto Bastos Ribeiro Ferreira, oficial da Ordem MiIitarde Avis.
CapArag. Francisco António
Torres Vidal Abreu, Júlio de Almeida Marinho, Rui Vasco de Vasconcelos e Sá Vaz, Luís Fernando Camós

de Oliveira Rego, António Luís Santaré~ da Cruz, Luís Sebastião Delgado de Rodrigues Nascimento e J~
Manuel Malhão Pereira, cap.-frag.
MN Rodrigo João Amorim da Costa,
cap.-frag. EMQ Óscar Edgar Rodrigues Santos Valente , cap.-ten. Orlando Luís Saavedra Temes de Oliveira , cap.-ten. AN António Pedro
da Costa Monteiro Coelho e António
Neves Estevens, cap.-ten . SE José
Frade de Almeida e l.°-tenente SG
Joaquim José da Silva Gonçalves,
cavaleiro da Ordem Militar de Avis.

***********

Ajude oseu Museu
O Museu de Marinha, graças à geVieira Cabeçadas, Paula de Jesus
nerosidade dos seus amigos, congraCardoso, Julieta de Carvalho, João
tula-se por ter recebido , no passado
Afonso Corte-Rea l, Octávio Lixa Filano de 1985, um número considerágueiras, Adriano Manuel de Sousa
vel de objectos que vieram enriqueBeça Gil, Fernanda Lourenço, Antóceroseu património. De facto, são os
nio Gomes da Rocha MadahiJ" viúva
coleccionadores particulares ou, simdo l.°-tenente Avelino de Oliveira ,
plesmente, os detentores de peças liJosé Rodrigues Pinto, Ilda da Silva,
gadas ao mar, ou aos homens que
Maria Fernanda Conceição e Silva e
nele labutam , que podem contribuir
Virgflio da Si lva. Administração da
para que ele possa ser, cada vez mais ,
Compa nhia de Transportes Marítia memória da História Marítima dos
mos, Arsenal do Alfeite, Associação
Portugueses.
de Defesa do Património de Mértola,
Não se pense , porém, que ao MuBiblioteca Central da Marinha, Cluseu só interessa reunir peças de granbe Militar Naval , Comissão do Cende valor. Por vezes, uma simples fotenário de Capelo e Ivens, cruzador
tografia é uma dádiva preciosa , por- amarelecido pelo tempo , encafuado italiano «Caio Duilio», fragata franque nos relembra um acontecimento entre papéis no fundo de um baú, cesa «De Grasse» , Instituto Hidrode que não existia qualquer iconogra- pode conter a explicação de um gran- gráfico, Marretas do Torrão de Lafia , ou nos traz o primeiro e talvez de mistério ou de uma simples dúvida meira - Ovar, Military Historie Soúnico retrato de um navio há longo da história da Marinha portuguesa. ciety - Irlanda , fragatas «Almirante
Transcrevem-se , a seguir, os notempo desaparecido.
Gago Coutinho» e «Almi rante PereiUm prato comemorativo do mes de todos aqueles que, no ano ra da Silvb e Sociedade Nacional dos
4.° centenário da viagem de Vasco da passado, ofereceram objectos ao seu Armadores da Pescado Arrasto.
Gama ou da morte do infante museu:
D. Henrique podem ser contributo
(Colaboraçlfodo Mus~udt MIJrinhIJ)
Virgílio Roma Pita Barros , Maria
indispensável para completar uma
colecção. Um velho instrumento náutico, um poeirento modelo de navio
abandonado no canto de um sótão, ASSINATURAS 00 ESTRANGEIRO
ou, ainda, uma rigura de proa corroida pelo bicho, todos estes objectos,
Solicita·se e agradece-se aos nossos estimados assinantes do estrandepois de devidamente restaurados, geiro que pagam a sua assinatura por meio de cheque que tenham em consialém de constituírem elementos de deração o preço daquela (300$00), os porles de correio (Europa, 780500 e
estudo, servirão, de maneira atraen- outros países , 1200$00) e ainda a taxa de cobrança do cheque (212500) .
te, para decorar uma sala ou embelezar uma vitrine. Até um documento

***********************
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HISTÓRIAS DE MARINHEIROS

S1-Jornais de Bordo
S
t

I

e há factor que possa concor·

rar significativamente para a
coesão de uma guarnição -

aquilo que usualmente referimos,

entre n6s. por .. espirita de navio,,-,

é, fora de dúvida, a existência do
que, decerto num exagero, designamos por "jornal de bordo .. .
São, normalmente, quatro ou
seis páginas dactitografadas, passadas a duplicador. em número que
possibilite a distribuição individual
portodos os oficiais, sargentos e praças do navio.
Aberto à colaboração de todos, e
sob a direcção interessada de um oficiai, nele aparecem periodicamente

as noticias de carácter pessoal relativas aos membros da guarnição,
como casamentos, aniversários e
nascimento de filhos - datas festivas que, desse modo, não passando
despercebidas, são por nonna c0memoradas alegremente nas câma-

ras e nas cobertas.
Mesmo a infausta noticia do falecimento de um parente próximo, se
publicada com oportunidade, gera
manifestações de simpatia e tristeza
que muito ajudam a cimentar o sentimento fraterno de uma camaradagem mais estreita.
A informação prévia e detalhada
sobre os pa[ses que se vão visitar,
nas viagens ao estrangeiro, esclarece os marinheiros sobre os múltiplos aspectos que, de outro modo,
lhes escapariam, enriquecendo-lheS
a cultura e predispondo-os a tirar o
melhor proveito dos contactos que
vão estabelecer.
A noticia das últimas aquisições
para a biblioteca de bordo, com uma
informação sucinta do seu conteúdo,
desperta o interesse pela leitura, aumentando a frequência da requisição
de livros.
A antologia de escritos sobre o
mar, quando seleccionados com critério, radica mais o amor e o brio pela
profissão, com reflexos benéficos no
comportamento dos homens.
E se, como referi, o jornal é receptivo à colaboração generalizada
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de todos, estimulando-a junto de oficiais, sargentos e praças, inclusivamente, se necessario, com a sugestão de temas a tratar, consegue-se
que, a todos os n[veis, se desperte
uma curiosidade interessada por
cada número que se publique.
Entre as experiências do género
a que assisti na minha carreira, recordo um jornalzinho que se publicava numa fragata - ja. lã. vão mais de
uma trintena de anos - , cujos números conservo ainda entre os meus
papéis.
Pontualmente, todos os. meses,
era a publicação distribufda pelas câmaras e cobertas, quase disputada
das mãos da praça que a imprimia
com o maior carinho e entusiasmo.
Colaboração não faltava. Os oficiais tratavam temas técnicos das
suas especialidades e de assuntos
históricos ligados à Marinha; os sar-

gentos e praças escreviam para a
secção recreativa, faziam reportagens das provas desportivas de que
a guarnição participava, narravam
episódios da sua vivência profi ssional e contavam velhas histórias que
andavam na tradição oral das guarnições.
Nesta primeira abordagem do assunto vou recordar precisamente
uma dessas histórias que, pelo conteúdo, faz supor que mergulhe as
suas rarzes num passado distante. E
isso porque, a morte sucessiva no
mar, a que ajude , de pais e filhos de
uma mesma famitia, só se teria verificado nos antigos tempos da nossa
epopeia marftima, quando as guarnições eram fortemente dizimadas,
quer pela frequência dos combates,
e naufrágios, quer pelo ataque repetido das doenças de bordo.
Ora certa ocasião, um marinheiro

do mar alto, filho de marinheiro, foi
visitar a terra natal, num intervalo das
viagens. Ali encontrou um velho
companheiro de infância, que se ficara pela aldeiazita, entregue às fainas do campo e para quem o mar infundia respeito e despertava pavores.
•
O camponês, homem dE" algum
entendimento, discreteou longamento sobre os perigos e traições do mar,
esse monstro irriquieto e medonho,
ao que ouvia tão faminto de vidas humanas.
O marinheiro, indiferente. ouvira
calado o amigo que, em vão, diJigen-

clara por contagiá-lo dos seus receios.
Foi quando o camponês, esgotada, como parecia, a argumentação,
lhe perguntou ainda:
- Ouve lá, amigo! Onde morreu
ateu pai?
- No mar - respoAdeu o interpelado.
- E o teu avO? - volveu o primeiro.
- Também no mar ...
- E então - exclamou, convicto, o camponês - não tens medo de
ir para omar? ..
O marinheiro emudeceu por ins-

tantes, aparentemente vencido, mas
logo inquiriu, por sua vez:
. - Diz-me cá tu, agora: onde morreuoteu pai?
- ' Na cama - informou o camponês.
-EoteuavO?
- Também na cama ...
- Tu, então. não tens medo de ir
para a cama - concluiu, triunfante.
o marinheiro ...

Silva Braga,
v/alm.

Educaçao FíSica
DESPORTO
Iniciou-se o calendário desportivo para o ano de 1986. tendo sido
postos em vigor os novos regulamentos das diferentes modalidades.

ANDEBOL
Organizado pelo Comando da
Policia de Segurança Pública, decorreu no Algarve o Campeonato das
Forças Armadas de Andebol.
A equipa da Armada classificou-se em 3.0 lugar, atrás das do Exército (1 .0 ) eda Força Aérea (2.°).

NATAÇÃO
O Centro de Educação Física da
Armada (CEFA) organizou, em Dezembro, um torneio aberto de natação com a animada participação de
72 nadadores. Foram vencedores
das diversas provas: 400 m livres gr. Barroso (G2EA); 50m costasoperário Golaio (Arsenal do Alleite);
SOm mariposa - 1.0 -ten. Mavioso
(CEFA) e operário Golaio (AA) ;
100m bruços - cadete Castro (Escola Naval); 100m livres - cadete
Bragança (EN); 100m estilos-operário Golaio (AA); 4x50 m livres - Arsenal do Alfeite; 4x50m estilos Arsenal do Alleite; 1Ox25 m livres Escola Naval.

Como consequência do protocolo firmado entre a Armada e o Ministério da Qualidade de Vida e graças
ao intercâmbio estabelecido com a
Direcção-Geral dos Desportos e o
Instituto Nacional dos Desportos, foi
posslvel que a Federação Portuguesa de Natação reconhecesse aos
monitores de educação flsica da Armada, a partir do curso de 1984/85,
a equivalência de·treinadores de natação do 4.0 grau , o que prestigia o
CEFA. Esperamos, pois, que este
exemplo possa ser seguido no âmbilo de outras modalidades desportivas e que, no futuro, os monitores o
aproveitem no sentido de, após o
curso, poderem optar por uma especialização desportiva.
ORIENTAÇÃO
Moda/idade relativamente recente a nível nacional, pois conta pouco

mais de 10 anos, é quase exclusivamente praticada no âmbito militar.
Por iniciativa do 1. o-tenente FZ
Camilo de Mendonça, que soube rodear-se de pessoal interessado, conhecedor da modalidade e com experiência intemacional, foi posslvel
elaborar e editar a carta da mata da
Machada. na escala 1:10800 (vide
reprodução no verso da contracapa).
Este contributo valoroso para um
desporto que tenta impor-se, possibilita não só a formação e treino do
pessoal da Escola de Fuzileiros
como também a utilização daquela
mata pela população civil da zona do
Barreiro, onde poderá praticar esta
aliciante modalidade.
As nossas felicitações ao 1.o-tenente FZ Camilo de Mendonça a aos
marinheiros FZ Pereira, Ribeiro e
Baptista, que tão bem souberam dar
o seu melhor para que a Orientaçâo
desse mais um passo em frente.
Medeiros de Almeida,
1....ten. SEG

Os aulores da carta da mala da Machada : da esquerda para a dlfeita. mar FZ Pereira. mar FZ
RibeirO. mar.
.
, ."'Ien. FZ Camilo de Mendonça.

.. +

Despedida do Pn'ncipe Regente antes de embarcar para o Brasil, em 2 7 de Novembro de
Amó nio Xavier, pordeferêllcia do Museu da Cid a d e de Lisboa),

obloqueio

de uma esquadra russa em Lisboa
Acerca da. invasões france ... em Portugal.
é vasta a literatura 8l1:istenta DO paia. Porém, a
maioria doa facto. historiado. relaciona-••
com u operações terrestres, sendo escas80s 08
corre.pondentes à parte naval.
POI esta razão, t9m grande interesse o que tem escrito
sobre Napoleão o professor universitário none-americano
Donald Horward, radicado na Florida. Entre seis livros e numerosos artigos que publicou, destaco destes Ultimas "PortugaI and the Anglo-Russian Naval Criais (1808). , da Naval
Wsr College Review, de Maio/Junho de 1981. Com grande
minúcia e clarividência, descreve o que se passou em Lisboa naquela época, destacando as relações entre os portugueses, as tropas invasoras francesas de Junot, a esquadra
IUssa bloqueada no Tejo sob o comando do vice-almirante
Dimitri Siniavin, e a esquadra inglesa inicialmente comandada pelo contra-almirante Sidney Smith e depois, reforçada com mais navios, pelo vice-almirante Charles Cottan que
fazia o bloqueio.

*
Em 1807, os russos mantinham operações navais no Mediterrâneo contra a França e seus satélites. Mas, o Tratado
de Tilsit, de Julho desse mesmo ano, entre Napoleão e o
czar Alexandre I, veio pôr termo a esses conflitos, deixando
a Rilssia de ser aliada da Inglaterra e passando a sê-lo de
França.
A esquadra russa, que em principios de Setembro se encontrava em Corfu, foi mandada seguir para Cádis, embora
correndo o risco de ser interceptada por forças navaís ingle-

....

Estava previsto que deveria alcançar o Bãltico antes de
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Dezembro, por se esperar que o czar viesse a declarar guerra àlnglaterra.
Navegando, portanto, para Cádis, passou ao largo daquele porto, em 19 de Outubro, sem ali entrar. Contornou
depois a costa de Portugal e, ao aproximar-se do paralelo
39°, apanhou violento temporal, sendo forçada a arribar ao
Tejo. Era então constituida pelos navios de linha I<Twerdob , uSkoroy" , "St. Helene», "Salafaeh , KRatvizanll , ~Sil
noy », "MotchnoYIl, «Iüldeynll, "S. Rafaeh , «Jaroslavll e
«Koldun ».
Entretanto, Napoleão tinha insistido com Portugal para
que cortasse os laços politicos, económicos e diplomáticos
com a Inglaterra, fechando-lhe os portos, e afirmava que, se
tal não fosse aceite até 1 de Setembro, um exército francês
apoiado por forças militares espanholas invadiria o reino.
Em Outubro, devido à impassibilidade dos portugueses,
e depois de se saber que Bonaparte ordenara ao general
Andoche Junot para invadir Portugal, o Governo começou
a preparar apressadamente a retirada da familia real para
o Brasil, tendo o visconde de Anadia, encarregado do
aprontamento dos navios, desenvolvido grande a ctividade
nesse sentido.
Em 20 de Novembro, o contra-almirante Sidney Smith,
embarcado no «HibemiSII , mandou publicar e divulgar a seguinte ordem: A foz do Tejo é declarada num estado de fortebloquejo, enqusntodurarapresentesituaçdo.

Em 24 do mesmo mês, o Príncipe Regente D. João criou
um Conselho de Regênciapara o substituir e a 27 embarcou
a família real. A 29 largou do Tejo a esquadra, composta de
B naus, 4 fragatas, 12 brigues e duas escunas, acompanhada de 40 navios mercantes. O Príncipe Regente seguiu a
bordo da nau ~Rainha de Portugal • . Eram ao todo 15 mil
pessoas que seguiram na esquadra, pertencendo a maior
parte às classes maís abastadas do pais .
Muitos outros navios ficaram em Lisboa, uns por falta de

guarnição e outros por necessidade de fabricos. Conati·
tuiam ainda uma boa esquadra, composta pelas naus _Vascoda Gama», _Belém., _Marial., .Princesa da Beira» e - S.
Sebastião», fragatas _Fénix», _Amuona», _PrincesaCarlota», _Vénus», _Tritlo», _Andorinha» e _Pérola», corveta
. Benjamim., brigue .Gaivota do Mau e charrua _Princesa
Reab.
No dia 30, ao entrar em Lisboa, Junot soube, com indi'
gnação, que D. Joio já embarcara e saira a barra, pouco an°
tes da sua chegada. Ainda correu a S. Julião e mandou disparar sobre o navio da cauda da esquadra, mas não o
atingiu.
Com a ocupação, as forças navais portuguesas ficaram
sob o comando do capitlo-de·marl'-guena francês Magendie, que armou em pouco tempo nove daqueles navios, sendo as guarnições constituídas, na sua maioria, por portugueses.
Os nomes das naus uMaria III, uPrincesa da Beiraa e
-S. Sebastião» foram mudados para .Cidade de Lisboa',
.Português~ e IIBrasil~, respectivamente. A fragata . Tritãol foi adaptada a navio-hospital.
A escuna uCuriosa~, que arribara ao Tejo com agua
aberta, abandonando a esquadra que transportava a família real para o Brasil, foi aprisionada e arvorou a bandeira
francesa, como o haviam já feito os restantes navios.
Junot fez. embarcar a bordo da bateria flutuante .Espada de FerrOI toda a pólvora que julgava desnecessária em
terra, e na nau . Vasco da Gama », a prata não cunhada pi,
lhada das Igrejas, conventos, coIÚrarias e capelas de Lisboa.
Além da nau . Belém » e da fragata .Princesa Carlota.,
de onde os franceses levaram todos os objectos de prata,
Junot mandou saquear numerosos estabelecimentos navais, entre os quais a Sociedade Real Marltima, o Conselho
do Almirantado, a Academia Real dos Guardas·Marinhas,
o Armazém Geral e o da Intendência, a Real JuntadaFazenda da Marinha, a Junta do Código Penal, o Observatório
Real da Marinha, etc.
Pouco tempo depois de as tropas francesas terem entra·
do em Lisboa, Junot soube da presença da esquadra no
porto.
A segurança desta esquadra estava agora dependente
da boa vontade do seu anterior inimigo, enquanto o seu ex'a1iado a bloqueava à salda de Lisboa.
Devido a uma epidemia que se declarou nos navios russos, houve atraso nos cumprimentos protocolares entre o
seu almirante e Junot. No entanto, este autorizou que lhe
continuassem a fornecer 8000 rações diárias.
Só a 6 de Dezembro o vice-almirante Dimitri Siniavin en·
viou cumprimentos ao general francês, por intermédio de
André Dubatchersky, cônsul da Rússia em Lisboa, tendo-se
deslocado pessoalmente ao seu quartel-general, quatro
dias depois. Junot retribuiu a visita no dia seguinte.
Logo que a Inglaterra recebeu a declaração de guerra da
Rússia, os lordes do Almirantado começaram a trabalhar
nos planos para capturar a esquadra estacionada no Tejo.
Para levar a cabo a operação, o vice'almirante Sir Charles
Conon foi nomeado comandante-em-dlefe duma esquadra
que largou de Plymouth acompanhado de 70 transportes
com 7000 mil homens embarcados sob o comando do major-general Spencer. Estas forças viriam a ser reforçadas por
outras vindas da Sicllia.
Conon tinha instruções para propor a rendição da esquadra russa, sendo as guarnições repatriadas por conta
da Inglaterra.
Em 14 de Janeiro juntou'se com a esquadra de SmithRed Squadron-constituida por nove navios.
Apesar do bloqueio, o almirante russo procedia de modo
a captar a simpatia dos ingleses, chegando a dar asilo nos
seus navios a famllias brit&nicas que fugiam à ocupação
francesa.
Contrariamente, à medida que as semanas passavam,
as relações entre Junot e Siniavin iam·se degradando, queixando-se o general francês que as rações fornecidas chega·
vam a atingir 10 mil pordia, enquanto, para as suas próprias
tropas, tinham sido reduzidas.
Durante o peliodo de 10 meses em que se manteve oblo-

queio naval, numerosas foram as confrontações entre as
forças em presença, com baixas de parte a parte.
Junot, entretanto, foi transformando Portugal em sat'li·
te da França. Começou por desmantelar as forças militues
e enviou 6000 homens para França, a fim de serem incorporados no exército imperial. Os navios, fortalezas, paióis e
outras instalações e unidades militares, foram colocados
sob comando francês.
A população foi desarmada e os oficiais de elevada
patente e altos funcionários civis foram substituidos por
elementos pró-franceses.
Simultaneamente, foram cobradas pesadas indemnizações, imposta a lei militar francesa e esmagada a economia
portuguesa, vendo-se a população ameaçada pela fome .
Em fins de Março, Junot enviou um comissário a Cotton,
para pedir a importação de farinha, visto os portugueses só
terem alimentos para duas ou três semanas.
Quando os lordes do Almirantado tiveram conhecimento deste pedido, aproveitaram a oportunidade para abrir de
novo as negociaçOes.
Afirmavam não ser propósito da Inglaterra provocar a
fome na população portuguesa, destinando-se o bloqueio
somente a prevenir os ataques contra os domínios de Sua
Majestade, desencadeados a partir de Portugal
Conon estava autorizado a propor, nos termos mais liberais, uma capitulação naval que permitisse levantar o
bloqueio, exigindo a rendição da esquadra russa cujos navios seriam devolvidos seis meses depois de terminadas as
hostilidades. As guarnições seriam repatriadas o mais
rapidamente possivel.
Os navios portugueses deveriam render-se até ulterior
acordo com o Prtncipe Regente, os navios mercantes das
potências beligerantes deveriam ser colocados sob custódia britlnica at' seis meses depois do fim da guerra, os navios neutros largariam do porto e seguiriam viagem, após
visita de inspecção e, finalmente, seria liberali%ado todo o
trMego de mercadorias não militares, no porto de Lisboa.
Cotton acusou a recepção destas instruções e, apesar
de receoso quanto à obtenção de resultados favoraveis ,
emitiu avisos ao longo da costa, prontificando-se a oferecer
produtos alimenticios se a população pressionasse o gover·
no francês no sentido de aceitar aquela proposta.
Junot reagiu desfavoravelmente por considerar que a
sua aceitaçAo seria, em termos militares, um acto desonro·
so. Apesar disso, enviou'a a Napoleão que determinou o
imediato aprontamento de dois navios de linha e duas fra·
gatas, com provisOes para seis meses e agua para dois, em·
barcando neles 450 oficiais e marinheiros portugueses,
para constituir uma esquadra conjunta, francesa e russa,
capu de enfrentar os ingleses que os bloqueavam. Esta ordem nlo chegou a concretizar·se.
Enquanto Cotton prometia auxilio aos portugueses, o
governo britãnico organizava uma expedição a enviar para
Portugal, sob o comando do tenente-general Sir Arthur
Wellesley, mais tarde duque de Wellington.
O desembarque foi feito na praia de Lavos, entre 1 e 5
de Agosto.
Junot via assim deteriorar-se rapidamente a sua posição
politica e militar em Portugal, enquanto Siniavin procurava
estabelecer futuras comunicações com Cotton.
Assinada a Convenção de Sintra, em 30 de Agosto de
1808, os franceses viram·se obrigados a retirar, concentrandO'se em Lisboa e embarcando no Cais do Sodré, pelas 5 horas da manhã do dia 15 de Setembro. Algumas brigadas in·
glesas protegeram'nos contra eventuais ataques da popu'
lação.
Entre ingleses e russos foi também elaborada uma convenção, encontrando·se inicialmente MI. Sass, como representante de Siniavin, e James Kennedy em nome de Cotton.
As assinaturas dos almirantes foram feitas a bordo dos navios . Twerdoy. no Tejo e .Hibernia~ fora da barra.
Pelas disposições constantes da Convenção, a esquadra
russa seria imediatamente entregue ao vice·almirante
Charles Conon para ser enviada para Inglatena, ficando ali
retida, sendo devolvida seis meses depois da pu. Os ofi·
ciais e guarnições seriam repatriados a expensas de Sua
Majestade BritAnica.
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No entanto, para não ferir susceptibilidades, o acto de
rendição, a bordo do navio-chefe russo, deveria ter lugar na
presença de um oficial mais graduado que os delegados,
tendo sido nomeado para o efeito o contra-almirante Tyler,
o oficial mais antigo da esquadra inglesa, depois de Cotton.
Seguidamente, os dois almirantes chefes das esquadras
reuniram-se, num gesto de boa von tade e compreensAo
mutua.
A convenção, já depois de ter sido remetida para Inglaterra por mão do comandante Halsted, veio a ser alt erada,
três dias depois da ratificação, em virtude de Siniavin ter solicitado que lhe fossem adicionados dois artigos, o que foi
aceite por Cotton sem objecções :
1.° - Que as bandeiras russas não seriam arriadas em
nenhum navio até que o almirante e os seus comandantes
tivessem deilr:ado as suas unidades.
2.° - Quando os navios fossem devolvidos ao governo
russo, estivessem mantidos no mesmo estado em que eram
entregues.
Pediu ainda que dois dos seus navios permanecessem
no porto de Lisboa para reparações, visto não estarem em
condições de sair parao mar, sendo as guarnições distribuldas pelos que seguiam.
Em Setembro, Cotton tomou posse de 21 navios portugueses, nas mãos dos franceses, a fim de serem entregues
a Portugal. A esquadra russa saiu para o mar, juntado·se à
inglesa que, constituida pelos navios de linha cBarfleuu,
cHerculesl , lConquerOIl, CEliz.abethl, l Donegab, cAlfre<h, I Ruby. e cCrococlile. e sob o comando de Tyler, seguiu para Inglaterra. Dos navios russos, o I S. Rafael. e o
. Jaroslavl ficaram no Tejo em virtude das más condições
de navegabilidade.
Cotton permaneceu em Lisboa por mais algum tempo
para regularizar a situação militar.
Duas semanas depois das esquadras terem largado
para a Grã·Bretanha, Cotton recebeu um oficio dos lordes
do Almitantado, expressando a sua inteira aprovação e
agrado pelo zelo, vigillncia e discrição por ele manifestados
durante a missão na costa de Portugal. No entanto, em oficio posterior, os mesmoslamentalam que os navios russos
tivessem largado sem serem desarmados. Cotton explicou
então que actuara assim, unicamente pelo desejo de não feriro alto sentido de honra manifestado pelo almirante Sinia-

""'.

Quando os navios fundearam em Spithead, Tyler recebeu ordem para informar o almirante russo de que deveria
arriar a bandeira nacional dos seus navios, não voltando a
ser Içada. Porém, em atitude conciliatória, foram dadas
também instruções para que as bandeiras não fossem substituidas pelas cores britlnicas e que os comandantes pudessem desembarcar e permanecer em liberdade até regressarem" Rússia.
As guarnições russas foram repatriadas com brevidade,
mas os navios ficaram em Spithead até 1812, data em que
a Inglaterra e a Rússia restabeleceram uma aliança contra
Napolelo.

*

Depois de e:lpOstos os factos relacionados com esta crise naval anglo-russa, pôde constatar-se que foi de choque
a reacção provocada em S. Petersburgo e em Paris pela evacuaçAo do exército francês e pela rendiçAo da esquadra russa, pois nem Napoleão, nem Alexandre I, tinham previsto
tal insucesso.
Toma-se evidente que o poder mar:ltimo foi um factor
decisivo no êxito da Inglaterra. A esquadra de Cotton conseguiu, em momento critico, nlo apenas evitai a captura da
familia real e da esquadra portuguesa que a acompanhava,
como também bloquear no Tejo, dwante 10 meses, uma p0derosa esquadra russa. Constituiu ainda um importante
apoio moral para os portugueses.
Com o exército francês isolado e altamente vulneravel,
a marinha britAnica levou a cabo uma operação extraordinariamente complexa, coordenando o desembarque e
apoiando 88 forças de Wellesley, Spencer e Moore.
Durante o avanço de Wellesley sobre Lisboa, a Royal
Navy deu escolta a08 navios mercantes que transportavam
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abastecimentos para 88 tropas desembarcadas, ao longo da
costa.
Na manhã de 21 de Agoato, quando se travou no Vimeiro a batalha decisiva da campanha, 4000 soldados de infantaria foram desembarcados justamente a tempo de participar e assegurar a vitória.
Embora sem possibilidade de atacar a esquadra russa
no Tejo, o almirante Cotton conseguiu, todavia, estimulando e a judando o levantamento da população contra os invasores franceses e cooperando com Wellesley na tomada de
Lisboa, que os navios inimigos acabassem por lhe cair nas
mlos.
Sem a participação activa da sua esquadra, a tarefa de
Wellesley teria sido infinitamente mais dificil, e a esquadra
russa teria podido escapar-se do Tejo e seguir para o Báltico
para tomar parte nas operações navais contra a Suécia, aliada da Grã-Bretanha.
Obviamente, Junot, sam apoio naval, ficara à mercê da
marinha britânica e, apesar das tentativas que fez para organizar uma esquadra que contrariasse o seu dominio em
águas portuguesas, na realidade, quando o seu exército foi
evacuado de Lisboa, apenas dispunha de um navio de linha
em condições de se fazer ao mar.
O almirante Siniavin. pelo contrério, tivera vérias oportunidades para usar o poder da sua esquadra e forçar a saida do porto. Por diversas vezes teve superioridade numéri'
ca relativamente aos ingleses que o bloqueavam, e em mais
do que uma ocasião a esquadra de Cotton teve de abandonar a posição devido ao mau tempo. No entanto, oalmirante
russo manteve-se sempre inactivo, na esperança de que os
ingleses, uma vez obtido o controlo sobre os fortes da entrada do porto, nAo deixariam de reconhecer a sua atitude de
neutralidade.
Sem duvida que a antipatia de Siniavin pelos franceses
e as suas relações cordiais com os ingleses influenciaram o
seu comportamento, embora dificilmente possam considerar-se justificação para o não cumprimento das ordens que
recebera.
Ele jogou com a boa vontade britAnica e com o efeito persuasivo do poder da sua esquadra para escapar da posição
dificil em que se encontrava, por se ver arrastado para a
rendição e para adesorua.
Num balanço final da actuação dos vérios participantes
nas operações, Cotton surge como o Unico comandante que
a elas sobreviveu sem mancha. Siniavin, Junot e os trêa generais ingleses, Wellesley, Bunard e DalJymple, todos eles
sofreram, em vérios graus, as consequências da sua actuação(O).
No entanto, a caneira e os êxitos de Cotton parecem ter
sido esquecidos ou, pelo menos, minimizados, em comparação com os de alguns ilustres contemporlneos seus, como
Jervis, Collingwood, Saumarez, Smith e, evidentemente,
Nelson.
Não se travaram batalhas navais com a sua Red Squadron, mas as operações que levou a cabo, com sucesso, evidenciaram a força e a versatilidade dopodermarltimo britAnico durante o periodo napoleónico.
Foi a partir do mar que a Inglatena desencadeou a primeira ofensiva na Península Ibérica e foi, sem duvida, graças ao seu poder marltimo, que as operações terrestres do
duque de Wellington puderam ser ree.li2:adas com êxito,
culminando com a reconquista da Península, a invasão da
França e o colapso do Império de Napoleão, seis anos mais
talde.
JoslI Agostinho da Sousa Msndss,
cap.-m . .".
( 0) OuapdoogovemobrithúcosoubtildOSdetalbe6de Conven çlo de Sintre, enviou in8truç.c5e8 para o imediato regre6so de WaJJe6Jey, BWTtUd e Da1rymple, e fim deCODJpar9CfK8JZJp4Jr8nte um UibunaJ de inqutlriro que veio II reunir-6ell 14 de Novembro de 1808,
no Cb818ea College, pare sven'gullT e conduta e o procedimento
destes oBdais gsnerais.

N . A. -Agrad8C8-sell co/abarllflo dos comandantes Azevedo

e Pinho e Soutoe Moura que fizeram a traduç40 do artigo ..Portugal
and Lhe Anglo-Russian Navel Crisis .. (1808), de Donald D. Horward, publicado no _Naval War College Review .. , que, em parte,
6erviu dflbasefl este artigo.

Filatelia
AS NOVAS EMISSÕES
DE SELOS PORTUGUESES
MEIOS DE TRANSPORTE TRADICIONAIS - BARCOS DE CARGA
- As embarcações prestam-se muito ao embelezamento dos selos, e
talvez por isso as administrações
postais sâo muito tentadas a ilustrar
com elas as suas emissões. Quem
ganha com isso são os coleccionadores dedicados aos temas com barcos, dispondo de bastante material
filatélico para a elaboração dos seus

trabalhos. Mas o mesmo se não
JX)de dizer em relação ao texto com
que lerão de envolver o estudo, porque esse, como bem se pode ver na
pagala desta emissão para Macau, é
mais complicado.
A vida do mar ensina os marinheiros a distinguir os portos também pelas caraclerrsticas das pequenas embarcações que os rodeiam , e não há dúvida de que elas
podem ser muito diferentes de região
para região.
Enquanto num pequeno livro de

marinharia é relativamente fácil classificar as embarcações que, quase
independentemente do pais a que
pertencem, fazem, ou fizeram em
tempos recuados, os grandes percursos, o mesmo não acontece em
relação às regionais. Estas, relacionadas por um conjunto de condições
que se prendem muito com os meios
de propulsão, as tarefas a executar,
ou mesmo as distâncias que são capazes de vencer, têm caracterlsticas
próprias.
As embarcações tradicionais da
China, embora se diga que não passam da sampana pu do junco, têm,
no nosso entender, uma diferenciação muito complexa, o que nos leva
a aconselhar uma leitura cuidada da
pagela desta emissão de selos para
Macau. A vela foi dando lugar a outras acções propulsoras e as consequentes alterações fizeram com que,
em termos gerais, se complicasse a
classificação.
Os correios de Macau brindaram
já os filatelistas com algumas mara-

-
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vilhosas emissões de selos ilustrados com embarcaçOes tradicionais
daquela região, capazes de dar um
bom contributo às colecções da especialidade. A emissão de 25-10-85,
com os quatro selos que se reproduzem, tão belos e tão bem escolhidos,
na nossa opinião, é acompanhada
duma pagela que, como já referimos,
nos parece ser também um importante documento. É pena que o carimbo de 1.° dia de circulação seja
igual a um dos selos da emissão, o
que faz dele uma peça pouco significativa.
EMISSÃO BASE COM SELO
SEM TAXA - As sucessivas atteraçóes de tarifa postal têm criado situações diflceis de resolver entre as datas em que as novas taxas devem
ser postas em circulação e aquelas
em que os apropriados valores possam chegar aos postos de correio.
Para resolver o problema, embora o
faça apenas para a correspondência
a nlvel interno do paIs, os CTT criaram o selo que reproduzimos, sem
taxa expressa, que deverá ser vendi-
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do ao preço actualizado sempre que
se verifique uma alteração de tarifa
postal. A emissão do selo é considerada a série A, o que faz pressupor O
aparecimento de posteriores emissões.

ENTRADA
DE
PORTUGAL
PARA A CEE - Porque estamos
ainda em cima do acontecimento, o
que nos leva a pensar que não serfamos capazes de acrescentar qualquer coisa ao que, recentemente,
tem sido referido, dispensamo-nos
de aludir ao facto em si para falarmos
sobre as suas implicações filatélicas.
Como todos sabemos, Portugal e
Espanha tornaram-se, a 1 de Janeiro
deste ano, membros da Comunidade
Económica Europeia, o que fez, naturalmente, aproximar mais as duas
nações ibéricas. As suas administra21

ç6es postais comemoraram o acontecimento com a emissão simultânea
de séries de selos que, no âmbito
dos correios e da filatelia, realçam D
espirita comunitário dos dois palses.
Realmente, cada uma das emissões
é constitu lda por dois selos, sendo
um deles desenhado pelo país emissor e o outro pelo pais vizinho.
Os dois selos da emissão portuguesa, que reproduzimos, têm as taxas de 20$00 e 57$50.
Para além do habitual sobrescrito

de 1.° dia de circulação com os selos
portugueses e um carimbo desenhado para o efeito, foi criado um especial. Este, ao preço de 200$00, tem
os quatro selos emitidos pelos dois
países e apostos carimbos onde está
eXp!'esso o significado da adesão.
Dentro do segundo sobrescrito encontra-se uma prova, a preto e numerada, dos selos portugueses.
Marques Curado,
t ....!en. SG

PARA AHISTÓRIA DOS POSTOS DA ARMADA (II)

oposto
de capitão-de-mar-e-guerra
lé ao século XVII o comanda nte du m navio de
guerra era chamado capitão e, se comandava um
grupo de navios, capitão-moro Nas esquadras que
partiam an ualmen te de Lisboa para a Índia havia quase
sempre um capitão-mar. Era também um capitão-ma r
que comandava as esq uadras de guarda-costa, constitufdas para a defesa do nosso comércio e que patrulhavam
nas águas da Metrópole, estreito de G ibraltar e nas costas
da Índia.
Quando se armava uma esquadra, o rei nomeava o capitão-mo r e os capitães dos navios, geralmente nobres
que não tinham habilitaçôes náuticas especiais, e comandavam indiferentemente no mar e e m lerra. Eram responsáveis pe la disciplina a bordo e pela acção a tomar em combate. A manobra das velas e ra dirigida pelos mestres e a
navegação pelos pi lotos.
') capitão d um navio era essencialmente um cabo de
guerra e não um perito em assuntos náuticos . Contudo,
alguns dos nossos capitães foram grandes navegadores,
como por exemplo D. João de Cast ro.
Esta situação manteve-se até ao século XVII e vigorava ainda no reinado de Fil ipe lll. Com efeito. tal se conclu i do despacho que este rei deu a um requerimento de
Hectorde la Calche. sargento-mar dos soldados napolitanos que então serviam na nossa Marinha. Esle queixava-se de que lendo sido mandados embarcar 250 soldados napol itanos nos cinco navios q ue partiam para o Porto e tendo ele requerido que fosse designado um navio para o capitão napolitano José de Curtis, para este embarcar com
os seus homens, o governador de Portugal D. Francisco
de Faro, concordou e designou-lhe um navio. mas mais
tarde veio a ordem para aquele capilão passar ao navio-almi rante, «quebrando-se assim o estilo e o costume então
usado:.. Sobre este requerimento despachou Filipe IlI ,
em 29 de Novembro de 1634, o seguinte: «quando se oferece r ocasião de se embarcarem soldados napolitanos

A
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Capit6o-dt-m(lr-t-,uur(l (175.5) (,ra~ur(l do Ct",ro dt Coltâonadortl
.CQla do CO~(lltiro d POr/a. - rtproduç60 proibida).

para lançar gente em te rra , vão com os seus capitães na
forma de estilo que se usa nesta Coroa e que o mesmo se
guarde quando embarcarem para navegar , visto como
nesta Coroa não há capitão-de-mar-e-guerra e o do navio
governa tudo:.(*).

As primeiras nomeações de capitães-de-mar-e-guerra
devem ter sido feitas no reinado de D. João IV. Segundo
documentos arquivados no Arquivo Histórico Militar foram nomeados, em 1641, capitães-de-mar-e-guerra para
comandar os navios da esquadra do general-do-mar António Teles de Meneses que fora armada naquele ano
para combater os espanhóis.
Um dos oficiais nomeados foi Miguel de Cabedo, dizendo-se na respectiva carta-patente que o rei esperava
que serviria com toda a satisfação, tendo em vista os seus
conhecimentos, experiência e serviços feitos nas armadas
da Coroa e no Estado do Brasil. A nomeação era só por
um ano, teria «o soldo que lhe pertencia e gozaria de todos os privilégios, isenções e franquesas que directamente
lhe tocassem e que gozavam os demaiscapitães-de-mar-e-guerra. devendo estar sempre pronto para embarcar
quando lhe fosse ordenado». Os oficiais, soldados , mestre , piloto, marinheiros e mais pessoal que embarcassem
deviam obedecer-lhe e cumprir as suas ordens (2). Outras
nomeações de capitães-de-mar-e-guerra foram feitas na
mesma altura, nomeadamente as de Nuno Gonçalves de
Faria e Manuel de Sousa Pacheco, fidalgos da Casa Real,
e de João de Babilãoe Rui de Brito Falcão.
António de Couto Castelo-Branco no seu livro .. Memórias Militares», escrito em 1707, também indica que na
Marinha havia o posto de capitão-de-mar-e-guerra , o
qual mandava em tudo , como o governador duma praça.
Devia ser pessoa de experiência, robusto, sofredor de tra-I
balho, afável, vigilante, e procurar que se cumprissem as
suas ordens com respeito. Devia saber marcar o Sol ao
pôr e ao nascer para conhecer a variação da agulha, e ao
meio-dia para se saber a altura em que se elevava, e também «arrumar» as estrelas para o mesmo efeito e para saber as horas para fazer na devida altura o bordo do mar
ou da terra. Devia conhecer os ventos e correntes de água
e os sinais de mau tempo para se prevenir contra os temporais, a conta da Lua e as marés e a costa para entrar n09
portos a tempo. Também devia conhecer o curso do Sol
e a sua maior declinação e outras noções de astronomia;
remediar a falta de um mastro, do leme e outras avarias.
Antes de partir de um porto devia passar mostra ao pessoal e repa rti-lo pelos postos e, em caso de avistamento
de um navio, safar a nau para combate e manobrá-Ia para
ganhar barlavento(l).
Num curioso códice do século XVIII existente na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra indicam-se
também as qualidades que devia ter um bom soldado para
ser bom capitão-de-mar-e-guerra. Para além das qualidades já referidas por António de Couto Castelo-Branco.
devia ser liberal e sobretudo bom cristão. Este códice que
deve ser posterior ao livro daquele oficial, indica também
os conhecimentos que o capitão-de-mar-e-guerra devia
ter sobre construção naval , o navio, artilharia e navegação. Relativamente a esta última devia saber tomar a altura do Sol com o astrolábio, balestilha e quadrante . calcular a variação da agulha pela marcação do Sol ao nascer
e pôr, reconhecer as estre las e ter conhecimento dos ven-

tos e correntes e das precauções a tomar com mau tempo
e água aberta (').
O primeiro regimento do capitão-de-mar-e-guerra foi
publicado em 31 de Março de 1722 e nele há 43 capítulos
que tratam expressamente dos seus deveres e funções.
São de salientar o capítulo 1.° que determina que «o capitão-de-mar-e-guerra fará pontualmente no navio que
mandar a justiça e boa ordem que S. M. ordena. sem dela
se apartar por qualquer cousa ou pretexto» e o capítulo
20. u que o manda «fazer um jornal da sua derrota, marcar a carta, estimar o caminho, exami nar todos os dias os
pontos dos pilptos. ouvir as suas razões e tomar a decisão
que for mais conveniente,. (' ).
Curiosamente, no sécu lo XVIII havia nos navios um
segundo capitão-de-mar-e-guerra, cujo regimento foi publicado em 24 de Abril de 1736, e tinha 22 capitulas. Fazia
o quarto como costumava fazer qualquer capitão-tenente , tanto de dja como de noite . Durante este fazia uma
ronda acompanhado por um sargento, um condestável e
um cabo-de-esquadra que levava um lampião. Não podia
mudar de rumo ou virar de bordo sem ordem do comandante e antes de o fazer devia informar o piloto que estivesse de quarto e o mestre. Este dirigia as manobras por
sinais de apito «para evitar gritos e ruídos que ordinariamente causam confusão». O segundo capitão-de-mar-e-guerra devia fazer um jornal exacto do decurso da viagem. da sua derrota , marcar a carta, tomar a altura do Sol
e estimar o caminho feito pela nau (&).
O posto de capitão-de-mar-e-guerra foi mantido com
esta denominação até à actualidade. De referir que nas
marinhas estrangeiras o posto correspondente é designado por capitão-de-navio ou simplesmente por capitão
(captain).

(') A cópia do docl/menlo ts/d orqlli~lldllllll Bobliolecll Ctlllral dll
Marinhll .
(' ) Bo/trim doArqui~o Hislórico MUi/ar. Ilno dt 1940.
(' ) . Mtmórias MiIi/ara ., /rarada 14.·. Dos poslOS que há no mar
esuasobrigaç6es.

N. R. - Sobrt os ulliformts dt capildts·dt!-mar-t!-gut!rra, vidt «Rtvis/ada Armadll_ II. G 108/Stl. dt! 19lJ().

Henrique Afexandreda Fonseca ,
cap.-m.·,.
(') C6dict! II." 235 bis da Biblioltcll Gtral da Univtrsidadt dt Caim·
bra.
(') Códict! 11." 185 da ColtcÇlJo Pombalina. da Mcrda dt Rturvados
da Biblialecll Naciollal.
(' )Idtm, ibidt!m.
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Reportagem
NOlÍCIAS
DA MARINHA DE MACAU
Em fins do ano transacto fo i lançada
li água uma barcaça-pontão construída
nas Oficinas Navais, desti nada à Socieda-

de de Turismo e DiveI"SÕCs de Macau .
Com capacidade paTa 350 toneladas de

combustível. 29,40m de comprimen to,
9,00 de boca c 3,50 de pontal. é a maior
construç;io já efectuada naquelas Oficinas para um cliente pri vado. De salien tar
que o prazo de entrega estabelecido, seis
mcsc~ após a assinatura do contraIO, foi
rigorosamente cu mprido.

Otdiftcio illaugufado ria Doco D. COf /OI/.

o
Na mesma ocasião, leve lugar a inauguração de um novo edi fício para os Ser-

viços de Marin ha, na Doca D. Carlos I,
que se desti na à instalação da Divisão de
Apoio Técnico e dos Sectores dos Serviços Maritimos, Dragage ns e Hidrografia.
Ao edifício foi dado o nome do cont ra-al-

mirante Barbosa Ca rmona, em memória
a este ilustre oficial da Armada que serviu
em Macau durante cerca de 12 anos.

o
Por iniciativa dos Serviços de Marinha
de Macau foi celebrada missa por alma
dos marinheiros fa lecidos na explosão da
fragata .. D. Maria II,., acidente que ocorreu em 29 dc Outubro de 1850 e cm que
pereceram 224 oficiais, sargentos e praças. A ceri mónia, em que foi celebrante
o rev. mons. ManuelTeixeira, realizou-se
na ilha da Taipa, junto ao monumcnto
que recorda a efcmtridc.

AJp«IO do '"WO POf 4ÚrItI dos rrueri,,"tjfOJ
fal«idru "O uplolilo da «D. Morio II• .

(Colaboroç40 dOI StrviçoJ
lk M arinhodt M actlu)
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ACTIVIDADES
DE UNIDADES DO CNC
Durante o mb de Dezembro fi ndo,
unidades navais em patrulha nas águas
sob jurisdiçáo portuguesa, da reponsabilidade do Comando Naval do Continente
(CNC), procederam à ide ntificação de
154 embarcaç6es, vistoriando 150,doque
res ultou a autuação de 26 por pesca sem
licença ou em área proibida, uso/p6rte de
artes ilegais, documentação irregular ou
ausência de meios de salvamento. E m
consequência foram apreendidos 740 kg
de peixe e marisco di versos, cujo valor da
venda revertcu a favor do Estado.
Relativamente à salvaguarda da vida
humana no mar. na repressão do contrabando ou em outras actividades, as unidades dependentes daq uele Comando tive-
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ram diversas saídas de emergência para o
mar a fi m de acorrer a navios e embarcações em perigo, aos quais prestaram a
assistência requerida ou apoio próxi mo e
procederam ao controlo dos esquemas de
separação do tráfego marítimo nas Berlengas e nos cabos da Roca e de S. Vicente.
De referi r que, no mesmo período,
dois oficiais da Marinha da República da
Guiné-Bissau frequentaram um estágio
no CNe sobre fi scalização de águas jurisdicionais, te ndo posteriormente embarcado em duas unidades navais.

••••••••••••••••••••
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ALTOS CARGOS
DA ARMADA

Em cerimónia realizada no seu gabinete. no dia IOde Janeiro último, em que
estiveram presentes altas patentes da Marinha, o almirante Sousa Leitão, chefe do

Estado-Maior da Armada , empossou o
vice-almirante A lves Sameiro no cargo de
superintendente dos Serviços do Pessoal
da Armada. Este oficial general, que de·
sempenhava as funções de subchefe do
Estado-Maior da Armada, substituiu o
vice-almirante Rebelo da Silva, actualmente vogal do Supremo Tribunal Militar .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NRP
, COMANDANTE ROBERTO IVENS,
Em cerimónia realizada a bordo da
fragata .. Comandante Roberto Ivens,., no
Alfeite, no dia 21 de Janeiro. o comandante Naval do Continente, vice-almira nte Andrade e Silva, empossou o capitão-de-fragata Carneiro e Silva no cargo de
comandante daquela unidade . O acto foi
presenciado pelo comandante da Base
Naval de Lisboa e por vários oficiais do
Estado-Maior da Armada e do Comando
Naval do Continente.

Deixou ue exercer o comando daquele navio o c'1pit.io-dc-frag'lta Rci~
Rodrigues. o qual ir;'l assumir as funçõc~
de chefe do estado-maior da For~a
Nav:J1 Permanente do Atlúntico None
(STANAVFORLANT).

(Colaboração do CNC)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OCEME VISITA
OINSmUTO HIDROGRÁFICO
Os chefe e vice-chefc do Estado-Maior do Exército. gencrais Salazar
Braga e Firmino Miguel. respectivamente. visitaram. no dia 24 de Janeiro último.
o Instituto Hidrográfico. tendo assistido a
uma exposição sobre a missão. organização e principais actividades deste organismo cientifico da Marinha. percorrendo
seguidamente as suas instalações.
Aquelas entidades, cuja visita se enquadra no bom relacionamento existente
entre os ramos das Forças Armadas, foram recebidos pelos almirante Sousa leitão e vice-almirante Almeida Costa, chefe do Estado-Maior da Armada e director-gerai do Instituto. respectivamente .

••••••••••••••••••••
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EXPOSiÇÃO
.
DE CARTOGRAFIA NAUTICA
Dentro do protocolo firmado entre a
Marinha de Guerra portuguesa e a Câmara Municipal de Lisboa , foi inaugurado
no passado dia 30 de Janeiro , no Centro
Cultural das Descobertas , instalado no
Padrão dos Descobrimentos, uma importante exposição sobre cartografia náutica,
antiga e contemporânea.
A exposição , organizada pelo Museu
de Marinha e com a colaboração do Instituto Hidrográfico e da Biblioteca Central
da Marinha, cedendo o município lisboeta o local e as infra-estruturas necessárias,
foi inaugurada pelos almirante Sousa Leitão , chefe do Estado-Maior da Armada,
e engenheiro Krus Abecasis, presidente
da Câmara Municipal de Lisboa , estando
presentes inúmeros oficiais generais e
superiores da Armada, vereadores autar-

cas, o presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, entre outras individualidades .

Este certame poderá ser visitado
(entrada livre) até ao dia 31 de Março
corrente , das09.00às 19.00 horas.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NAVIOS DE GUERRA
ESTRANGEIROS
Em visitas de rotina , aportaram ao
Tejo, em Janeiro último, o submarino
nuclear norte-americano "Woodrow
Wilson», o contratorpedeiro britânico
"Southampton» , a fragata "Commandant
Riviêre» e a lancha de desembarque .. Bidassoa», da Marinha francesa , os quais

eram comandados pelos capitão-de:fragata G. Delter, capitão-de-mar-e-guerra
C. Morgan , capitão-de-fragata Pinon e
capitão-Ienente Martin, respectivamente, e tinham , na totalidade , 584 oficiais,
sargentos e praças de guarnição.
Também o porto do Funchal foi visita-

do, em Dezembro findo , pelo contratorpedeiro francês .. Duguay-Trouin», que
era comandado pelo capitão-de-mar-e-guerra De Saint Andre e tinha 22 oficiais, 138 sargentos e 140 praças de guarnição.

Terminologia Naval
• POÇO - Parte descoberta do convés, com borda falsa, situada entre dois acastelamentos.

~';L~ . ':., ..

- ........ . ....

• POITA - Grande bloco de cimento provido de um arganéu que se lança para o fundo, utilizado para fundear
bóias de balizagem, minas, etc.
• POLACA - Vela de estai do traquete. Navio redondo
de três mastros de proa longa e aguda.

,CASTELO CENTRAl..

......

• POLE - Peça formada pelo conjunto de dois moitões
no prolongamento um do outro, no mesmo plano ou em
planos perpendiculares, para retorno de dois cabos, tabém no mesmo plano ou em planos perpendiculares.

• POÇO SUBMARINO - Profunda cavidade acidental
no fundo do mar ou de um rio.
• POEIRA DA ESTRADA domar.
• POEIRA DO MAR água do mar. Surriada.
• POENTE Ocidente.
•

Em glria naval, a poeira

Os borrifos do mar, salpicas de

O lado do horizonte onde o Sol se põe.

POISO-Ancaradouro;pouso.

• POLEAME - Conjunto das peças de madeira ou ferro destinadas à passagem ou retorno de cabos ou a aparelhos de força.

S. Elpfdio,
cap.-m.-g. AN
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oMISTÉRIO DO NAVIO DE MOGNO

Quem descobriu a Austrália?
Em continuação do aliciante tema da descoberta da Austrália. abordado na ((Nota de Abertura )) do número l71/ Dezembro 85 desta Revista, podemos agora reve lar o que se passou no
segundo simpósio sobre o Navjo de Mogno que,
como estava previsto, se realizou no passado
m ês de Setembro, em Warrnambool, Austrália.
Eis a tradução livre de dois artigos que, com a devida vénia, transcrevemos da imprensa australiana:
«TheStandar dJ!. 2. a ·feira, 23deSetembrode 1985

o GRANDE MISTÊRIO DO CAPTAIN COOK
Perante a crescente inquietaçào política acerca do próximo bicentenán'o da Austrália, talvez se tenha encontrado
uma saída.
Barry Jones, o infatigável ministro Federal da Ciência
deu, nestefim-de-semana, algum pesoá hipótese de James
Cook ter plagiado os seus mapas do leste da Austrália,
Sugeriu, nomeadamente, que Cook podia ter obtido
uma c:ópia do mapa do Delfim, datado de meados do século
XVI, que representava a exploração duma terra firme conhecida por Java Grande, argumentando que acha va persuasiva, se não mesmo concludente, a argumentação de
que o mapa pretendia reprasen tar a A ustrália,
O ministro confirmou que o Governo Federal estava em
negociações com a Biblioteca Britânica('), onde está actualmente essa documentação, para trazer
Austrália
mapa do Delfim, em 1988, como parte das comemorações

a

Omapa do Delfim (1536) (Biblioteca do Museu Britânico/.

,

- ....

-,
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o

do bicentenário. u Temos esperança de isso vir a ser conseguido», acr escentou com um sorriso.
O ministro discursa va no Segundo Simpósio Australiano
Sobre o Navio de Mogno, que se realizou em Warrnambool.
nO mapa do Delfim tem uma origem extraordinariamente
interessan te», d i sse ele. Não se sabe quando deix ou de estar na Colecção Real Fr ancesa, mas passou para a posse de
Edward Harley, segundo conde de Ox ford. Duando este
morreu, em 1741, o mapa desapareceu esó voltou à luz do
dia em 1768 sendo comprado pejo botànico dr. Solander que
o passou a Sir Joseph Banks que, sem dúvida, acompanhou
Cook na sua expediçiio de descoberta da costa leste da
Austrália, em 1770.
O mapa do Delfim, corrigido do erro de longitude, é considerado por alguns peritos como terminando em Warrnambool, o que dá mais peso à teoria do Naviode Mogno ter sido
o que encalhou devido ao temporal. dos trés que faziam parte da expedição capitaneada por Cristóvão de Mendonça.
Mr. Jones referiu-se «ao g rande mistério de Cook- até
que ponto ele tinha conhecimento da teoria referida», fazendo depois consideraçoes acerca do que denominou «a ligaçãoSolander-Banks-Cook».
Frisou também a referência a esta ligação. feita em primeira mão há 199 anos por A Jexander Dalrymple, oficial da
Companhia das indias Orientais e mais tarde hidrógrafo do
Almirantado. Possuidor de 20 mil mapas, é de presumir que
conhecesse bem o do Delfim e outros feitos em Dieppe,
França , que provavam terem sido os portugueses que primeiro fizeram mapas do Grande Continente do Sul, actualmente chamado Austrália. Dalrymple propôs uma ex pedição para encontrar essa terra misteriosa, em 1768, esperan do ser ele a chefiá-Ia. mas por ser civil, foi preterido a favor
do tenente James Cook. ao qual nunca perdoou. atacando-o
postumamente. Em 1786 afirmou num panfleto que o mapa
do Delfim provava que nada havia de novo nas descobertas
de Cook, numa cla ra sugestão de haver plagiato.
«Não sofre contestação a má vontade de DaJrymple contra Cook. Mas isso tirar-lhe-à a razão7», perguntou o ministro,
Cook tinha uma bem merecida reputação de proibidade,
o que torna estranho que não tenha feito referência ao
mapa do Delfim, especialmente sendo Banks o seu proprietário e, mais estranho ainda. que este nunca o tenha desmentido.
O ministro recordou alguns factos curiosos das viagens
de Cook face à probabilidade de ter s ido ajudado pelo mapa
do Delfim, por exemplo, o facto de «Cook mencionar Botany
Bay e não falar do porto de Sydney, tal como sucede com
aquele mapa» , Alêm disso. «o mapa assinala a Barreira de
Recifes, a Costa Perigosa e um pono de abrigo em Cooktown. Quando o navio de Cook {'Endeavor'} abriu água num
recife, que tem oseu nome, Cook não navegou para sul, em
direcção à terra mais prÓXima , mas sim para noroeste, em
direcção ao distante e providenci al porto de Cooktown Jl. O
seu diário diz que o porto «era mais pequeno do que me tinham dito» . «Dito por quem". perguntou o ministro Federal
da Ci~ncia . O diário do navegador nào fez qualquer referência a ter sido mandado um escaler a terra fazer um reconhecimento prévio,
Mr. Jones disse que o seu colega, ministro Federal das
Artes, Herança Cultural e Ambiente, Mr. Cohen, estava tratando da exposição do mapa do Delfim na Austrália e que
as auton'dades de Warrnambooljá pediram para que a cidade fosse incluida no itinerário do histórico documento nas
comemorações do bicentenário,
Tratando-se de aniversários, foi dito ao simpósio que no
mês de Janeiro de 1986 faz 150 anos que se deu o primeiro

avistamentodocasco do Navio de Mogno nas dunas a OBste
de Warrnambool. Chamavam-lhe o navio naufragado, mas
anos depois foi apelidado de Navio de Mogno devido cor
escura das suas madeiras.
O chefe das pesquisas (tr~s) em busca do navio, Mr. lan
McKiggan. de Melbourne, comunicou ao simpósio ter havid041 relatos de testemunhasocularesantesde 1880, quando ainda não tinha, provavelmente, sido coberto pelas
areias.

a

No mesmo jornal («The Standardn) e na mesma data, Richard Goodwin escreveu o seguinte artigo:

A BUSCA DO NAVIO DE MOGNO CONTINUA
A Investigação cientifica e histórica está-se aproximando de desvendar o mistério do Navio de Mogno de Warrnambool - mas os resultados nem sempre vêm em apoio
da possibilidade de ser um navio naufragado enterrado nas
dUllas a oeste da cidade.
Uma grallde parte de investigaç6es sobre o Navio de
Mogno, umas novas outras revistas, foram apresentadas
num simpOsio. num fim-de-semana. onde estiveram presentes maIS de 60 pessoas vmdas de todas as panes da
Austráhs.
Nos cinco anos decorridos desde o primeiro simpósio
australumo sobre o assunto, que teve lugar no Instituto de
Educação Avançada de Warrnambool, a variedade de especIalistas ln vestigando o sssu nto alargou -se.
O evento deste ano, organizado pela Comissào do Navio
de Mogno, teve lugar na sala de sessões da Câmar a Municipal.
Mr. Bill Richardson, leitor de espanhol e ponugués na
UJlIversidade deFJinders, em Adelaide, refutou as opiniões
multo espalhadas de que os mapas franceses do século XVI
representavam um esboço do contorno da costa leste da
Austrália que teria sido reconhecida pelos navegadores
ponugueses. Os chamados mapas de Dieppe, representam
uma vasta ârea de terra do hemlsferio sul chamada Java
Grande. Os peritos que aceitam a opinião de que uma cara vela portuguesa naufragou perto de Warrnambool, numa
expecJJçào de 1522, fundam-se sobretudo nesses mapas,
lias quais acham grandes semelhanças com a conhecida
costa leste da Austrâlia. Contudo discordam sobre o extremofma/ do mapa que uns entendem representar a costa de
Vitória e outros o lado leste da TasmAnia e ainda outros a
ponta da Ilha None da Nova ZelAndia . Mr. Richardson disse
que esta falta de consenso devia ter alenado as pessoas
para a Improbabilidade da Java Grande ser realmente a
Austrâlia. Afirmou que a transcrição dos mapas era de pouca confiança, nessa epoca, por váriOS razões, sendo uma delas a difIculdade de traduzJf português para francês.
O eSCfJtor e cartógrafo bngadelro Lawrence Fitzgerald
dIsse ao sImpósio que os traços essenciais dos mapas do século XVI correspondIam geografia do leste da Austrália.
Sustentou que esses mapas eram um produto das viagens
do portugués Cristóvão de Mendonça, que se enquandram
na mesma categoria heróica das viagens de Magalhães e
Colombo.
O geólogo Mr. Edmund GiJJ sugeriu que o Navio de Mogno tinha chegado ao largo de Warrnambool durante mares
tempestuosos e fora arrastado por ondas de alguns metros
de altura. Embora tivesse ficado vislvel nas dunas baixas de
areia que havia há 150 anos, a costa alterou-se muitodesde
entAo.
O leItor sénior de quimica da WIAE, dr. John Sherwood,
mformou que havia sete camadas de depósitos sedimentares nas dunas, incluindo um depósito pantanoso com 1100
anos. Disse que o navio tinha que estar na segunda camada, formada por areia calcárea (?) (calcarenite sand) e lembrou que o seu tamanho era diminuto comparado com a
área a pesquisar. Disse que ele e um colega, Mr. Colin Magi/ton, estavam a fazer análises para procurar vestígios de
metal na areia -na expectativa de serem produtos da corrosAo de peças do navio.

a

Um arquedlogo maritimo do Oeste australiano, Mr,
McCanhy, disse que eflcontrar em terra os restos de um
neufrâgio devia apresentar enormes problemas de identificação. Discutiu a técnica de sensores a distância usados no
sau Estado e sugeriu que Warrnsmbool talvez tenha que
esperar pelo desenvolvimento tecnológico futuro para ajudar apesquisa do Na vio de Mogno,
Vm membro da Associação do Navio de Mogno de Melbourne, dr. Murray Johns, chamou a atenção para as possibilidades oferecidas pela tecnologia, propondo usar-se um
novo radar de subsolo na pesquisa das dunas.

UMA CARTA DO AUTOR DO LIVRO
. THE SECRET DISCOVERY DF AUSTRALLIA.
Bob Eckersley, de quem já falei na "Nota de Abertura»,
teve a gentüez8 de enviar ao comandante Leiria Pinto os recortes de jornal com os artigos traduzidos. acompanhados
de uma carta onde d iz que as conclusões do Segundo Simpósio, a que nos vimos referindo, s6 serão publicadas posterio rmente.
Esperamos que nos as envie ta mbém, por intermédio do
comandante Leiria Pinto. para delas darmos conhecimento
aos nossos leitores .
Entretanto, Mf. Kenneth Gordon McIntyre, distinto autor do livro . The Secret Discovery of AustraliaN, escreveu
uma carta ao comandante Estácio dos Reis, adjunto do Museu de Marinha, seu conhecido de quando esteve no nosso
pais, que julgamos de muito interesse divulgar também.
Dizoseguinte:
Muito agradeço os r ecortes da "Re vista da Armada »
que achei muito interessantes. Fiz cópias coloridas da iJustraçlio da capa com a representação do naufrâgio do navio

de mogno. A concepçâo australiana do sucedido com os
trés navios de Cristóvão de Mendonça tem sido sempre a

a

de um navio isolado que deu costa num local abandonado
e os outros fora da vista e incapazes de prestar auxilio. A
vossa figura prevé que os outros dois navios regressaram
depois do temporal para confirmar o naufrãgio e embarcar
quaisquer sobreviventes. Penso que esta concepção é muitomais satisfatória. Como os navios, ao regressarem, terlo
provavelmente removido as peças de artilhan'a, além de outros artigos de valor, isso talvez seja a razão pela qual os detectores de metal ainda não encontraram nada debaixo das
areias.
A ilustração do vosso artista é muito boa, mas ele, por
engan o, mostra uma costa rochosa . Ora a costa de Warrnambool recorda-me as dunas e lagoas de A veiro, pelo que
ti de presumir estar o casco naufragado enterrado em qua/quer sitio debaixo daquelas areias,
Oeditorialpublicado é também muito interessante, Mas
lião posso concordar com o autor quando dIZ que entre 1519
e 1527 nada conseguIU apurar sobre as actividades náuticas do navegador. Hã referenCias 8 Cnstóvão de Mendonça
em IIDécadas da Índia ", de João de Barros (ine/uindo a sua
partIda de Malaca, em 1522, para explorar as Ilhas do Ouro),
que eu examinei no capituloXVIl do meu livro.
Dá-me muito prazer ver que continua a haver interesse
pelo assunto de QUEM DESCOBRIU A AUSTRALIA ?(.. .).

M. do Vale,
c/alm

(') Em «Os Descobrimentos Portugueses". deJaime Corresão,
vaI. fi. págs. 226 e227: O mapa do DelfIm, com a legenda: A Austra -

lia (7) no mapa anónimo dito do DelfIm de cerca de 1536 (Está
Biblioteca do Museu Brtãnico, ref. ADD 5413- N T.J.

lIa
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AQUILO QUE A GENTE NAO ESQUECE (15)

Aguerra do ar condicionado
C

alor e humidade são coisas que os Serviços
Meteorológicos podem prever diariamente
na Guiné.

Muito transpirou este corpinho durante dois anos
e pouco que porlápassou.
Certamente, outros poderão queixar-se mais do
que eu. E. para atenuar os efeitos do calor intenso,
abençoado seja o progresso, foram-se instalando
aparelhos de ar condicionado em quase todos os departamentos públicos e nas instalações citadinas das
Forças Armadas. E a icguena» começou aqui. No
mato, dizia alguém, não havia ar condicionado para
os homens destemidos que por lá se batiam heroicamente. POI isso mesmo, os chefes militares não viam.
com muito bons olhos o avassalar de aparelhos de ar
condicionados nos gabinetes de trabalho. Mas lá que
eram necessários para um melhor rendimento dos
serviços, isso eram, ninguém o punha em causa.
A certa altura constava que, em reuniões de altos
comandos, o ar condicionado era mandado desligar
por quem tinha autoridade para o fazer, como testemunho de abnegação e sacrificio que um teatro de
guerra exigia.
Certa vez, o referido militar visitou as Instalações
Navais de Bissau (INAS). Depois de passar revista ao
pessoal em parada resolveu dar também uma olhadela às dependências de cada um dos serviços.
Convém aqui referir que sendo eu capelão da Marinha na Guiné me foram atribuídas, no entanto, diversas unidades do Exército sediadas em Bissau, com
a anuência e apoio do citado chefe militar. O Comando-Chefe, instalado na Amura, o Batalhão de intendência, o Batalhão de Serviço de Material, o Depósito
Base de Intendência e a Polícia Militar eram algumas
dessas unidades a que eu dedicava um pouco do meu
trabalho.

Acontece, pois, que na referida visita às !NAB,
Sua Excelência dignou-se também visitar o Serviço de
Assistência Religiosa e o gabinete do capelão que,
como todos os outros, estava prOvido de um aparelho
de ar condicionado. Timbrava o citado chefe por uma
certa austeridade de palavras. Contudo, nesse dia, foi
pródigo em considerações e aproveitou a oportunidade para lançar esta piada humorística : Muito bem,
estou vendo que V." Rev. c.i.. é não só o capelão
D'ELMAR mas também D'EL TERRA e D'EL AR
CONDICIONADO.

A pouca gente que estava presente expandiu
numa gargalhada que se fez ouvir a distância. E eu
não fui dos que riram menos.
Aproveitei mesmo para, no programa radiofónico
das Forças Armadas, programa esse vulgarmente conhecido por uPifasn, de que era director o então major
Ramalho Eanes, tecer largas considerações sobre os
abnegados homens do mato e sobre as suas privações, numa rubrica que durante muito tempo esteve
a meu cargo e se intitulava ((Pausa Para Meditaçãon .
Não faltou quem, em dias seguintes, frequentasse
o meu gabinete mais do que era habitual, na mira de
observar se o aparelho de ar condicionado estava ou
não ligado,
Claro que sim, que estava ligado, pOis que estas
coisas do progresso, se elas são boas, há que aproveitá-Ias. Mas que a piada foi fina, ai isso foi. Direi mesmo, vinda de quem veio, ela foi elegante, e é daquelas
que nunca mais esquece.

Delmar Barreiros,
cape}fjo graduado em cap. -trago

Formação profissional de jovens
Decorre no Arsenal do Alfeite (AA) uma acção de
formação profissional, denominada Acção-Piloto de
Formação Profissional de Jovens, iniciada no ano lectivo de 1980-81, que tem vindo a produzir assinaláveis resultados.
Trata-se duma acção de formação em que jovens
dos 14 aos 17 anos, para além da aprendizagem duma
profissão (três disciplinas, tais como tecnologia, desenho e práticas oficinais), continuam a desenvolver
a sua formação geral, ministrada no próprio estaleiro
por professores do ensino oficial duma escola de
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apoio, no caso do AA a Escola Secundária Emídio Na·
varro, de Almada.
Procura-se, assim, complementar a escola com o
trabalho.
Intervêm nesta acção três entidades distintas
como suas patrocinadoras: o Ministério da Educação,
que assegura o pessoal docente da área formativa geral; o Ministério do Trabalho, que suporta o pagamento de subsidios de formação aos jovens (1.0 ano,
5 contos; 2. 0 ano, 6 contos; 3. o ano, 7,5 contos) e oferece preparação pedagógica a monitores; as empresas

que, naturalmente, suportam os maiores encargos
tais como os decorrentes de instalações , equipamentos, refeições e pagamento de remunerações aos instrutores (engenheiros para as disciplinas de Desenho
e Tecnologia) e monitores das práticas oficinais.
Ao ingressarem na acção os jovens têm idades
compreendidas entre os 14 e 15 anos, durando a mesma três anos. Num primeiro ano, o chamado de despistagem, é realizada uma rotação pelos düerentes
sectores oficinais de aprendizagem.
No segundo e terceiro anos, o jovem já fica ligado
a uma profissão, aumentando gradativamente o perlodo em que sai do Centro de Formação para tomar
contacto com o meio fabril .
Decorridos os três anos de formação com aproveitamento, é conferida ao jovem uma carteira profissional e atribuída equivalência ao 9.0 ano.
Dada a natureza do vinculo estabelecido, não
existe qualquer compromisso na admissão do jovem
à empresa. No entanto, no caso do AA, 50% dos
aprendizes já foram admitidos atendendo ao grau de
preferência estabelecido para a sua admissão em
face da boa preparação que obtém, amplamente evidenciada.
O quadro que a seguir se apresenta é demonstrativo do que foi referido, sendo de notar que os últimos
aprendizes acabaram a sua formação no mês de Julho
passado.

~

..... 11"11'_

AcçÁo-Pll,.()TO
Adm_ "O A, ..naI
Concl ......

1980/81

54

-

-

1.\181/82

40

-

-

11182/83

36

8 electl'ÍClStas
5caldelre nOfl di tubo.
9 serralheiros CIvil

8electriClStas
5caldeireuOfl de tubos
9serralheu08C1VIS

1983/84

36

13 electricIStas
IOcaldeireir08 di tubos
9 serralheiros civis

8 electricistaS'
5 caldei.eiros de tubos
7 serralhelfos ciVIS

1984/85

35

5caldeirelr08 de tubos
11 serralheiroscivis
13 tomeiros/fresadores

-

Tem-se verificado unanimidade a vários níveis do
estaleiro - contramestres, mestres, técnicos de engenharia e engenheiros - em realçar a boa formação
com que se encontram apetrechados os jovens que
têm frequentado a Acção-Piloto de Formação Profissional.
an BoJstim Informativo do EMA n. ~ 1/86)

Uma velha âncora
esquecida

D'a1ma azul do oceano...
Mw'ta vez, conduzida a todo o pano,
Beijei-lhe a face liquida e enrugada
E , suspensa e oscilante
Fui lágrima de ferro pendurada
Nos olhos de escovéns de um brigue errante
Onde estará meu barco? Onde? Em que porto
Adormeceupara esquecera vida?
Tudo rolou para um passado morto...
E eu sou uma velha A.ncora esquecida!

Assinatura, Nélson de AraújO Lima. Mas quem foi
este inspirado poeta?
Perguntámos ao nosso amigo comandante Max

Justo Guedes, director do Serviço de DocumentaçAo
Geral da Marinha (SDGM) que, por coincidência, o teve
a bordo como jornalista, quandO fez a viagem de instrução de guardas-marinhas. Nélson era um homem
e humilde. Muito moreno, servia por vezes de
seus jovens colegas. Mas tudo
era possuidor de uma bela alma e de
uma extrema sensibilidade.
Nasceu em 1903 no Distrito Federal. Foi funcioná. da Marinha, redactor do periódico uMarinha em
Revista» , quando servia no SGDM. Escreveu vários
livros de poemas : aRemlgio» (1933), ccSímboloslI
(1943), . DuminuraSl (1937) , KPrelúdio de Outonoll
(1942), . Por Esses Mares Sem fim . (?) e aOuando os
Urios Fenecem . (1969) a que pertence o poema que
transcrevemos. Faleceu em 1979, mas mesmo longe
no espaço e no tempo, achamos que este poema, apesar de ser o único que conhecemos da sua obra, merece que prestemos uma justa homenagem ao autor.
Raros são, em língua portuguesa, versos que detenham tanto sabor marinheiro.
A. EstáciodosReis,
CIIp.-m .-g.
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* ÀPERSPICÁCIA DO LEITOR
SERÁ VOC~ UMA
PILHA DE NERVOS

* DAMAS

O Sim NãorJ

1. Tem vários projectos em curso ao

mesmo tempo, sem se avistar a realizaçao final de nenhum?

D Sim NáOO
2. Quando vai para a cama, adormece
passado poucos minutos?

D Sim

15. Quando lem de encarar um desgosto, 00 uma crise de qualquer espécie, é capaz de sorrir?

(Soluçóes napág.34)

NaoO

3. Sofre frequentemente de indiges
Iões ou náuseas?

16. Ê capaz de discutir os seus problemas e os seus sentimentos com outras pessoas?

O Sim Não :J
17. Sente-se sempre culpado se a vida
não lhe corre com facilidade a todos
os momentos?

O Sim Não O
18. Na sua rotina semanal , há equillbrio
entre a actividade e o descanso?

OSim NAo O

D Sim NãoD
4. É capaz de se perder do mundo num
bom livro, num .. hobby" ou a assistir

19. Sente com frequência ira, ódio, ciúme ou inveja?

a qualquer forma de espectáculo?

D Sim NaoO
5. Quando está deitado, sente o coraçãoa baler?

O Sim Não O
20. Sente-se razoavelmente satisfeito
comoquetem?

O Sim Não O

As brancas jogam e ganham.

••••••••••••••••••••

* PALAVRAS CRUZADAS
I

D Sim NãoO
6. Gosta do seu trabalho e das pes-

soas com quem trabalha?

O Sim NaoO
7. Sente frequentemente raiva a objectos Inanimados, tais como um fecho
.. éclalr. encravado ou uma cadeira

atravessada no seu caminho?

D Sim NAo O
8. Gosta de estar na companhia da

maior parte das pessoas Que conhece?

D Sim NãoO
9. Habitualmente, range os dentes ou
comprime os lábios?

D Sim NtloD
10. Está bem informado àcerca de ou-

tras coisas, além das que se relacionam com o seu trabalho?

D Sim NaoO
11. É-lhe diflcll deixar de roer as unhas,
de fumar de mais, de esfregar o
queixo, ou de passar as mãos pelo
cabelo?

D Sim NSoO
12. Voc;é fala baixo e

com deliberação?

D Sim NSo D
13. Faz constantemente esforços para
melhorar?

D Sim NAo O
14. A maior parta dos seus sonhos são
agradáveis - JXH" vezes até divertidos?

D Sim NAo O
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ANÁLISE

Reacç6es desejáveis: NAoa todas as
perguntas com número 7mPfJr. Sim a
todas as perguntas com numero par.
Um ponto por cada resposta certa.
CLASSIFICAÇÃO

'IH-

,
•

o a 5 pontos: Você está lenso, sem
saber para onele ir, extremamente irrita- ,
do. Fatiga os seus amigos e está à beira
de um cotapso.
10 II
6 a 10: Os seus nervos é que o gavernam. Tome as coisas da vida menos a 11
peito. Oescootrala-se, descanse, e deixe
Il..l..,j,-I_L..
depreocu~-setantocomodiadeamaHORIZONTAIS : 1 Trespasnhã.Ospsiquiatrasavisam-nosdequeo sas; comum. 2 - Acertas; tomei a
momento de acautelar-se é quando as
tensões aparecem com frequência e per- ver. 3 - Mamilos; casai. 4 - Art. def.
sistem.
mascopi .; casa; estaca. 5- Tiraras.
11 a 15: Você está na categoria mé- 6 _ Acolá; arrás. 7 - Adoecia. 8 dia. Quando as coisas correm tortas. os Regra; traseira; seguir. 9- Nome de
seus nervos ficam à mostra; controlados.
se tudo corre bem.
mulher; pisa-flores. 10 - Mereça;
16 a 1B: Tem bom controlo dos seus telégrafo. 11 - Mentira; cheio.
nervos. Sente-se por vezes tenso, mas
VERTICAIS : 1-Seguimos;com
sabe descontrair-se e dominar as suas asas. 2 _ Prendes ; consentir. 3 tensões, colocando-as na devida persCada uma das duas vfsceras sacre-

'111-+-+_
1_+-+_
11-+-+---1-

~a~ 20: Talvez você nAo tenha motivaç6es suficientes para tirar O máximo
partido da vida, já que ela lhe corre bem.
Precisamos de algumas tensões para
continuarmos vivos. Uma alforreca está
perfeitamente descontralda. mas num
estado quase puro de descontracção
nAo temos reflexos suficientes para evitar um carro que vem para cima de nós.

toras da urina ; berrava. 4 - Azul;
Intima, atmosfera. 5 - Compartimentos. 6 - Granizada. 7 - Limalha; 8 _ Ora; dois; gostar de. 9 Concertas; patrão. 10 - Avarentas;
também. 11 - Violas; ardência.

Filisteu (Almada)

* XADREZ
Apesar das ameaças a que estão
submetidas as brancas nesta posição, há uma elegante manobra que

permite a este grupo alcançar a vit6ria. Qual é?

As brancas jogam e ganham.
Tempo médio de resolução:

l."categorias: 3 minutos
2," categorias: 7 minutos
3," categorias: 11 minutos

naquele lugar. 3 - Espécie de calha
para dar vazão à água e a outros
despejos do navio; porção de tarecos. 4 - Homem de costumes duvidosas; acção de talar os campos. 5
- Pôr canalização em; estaleiro. 6
- Disparata; relãtivo ao Tirol; parte
do navio que vai da popa ao mastro
grande. 7 - Penhasco no mar; logro
que se faz a um tolo.
VERTICAIS: 1 - Conjunto dos
navios e tropas de mar (de uma nação); barco usado nos rios do Minho.
2 - Olha para; vela de forma triangular; décima sétima letra grega que
corresponde ao nosso R. 3 - Pesa
que se mete no porão donavio ou de
outra embarcação para lhe aumentar
a estabilidade; ciência ou arte de governar uma nação. 4 - Panorama;
cabo náutico em forma de pé de galinha. 5 - Alvião; diz-se do navio despejado. 6 - Aqui; espaço ocupado
pelo navio dentro de água; moeda
chinesa. 7 - Margem de um rio;
quilha.
MINDOGUES

1
2

3
4

5

~

••••••••••••••••••••

* BRíDEGE

NORTE

•

ADV93

•
•

A R V 7
V 10

+

A 4

SUL
•
•

10 8 2
109642

• o
A 4V 10
...

Sul joga quatro copas. Oeste ataca com o 3 de ouros e Leste cobre
com a D. Como deve jogar o declarante para ter as maiores probabilidades de cumprir contrato?

Iniciados: 14 minutos

Armando Romão (Feijó)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••

* ARITMOGRAFIA

Complete os espaços em branco

com os algarismos corresJXlndentes
aos cálculos aritméticos a que res-

peitam os lotais mencionados na coluna da direita e na linha de baixo .

••••••••••••••••••••

* CRUZADA SILÁBICA

HORIZONTAIS: 1 -Argolas que
os marinheiros metem- nas cavilhas
para segurança das chavetas; cada
uma das peças delgadas que entram
na construção da proa e da popa.
2 -=--Imperfeita; troveja pouco (pcp.);

~""n'4''',!7
- Já sabes quanto é que posso gastar este mês, a mais do que tu
ganhas?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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* PROVÉRBIOS METEOROLÓGICOS
Relatlvo.ao mê. de Março:
Março marçagão,
pela manhã cara de gato,
e à noite cara de cão.

•

*: DAMAS

•
No tempo do cuco,
tanto está molhado como enxuto.

•

Quem poda em Março,

5.

vindima no regaço.

Março marçagão,

•

de manhã, Inverno,
de tarde, Verão.

Maio ventoso,

fazem ano formoso.

Verticais
6+ 3- 7= 2

3+ 1- 2 = 2
7+ 1- 3 = 5

l x 1 : 1=1
l x 2 x 3=6

••••••••••••••••••••

pior é que nócloa no fato.

*: BRiDEGE

•

Março duvidoso,
S. João Farinhoso (24 de Junho).

(De um caderno do faleciclo comocloro
F/aeschtm de MMdOnça)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* CONCURSO H,o174

6x 1x l =6

Horizontais

Abril chuvoso,

•
Água de Março,

3-17-26-15-2 e ganham.

*: ARITMOGRAFIA

•
Março amoroso,

Março marçagão,
demanhã, caradecão ;
ao meio-dia, de rainha;
à noite, de fuinha .

Pretas
24-15-6
1-14-21
23-16
30-23

••••••••••••••••••••

Se queres bom cabaço,
semeia-o em Março.

•

Brancas
1. 15-20
2. 14-18
3. 16-20
4. 7-3

(SOrt9lo de umpr~mio entr8aS f8spostas cer1as)

Esperamos que o leitor resista à
tentação de dar solução imediata ao
problema que apresentamos logo
que acabe de ler o seu enunciado.
Não responda olhando simplesmente para os dados, que o podem enganar e induzir em erro. E. depois, ainda corre o risco de mostrar falta de
ponderação. qualidade indispensável para resolver as situações que
lhe vão surgindo no dia-a-dia. Mas
não se assuste pois o problema é
simples. Ei-Io:

Um nadador demorou entre dois
pontos dum rio 5 minutos, quando
a corrente lhe era favorável e, no
regresso, com a corrente contra,
gastou 15 minutos. Se as águas estivessem paradas, que tempo levará o
nadador a fazer aquele mesmo percurso?
($oIuçáono n.<> 176)

A. Estácio dos Reis.
cap. -ffl.-g.

Com uma passivei perdente em
cada naipe, o problema é evitar perder uma vaza em paus, caso o R esteja mal situado. Para conseguir este
objectivo, Sul deve livrar-se das espadas, antes que Oeste possa puxar
paus.
Portanto, Sul deixa Leste fazer a
O de ouros (para Oeste não possa a
seguir fazer o R). Ganhando a seguir
o retomo a ouros (a melhor defesa),
Sul joga o 10 de copas, deixando-o
passar. Admitindo que não consiga
fazer a passagem, Leste não pode
iogar paus sem oferecer uma vaza
nesse naipe e o declarante, depois
de ter eliminado os trunfos dos adversários, joga com todo o sossego
as espadas do morto para descartar
da mão dois paus.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••

SOLUÇOES
*: PAlAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 - Varas; geraI. 2 - Atinas; revi. 3 - Mamilas;
par. 4 - Os; lar; para. 5 - Sacaras.
6 - Ali ; raso 7 - Acamava. 8 Lema; spa; ir. 9 - Ada; adamada.
10 - Deva; arames. 11 - Arara;
aroma.
VERTICAIS: 1 - Vamos; alada.
2-Atas; aceder. 3- Rim ;clamava.
4 - Anil ; ima ; ar. 5 - Salas. 6 Saraivada. 7 - Apara. 8 - Er; par;
amar. 9- Reparas; amo. lO-Avaras; idem. 11 - Liras; brasa.
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*: XADREZ
1.Dh8+ !!,Rxh8
2.Tf8 +, Rh7
3.Cg5+, Rh6
4.Cf7 +,e as negras
abandonaram, pois seguia-se
5.Th8 ++ xeque mate.
4... ,Rh7

*: CONCURSO N.' 172
A BATALHA NAVAL
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I Nota de Abertura
onrar
os
omens práticos, realistas, aventureiros e decididos, os americanos
são, curiosamente, um dos povos
mais sentimentais e lamechas que conheço. Através da sua curta, mas rica história, têm provado exuberantemente todas
essas qualidades.
Vem isto a propósito do espectáculo
que a televisão transmitiu na última noite
do ano passado. Não interessa o nome do
programa, os organizadores, os realizadores e os intervenientes, interessa sim o
seu significado.
Desfilaram perante os nossos olhos
muitas celebridades americanas da actualidade, sem no entanto faltarem as de
tempos idos - estrelas do cinema mudo,
campeões olímpicos, desportistas famosos, etc. Alguns, bem velhinhos, sabe
Deus com que sacrifício vieram ao palco
receber os aplausos da assistência, numa
demonstração inequívoca de que a América de hoje não esquece a de ontem nem
os que contribuíram para a sua grandeza
actuaL Ideia maravilhosa na qual fiquei a
pensar ...
Mas, aquilo era para os americanos,
não para nós. E já que copiamos muitas
coisas de fora (o abraço a Moçambique é
o exemplo mais recente) porque não copiamos esta também?

H

Que alguém tome a iniciativa e , dentro
das nossas possibilidades e à escala 'nacional. traga. uma vez mais, à luz da ribalta as nossas antigas celebridades para,
com o calor dos nossos aplausos, lhes
mostrar que não estão esquecidas, nem
perdidas na voragem do tempo.
Sugiro um dia de grande gala para o
efeito, por exemplo o Dia de Portugal, o
Dia de Camões ou o Dia das Comunidades
que, na minha opinião, já expressa nesta
Revista, devem ser separados e não juntos, como são agora ...
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Ainda a história
do «Huascar»
m Junho de 1985 publicou a «Revista da Armada»

E

um interessante artigo sobre o almirante Grau, da
Armada do Peru, e o navio que comandou brilhan·
temente e em que encontrou a morte em combate, o monitor «Huascar», O artigo relatava a história desse navio,
enquanto navegou e combateu sob pavithão peruano.
Nele ressaltava a personalidade do seu ilustre comandante, marinheiro intrépido e homem de nobilíssimas
qualidades de carâcter. E. naturalmente, que se adivinhava nesse emocionante relato quão intima era a rela-I
çâo entre o comandante e o navio. Cada um fez um pou-

I

co da história do outro e deu-lhe a nobreza e o brilho que

realmente mereceram. No entanto, e porque a informação de que dispunha o autor do artigo era incompleta,
não foi referido todo o vasto e dramático historial de um
importante episôdio do confronto armado que entre 1879
e 1881 ocorreu entre o Chile e o Peru e de que o " Huascar» foi uma peça importante. O tema do interessante artigo do almirante Malheiro do Vale interessou-nos porque em 1981 , numa viagem de carácter profissional aos
confins da América do Sul, tivemos oportunidade de visilar demoradamente o .. Huascar» ancorado na baia de
Talcahuano , prôxima da principal base naval da Armada
chilena. O navio, perfeitamente conservado e ostentando todo o encanto das coisas antigas, é hoje monumento
nacional, e tão carregada de histôria, de drama e de simbolismo está esta preciosa reUquia, que se tornou credora da veneração de chilenos e peruanos.
O .. Huascar» já nào é um instrumento de guerra,
mas peta sua hislôria bem se lhe poderia chamar um
símbolo de raras virtudes: a coragem, o cumprimento do
dever, o respeito pelo adversário vencido e a nobreza de
carácter. E assim, não é sem alguma emoção que se percorre tão famoso navio. Nas suas cobertas, na ponte , na
poderosa torre que abriga a artilharia de grosso calibre,
na câmara dos oficiais , enfim , por toda a parte se sente
a presença dos que nele navegaram e combateram e se
invoca a memôria dos que morreram pelas suas bandeiras. E aqui o plural está correcto porque no .. Huascar»
cairam em combate três valorosos comandantes de
duas nacionalidades: um peruano e dois chilenos, respectivamente almirante Grau, capitão-de-corveta Prat e
capitão-da-navio Thomson . A bordo conta-se a sua emocionante história e veneram-se com igual respeito, sem
distinção de nacionalidades nem de vencidos ou vencedores, todos a quem o destino aqui marcou a sua hora
de glória e de sacrifício.
Em Maio de 1879, em plena Guerra deI Pacifico,
como ficou conhecido o conflito que opôs em armas as
duas nações andinas, o monitor .. Huascar», então navio
peruano e que sob o comando do almirante Grau tinha
alcançado grande notoriedade pelo êxito das acções em
4

que participara, defrontou-se com a corveta chilena .. Esmeralda», do comando de Arturo Pra!. Era grande a desproporção de forças : um navio de construção metálica,
blindado e fortemente artilhado, mais rápido e com maior
capacidade de manobra, contra uma pequena e velha
corveta de madeira. Fácil foi ao " Huascar» tomar a iniciativa do combate e neutralizar a "Esmeralda» com o
seu superior poder de fogo, de nada valendo à corveta
o valoroso empenhamento da sua guarnição. Duramente castigada pela potente artilharia contrária, mas mantendo intacto o seu espirita combativo, o navio chileno lutava sem esperança mas com determinação.
Grau preparou-se para acabar com o adversário.
Dentro das tácticas da guerra naval de então, o monitor
manobrou para abalroar a corveta com o seu maciço esporão que lhe prolongava a linha de proa. O comandante
Prat vendo que não dispunha de meios que lhe permitissem opor-se a tão poderoso adversário decidiu corajosamente contra-atacar da única forma que lhe era possível
fazê-lo. Manobrando de maneira a evitar o impacto do
esporão do "Huascar .. , aproveitou o contacto directo entre os dois navios para ordenar a abordagem da unidade
inimiga. E ele próprio foi o primeiro a saltar para o convés
do monitor. Tanta temeridade e arrojo saldaram-se com
a morte do valoroso comandante.
O " Huascar", manobrando habilmente, voltou a colocar-se em posição de abalroamento da "Esmeralda»,
já então gravemente destroçada e com reduzida capacidade de manobra. A corveta suportou nova arremetida
do seu adversário, mas a determinação e o espírito com·
bativo da sua dizimada guarnição não desfaleciam. Assim, o seu imediato, que entretanto assumira o comando
do navio, abordou o .. Huascar .. à frente de um grupo de
assalto, com a mesma coragem do comandante Prat,
cujo corpo jazia no convés do monitor. Mas novamente
a morte ceifou os bravos marinheiros chilenos. Enfim, à
terceira arremetida o esporão do " Huascar», penetrando
profundamente no casco da ,. Esmeralda" , destrula e
afundava a heróica corveta.
Reza a histôria, ou a lenda, que antes de se afundar
soou um último tiro de canhão: a .. Esmeralda .. , no seu
derradeiro minuto de martírio e de glória, salvava à sua
bandeira que, desfraldada no mastro grande, mergulhava nas águas do Pacífico , vencida mas não rendida. Da
sua guarnição morreram 145 homens. Os sobreviventes
foram prontamente recolhidos pelo .. Huascar».
A guerra continuou, inclinando-se a sua sorte para o
lado peruano. A brilhante acção do almirante Grau não
era alheia a este resultado: o .. Huascar .. interceptava
comboios de tropas, atacava o comércio marítimo chileno
e flagelava com a sua poderosa artilharia os portos e fortificações costeiras do Chile. Para a Armada deste pais

o monitor -Huascar- tal como fIoie se flncontrB na balB de Talcahuano. no Chif6.

impunha-se o seu aniquilamento, o que veio a acontecer
no combate de 8 de Outubro de 1879, onde o almirante
Grau e quase todo o seu estado-maior encontraram a
morte. Gravemente atingido pelo fogo dos navios chilenos, que numa manobra bem sucedida tinham conseguido encurralar o temível adversário , dizimando a sua
guarnição, morto o seu comandante e a maior parte dos
seus oficiais, nada mais restava ao .. Huascar» senão a
rendição. O navio foi conduzido para o arsenal de Valparaiso, onde, sujeito a grandes fabricas, curou as suas feridas de guerra . E voltou ao combate, desta vez com a
bandeira do Chile, que conservou para sempre.
Curiosamente, mudando de nacionalidade, manteve
porém o nome original , tão grande era a carga simbólica
da palavra mágica, de ressonância inca, que o havia
imortalizado. Excelente navio, e tão bem comandado e
guarnecido como na sua anterior situação, manteve a
tradição da sua brilhante actuação em combate. No dia
27 de Fevereiro de 1880 o .. Huascar» içou novamente
a sua flâmula de guerra quando se defrontou com uma
esquadra peruana. No violento combate que se seguiu,
morreu na ponte do monitor o seu novo comandante, o
capitão-de-navio Thomson.
Considerando que o cumprimento do dever é aquilo
que se espera de qualquer cidadão, militar ou civil, na
guerra ou na paz, não parece que de todos estes sucessos, que resumidamente relatámos, ressalte algo de
realmente notável a fugir à rotina, neste caso a dura rolina da guerra : violentos combates navais, vitórias e derrotas, vencedores e vencidos. Mas não é o caso. Para além
do eco distante do troar do canhão, sobrepondo-se às
paixóes da guerra e à crueldade da violência que resulta
sempre de um conflito armado, ficou toda a profunda beleza do que há de mais belo no género humano: a nobreza de carácler. E neste caso, a tomar ainda mais bela e
mais humana uma história verdadeiramente Impar, em
que há navios e marinherios, avulta e agiganta-se na sua
fragilidade feminina, o espirita cheio de coragem e de
gandeza de uma mulher, digna esposa de um herói.
O combate entre o «Huascar» e a «Esmeralda », que
acima apresentámos num muito curto relato, deu-se em
Maio de 1879. Apenas três semanas depois e ainda em

plena guerra, o vencedor, almirante Grau, enviou à viúva
do comandante Prat a sua espada e o pequeno espólio
de coisas pessoais encontradas no corpo do oficial chileno, caído valorosamente em combate no convés do
.. Huascar» . E mandou-lhe a carta que se reproduz nofim
deste artigo, onde transparece o que havia de mais humano e mais generoso na alma de Ião grande marinheiro. Se tamanha demonstração de nobreza é notável, por
invulgar nas circunstâncias em que ocorreu, talvez mais
admirável seja a carta que a viúva do comandante Prat
enviou a Grau. A violência da guerra desaparece assim
perante a serena grandeza destes dois espíritos.

"""

O «Huascar.. balouça-se hoje mansamentf! nas
águas tranquilas da baía de Talcahuano. Os seus poderosos canhões, enfiados na sólida carapaça de uma torre
couraçada, estão para sempre silenciosos. Os seus dias
de glória e de epopeia já vão longe . Com os anos, os
ecos da sua história vão-se perdendo no tropel de outros
acontecimentos, outras paixões e outros homens. Mas a
ré, na pequena câmara do comandante , onde a luz penetra discretamente para não ofender um ambiente austero
que lembra o recolhimento de um santuário, estão as
cartas que acima referimos. E no tranquilo silêncio que
envolve o navio, impecável na traça de outras épocas e
onde o tempo parece ter parado , paira o espírito de três
bravos comandantes, muitos marinheiros e a alma de
uma mulher de excepcional grandeza, Que fizeram a
apaixonante história do .. Huascar ...

CARTAS TROCADAS ENTRE O COMANDANTE
DO .. HUASCAR»

E A VIUVA DO COMANDANTE PRAT

e

Monitor «Huascar... Pisagua, Junho2de 1879
Exma. Senhora,
Autoriza-me um sagrado dever a dirigir-me a V. Exa.
sinto profundamente que esta carta. devido às lulas
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Os (muitos)
ministros da Marinha
Di2~se Que a estatistica é um
meio cientifico de mentir, ou, pelo
menos, de fugir à verdade. Veja-se
o que pode acontecer: duas pessoas estão sentadas a uma mesa,
uma refastelando-se com uma gostosa galinha corada com batatas,

outra, que não come há dias, assistindo pen osamente a tão lauta refeição. Estatisticamente, ambos
comeram meia galinha corada com

batatas.
A sondagem de opinião é outro
modo muito discutiveI de utilizar a

estatlstica. E habituámo-nos de tal
forma a esta prática que não se ouvem protestos. Salvo raras excepções, as sondagens. usualmente
encomendadas, procuram satisfazer quem as paga e , assim, mesmo
que as respostas das pessoas m-

Ainda a história do ((HuascaTJJ
que vai relembrar, possa contribuir para aumentar a dor
que hoje, justamente deve sentir. No combate naval do
dia 21 p.p. que teve lugar nas águas de Iquique, entre as
naves peruanas e chilenas, seu digno e muito valente esposo, o comandante de Fragata don Arturo Prat, comandante da «Esmeralda .., foi como V. Exa. já deve saber,
vítima do seu audacioso arrojo na defesa e glóna da bandeira da sua Pátna. Deplorando muito sinceramente um
tão funesto acontecimento e acompanhando-a na sua
dor, cumpro o triste e penoso dever de enviar a V. Exa.
inestimáveis relfquias que se encontravam em seu poder
e que são as que figuram na lista junta. Elas lhe selVirão,
sem duvida de uma pequena alegria, no meio da sua
desgraça, e t§ por isso que eu me antecipei a envilj·las.
Reiterando-lhe os meus sentimentos de condolflneia,
aproveito minha senhora, a oportunidade de lhe oferecer
os meus prt§stimos, considerações e respeito e subscrevo-me muito respeitosamente de V. Exa.
Miguel Grau.

Valparalso, Agosto , . ode 1879
Exmo.Sr.
Don Miguel Grau
Exmo. Senhor,
Recebi a sua delicada e estimada carta datada de
bordo do .. Huascar.. a 2de Junho do corrente ano. Na
mesma, com a fidalguia de cavaleiro antigo, digna-se
V. Exa. acompanhar-me na minha dor, deplorando sinceramente a morte do meu esposo, e tem ainda a generosidade de me enviar as queridas relíqUias que encontraram na pessoa do meu Arturo, coisas que para mim são
de valor inestimável por serem, ou consagradas pelo
meu afecto, como as fotografias de familia, ou consagradas pelo seu martírio, como a espada que leva oseu adoradonome.
Ao proferir a palavra martlrio, nAo pense V. Exa, Senhor, que t§ a minha intenção culpar o comandante do
..Huascar.. pela morte do meu esposo. Pelo contrário, tenho a consciência de que o distinto Chefe que, arrostan-
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do a fúria das paixões excitáveis pela guerra, tem hoje
o valor, quando ainda palpitam as lembranças de Iquique, de se associar à minha dor e pór muito alto o nome
e conduta do meu esposo nesta jornada, e que tem ainda
o grande valor de se desprender de um valioso trofeu
pondo nas minhas mãos a espada que tem um preço ex·
traordinário por não se ter rendido jamais, um Chefe semelhante, um coração tão nobre, teria-se posto, estou
certa, entre o matador e sua vitima, e teria poupado um
sacrifício tão estéril para a sua Pátria como desastroso
para o meu coração.
A este propósito, não posso deixar de expressar a
V. Exa. que é altamente consolador, no meio das calamidades que originam a guerra, ser testemunho do grande
leque de sentimentos magnAnimos e lutas imortais que
fazem reviver nesta América as cenas e os homens da
epopeia antiga.
Profundamente reconhecida pelo cavalheirismo do
seu procedimento pela minha pessoa, e pelas nobres palavras com que se digna honrar a memória do meu esposo, me ofereço muito respeitosamente e subscrevo-me
atentamente de V. Exa.
Carmela ValVajal de Prato

J. Sousa Sardinha,
eng.dmscAnioo
N. do A. - O Butor agradec8 aos comandantes Francisco Abrego
e Rodrigo FlN1fIzBtida, da Armada chilena. o relato resumido da campa·
nha marli/ma da ..Guerra dei Pacifico-o donde extraiu a Informaçáo
para escrever este Brtigo.

N. R. - O BUtor deste artigo. eng. d José Maria A. Sousa Sardinha.
é directorde uma empresa de consunores de engenharia e está, de cer·
ta maneira, ligado 8 Marinha. porquanto foi adjunto do engenhfJlro.che.
fe do Departamento de ReparBÇóes NavaiS do Estaleiro da Rocha de
Conde d'Óbidos e, nestas funç6es, participou em muitos fabricas em
navios da Armada e na segunda modernização dos contratorpedeiros
da classe .. Vouga ... Participou também no projecto e conSlruçAo do Es·
taleiro da Margueira li foi dirllCtor do DesenYOlvimento da Lisnave, tendo dirigido o projecto da doca seca .. AHredo da Silva - para navios de
1 000 000 TDW De 1972 a '975 fo/dJ'BClor-geraf e administrador da
Setenave.

quiridas sejam utilizadas correctamente, o universo da população
que foi escolhido, que é sempre diminuto para não encarecer o processo, fica ao critério de quem, na
prática, faz a sondagem.
Porém, a estatística é u ma importante disciplina das ciências
exactas e tem sido, ao longo do
tempo, um instrumento da maior
valia para os investigadores que,
ao contrário do que atrás referimos. tudo fazem para que os dados
utilizados sejam obtidos com o
maior cuidado e rigor. De facto , se
tal não acontecer, os resu ltados
são deturpados, o que representa,
muitas vezes. voltar ao principio
depois de meses e anos de trabalho perdido.
Refeita a honestidade desta
nossa dama, gostariamos de convidar o leítor a percorrer o período
entre 1736 e 1974, em que o governo do país dispôs de ministros e secretarias de Estado da Marinha,
que até à implantação da RepUblica acumularam com o Ultramar.
Para o efeito consulte a Lista dos

34
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20

1 13 12
~
11
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Ministros e Secretários de Estado
dos Negócios de Marinha e Ultramar, desde a criaçáo desta Secretaria de Estado, por alvará de 28 de
Julho de 1736(1), que durante anos

foi incluída na bem conhecida «Lista da Armadalf, E, então, verifica
que tivemos 231 ministros, incluindo os interinos, o que constitui praticamente um ministro por ano, ou
mesmo dois, se considerarmos o
perlodo entre 1820 e os anos 30
deste século. Porém, não devem
ser atrubuídas à Marinha as causas que determinaram estas constantes mudanças, mas sim, na
quase totalidade, aos governos
que iam sucessivamente caindo,
arrastando, naturalmente, o detentor da pasta da Marinha.
A pasta mais duradoira foi a de
Martinho de Mello e Castro (1770-96), que se conservou em funções
durante 26 anos e a quem a Marinha muito ficou a dever. No pólo
oposto encontramos dez ministros
que estiveram em funções menos
de uma semana e quatro que, tendo sido nomeados, não chegaram a
(I) Usámos.a "List.a daArmad.a_ referida a 31 de Dezembro de 1975. Chamamos
porém a aumç,lo do leitor para as numerosas gralhas n.as datas de posse. /Jlgumas
dal/Js repetidas /JO longo dos anos.

SêcuJo XVIIJ
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exercer. Um caso de grande persistência passou-se com Andrade
Corvo que, na década de 1870, foi
por quatro vezes nomeado ministro e por quatro vezes exonerado,
acabando ainda por entrar em fun ções uma quinta vez, na situação
de interino.
E se transformarmos estes elementos em gráfico, dividido em talhadas de decénios(2), ficamos espantados ao veruicar que durante
os anos 30 do século passado atingimos o número recorde de 34 ministros. E ainda podemos confirmar que é exactamente nos períodos de maior crise que aumenta o
número de ministros, como acon(21 Os decénios foram considerados entre os anos 01 a 10, 11 a 20, etc. O gráfico,
nos periados com poucos ministros, n,lo ua rluz exactamente a r88Jidade.

Sécuio XX

teceu durante as lutas liberais e
logo após a primeira grande guerra
mundial.
Aqui fica este apontamento
que achamos curioso e que preten4e também ser uma chamada de
atenção para um trabalho, que
está por fazer, sobre a acção dos
ministros da Marinha dwante 238
anos em que existiu esta pasta.

A. Es t ácio dos Reis,
cap.·m.-g.

• •••••••••••••••••••
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros

Jorge Luís Borges
aquela tarde de Outubro de 1984, o auditório da Faculdade de Letras de Lisboa e nchera-se para ouvir um velho escritor de 85 anos, viajante incorrigível, apaixonado da paisagem do mundo , apesar de cego hã mais de
três décadas. Cegos tinham ficado o avô, e também o pai , que
contudo morrera sorrindo. Ele, «a última cor que perdi foi o
amarelo, o amarelo fulvo dos tigres».
O bisavô, esse, diz Borges que se chamava Francisco e que
e ra português, um marinheiro obscuro c e migrado do outro lado
do mar, da família dos Borges de Torre de Moncorvo, da vila
Ira nsmonlana que fez do escritor seu cidadão honorário, da vila
que ele nunca viu mas imagina , com essa sua capacidade de inventar, de com palavras construir espelhos e grutas, e labirintos,
e pin hais, e dragôes, que povoam aqui e além sua literatura intemporal, bela e misteriosa, onde a humanidade se oculta sob
uma capa gélida. Mas, como diz Moran, é «um gelo que queima,
como o gelo das montanhas, quando com as mãos nuas o agarramos».
Jorge Luís Borges: um dos maiores nomes da lite ratura contemporânea. Sem negar a sua condição de argentino, presença
inevitável na galeria dos grandes sul-americanos (Gabriel Garda Márquez, Cortazar, Carpentie r, Oneui, Fuentes), o escritor
argentino ac usa no espírito a presença da cullura europeia, marcada pelos anos vividos no velho continente. Mas fez-se universal, a obra desse eterno candidato ao Nobel da literatura, hon ra
que falta aoseu nome para completar a fila interminável dos prêmios, das comendas, das orde ns e grã-cruzes de não sei quantos
países, doutor .. honoris causa» de não sei quantas universidades, a de Coimbra e ntre elas. Mas para esse bisneto de um marinheiro português. para o mais longínquo descendente de uma
concubina indígena do espanhol Martinez de Irala, fundador de
Assunção, a glória maior e duradoura ficará a ser a do encantamento da música e do mistério de sua palavra.
Nasceu a 24 de Agosto de 1899 , e m Buenos Aires. Tinha
quinze anos quando viajou com a família para a Europa, e se instalou na Suíça, onde em Genebra fez os estudos de bacharelato.
Em 1919 foi para Espanha, donde dois anos depois regressou à
sua cidade natal do Rio da Prata, cuja beleza descobriuecantou
e m seus versos. Ali fundou , com outros escritores, a revista
"Pro3», ai nda an tes de surgir, em 1923, o primeiro livro, dos
poemas de sua capital, .. Fervor de Buenos Aires». Depois da
"História Universal de la Infamia» (1935) e de .. El Jardim de los
Senderosque se Bifurcam .. (1942), surge em 1944 o famoso livro
ue relatos. «Ficcioncs». cm que se revela a tmnscendênci,l de

pejo ap.-trag. Crist61'ão Moreira

N

rFQ/o do.\·ffl·iço(/I' OonmwIIl(lçtio
dI) . Oiâriode N()/ícill.'·./

Borges, que obras posteriores irão confirmar: «EI Aleph ..
(1949), «Otras Inquisiciones» (1960) , «El Hacedor» (1964),
«Elogio de la Sombra» (1961) e «El lnformc de Brodic" ( 1970).
A linguagem do escritor, influenciada pela formação britânica e francesa das suas leituras, tem um acento próprio. que se
prende ao universo origina l que ela explora, e por onde se espalham os temas favoritos de Borges, esses que invoca no prólogo
da sua «Nueva Antologia Personal» ( 1%7): ..a perplexidade metafísica, os mortos que perduram em mim , a gramática, a pátria,
a paradoxal sorte dos poetas ....
Tradutor apaixonado, pa ra a língua castelhana, de Herman
Melville, de Virgínia Woolf,de Kafka e Faukner, Borges foi ainda autor, em colaboração com Bio)' Casares, e sob o pseudónimo de H. Bustos Domecq , de histórias policiais, editadas com
o lítulode "Seis Problemas. para Don Isidro Parodi» ( 1942). Nomeadodirectorda Biblioteca Nacional Argentina em 1955 , após
a queda de Perón , altura em que passou a ser professor de literatura inglesa e americana na Universidade de Buenos Aires, já
a cegueira começava a fazer-se tOlal: mas do seu espfrito irradiava luz bastante para suprir aq uela que os seus olhos não ta rdariam a perder para sempre.
Da obra de Jorge Luis Borges , traduzimos duas peças que
nos pareceram , ao mesmo tempo que adequadas ao tema destas
antologias, também representativas do ímpar escritor argentino: o encanto da sua poesia está presente nos versos de "O
Ma~ ; e o sortilégio da sua palavra , de mestre do fantást ico, perpassa na história da viúva Ching, pirata dos mares que um dia
abandonou, e assim se fizeram seguros e felizes caminhos.

De «NOVA ANTOLOGIA PESSOAL»
(1967)
OMAR
Antesque o sono (ou o terror) tecesse
mitologias e cosmogonias,
antes que o tempo se cunhasse em dias,
o mar, e sempre o mar, já estava e era.
Quem éo mor? Quem é aquele violemo
eantiRo ser que roe os pilores
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da t(!rra, eé um e muitos mares
e abismos e resplendor e acaso f.' vemo?
Quem o olha o vé por vez primeira,
sempre. Com o assombro que as coisas
elementares deixam, as formosas
tardes, a lua, a chama dumafogueira.
Quem é o mar? Quem sou eu? Sabe-Io-ei
fnodia
ulterior que sucede à agonia.

De «HISTÓRIA UNIVERSAL DA INFÂMIA,.
( 1935)
A VIÚVA CHlNG, PIRATA
A palavra .corsárias» corre o ,isco de
desptrtar uma recordação que i lIogamente incómoda: a de UI7UJ já descolorida zar-

zuefa, com /JS suar teorias de evidentes ser~nles. q/U faziam de piratas coreográficos em maus de notável cartão. Comudo,
aistiram canárias: mulheres hábeis ntI

manobra marinht!iro, no governo de tripuloçóes brutais e na perseguição e no saque
de "0l'i05 de afto bordo. Uma de/tu foi
Ma')' Read, que declarou certa vez que a

profISsão de pirata "do era para qualquer,
e que, para exercI-Ia com dignidade. era
preciso ser um homem de coragem, como
ela. Nos rústicos principios da sua carreira, quando não era ainda capitana, um
dos seus amanta foi injuriado pelo zaragateiro de bordo. Mary desafiou-o para
duelo, e bateu-se com de Q duas mãos, se·
gundo o uso antigo dos mares das Caral·
bas: O profundo e precário pistolão na
mão esquerda, o fiel sabre na direita. O
pislolão falhou, mas a espada portou·se
como boa ... Por alturas de 1720 a arrisca·
da carreira de Mary Read foi interrompida
por uma forca espanhola, em Santiago de
la Vega (Jamaica).
Outra pirata desses mares foi Anne
Bonney , que ua uma irlandesa resplande.
cente, de altos seios e cabelo fogoso, que
mais do que uma vez arriscou o seu corpo
na abordagem de navios. Foi companhei·
ra de armas de Mary Read, e finalmente de
forca. Seu amante, o CIlpirão John Ras·
kam, teve também o seu nó corrediço nes·
sa função. Anne, desprecialiva, deu com
esta áspera variante do argumenlO de Aixa
a Boaldi/: «Se te livesses batido como um
homem não te enforcariam como a um
cão ...
OUlra, mais venturosa e longeva~ foi
uma pirata que operou nas águas da Asia,
desde o mar Amarelo até aos rios da fron.
teira do Annam. Falo da aguerrida viúva
deChing.

05 anos th IIprendiugem
Por '10110 de 1797, os accionistas das
muitas esquadras piráticas desse mar fun·
daram um consórcio e nomearam almi·
rante um tal Ching, homem justiceiro e
provado. Este foi tão severo eexemplar no
saque das COSias, que os habitantes espavoridos imploraram com dádivas e lágril7UlS o socorro imperial. A sua lastimosa
petição não foi duatendida: receberam oro
dem de lançar fogo às suas aldeiDS, de esquecer os seus afazeres da pecaria, de
emigrar pela terra dentro e aprender uma
cilncia desconhecida chamada agricultura. Assim o fizeram, e os frustrados inl>lJ·
sares não encontraram senão costas desertas. Tiverám que entregar-se, por conse·
guinte, ao assallo de navios: depredação
ainda mais nociva do que a anterior, pois
molestava seriamente o comércio. O governo imperial não vacilou, e ordenou aos
antigos pescadores o abandono dos arados, e que juntassem e restaurassem os remos e redes. Estes amotinaram-se, [léis ao

antigo temor, e as autoridades decidiram
outra conduta: nomear o almirante Ching
chefe dos Eslábulos Imperiais. Este ia
aceitar o suborno. Os accionistas soube·
ram disso a tempo, e a sua virtuosa indignação manifestou-se num prata de erucas
envenenadas, cozidas com arroz. A gulodice foi fatal: o antigo almirante e novel
cMfe dos Estábulos Imperiais entregou a
sua alma às divindades do mar. A viúva,
trarufiguradIJ pela dupla traiç4o, reuniu os
piralas, revelou-lhes o enredado caso e
irulou·os a recusar a clemlnda falaz do
Imperador e o ingrato serviço dos accionistas de vocação envenenadora. Prop6s-lhes a abordagem por conla próprkl e a votação de um novo almirante. A eleita foi
ela. Era uma mulher sarmentosa, de olhos
adormecidos e sorriso cariado. O CIlbelo
renegro e azeilado tinha maior esplendor
que os olhos.
Debaixo das suas ordens tranquilDs, os
navios lançaram-se ao perigo e ao alto-mar.

OconwHlo
Treze anos de metódica aventura se sucederam. Seis esquadrilhas integravam a
armada, sob bandeiras de diversas cores:
a vermelha, a amarela, a roxa e a da serpente, que era a do navio-chefe. Os CIlpitães chamavam-se Pássaro e Pedra, Castigo da Água da Manhã, Jóill da Tripulação, Onda com Muitos Peixes e Sol Alto.
O regulamento, redigido pela viúva Ching
em pessoa, é de uma severidade sem apelo,
e o seu estilo justo e lacónico prescinde das
desfalecidas flores retóricas que empres·
tam uma majestade a bem dizer irrisória à
maneira oficilll chinesa, da qual oferece.
mos a seguir alguru alarmantes exemplos.
Copio alguns artigos:
«Todos os bens transbordados de navios inimigos passarão a um depósito e se·
rão ali registados. Uma quinta parte do
que foi ali entregue por cada pirata ser·Ihe·á depois devolvido; o resto ficará no
depósilo. A violação desta ordenança é
amor/e.
A pena do pirata que tiver abandonado
o seu posto sem autorização especial será
a perfuração pública das suas orelhas. A
reincidlncill nesta falta é a morte.
O arranjo com as mulheres arrebatadas nas alfkiDS fica proibido sobre o convés; deverá limilar-se aos porões, e nunca
sem a autorizaç4o do contramestre. A violação desta ordenança é a morte. ..
Informações fornecidas por prisioneiros asseguram que o rancho desles piralaS
coruistia principalmente em biscoi/o, em
obesas ralas cevadas earroz cozido, e que,
nos dias fk combate, constumavam misturar pólvora no seu álcool. Naipes e dados
viciados, a bebilÚl e o rect8ngulo do «fantan .., o visionário cachimbo do ópio e a
lamparila distrafam as horas. Duas espadas de ulilização simult"nea eram as suas
armas preferidas. Antes da abordagem,
untavam os pómulos e o corpo com uma
infusão de alho: seguro talismã contra O.!"
ofensas das boaudefogo.

A tripulação viajava com suas mulheres, mas o capitão ia com o seu harém,
que tinha cinco ou seis, e que as vitórias
constumavam renovar.

Em meados de 1809 foi promulgado
um edital do imperador, de que transcrevo
a primeira parte, ea última. Muitoscritica'Iam oseu estilo:
«Homens desventurados e daninhos,
homens que pisam o pão, homens que não
atendem o c/amor dos cobradores de impostos e dos órfãos, homens em cuja rou·
pa interior estão desenhados a fénix e o
dragão, homens que negam a verdade dos
livros impressos, homens que deixam suas
lágrimas correr olhando para o Norte,
molestam a ventura dos nossos rios e a antiga confwnça dos noSSOs mares. Em barcos avariados e frágeis enfnntam noite e
dia a tempestade. Não é benévolo seu objectivo: mio são, nem foram nunca, os verdadeiros amigos do navegante. Longe de
lhe darem a sua ajuda, acometem-no com
ferocúsimo impulso, e convidam-no ti rulna, ti mutilação ou à morle. Violam assim
O.!" leis naturais do Universo, de modo que
os rios transbordam, as ribeiras se inundam, os filhos se voltam contra os pais, e
os princlplos da humilÚlde e da seCll são alterados .•.
... Por conseguinte te encomendo o
cO.!"tigo, Almirante Kvo.Lang. NãQesqueças que a clem~ncia é um atributo impe·
ri41, e que seria presunção, num súbdito,
tenlar assumi-Ia. SI crwl, si justo, si obedecido, si vitorioso ...
A referlnda acidental às embarcações
avariadas era, naluralmeme, falsa. O seu
fim era levantar o morallÚl expedição de
Kvo·lAng. Noventa dias depois, O.!" forças
da viúva Ching enfrentavam-se com as do
Império Central. Quase mil navios combateram de sol a sol. Um coro misto de sinos, de tambores, de tiros de canhão, de
imprecaç6es, de «gongs» e de profecias,
acompanhou a acção. As forças do Impé·
rio foram desfeitas. Nem o proibido perdão nem a recomendada crueldade tive·
ram ocasião de exercer-se. Kvo-Lang ob·
servpu um rito que os nossos generais derrotados optam poromitir: o suicfdio.
As rlbelnu

esp1JVoridllS

Então os seiscentos juncos de guerra e
os quarenta mil piratas vitoriosos lÚl Viúva
wberba subiram para além das bocO.!" do
Si-Kiang, multiplicando incindios e festas
espantosas e drfãos a bombordo e eslibordo. Houve aldeias inteiras arrasadas. Sd
numa de/as, o número de prisioneiros pas·
sou de mil. CentO e vinte mulheres que soIicÍlaram o confuso amparo dos juncais e
arrozais vizinhos foram denunciadO.!" pelo
pranto incontlvel de um menino, e ve/ldi·
das logo em Macau. Embora dislantes, O.!"
miseráveis lágrimO.!" e lulaS dessa depreda .
ção chegaram a laotlcias de Kia-King, o Filho do Céu. Cenos historiadores prelendem que lhe d(Hram menos do que o de·
sastre da sua expedição punitiva. O ceno
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82-Tinha sido por pouco",
S

ucedeu, uma vez, em Luanda,
que os oficiais de um navio de
guerra, ali em estação, rece-

bessem eonvile para um baile de
passagem de ano.
Gerou-se na câmara de ré grano
de entusiasmo. Engomaram-se camisas, poliram-se sapatos, passaram-se a ferro jaquetas engelhadas

pelas danças do balanço.
Desde os jovens tenentes, sempre prontos para a diversão, até ao

comandante, de feitio amável e
oo bon vivant .. , todos se sentiam animados pela perspectiva das horas

de alegre convivia que se aproximavam. Todos, não. O imediato, já quarentão. era de feitio um tanto reser-

vado e taciturno. Quase não sala de
bordo. entregue aos cuidados da
função, que a sua extremada devo-

ção ao serviço tornava absorventes.
Solteirão, sem aventuras conheci·
das, quase sempre isolado no camarote nas horas de folga, onde se en·
tregava a longas leituras, só muito
excepcionalmente o comandante o

conseguia arrastar, lá de longe em
longe, para uma ida a terra.
Aquela maneira de ser assumia
características doentias. Supunham
uns que algum desgoslo de amor o
minara para sempre; oulros, que,
ainda com a mãe viva, já velha de
muitos anos, não desejaria pertur·
bar-lhe um fim de vida com os riscos
de um casamento sempre problemá·
tico. Mas todos o respeitavam no
exemplar cumprimento dos seus de·
veres de bordo, na lhaneza do trato
que a todos dispensava, na parcimó·
nia das palavras apenas bastantes
para as ordens de serviço.
A atmosfera expectante que se
formara à valIa do baile, dando-o
como um momento alto na vida 50·
eial de Luanda, não contagiara, pois,
a frieza do imediato. Em vâo O co·
mandante vinha tentando que parti·
eipasse da festa. Mas um novo dela·
lhe, que projectava, a preparaçâo
das informações anuais do pessoal e
o relatório regulamentar do fim do
ano a elaborar eram outras tantas

escusas que o imediato invocava
para não desperdiçar o tempo de que
lanto carecia.
O comandante é que , com inteli·
gência, explorando o profundo sentimento do dever por parte do imedia·
to, <:tcabou por. argumentar de forma
convincente. Considerou ele que,
formulado um convite por gente da
terra, haveria que corresponder· lhe,
mesmo à custa de qualquer eventual
sacrifício. Seria deselegante, por
esta ou outra razão, nâo estar pre·
sente. Convinha ao prestigio da Marinha que a totalidade dos oficiais
disponíveis nâo faltasse. De resto,
não seria um mau exemplo que os
oficiais jovens constatassem a au·
sência do imediato que, pelas suas
funções e antiguidade, não deveria
iludir obrigações sociais a que, tam·
bém, se deveria submeter? O baile,
afinal, bem vistas as coisas, era ...
serviço.
Foi deste modo que o imediato
teve que mandar arejar, às brisas do

Jorge Luís Borges
("""tIlIu~~".". ')

t que organizou uma segunda, terrfvet em
estandartes, em marinheiros, em solda dos, em apetrechos de guerra, em provi.
s&s, em videntes e aslr610gos. O coman·
do recaiu desta vez em Ting- Kllei. Essa pesada multiddo de nallios subiu o delta do
S'"-Kiang e cortou o caminho ti esquadra
pirata. A Viii lia preparou-se para a ba/alha. Sabia-a dificil, muito difici/, quase de·
sespt(ada; noites e meses de saque e de
ócio tinham abrandado os seus homens. A
batalha nunca come('ava. Sem apuros, o
SollelltJlltava-se e Plmha·se sobre as canas
Irtmulas. Os homens e as armas IIetavam.
Os meio-dias eram mais poderosos, as sestas infinitas.

Contudo, altos bandos preguiçosos de
ligeiros drag6es surgiam em cada entardecer dos navios da esquadra imperial, e
pousavam com delicadeza na água e nas
cobertas inimigas. Eram construç~s
aéreas de canas e de papel, a modo de co-
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metas, e a sua superficie, prateada ou IIt(·
melha, repetia idênticos caracteres. A Viii·
lia examinou com ansiedade esses regula·
res meteoros, e leu neles a lenta e confusa
fábula de um drag60, que sempre tinha
protegido uma raposa, apesar das suas
longas ingralidôes e constanles delitos.
Adelgaçou-se a Lua no ctu, e as figuras de
papel e de cana traziam cada tarde a mesma hist6ria, com quase impercept(veis lia·
riantes. A Viúva afligia-se e pensalla.
Quando a Lua se encheu no c~u e na água
allermelhada, a hist6ria pareceu chegar ao
fim. Ningu~m podia predizer se um ilimitado perdão ou se um ilimirado castigo se
abateriam sobre a raposa, mas o fim inelli·
tÚllet aproximalla·se. A Viúlla compreendeu. Arrojou ao rio as suas duas espadas,
ajoelhou·se num bote e ordenou que a
cOllduzissem att ao nallio-chefe imperial.
Era ao entardecer; o clu estuva cheio
de dragôes, desta IIez amarelos. A Viii lia
murmurava uma frase: <IA raposa procura
a asa do drag60,., disse ao subir para
bordo.

Ao apoteose

Os cronistas referem que a raposa ob·
telle o seu perdão e dedicou a sua lenta ve·
Ihice ao contrabando de 6pio. Deixou de
ser Viúlla; assumiu um nome cuja traduç60 espanhola ~ Brilho de Verdadeira Instruçóo.
Desde aquele dia (escreve um historiador) os barcos recu~raram a paz. Os
qualro mares e os rios inumerúlleis foram
seguros e felizes caminhos.
Os lallradores puderam IIellder as espadas e comprar bois para o arado de seus
campos. Fizeram sacrificios, ofereceram
súplicas no alto das montanhas, e regozijaram-se durante o dia cantando atrás de
biombos.

• •••••••••••••••••••

mar, uma jaqueta que, por falta de
uso, exalava forte odor a naftalina.
Na noite do baile, lá largaram os
oficiais na baleeira de bordo, impecáveis nos seus uniformes, com o
branco das camisas e o oiro dos galões brilhando à luz clara do luar que,
na ocasião, se derramava mansamente por sobre as águas calmas da
baia de Luanda.
A festa animara-se logo de inicio,
mergulhando os tenentes, com a vivacidade própria dos verdes anos,
na ntultidão densa dos pares que enchia o salão.
O imediato, a princípio, perdera-se de vista. Mas em breve um oficial
o detectou, ao lado de uma dama já
também um tanto madura, ambos
sentados num sofá que se encostava
ao longo da parede de um corredor
de acesso. Logo esse passou palavra aos outros, e todos constataram,
surpreendidos, que o imediato, sempre tão cioso de palavras, falava sem
pausas para a companheira atenta,
que dele não desfitava o olhar.
Aquilo durou horas. O breve intervalo de tempo em que abandonaram o sofá foi , apenas, quando foi
servida a ceia, onde frugalmente par-

ticiparam. Mas após esta, logo voltaram ao sítio predilecto , onde o imediato retomou , pertinaz, as falas que
iniciara antes.
Um e outro oficial, mais curiosos,
perpassaram ainda, discretamente e
ao longo da noite, junto do sofá Sem
jamais terem dançado, os dois lá
continuavam, numa profunda atenção mútua, que nada parecia perturbar, com o imediato desfiando o rosário intérmino dos seus argumentos.
Alta madrugada, a orquestra executou o último tango - surpreendendo-os, ainda, no mesmo sofá.
Por quantas horas se teria prolongado aquela situação? Iniciada
antes da meia-noite, s6 o fim do baile, quase ao amanhecer, lhe pusera
termo.
De novo os oficiais embarcaram
na baleeira, para regressar a bordo,
trocando entre si impressões animadas do que ocorrera, com o comentário oportuno do comandante de
quando em vez. S6 o imediato, de
novo silencioso, parecia alheio ao
que se comentava, guardando no intimo as recordações ainda frescas
das longas horas acabadas de viver.

Já a embarcação se aproximava
do navio, quando um tenente - decerto ainda não liberto inteiramente
da animação de uns quantos «whiskies» - se atreveu a comentar, reticente:
- Aqui ... o senhor imediato .. é
que ...
E este, num desabafo incontida,
a traduzir decerto uma convicção
profunda, exclamou:
- Aquela ... mais meia-hora .. e
estava-me no papo!..

Silva Braga,
vlalm.

••••••••••••••••••••
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CARTAS AO DIRECTOR

SAUDAÇÕES

Dos nossos leitores e amigos
recebemos a seguinte correspon-

De João Fernandes Teixeira, ex-mar. E n.O 127577, Cabeceiras de
Basto, com um abraço amigo a todos
os oficiais, sargentos e praças que fi zeram uma comissâo nos Açores,
em 1979, na corveta "Jacinto Cândido», em especial ao sarg. E João e
cabo E Chambel; de António Silva
Marques, ex-mar. L, Agra - Sente ,
desejando as maiores felicidades a
todos os militares e civis que prestaram serviço, em 1978, na Direcção-Geral do Material Naval ; de Vítor Manuel Varela, ex-l.o-gr. 241869, Odivelas, ao pessoal da RA, que trabalha para que os que passaram pela
"Briosa" se sintam ainda marinheiros e aos «filho s da escola" de Outubro de 1969 e antiga guarnição
da fragata «Comandan te Roberto
Ivens», de 1970173; de António Cachulo Gaspar, ex-mar. L n.0354278,
Abrunheira, com muitas felicidades
para todo o pessoal da Armada e
muitos anos de vida para a Revista.

dência:

De José Alberto Mesquita Pereira, ex-mar. FZ 1n069, Lisboa,
uma carta apelando, por intermédio

da RA, para quem de direito, no senlido de que os elementos da GNR
que serviram na Armada como fuzileiros possam usar, legalmente, o
distintivo desta especialidade, de
que tanto se orgulham.
N. R. -A sua carta foi enviada. comopediu, ao cvmandanle da Escola de Fuzileiros,
que por sua vez a remeteu para o Comandado
Corpo de Fuzileiros por transcender o âmbito
desleComando.
Agradecimentos pelo abraço a todos que
servem ou serviram na ~Briosa», que jamais
esquectJrá.

o
Do Clube de Instrução e Recreio do laranjeira e da Sociedade
Recreativa e Dramática Eborense,
amáveis ofícios de agradecimentos
pela oferta da RA, com um voto de
louvor desta última.
N. R. - Agrad8(;8mQs muito sensibilizados, informando a primeira das colectividades
mencionadas de que somos «Revista da Armada» e n~ ~Revista da Marinha .. , que também existe mas não pertence à Marinha de
Guerra. Esta confusão é muito frequente epor
issosemencionaofacto.

o
Do 1.°·sarg. FZ João Manuel
Carvalho Ludovico, Vila Chã, Barreiro, uma carta enaltecendo a acção do falecido sarg.-aj. FZM António Rodrigues Gameiro como instrutor na Escola de Fuzileiros.
N. R. - Com a sua carta e efementos fornecidos pela Escola de Fuzileiros é publicado
neste número da RA um artigo em sua homenagem. Como bem diz, na sua carta, pelo mui·
to amor que dedicou à Marinha e aos fuzilei·
ros, será sempre pouco o que se diga a seu
respeito .

•••
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CONvivlOS
Vai realizar-se no primeiro domingo de Maio próximo (dia 4) , num
restaurante da Figueira da Foz, o tradicional almoço de confraternização
de todos os marinheiros e ex-marinheiros das zonas de Coimbra e da
Figueira da Foz .
Os interessados em participar
deverão contactar com o cabo SE
140269, Flávio da Conceição Lopes ,
Capitania do Porto da Figueira da
Foz (telef. 22955) .

o
Para comemorar os 51 anos do
seu ingresso na «Briosa» , os «filhos
da escola» do recrutamento de 1935
vão reunir-se num almoço-convívio,
no dia 3 de Maio próximo, no Palácio
de Cristal, Porto.
As inscrições , extensivas a familiares, deverão ser feitas, até ao dia

20 de Abril, para : Manuel Pratas,
Rua Lopes, 71-2.° Esq . -1900 lisboa (telef. 835968) ; José Rodrigues,
Rua Cidade Vila Cabral, 32-2.° Esq.
- 1800 Lisboa (telel. 314567); Salvador Neves, Rua do Clube Recreativo , 89, Feijó - 2800 Almada (telel.
2290850) ou David Leite, Rua Gonçalo Sampaio, 8L-AC/17 - 4100
Porto (telef. 65061 l.

o
No dia 27 de Abril corrente, em locai a determinar, realiza-se o habituai almoço-convivia do recrutamento de 1937, no qual será divulgado o
programa da confraternização comemorativa das Bodas de Ouro, no
próximo ano.
Os «filhos da escola" interessados em participar deverão contactar
com: 1.o -ten. SG António Berrucho,
Supermercado da Marinha; Luciano
de Oliveira, Liga dos Combatentes
(telef. 368245) ou Gilberto Horácio
(tetel. 363749).

o
Os alunos-marinherios do 8.°
alistamento (1946) assinalam o 40.°
aniversário do seu ingresso na «8riosa» com um almoço-convívio (extensivo a familiares) no dia 24 de Maio
próximo.
As inscrições deverão ser feitas
para: sarg.-mor TF Serra Ezequiel,
Messes de Lisboa - 1188 Lisboa
Codex (telef. 3717 54, dos TLP, ou
1063, da rede internada Marinha) .

o
Os "filhos da escola" da 2. a incorporação de Fuzileiros de 1981
vão reunir-se num almoço-convivia
no dia 25 de Abril corrente. Para tal
concentram-se, às 11.00 horas, na
Pastelaria Suíça, em Lisboa.
Os interessados deverão contactar com Manuel José P. dos Santos ,
Rua Cesário Verde, 10-3.° Esq. 2725 Mem Martins.

Notícias Pessoais
PRÉMIOS
DO CLUBE MILITAR NAVAL
Os prémios «Almirante Augusto
Osório» , .. Almirante Barroso. e
«Comandante Joaquim Costa» foram

atribuídos, em 1985, aos seguintes as·
sociados: cap .-m.-g. João Humberto
Bougarth Loureiro Barbosa, cap.-Ieo. José Manuel Aires da Silva, cap.-ten. EMQ José Augusto Baganha
Fernandes, I.o-ten. AN Vítor Manuel Loureiro Grácio e I.o-ten. EMQ
Manuel Maria Nunes Reis das Neves.

***********
PRÉMIO ESCOLAR

o prémio .. Reserva Naval» , instituído pela Escola Naval, Coi atribuído
ao asp. RN Arménio Fernando Ventura Gaspar, al uno do 47. 0 Curso
de Formação de Oficiais da Reserva
Naval.

*

A «RA» felicita estes camaradas

pelas distinções recebidas.

***********
CASAMENTOS
Temos o prazer de anunciar o matrimónÍo dos seguintes camaradas,
aos quais desejamos as maiores felicidades:
l.°-ten. Rui Manuel Costa Casqueiro de Sampaio com D. Maria do
Céu Domingues Paixão , em 5-12-85 .2.0 -ten . MN RN António Mário
Chéu Limão Oliveira com D. Rosa de
Fátima Senra Gameira, em 16-11-85
• 2. 0 -ten. FZ RN José Joaquim Furtado Martins com D . Maria Lucília
Braz Costa, em 21-12-85 • Sublen.
FZ RN Jorge Manuel Barros da Cruz
Lozano com D. Helena Maria Lourenço Pestana , em 7-12-85. 1. 0 -sarg .
HE António Macedo da Rocha com
D. Maria Paula de Sousa Pinto de AImeida, em 4-1-86. Cabo CM 198279,
Luís António Rosa Baptista com D.

Maria Clementina de Matos Gomes,
em 18-1-86 • Cabo A 195380, João
Francisco Carvalho dos Santos com
D. Maria Manuela Rodrigues, em 11-1-86. l.°-mar. R 2fH7f!íl, Délio Lourenço de Jesus com D. Ana Teresa
d'Assunção Bravo, em 23-1-88.1.°-mar. FZ 701282, Luís Miguel Gregório Borges com D . Ana Cristina dos
Santos Valente, em 27-12-85 • 1.0_
-mar. FZ n2384, José Carlos Crisóstomo dos Santos com D. Luísa Maria
da Silva Jorge Santos, em 14-12-85.
I. O -mar. FZ 773084, Mário Manuel
de Sousa Almeida com D. Anabela
Santos da Silva, em 4-1-86. I.o-mar.
FZ 777984, Elísio Lopes de Lima
com D. Maria Constantina Agrela
Guerra, em 22-12-85 . • 2. o-mar. M
151584, João Fernando Moreira
Branco com D. Rosa do Carmo Salgueiro Nabais, em 5-1-86. 2. 0 -mar.
FZ 717784, Mário Cardoso Inocêncio
com D. Maria Emília Fernandes Ramos Pequeno , em 12-12-85 • 2.°_
-mar. FZ 718484, António Augusto
Esteves Ramos com D. Maria Ofélia
Matos de Brito, em 28-12-85. I .o_gr.
FZ 761184, João Manuel de Sá Lopes
com D. Elisa Maria Magalhães Cardoso , em 30-11-85 • 2. 0 _gr. SIC
708084, António Manuel Carval ho
com D. Graça Filomena Andrade Pimentel , em 14-1-86 • 2. 0 _gr. CRO
142385, José Alves Gonçalves com
D. Olívia da Conceição Miranda Pereira, 4-1-86 • 2. o_gr. reco 309685 ,
Antón io José Espadinha Pereirinha
com D. Ana Paula Calção Marmeleiro, em 8-1-86 • 2. 0 -gr. FZ 703985,
Alexandre da Conceição Félix Monteiro com O. Maria de Fátima Dias,
em 30-11-85 • 2. 0 _gr. FZ 726085,
Hélder Mendonça Barros com D. Lígia Paula Gregório Silva , em 4-1-86.

***********
PASSAGENS ÀRESERVAI
IAPOSENTAÇÕES
Cap.-m.-g. AN Fernando Augusto Smith Elpídio, em 13-2-86 • cap.-m.-g. AN Carlos José Franco Mar-

ques Henriques, em 31-1-86 • 1. 0_
-ten. OT José Simão de Sousa, em 10-2-86. l.°-ten. SG João Mariano L0pes Pereira, _ 1.°-ten. SG Marcelino
Gomes, 1.°-ten . OT António Bispo
de Sousa, I .-ten. OT José dos Santos
Viegas e 1.°-ten . OT Joaquim Lopes
Nascimento, em 31-1-86.
Sarg.-mor CM José António Chocalhinho _ Sarg.-mor CM António
dos Santos Barata _ Sarg.-chefe E
Aurélio Lopes Martelo _ Sarg.-aj. A
Ângelo Manuel Menino de Ouro Sarg.-aj. A Gilberto Vicente Custódio _ Sarg.-aj. A Valter Dionfsio Sarg.-aj. A José Filipe Alho. Sarg.-ajo T Manuel Rodrigues Fróis Sarg.-aj. L José Antunes Durão de
Almeida _ Sarg.-aj. SE Henrique
Vasco Alves Ribeiro _ Sarg.-aj. M
Júlio da Silva Reis _ Sarg.-aj. M Fernando Augusto do Carmo Martins Sarg.-aj. M Lourenço Teixeira dos
Santos. Sarg.-aj. CM José da Luz
Correia _ Sarg.-aj. CE António Gorrão Branco. Sarg.-aj. TF Manuel
Martins. Sarg.-aj. E João Sequeira
de Carvalho. Sarg.-aj. E Marcelino
António Seco Godinho. Sarg-aj. O
José Maria de Sá Fernandes. Sarg.-ajo FZG Artur Gonçalves Marques .
Sarg.-aj. FZ Manuel Gabriel Paulos
• 1. 0 -sarg. TEA Emanuel Betencourt Medeiros. 1.°-sarg. SE José
Luciano de Oliveira Henriques . 1.°_
-sarg. B Carlos de Araújo .1 .0 -sarg. B
Francisco Sancho Costa, em Fevereirode86.
. Cabo CM 292052, Armando Ferreira de Loureiro . Cabo TFO
320453, Fernando Martins. Cabo
TFH 465057, José Augusto Garrido
Antunes _ Cabo A 10470, João
Duarte Conceição Martinho. Cabo
M 37370 , Luís José Pinto Pereira , em
Fevereiro de 86.
Patrão-de-costa do troço do mar
Evaristo António Furtado. Agente
de l. a cI. da Policia Marítima António
Gonçalves, em Fevereiro de 86.

***********
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Mulher-Angústia
Barco sem destino ... Proa de Tormenta!
Mulher-Sofrimento. de mãos a rezar;
Buscando um milagre e 8 paz que afugenta
As marés de raiva ... A fúria domar.

Na boca do vento sopra, violenta,

morte querendo oseu homem levar.
E dentro do peito sua dor inventa

8

um Porto d 'Abrigo p 'ra ele alcançar.

Inventou amarr8scam oseu cabelo
Com gritos de aJma, um CaisdeFuturo
Tecendo p 'ra Deus um manto de apelo.

o milagre deu-sef O barco ancorou.
Seu homem avança altivo e seguro.
Foi mais forte a vida que o mar enfrentou.

Helena Luísa MJranda CoenuoBonjour.
(ullclollafla da D A

Notícias Pessoais
FALECIMENTOS
É com desgosto que participamos
o falecimento dos seguintel' camaradas, a cujas famlfias aprese1lfamos

senlidas condolências:

Sarg.-aj. Mon. RF Manuel Correia Bonjardim. cm 14-12-85 •
Sarg.-aj. CM RF Álvaro Vasques
Silva, em 6-1-86 _ Sarg.-aj. A RF
Aníbal Santos Barata, em 3-1-86 _
I.°·sarg. L RA Carlos Antunes , em
25-1-86 _ I. ...·sarg. M RF Francisco
José, em 19-1-85 _ I. ...·sarg. FZ Justino Rosado Fernandes, em 9-2-86 _
Cabo CM RF 279826, Leopoldo Sã
Neiva, em 8·12-85 _ Cabo TFO RF
297727. Marcelino de Almeida , em
29·1-86 - Cabo Aux. RF300727, José
João Mendes, em 21· 1·86 _ Cabo M
RF 164340, Bernardino Sousa Matos,
em 21-12·85 _ Cabo CM RF 156931,
António Pereira, em 29·1-86 _ Cabo
TFD RF 290835, João Bernardino
Tiago Gonçalves Leite. em 30-11-85
- Cabo T RA 303643, Gabriel António Cordeiro, em 23-1-86 _ L ...·mar.
Aux. RF288226, Manuel Isidoro, em
6·2·86 I. "-mar. A RF 303 147, António José Bispo, em 2-1·86 _ 2. o -mar.
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M RF 305027, Américo Ramos , em
21-2-86 _ 2 ....-gr. reco 304085, Paulo
Alexandre Figueiredo Guerreiro, em
7-2-86 _ 2.<>-gr. reco 352385, Rui
Nuno de Sá Pinto. em 17-2·86 _ Operário de 3.° cl. do QPCM Fernando
AntÓnio Pacheco Ligeiro Marques.
em 29- 1-86.

***********
VÁRIAS
Foram recentemente empossados
nos cargos indicados os seguimes oficiais, aos quais desejamos os maiores
êxitos no desempenho das novas funções:

C/a1m. ECN Sérgio Serafim
Guerreiro, presidente da Comissão
de Estatística da Marinha _ C/alm .
EMO Benjamim Afonso Serra Rodeia, chefe do Gabinete de Estudos
da D.G. do Material Naval _ Cap.-m.-g. José Manuel Teles Pereira Germano , adido naval em Londres _
Cap.-m.-g. João António Jorge Mendes, chefe da 1.- Divisão do EMA _
Cap .-m.-g. Eurico Fortunato Gusmão Burguete, chefe da 6.- Rep. da
D.S. do Pessoal _ Cap.-m.-g. EMA
Francisco José Ferreira Neto e cap.-

-frag. ECN VÍ!or Manuel Gonçalves
de Brito. directores do Arsenal do
Alfci te _ CapArag. José Manuel Rodrigues de Oliveira e Costa. comandante do NRP "São Miguel» - Cap.-frag. José Luís Correia Pacheco. comandante da Defesa Marítima do
Porto de Setúbal e capitão do mesmo
porto _ Cap.-ten. José Pires Sargento
Carreira, comandante do NRP «Baptista de Andrade» _ Cap.-ten. João
Carlos Pina Correia Marques , comandante do NRP «Schultz Xavier...

***

Aos camaradas indicados, agraciados com as condecorações mencionadas, apresentamos as nossas felicitações:

C/a lm. Narciso Augusto do Caro
mo Duro, cap.-rn.-g. José Augusto
de Morais Sarmento Gouveia, cap.-m .'g. José Alberto Lopes Carvalheira , cap.-m.-g. Manuel Mário de Oliveira de Seixas Serra e cap.-ten. Fer·
nando Ventura Duarte , medalha mi·
litar de prata de Serviços Distintos _
Cap.·ten. AN Ca rlos Amante Cru jeira, grau de comendador da Ordem do
InCante D. Henrique.

***********

Henrique Maufroy de Seixas
-Grande amigo da Marinha
assa no próximo ano o centenário do nascimento
de Henrique Maufroy de Seixas, que nasceu em
Lisboa no dia 15 de Abril de 1887.
Desde muito novo foi desportista náutico e possuiu
vários iates, tendo tomado parte em muitas regatas. Pre-

P

tendeu seguir a carreira de oficial de Marinha mas a famí-

lia dissuadiu-Q desse desejo. Contudo, o amor pelas coisas do mar foi uma constante da sua vida .

No seu iate a vapor .. Ida» e na chalupa .. Vivandiere»
percorreu muitas vazes a costa de Portugal e acostu-

mou-se a seguir a faina dos pescadores.
Proprietário de um palacete em Cascais, mesmo junto à bafa, podia observar das janelas as evoluções dos
barcos de recreio e a entrada e saída dos navios do porto
deUsboa.
Possuidor de grande fortuna e sem filhos, cedo lhe
nasceu a ideia de perpetuar em modelos os diferentes tipos de navios, quer de vela, quer a motor, mercantes e
de guerra.
Para os construir apetrechou uma oficina com as ferramentas apropriadas na sua garagem da Rua do Faial,
em Lisboa. Nela trabalharam durante muitos anos os
seus dedicados modeladores que produziram centenas
de modelos. Para o esludo das formas dos barcos serviam-se de lodos os elementos disponlveis e procuravam traçar com rigor os seus planos geométricos(*).
Henrique Maufroy de Seixas arquivava todas as falografias sobre assuntos de marinha que conseguia obter
dos seus amigos, muitos dos quais oficiais de Marinha,
e mandava os seus colaboradores a diferentes pontos do
pais para recolherem elementos para a reprodução dos
modelos.
Nenhum era feilo sem que fossem obtidos lodos os
dados para a sua reprodução exacta, recorrendo-se para
isso a todos os informes que se conseguia obter.
Henrique Maufroy de Seixas foi assim juntando pouco a pouco, desde 1915 e ao longo de mais de 30 anos,
uma preciosa colecção. Acompanhava com grande entusiasmo a construção dos modelos e passava horas na
oficina a observar o trabalho dos modeladores.
Outros foram adquiridos a modeladores particulares
que, sabedores da paixão de Henrique Maufroy de Seixas, se lhe dirigiam de vários pontos do pais.
Conseguiu assim reunir uma colecção de mais de
200 modelos, alguns deles notáveis pelas suas dimensões, como, por exemplo, o da fragata .. Ulisses .. que fez
parte da esquadra que transportou a famlJia real para o
Brasil, em 1807, quando as Iropas de Junot invadiram
(') Sobre B construçAo dos modelos veja-58 a .. Hist6ria da CoIecçIo Sebtas ~, por LuIs António Marqutts, nos ..Anais do CIubtt Mifitar
Naval. númerodttJan.lMar. 1970.

Httnriqu6 M8ufroydfJ SeIx8S.

Portugal. Entre os navios reproduzidos figuram também
a fragata .. O. Fernando II e Glória- e antigas canhoneiras
e corvetas. Todavia, nunca se abalançou a mandar m(ldelar navios do tempo dos descobrimentos, porque sendo um coleccionador probo, sabia que só por suposição
se podiam reproduzir, por faltarem elementos para o seu
traçado rigoroso.
No seu museu,.que ocupava os andares superiores
da sua residência na Rua D. Estefânia, em Lisboa, figuravam também modelos de navios mercantes, de embarcações de pesca e de recreio, de torpedos, minas, artilharia naval e arte de marinheiro, vapores da carreira de
Usboa para Cacilhas, etc. Possula também muitos quadros a .óleo, aguarelas e desenhos de assuntos navais.
Além disso, deve citar-se a colecção de fotografias que
englobava mais de 2000, cujas legendas foram escritas
após porfiadas pesquisas e constituem um valioso arquivo para o estudo dos nossos navios e do antigo Arsenal
da Marinha (agora em poder do Museu de Marinha).
A mais preciosa sala da sua colecção era a das galaotas reais. Nela estava o modelo do bergantim real,
construído com o maior rigor e riqueza de execução das
suas miniaturas em talha. As lanternas minúsculas deste
modelo foram cinzeladas a ouro. A galeota grande, a ga-
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Henrique Mau/roy de Seixas. fardado de comodoro do Clube Náutico de Cascais. ao leme do seu ia/e «Ida »_ (Falo cedida por Luis António
Marques)

leata pequena, o saveiro dourado e a gõndola de Veneza
foram também reproduzidas com os mais pequenos pormenores e constituem também peças valiosas.
Por fim, os modelos eram já tantos que ocupavam
nove salas e uma galeria da residência de Maufroy de
Seixas.
Um problema deve ter-se posto a Maufroy de Seixas
quando a sua colecção atingiu tão grandes dimensões.
Que destino teria após asua morte?
Como se sabe, não existia então Museu de Marinha,
embora desde 1863 se fizessem esforços para a sua instalação. A única colecção disponlvel era a de Maufroy de
Seixas que, aliás, autorizava a sua visita às pessoas interessadas nos assuntos navais. Porque não legá-Ia à Marinha para que esta procurasse expô-Ia nas melhores circunstâncias? Foi esta a solução encarada por Maufroy
de Seixas, patriota convicto que, até depois da morte,
quis ser útil ao seu país.
Contemplou também no seu testamento o Municfpio
de Lisboa, a Misericórdia de Cascais e outras instituições
de assistência. A sua explêndida moradia de Cascais
deixou-a também à Marinha e nela funcionam actualmente parte da capitania daquela vila e uma messe.
O legado da colecção Seixas criou embaraços à Marinha, que não dispunha de local para a sua instalação.
Foi, provisoriamente, guardada no palácio das laranjeiras, onde também foram reunidas todas as peças que a
Marinha já possuía e andavam dispersas.
Em 1962 foram todas transferidas para as novas instalações do Museu de Marinha, na ala Oeste dos Jerónimos, em Belém, adaptada para o efeito.
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Henrique Maufroy de Seixas morreu com 61 anos,
em 22 de Fevereiro de 1948. No final da sua vida dedicou-se também à construção de modelos de locomotivas
e de outros componentes dos caminhos de ferro, de que
reuniu importante documentação. Possuía, além disso,
uma notável colecção de sejas que era considerada das
melhores do país.

Henrique Alexandre da Fonseca,
cap.-m.-g.

N. R. - Um ano an/es do centenário do nascimento de 100 notável
cidadáo egrandeamigo da Marinha, a .. Revista da Armada ,. rende-Ihe
as suas homenagens, recordando-o com saudade e admiraçAo.

Educação Física
DESPORTO
PARA QUE CONSTE ...
Como já vai sendo hábito recebemos do capitão-tenente FZ Teixeira
da Silva a descrição do X Campeonato de Andebol das Forças Armadas, organizado pela Policia de Se·

gurança Pública na cidade de Olhão
da Restauração, assim como um valioso contributo para a história deste

campeonato .
Os jogos efectuaram-se no belo
pavilhão municipal daquela cidade

Que a edilidade locar gentilmente cedeu à organização, tendo muitos deles sido presenciados por crianças
das escolas primárias e preparató-

rias da zona que, acompanhadas pelos seus professores de Educação
Frsica, foram sendo esclarecidas

dos

pormenores

técnico-tácticos

duma modalidade que, salvo a explosão de há dez anos, está carecida
de divulgação e explicação junto das
camadas jovens, para que se verifique novo aumento de praticantes.
Talvez não seja alheia a esta situação a forma como o andebol é
praticado e até ensinado em muitos
dos nossos campos. Mas isto são
outros assuntos que fogem do espírito despretensioso desta crónica .
Concorreram os três ramos das
Forças Armadas, a Guarda Nacional
Republicana e a Polícia de Segurança Pública , apenas no 1.° escalão já
que só a Armada e o Exército apareceram a inscrever-se no 2. 0 escalão
tendo a Comissão de Educação Física e Desportos das Forças Armadas
(CEFDFA) decidido que, nesta categoria se realizaria uma jornada de
convivia a .. duas-mãos» entre as
duas equipas.
Ao campeonato apresentaram-se as cinco equipas referidas que,
pelos resultados obtidos, demonstram bem o desnível técnico do andebol praticado.
Ao Exército, com um conjunto repleto de valores individuais e com
uma poderosa meia-distância, faltou-lhe entrosamento. A Armada e a

Câmara Municipal de Olhão e o vogai do seu pelouro do desporto e enlidades militares da região algarvia ,
seguindo-se um almoço-convívio entre todos, convidados e atletas, no
Comando Dislrital da PSP, em Faro,
onde, mais uma vez, a boa disposição e alegria fizeram esquecer ligeiras desavenças ocorridas entre as
quatro linhas do terreno do jogo.
E aqui um apelo:

Força Aérea, sem «estrelas .. , conseguiram produzir, através dum notável espirita de equipa e disciplina táctica , bons e interessantes jogos. A
GNR e a PSP apresentaram-se com
um andebol incipiente mas com
agradável espírito desportivo pois,
alé ao fim dos seus jogos, souberam
sempre lutar pelo golo.
A arbitragem esteve a cargo de
uma dupla do Exército e duas da secção de Faro da Federação Portuguesa de Andebol que fizeram certamente o melhor que sabiam, simplesmente, para o nivel de andebol
que se praticou , exigia-se, pelo menos, igual qualidade de arbitragem, e
infelizmente tal não se verificou, reparo que deixamos à consideração
de futuros organizadores de campeonatos de andebol.
À cerimónia de encerramento,
presidida pelo general Fontes Pereira de Melo, presidente da CEFOFA,
estiveram presentes o presidente da

Não deixem morrer estes campeonatos das Forças Armadas!
Levá-los para fora das grandes cidades e propagandeá-Ios é uma necessidade que, decerto, levará as populações a aumentar a sua consideração, respeito e até carinho pelas
suas Forças Armadas.
A classificação aqui fica, bem
como um breve historial da prova :

1.0

Exército (12 pontos); 2.°Força Aérea (10) ; 3.° - Armada (8) ;
4.o -PSP (5) ; 5. o -GNR (4).
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1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

No....

No....

Maio

Out.

Nov.

Nov.

Nov.

2.°

3.°

4.°

3.°

-

3.°

-

2.°
1.°

3.°
1.°

3.°

2.°

-

1.°

2.°

2.°

1.°

2.°

1.°

1.°
2.°

1.°

I
II

3.°

3.°

1.°

1.°

2.°

-

1.°

-

3.°
3.°

2.°

2.°

GNR

I
II

4.°

4.°

4.°

5.°

4.°

4°

-

-

PSP

I
II

5.°

5.°

3.°

5.°

5.°

4°
2.°

4°
3.°

4°

di

9)

9)

EQUIPAS

a)

ARMADA

Nov.

De,.

I
II

1.°

EXERCITO

I
II

F.AEREA

TRQFEU

b)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,)

-

-

-

-

5.°

-

-

ORGANIZAÇÃO

9)

di

f)

0

di

di

di

di

9)

LOCAL

h)

i)

ti

/)

m)

m)

m)

m)

n)

a) Escalóes. o) Após vártas tentativas não CQflsegUIm05 obt6f qualquer informação sobre o
I Campeonato. realizado em 1976. c) A partir de 1983 a prova loi dividida em 2 escalões
(1- ÍO!}adores até 35 anos de idade, inclusive; 11 - ÍO!}adores com mais de 35 anos, inclUSive).

data em que passou a ser e/riOu/do um 'rOféu ao concorr8n/e que no conjunlo dos 2 escalões
ootenha menor número de pontos. Em caso de empate. o Iroféu é atriOuído ao que oolenha
melhor classificaçáo no 1/ escalão. d) Armada. e) Exército. f) Força Aérea. g) PSP. h) LisOOa.
Pavilhão do Sporting. i ) Lisooa, Pavilhão da Tapadinha. j) Tancos. BETP. I) Lisooa, BOTP· I
m) Alfei/e, CEFA. n) OIhAo, Pavllháo M(}nicipal.

Medeiros de Almeida,
I ....ten SEG
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Martins (interinamente). COSt<l Monteiro. Pereira Leite e. actualmente. Conde Martins.

A ACTUAL "'AM íUA SUBMARINISTA
A familia ~ ubmarini s ta n:to se confi",~ <10 limitado mundo do
interim de um submarino ou dos trés subma rinos que compõem
li n()'~a ilctu<ll esquadrilha - .. AlbllcQra" ... Barrilcud'1" e «Delrim".
Nf10. É muito Vil\ta. Expande--;c pcl<1 ~ unid<lde .. de merguIhadore~ . rcla~ Esçolil~ de Subnmrino ... c de Mergul h<ldores e pclo~ ,erviço\ que formam a cst:u;;io em lerra e que apoiam. em
rc""',11e material. a\ necc ... ~id;lde ... dil E...qu'ldrilh<l. ii qual compelem mui la, e dificei... larcf;I'. dr;lg,1 -minil~ .. 5. Roque .. e<;t:t
t;lmhém ad,trito ü E,;.quadril h;1 de SubmH rin o~ p<l ra apoio do~
... uhmer,ivei\ e do, mergu lhadore,. Da, tarefa~ referida~ desl<lC,lmo, primon.liai\: ('x/'({'/'r II ('0111111/(10 opl!rflr:i()//af (1(/.\' lmidu -

°

,i'

d(',~ dt'flf'luft'Il//'.\', {)/'III fllmlJ dllr-IIII',I' IIfm;o oficinal e administralil'O: /lImiar fi ('O/llll/Ir/O NIII'III do COl/lilll'lIIl' /la cOlllro/O dOJ
lII/mll/rillo.I' (' IllJLIio,~: flft'parar. trl'ÍlIIlf I' i/lslmir m ergulllfUlorl!J
I' w/mwrilli.I·/(l.\·,

('nm a dur:u;,lo de 2X ,emana, pilm pr;U,iI\ e 42 para uficial'
e ,argenlO\. ()~ cur--.o\ mini\trad'h 11:1 ['t:ul" de Suhmilrinu\ pretendem um,1 perfcilil prepilra,úuque permitil au pc,>~oill u efic:11
e minucill\t) cumpriment o d,1 '\1,1 mi,...:in. Quanto ii E\Cola de
Mergulhadure\. ela mini\tra n:i(} \Ii cur'lI\ par'l prepar.lro\ mergulh'ldure, úa Arnwda ma, 'I inda cur\o\ p:tr,1 civi, ( profi\\ionai,
e "Ilwdore'>j .
ti. E~lluadrilha de S uhlllilrillo~ tem cerca de 4X1) elemento'
(55 nficiaÍ\. 115 sargent(l\ e J II pril,a~). di,trihuídos pela e.'t'l "io em te rm , Escola ue SuhmMinll\. r\CtlI<I ue Mergu lhauore\.
trc, 'Ilhmer.-;ivcis e ",Iviu.apoio de mergu lh 'ldllres.
Foi-nos possivel eon lactar com clemenlO'l dO'l dive rso... ~cto·
rc~ e ohter deles curiosos de poimentos. Concluí que ne nh um
troeilria suhma rinos por n;wios de superfície. Razõcs'! Pois existem, como afirmava o eabo Artur Rodrigues. mais con hecido
por .. Messias.. , há J I anos na Armada e 2 1 ao serviço da Esquadrilha , Fez p"rte dos elemen tos que foram ii fr,mç,1 receber o
.. Delfim » c ~ rv iu aind,1 nii ,m tcrior esquadrilha. Uma eoisa ele
nos gamnliu: uli, IIOS SUblllllrillOS, U (,/l/lIIlmdagt'lII é diferenl/' ,

Mais antigos do que ele. se gundo nos disse. parece que só o tenen te Vales c o tenente Filipe. Prestes a deixar a Armada. pois
vai passar à Reserva dentro de pouco tempo, jamais esquecerá
os momenlOS que nela passou e ficará de alma e coração ligado
aos subm arinistas,
Em nada diferem HS palavTils docabo Ulisses Ca rdoso, o homem que d,í de comer 11 ge nte do .. Albacora». E com ele nino
guém passa fome. conforme nos acentuou. Com 12 anos dc Marinha. leva feitos sete naquele submarino. Isto é III/III fll/llília, diz
ele. IOdos .u: re.fpeiWIII, 101/05 se dão bem . Só é pena, diz-nos qua\C em segredo. que os submarinos ujum llI" pouco tsqueei(los.
SlIbe, .ç ell/lor n",eliio, O.f fubl/wril/os II/io dão lias \'iSllls t, por
/I ma/UI mio 011/(/ IIlIli/() pam e1e.f, I/IIIS o que é CtrlO é '1'1('
I/(/!'egalll IIIl1i.~ (IIII! (/lIa/l.Jller m ll m IUlI'iO. COl/cordo, acrescenta
o Uli\~es. I/III! II Mllrillllll mio .fOmos JÓ IIÓ.Ç. o.ç .wbl/wrill isfll.ç,
mll.I, 1/(1 realidade, lIil/guém como IIO,f /elllll l/UI rü/a /lio d/m/. Em
i.f.fO,

II/tJditl,

1lIIl'egll/l/O,\ ('{'II/O (' (a/ (Ii{l.~ (Jor (1110 e {II condiçÕI'I (/ hordo

l'Iio //Iui!o pn'flÍrill.\'. EII. 1'(; M, 111!/II 1t'lIh o IIJui/a nlujo f/I! qlll'Í.mJ
(10'1/11(' I/(io fllfO (/IU/rlO.I·, com o 0.\ 1I1/'(H coll'g(u. Ctí \'011 1('111/0
1/1 /IIillllll.f .-noi!l!,I' (ii' IIlmirwlll' ~ , nll/lO.n' l'OJtuIlW diur. M(I.~ fH
O/ltm.I'. {'oiltldo,~, IU'III ,~('i ('011/0 I'k,~ (l8m'lIlI/lIl. M(IS, 11111(1 coisa
él·U/lI . .I'O/IIo.ç CfllllO .1·('{lj,'i.~t'1II0J II/II W),

TAL COMO JONAS

~O

S":ZO DA BALEIA

RcI;lti1-no~ a Bihl;:1 ii exi\lcncia de um profc la chamado Jo·
n,l' que. ao dirigir·,e pelo llIi1r ii cidade tle NinÍl'c \e ViU colhido
por uma gr'lndc Icmpeq;ltlc. 0\ companheiros de emharca,fill
1:llIçar,lm -no aO mar e logo uma baleia \e aproximou e ii engoliu .
n;lo p,lr;1 o devorar ma\ p:tra o ,alvar, pois conscrv,lndo-\e /lO
\CU ventre durimte t rc~ dia~ e Ir':, n(}ite~ n 1,1n,0u der-oi, na
pr:lia, podendo J on a ~ ~g ui r pari! Ninive cumpri r a m i'~[ltJ fl\.)r
Deuscon fiadil ,
C ri~IO referiu-se a es~c cpi\ódioquando. cm dcterminõlda ,II·
tu ra. ii multid.io lhe pedia um \inal l'Omo proVi! d,l ~Uil divind,lde. V(h 1H.'IIi.~ 1111/ {illlll, di~~e-Ihc. /1111.1' I1l1fm ,1';'/(/1 \'O.\' 1/(10 ~l'rti
(/111/0 ,f1'mlO o (lo pmfi'/II ill/I/I.f, Referia-\\: Cristo ao milagre da
sua Ressurrciçilo após Irê~ dia, c tres noites no ~epu lcro. ta l
como Jonas no seio da b:llei:\ .
Esta alusão, pcrmilam-me os leitores que ii faça . para lhes

I

o pTimtim submarino fXJflllgllh - fi • Espada rIr . (JOIO da cofrr-riJQ dr H rnriqllr Malllro" dt $rixasJ.
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Carreiras que são exemplo
C

om este

me~mo

título esnevi

um artigo no primeiro número

desta Revista ~obrc um oficia l
do Serviço Gera l que se tornou muito
conhecido, por Ioda ii Marinhadesses
tempos, pclu sua competência profis-

sional. interesse pclo serviço e trato
pessoal. Nunca mais usei este procedimento c vou fazé-Io agora, desta
vez a respeito de um sargento que se

celebrizou, especialmente entre os
fuzileiros, apenas como o .mrgelllo
Gomeiro.
Rm/riõu~.l· Gllm~I,.,

Lembro-me que numa visita que
fiz à Escol .. de Fuzileiros, cm Vale de

SU'8.·Uj. FZE Amá"i"
(I'I1fJ·/WI/J.

Zebro, me falaram dele. dizendo que
era um instrutor cxccpcioO<l1. Grande
número de fuzilciro~ que andaram na
guerra do Ultramar muito ficamm a
dever ao sargento Garneiro. pelos ensinamentos que lhes lmnsmitiu c pcla
instrução que lhes deu para essa penosil c tr:liçocira !aref... n:1 qual tinham de dar tudo para contrariar e
neutnllizar os destemidos e ardilosos
adverstírios que comb.. tiam.
É natural que durante a instrução.
que o sargcnto Gameiro levava a sério, alguns deles achassem eXilgero o
que lhes exigi:1 e, por isso. ni"io gostassem dele. Mas depois, no mato, em
comb.. tc, lembnlvam-no com certeza, com admiração e respeito e agradeciilm a farOl .. como os tinha prepilrado. E, nada menos de cerca de uma
centena de oficiais e mais de mil e quinhentas praças lhe passaram pelas
mãos!
Mas vejamos, a traços largos, o
que foi a sua brilhante carreira.
Nascido em Torres Novas no :mo
de 1926, serralheiro de profissão, foi
alistado na Marinha em 1947, fazendo o curso do I." grau de IOrpedeiro.
Em 1952, já marinheiro, frequentou
com aproveitamento o curso de monitor. Promovido .. cabo em 1957, ingressou na cllISSC de fuzileiros, frequentando O CUniO do 2." grau, que
concluiu com boa classificação. se ndo
promovido a 2."-sargento em Abril
de 1962. especializando-se de seguida
em fuzileiro especial. Em 1964 foi
promovido li 1."-sargento e em 1970
a sargento-ajudante.
Em 1965 frequentou. em Lame-

go, o Curso de Operações Especiais
(do Exército) e a seguir o de minas c
armadilhas, na Escola Prtítica de Engenharia, em Tancos. este com 24()
oficiais, sargentos e praças daquele
ramo das Forças Arm .. d .. s. Em ambos obteve altas classificações e louvores individuais.
E ei-Io, agora, no seu meio, aquele para o qual a Providência o tinha
fadado: instrutor na Escol .. de Fuzileiros. Raramente se podení dizer
com tanta propriedade que era «the
right man in the right pl .. ce». e. sem
desprimor para os outros, todos muito bons. o melhor e o mais conhecedor. Foram quatro anos de lubor intenso a prepurar homens puru .. guer·
TU de África e a saber, com orgulho,
do seu comportilmento em combale.
Bem queria. e sc oferecia, para ir
lambém integrado num destacamento. mas não o deixavam porque nil
Escola era mais necessário. Bem se
diz que .. na tropa não se pode ser nem
bom militar nem bom cavalo .....
Foi curta, infelizmente, a valiosa
contribuição do sargento António
Rodrigues Gameiro, de seu nome
completo, à Escola de Fuzileiros. Em
Maio de 1966. no decurso de uma instrução prática de explosivos/minas e
armadi lh as, em S. Jacinto. uma falha
de fogo do detonador eléctrico . repetida por três vezes e aguardado o te mpo regulamentar, levou o sargen to
Gameiro a ir verificar o circuito das
cargas explosivas, sucede ndo. inexplicavelmente. o rebentamento da
que estava a verificar.

22

Como resultado, além de ferimentos genera lizados, sofreu fractura do crâneo com perda de massa encefálica. o que origi nou também perda da fala. da escrita, do andar, de
ler, ele.
A Junta de Saúde Naval atribu iu-lhe 94% de incapacidade e toda a
gente ju lgou que o sargen to Gameiro
tinha acabado.. Puro engano. Um
homem da SUlI rija têmpera OltO podia acabar assim. Pouco a pouco. com
uma força de vontade que só os privilegiados têm. o sargento Gameiro
re<lprendeu a viver e, lal como uma
criança e ainda com mais dificuldades
que estas. foi dando uns passos. foi
falando, foi pensando.. E embora
com algumas inibiçõcs, voltou fi Escola de Fuzileiros, que tanto amou e
prestigiou. desempenhando. como
qualquer outro sargento válido, o
cargo de encarregado principal da
editora escolar.
Agr<lciildo com a medalha de Merito Militar e com as de Comport;lmenta Exemplar (de ouro, prata e cobre). o sargento Gameiro faleceu em
Agosto de 1981. Em sua homenagem
foi inaugurada uma sa la de convívio
com o seu nome. na messe de sargentos dil Escola de Fuzileiros. À cerimónia, que se realizou num dia de juramento de bandeira presidida pelo
vice-chefe do Estado-Maior da Armad ... ilssiSliram os filhos do homenageado. pessoal d .. Escola e alguns
convid .. dos.
Justíssima homenagem, da iniciativ .. do comando da Escola. a um homem que foi exemplo de virtudes militares e de bem servir; a «Revisw da
Armada .. honra-se de o evocar nas
suas ptíginas, apontando-o como um
símbolo para lodos os que põem o dever acima de tudo.

M. do Vale,
c/II/I/I.

(Com /I cO/llhomçlio lia comllm/"
dll Escola dI' Fu:ileiros
l' do /. ",s<I'g. FZ Om'll/ho Lllllo"icoJ

••••••••••••••••••••

opostal ilustrado
Nos principias do século houve
um surto enorme de coleccionismo
de postais ilustrados. forma prática de correspondência remetida
de locais de vilegiatura ou de passagem pelo estrangeiro. Com o
aparecimento da cromotipia no

processo de impressão a cores, o
postal ilustrado a preto e branco
tornou-se obsoleto. Todavia, a eramotipia era de custo elevado e o
velho postal zincogravado ou litografado sobreviveria ainda por lar9058n05.

Os primeiros ctomotipos portugueses, pela natureza da escolha
dos motivos. acusam a deficiência
de uma Impressão tosca e berrante, o que os torna, hoje. muito curiosos.
Nunca fUI coleccionador de
postais, nem sequer me atraíram
quando, na altura dos anos trinta,
neles surglfam meninas de faces
rosadas, cabelos cortados à garçonne, lávios pintados e boquinhas em forma de coração. Escrevi
alguns, certamente, porque era
norma fazê-la; mas o surto ficou
por aqui. Surgi depois, muito mais
tarde. e inesperadamente, como
coleccionador por força das circunstâncias. O encerramento da
Casa Verol & C. a (do uMilitar à Porta!!) trouxe à nossa posse todo o
seu recheio de papelaria e litografia, e inumeras bugigangas. entre
as quais grossos álbuns, mostruá·
rios dos postais ilustrados que na
casa se vendiam, e que reprodu '
ziam cidades e vilas, costumes e
trajos populares, varinas e aguadeiros de barril às costas, barcos,
visitas régias, inaugurações, retratos de reis (bordadas à máquina de
costura), etc.
Esta resenha preambular, justifica vir debruçar-me. embora
muito pela rama, sobre o postal
ilustrado que reproduzimos. o qual
constitui um documento de altíssimo valor documental e iconográfico. Senão. vejamos :
O principe real O. Luís Filipe fazia anos a 21 de Março (nascera em
1887) e a sua antiga aia. D. Carlota
Campos, enviara·lhe os tradicio-

Fac-simile do postal com o autógrafo do prinC/ptI rHI. endereçado a sua aia.

nais parabéns . O herdeiro do trono, que nutria pela ilustre senhora
a maior -ternura. respondeu-lhe
com o postal em apreço, que mos·
tra. em stereotipia. o pequeno cruzador uS.Gabriel» (então, ainda,
navio misto - a vapor e à vela),
com o costado pintado de branco.
No verso. podem ler·se as protocolares palavras de agradecimento.
Este postal tem três motivos de
muito interesse: o autógrafo do
herdeiro do trono. O.Luis de Bragança. o selo com a efígie de
D. Carlos e o endereço da aia do

princlpe. a mesma que na tarde
trágica de 1 de Fevereiro de 1908
lhe amparara a cabeça empastada
de sangue, quando, a seguir ao regicldio, o landau real entrou à desfilada no túnel do Arsenal da Mari·
nha transportando morto o rei
O. Carlos e seu filho O. Luis Filipe.

Alberto Cutileiro

••••••••••••••••••••
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Terminolo ia N wal
• POLEAME BRONZEADO -

Poleame com roldanas

e, portanto, de eixo metálico.
• POLEAME DE LABORAR -

lituindo um aparelho de força para a manobra de pesos
ligeiros.

Conjunto de peças de

o

madeira ou ferro destinadas à passagem de cabos e provido de roldanas. Constituem poleame de laborar os moi·

o

Iões, palescas, catrinas, palés, cadernais, elc.
• POLEAME FORRADO - Poleame g uarnecido com
alça de ferro dispondo de um galo fixo ou de torneI.

• POlÊ DE PERIGALHO - Peça de poleame de labo-

• POlEAME SURDO - Praticamente só usado a bordo dos navios de vela, é o conjunto de peças de madeira

rar de vários furos e de roldana, destinada especialmente à passagem das aranhas de um toldo para sua suspensão.

com aberturas que perm item a passagem dos cabos,
sendo as peças mais com uns as sapatas, os cassoilos
e as bigotas.

• POLÉ DE BRIÓIS - Peça de poleame de laborar
constituída por dois moitôes situados no mesmo plano
ou em planos perpendiculares para retorno de dois
cabos.

• POLEGADA - Medida de comprimento correspondente a cerca de2,54cm .
• PÓLOS CELESTES - Pontos em que o eixo do Mundo intersecta a esfera celeste. Pólos do Mundo.

~\
(~

• PÓLOS MAGNÉTICOS - Pontos da Terra, a altitudes elevadas, onde a força horizontal é praticamente inexistente e em que a agulha magnética toma posição vertical.

• POLÉ DE CANDELlÇA - Peça de poleame de laborar de caixas desiguais e situadas no mesmo plano cons-

S. Elpídio,
cap.-m.-g. AN

Filatelia
UMA EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA
Com bastante frequência receba
de leitores da «Revista da Armada ..
o pedido de, nesta secção, desenvolver temas relacionados com a filatelia. Julgo meu dever, pela consideração que esses leitores me merecem ,
deixar claras as razões porque não
posso atender esses pedidos.
A " Revista da Armada» não é, de
forma alguma, uma publicação filatélica e se mantém esta secção é por
reconhecer que muitos dos seus leitores se interessam pela matéria.
POf'ém, a sua vocação é essencial-
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AS NOVAS EMISSÕES OE SELOS
PORTUGUESES
mente votada a assuntos da Marinha, sendo os restantes apenas
abordados no essencial.
Assim , o espaço que me é reservado é forçosamente escasso, não
permitindo tratar assuntos filatélicos
com o desenvolvimento e profundidade que eu próprio gostaria. Espero
que compreendam a situação e se
gostam de filatelia, como eu, terão
que procurar publicações da especialidade para satisfazer a vossa ânsiade aprendere de saber.

ESPECIES MARINHAS DA MADEIRA - Foi dito, quando duma anterior emissão, que o arquipélago da
Madeira , de origem vulcânica, está
situado numa zona de águas profundas o que faz com que os peixes das
profundidades abundem por aquelas
paragens.
Realmente, das 320 espécies conhecidas à volta daquelas ilhas do
Atlântico, cerca de 40% habitam em
profundidades superiores a 200 metros.

Os novos processos de pescar fizeram aparecer no mercado alguns
tipos de peixes que as cozinhas não
conheciam e que se prestam a uma
enorme variedade de pratos.
A exploração não foi , durante
muito tempo, economicamente rentável , sendo muitas espécies apenas
conhecidas em termos científicos.
A 7 de Janeiro findo saiu para a
Região Autónoma da Madeira uma
emissão de dois selos , que reproduzimos , e foram escolhidos para a
ilustrar dois interessantes peixes.
Para o seta de 20$00 foi escolhido o Atum Patudo, com um comprimento médio de 1,18 m. Constitui importante recurso económico e encontra-se entre as latitudes de 40" N
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e 40" S. Na Madeira é pescado com
auxflio de isco que faz aproximar o
peixe dos barcos, e o volume de caplura anual médio pode considerar-se
alto pois que, nos últimos dez anos,
foi de 2S00 toneladas.
No selo de 7S$00 pode ver-se o
Alfonsim de Costa Larga, peixe muito interessante pela sua cor vermelha brilhante. Tem cerca de 4Scm de

comprimento e encontra-se em muito diferentes zonas, sempre em profundidades compreendidas entre os
200 e SOO metros. Na Madeira é pescado à linha, sendo o volume de cerca de 20 mil exemplares por ano.

Marques Curado,
' .... /en.5G

Re ortagem
ACTIVIDADES
DE UNIDADES DO CNC
Unidades navais cm serviço nas águas
sob jurisdição portuguesa, da responsabilidade do Comando Naval do Continente,
procederam, em Janeiro passdado, à
identificação de 253 embarcações de pesca, vistoriando 243, de que resulto u a autuação de 71 por pesca em área proibida
ou sem licença, uso/porte de artes ilegais,
documentação irregular ou ausência de
meios de salvamento. Em consequência
fo ram apreendidos 1520kgde peixe e marisco diversos, cujo valor da venda reverteu a favordo Estado.
No que respeita à salvaguarda da vida
humana no mar, na repressão do contrabando ou em outras actividades, as unida-

des navais daquele Comando, além de terem procedido ao controlo dos esq uemas
de separação de tráfego marítimo nas
Berlengas e nos cabos da Roca e de S. Vicente, tiveram diversas saídas de emergência para acorrer a navios ou embarcações em perigo. de que se destacam os salvamentos das tri pulações das embarcações de pesca .. Girassol» (por duas vezes)
e «Dois Is .. , a primeira com avaria nas
máquinas e a segunda com água aberta,
pelas corvetas ..João Roby» e «António
Enes» e pelo patrulha «Limpopo», os
quais as rebocaram, posteriormente, para
os portos mais próximos.

•••••••••••••••••••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOTiCIAS
DA MARINHA DE MACAU
Seis meses após o assentamento da
quilha, foi lançada à água nas Oficinas
Navais a lancha hidrográfica «Capitania..,
que se destina ao Serviço de Hidrografia
dos Serviços de Marinha de Macau, sendo
madrinha D. Maria Augusta Faria Costa
Simões ..
A lancha «Capitania», que tem
12,35 m de comprimento e 4,57m de
boca, está equipada com uma grua hidrá ulica de 2 toneladas, à popa, uma sonda hidrográfica com dois transdutores (30
e 210KHZ), um sistema trisponder e ar
condicionado nos compartimentos habitáveis.
(Colaboraçãa dos Strviços
de Marinha de Macau)

A nova lancha hidr08rdfica "Capifania •.
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A ERN . ALM. RAMOS PEREIRA.
EM FESTA
Comemorando OS 36 anos da Estação
Radionaval "Almirante Ramos Pereira»,
na Apúlia, realizou-se. no dia 21 deJanciTO passado. uma jornada de confraternização.
Presentes a este convívio, que decor-

e cordialidade, o contra-almirante Roc ha
Calnorda - seu primeiro di rector - c o
capitão-de-mar-e-guerra Figueiredo de
Carvalho. comandante da Zona Marítima
do Norte. bem como alguns elementos de
antigas guarnições.

reu em ambiente de franca camaradagem

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VISITA
À ESCOLA NAVAL

No âmbito do intercâmbio entre escolas, ocorreu no passado dia 29 de Janeiro
a visita à nossa Escola Naval, no Alfeilc.
do contra-almirante Klaus-Dielcr Sicvert. comandante da Escola Naval de
Murwick, o qual era acompanhado pelo

adido naval junto da Embaixada da Repúb!ica Federal da Alemanha em Lisboa.
A chegada, após ter recebido as honras militares da Ordenança, e acompanhado pelo contra-almirante Fuzeta da
Ponte. comandante da Escola Naval, o almirante Sievert cumprimentou os oficiais
e professores deste estabelecimento de
ensino da Armada e assisliu ao desfile das
forças em parada, comandadas pelo comandante do Corpo de Alunos. capitão--tenente Bandarra Branco.
Depois de uma troca de impressões,
seguiu-se uma detalhada visita às instala·
ções da Escola Naval após o que o visitante foi obsequiado com um almoço.
Simultaneamente com esta visita, e no

mesmo âmbito, encontrava-se nesta Es·
cola uma delegação de cadetes da Marinha de Guerra alemã .
(ColiJboraçiioda Escola Noval)

••• •• •••••• ••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O MUSEU DE MARINHA
TEM UMA NOVA EMBARCAÇÃO

o Museu de Marinha recebeu a oferta
de um iate da classe ocTumlaren,. com
8.30m de comprimento. 1.91 de boca e
0.82 de pontal e com armaçáo Marconi.
Aquela classe de barcos, que em sueco significa moderno, foi originada em 1934 na
Suécia para regatas de pequenos cruzeiros.
26

o iate. com. o nome de ",Neblina,.,
pertencia a José Carlos de Jesus. concei·
tuado desportista náutico duma família
de marinheiros. tendo seu pai sido tripu·
lante da barca «Rores,. que depois foi o
navio-escola «Sagres».
Construído em Bilbau, em 1947, para
ser oferecido a D. João de Bourbon, con·

de de Barcelona, a viver no Estoril, foi registado com o nome de «Simiri .. no Clube
Náutico de PonugaL O iate passou a usar
como distintivo panicular o Pendâo de
Castela.
Em 1949, numa regata oceânica para
barcos de pequeno cruzeiro Lisboa-Sesimbra e volta, cujo júri era presidido
pelo comandante Paulo Viana, o -"Simiri..
era tripulado pelo conde de Barcelona e
pelo seu filho. o princípe Juan Carlos, de
12 anos, que mais tarde viria a ser rei de
Espanha e grande apaixonado da vela.
A taça oferecida pelo Clube Naval de
Sesimbra foi para o «Simiri .. , por ter sido
o vencedor da sua classe achegar, e foi

entregues ao principe Juan Carlos que as·
sim, ao entrar pela primeira vez numa regata, ganhou também a primeira taça em
desponos náuticos.
O «Neblina. foi transportado no dia
29 de Janeiro findo da Associação Naval
para o Museu de Marinha com a ajuda de
uma grua do Arsenal do Alfeite e uma camioneta do Serviço de Transportes da
Marinha.
O ofenante do barco. José Carlos de
Jesus, irá agora cooperar na montagerr
dosseus aparelho e velame.
(CofQbQrQção do Muuu d~ MarinJul)

(FO/o.RA. -RuiSabQ)

LXI03S

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COMANDOS
DE UNIDADES NAVAIS
A bordo da corveta «Baptista de Andrade.. , no Alfeite, em cerimónia realizada no dia 3 de Fevereiro, o comandante
Naval do Continente, vice-almirante Andrade e Silva, empossou o capitão-tenen·
te Sargento Correia no cargo de coman·
dante daquela unidade. O acto foi presen·
ciado pelo comandante da Base Naval de
Lisboa e por vários oficiais do Estado·Maior da Armada e do Comando Naval
do Continente.
Deixou de exercer o comando daquele navio o capitâo-tenente Leitão Rodrigues, o qual irá assumir as funções de director do Laboratório de Explosivos da
Annada.

No dia 7 do mesmo mês, realizou-se a
cerimónia da entrega do comando do navio-balizador c$chultz Xavie .... do capitão-tenente Grade Richard para o capitão-tenente Correia Marques.
O acto foi presidido pelo segundo-comandante Naval do Continente, contra-almirante Machado da Silva. e foi presenciado por diversos comandantes de unidades navais eoutros oficiais.

*

••••••••••••••••••••
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VISITA
DE CUMPRIMENTOS

o almirante Sousa Leilão, chefe do
Estado-Maior da Armada, recebeu no
seu gabinete, no dia \O de Fevereiro, em
visita de apresentação de cumprimentos
de despedida, o embai1<ador da Repú-

blica Democrática Alemã, dr. Siegfried
Kaempf.

(Folo .. RA. -CQbo T Arnaldo StJ)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ALTOS CARGOS
DA ARMADA

o superintendente dos Serviços do
Material da Armada . vice-almirante
Duarte Lopes, em cerimónia efectuada
no seu gabinete, no dia 20 de Fevereiro ,
empossou o contra-almirante EMQ Benjamim Afonso Serra Rodeia na chefia do
Gabinete de Estudos da Direcção-Gcral
do Material Naval.

Deixou de desempenhar aquelas funções O contra-almirante ECN Sérgio Serafim Guerreiro. que foi designado presidente da Comissão de Estatistica da Mari·
nha.
(FQtQ .RA. -Rui Salta)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NAVIOS DE GUERRA ESTRANGEIROS
Aportaram ao Tejo no mts de Fevereiro findo, em visitas de roti na, uma força naval da República Federal da Alemanha constitufda pelas fragatas .. Bremen ..
e .. Augsburg.. e navio-apoio .. Coburg.,
comandada pelo capitão-de·mar-e-guerra Erich Sehbrock, e outra da Marinha espanhola composta pelos contratorpedeiros .. Marqués de la Ensenada. e fragatas
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.. Baleares" e ..Cataluna .. , comandada
pelo capitão-de.mar-e-guerra Santiago
Perez-Pardo, e, isoladamente , o trans·
porte brasileiro .. Barroso Pereira.. (este
navio escalou também, cm Janeiro, oporto do Funchal) e a fragata britânica
.. Naiad•. Estas unidades eram comandadas pelos capitlcs-<le-fragata Volkcr
Kleiw e Helmut Kunz, capitão-tenente

Heinz-Joachim Thien, capitães-<le·fragata Lapide Dobarro, Camazo Verez e Calvar Gros, capitão-de-mar·e-guerra Smilh
Santangelo e capilão-de-fragala D. J. Bri·
ce, respectivamente, e tinham, na lotalidade, 1689 oficiais, sargentos e praças de
guarnição.

••••••••••••••••••••

oMINISTRO DA DEFESA
NA MARINHA
No âmbito das visitas que tem vindo a
efectuar a departamentos militares, o mi·
nistro da Defesa Nacional , dr. Ribeiro de
Almeida , deslocou-se, no dia 21 de Fevereiro passado , ao Edifício da A. C. Marinha, acompanhado do respectivo secretário de Estado Adjunto . dr. Figueiredo
Lopes.
À chegada foi recebido pelo almirante
Sousa Leilão , chefe do Estado-Maior da
Armada, sendo-lhe prestadas as honras
de Ordenança por uma companhia de fuzileiros e banda da Armada.
Seguidamente. na sala de «briefingslO
do Estado-Maior da Armada , foi aprescnlada uma panorâmica geral sobre a
Marinha actual; principais problemas
com que se debate e missõcs que lhe competem, sendo focados, em especial, os

meios necessários, nomeadamente no
que respeita a navios, pessoal , infra-estruturas e disponibilidades financeiras.
Intervieram nesta exposição os almirante
CEMA , vice-CEMA, superintendentes
dos Serviços do Pessoal , do Material e Financeiros. director-geral de Marinha e
comandante Naval do Continente.
O ministro Ribeiro de Almeida , em
declaraçôes aos órgãos de Comunicação
Social , afirmaria que as dotações atribuídas às Forças Armadas estão «aquém das
necessidades» e que não podia ainda revelar a data da assintaura do contrato
para a construçâo das trés fragatas Meko-

-200 por faltar .. acerlar u ns pequenos pormenores»,
Finalmente, realizou-se um almoço
nas instalações do chefe do Estado-Maior
da Armada, no qual tomaram parte, alé m
das entidade5 menCionadas, os chefe s
de gabinete do ministro da Defesa e do
CEMA, o sub-CEMA, os assessores
do primeiro e os ajudantes militares.

o minislro da Defe!a Nadonilf lVI!uletW dtsfife
dilS /orÇ(U que lhe prtslaram as honras mililare!. (Folo~RA ,. -cabo T Ama/doSá).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOVOS MARINHEIROS
JURARAM BANDEIRA
Setecentos e oitenta e três recrutas da
3.· incorporação de 1985 juraram bandeira, no dia 21 de Fevereiro último, numa
cerimónia realizada no Grupo n.O I de Escolas da Armada , em Vila Franca de
Xira, presidida pelo vice-almirante Ferraz Sacchetti, director do Instituto Superior Naval de Guerra.
O acto que decorreu no presença de
muito público e com muita dignidade
constou, além da imposição de condecorações a militares da Armada, de uma
exortação aos novos marinheiros, distribuição de prémios escolares - ... Aprumo
Militar» ao 2. 0 _gr. rec. 357985, Ribeiro e
... Educação Física .. ao 2,0_gr. reco 306485,
Costa:""" e das leituras dos Deveres Militares e fórmula do juramento, terminando com o desfile do batalhão escoJar e demonstrações militares e desportivas.

(FolO «RA. - RuiSalla)

••••••••••••••••••••
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DELEGAÇÃO
DO CSA NO FEIJÓ

o Clube do Sargento da A rmada
(CSA) acaba de adquirir as úl timas quatro fracções do imóvel onde está instalada
a sua Delegação n." 1, no Feijó, ficando
assim proprietário do edifício.
Após ter liquidado, cm Abril de 1985,
a úhima prestação da compra das primeiras cinco fracções (que importaram em
\0250 contos), c verificar a insuficiência
do espaço para o elevado número de associados e famil iares que ali acorrem diariamente e cm dias de feslas, o C$A resolveu
adquirir as restantes fracções por 10000
conlos.
Para que fosse viável esta última aquisição, c para a qual não dispunha de fundos necessários, os associados (cerca de
4500) do CSA aprovaram cm Assembleia
Geral a criação de uma quota mensal suplementar de 100$00, com a duração de
18 meses. Na mesma reunião, 28 sócios

puseram A disposição as suas poupanças
(de 100 contos) que tinham depositados a
prazo, mercê de uma retribuição de juros
iguais aos pagos pela banca (cerca de
17%) .

Edifício do Clu~ do SClrgenfo dCl ArmCldCl,
Clnde eSfá iflswllldllll sua Delegação fI. ~ I. fiO
Feijó (folo « RA .-I.~·sarg. A Rui porftrio).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OCEMGFA DA TURQUIA
NA ESCOLA DE FUZILEIROS

o chefe do Estado·Maior-General
das Forças Armadas da Tu rquia, general
Necdet Urug. visitou. no dia 25 de Feve·
reiro. a Escola de Fuzileiros. em Vale de
Zebro. sendo recebido pelos superinten·
dente dos Serviços do Pessoal da Arma·
da. vice-almirante Alves Sameiro, co°
mandante do Corpo de Fuzileiros , capitão-de-mar-e-guerra FZ Oliveira Monteiro e comandante da Escola. capitão-de-fragata FZ Carreiro e Silv;! .
Aquele general. que se deslocou ao
nosso país a convite do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
após ter assistido a uma exposição sobre
as missões e a organizaçiio da Escola de
Fuzileiros. teve oportunidade de observar as suas actividades de instrução c o
seu dispositivo operacional.
(FolO .. RA . -Júlio Tifo)

PARA A HISTÓRIA DOS POSTOS DA ARMADA

Os postos de capitão-de-fragata
ecapitão-tenente (III)
posto de capitão-tenente deve ter sido criado nos
fins do século XVII.
No livro «Memórias Militares» , de António do
Couto Castelo-Branco, escrito em 1707, refere este autor
que havia um primeiro e um segundo capitão-tenente,
sendo o primeiro mais antigo que o segundo. Faziam o
quarto de dia e de noite e deviam zelar para que comparecesse ao serviço todo o pessoal pertencente a cada quarto.
Assistiam à manobra das velas e mandavam em tudo a bordo , mas deviam dar conhecimento ao capitão-de-mar-e-guerra du que fosse conveniente. Possuíam cópias do re-

O
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gimento de sinais para poderem interpretar os que fizesse
o cabo-da-esquadra. Fiscalizavam todos os serviços de
bordo, quer de mar, quer de guerra; autorizavam a abertura de paióis e o acender de luzes; vigiavam a limpeza da
nau e o tratamento dos doentes; distribuíam o pessoal pelos postos , com a autorização do capitão-de-mar-e·guer·
ra. Exercitavam o pessoal a tirar a artilharia, a fazercartuchos, guarnecer gáveas, manusear as granadas e as ou tras
armas. Deviam ter con hecimentos de pilotagem e de manobra de velas e das precauções a tomar em caso de mau
tempo. De tudo deviam dar parte ao capi tão·de-mar·

-e-guerra, tratar este com respeito e adverti-lo do que entendessem para a sua aprovação.
No «Regimento dos capitães-de-mar-e-guerra e mais
oficiais que embarcarem nos navios», de 31 de Março de
1722. são também especificadas as funções do capitão-tenente: ao entrar de quarto devia fazer um rol de todos os
marinheiros e arti lheiros de serviço e fornecer cópia aos
cabos de marinheiros e condestáveis, para estes saberem
os que ficavam a cargo de cada um deles. Dispunham o
pessoal nos postos de navegação e de combate e elaboravam o detalhe do pessoal de manobra. dos artilheiros,
mosqueteiros, dos que passavam a pólvora e dos de serviço da lancha e do escaler. Quando estivessem de quarto,
de dia ou de noite . deviam fazer duas rondas ao navio. Assistiam a todas as manobras do seu quarto , devendo impedir que houvesse baru lho ou confusão. Não podiam mudar de rumo nem virar de bordo sem dar conhecimento
ao comandante. Deviam fazer o traçado da derrota e possuir para esse fim os instrumentos náuticos necessários,
nomeadamente uma carta plana e outra reduzida , balestilha. compassos. livro das tábuas dos signos e das declinações. O livro das derrotas devia ser entregue na torna-viagem para ser examinado por oficiais nomeados para esse
efeito. No porto de Lisboa. deviam frequentar todos os
dias a aula (do cosmógra fo-m a r) na Ribeira das Naus e
rezer os exercícios estabelecidos para a instrução dos oficiais. sob pena de privação de pagamento durante um
mês .
O .. Regimento da boa ordem e governo que deve haver a bordo»( -) que estabelecia as normas para o serviço
dos navios e o castigo para as diversas infrações e foi publicado em 1722. proibia que se levasse fogo a qualquer
ponto do navio sem a autorização dos oficiais superiores
e sem as devidas cautelas. As luzes só eram permitidas na
câmara do comandante , na bitácula, praça de armas, abitas (se o navio est ivesse ancorado) e no corpo da guarda.
O fogo da cozinha devia ser apagado depois do jantar.
Curiosamente, este regimento proibia que fossem levadas
mulheres para bordo, para fi carem durante a noite.
O «Regimento que hão-de guardar os segundos capi·
tães-de-mar-e-guerra e capitães de infantaria com exercício de capitão-tenente, tenentes e alferes de infantaria,.,
de 24 de Abril de 1736. determina que os capitães de infantaria eram considerados a bordo como capitães-tenentes mas conservavam a direcção da sua companhia, como
capitães dela . Faziam os quartos que competiam aoscapitães-tenentes, tanto de dia como de noite. Quando estivessem em terra deviam frequentar a aula (do cosmógrafo-mar). Ouando embarcados, faziam o traçado da derrota , para o que se instruiriam junto dos pilotos da nau, se
fosse necessário . Deviam possuir uma balestilha ou um
quadrante , um quarto de círculo e o livro dos signos e declinação do Sol. Os que mais se aplicassem preferiam nas
promoções dos outros oficiais do seu posto.
Ainda segundo o mesmo regimento, o capitão-tenente
mais antigo fazia o quarto com o tenente mais moderno
e o capitão-tenen te mais moderno com o alferes. O capitão-tenente mais antigo tinha o posto de combate na coberta de baixo. e quando a nau se fazia à vela, junto do
cabrestante. para dirigir a manobra de virar a amarra.

Cupildo·dr·frogu/a rm Imiformf'
d, Vrruo (l874J. (Aguflrrla dr AI·
hmo CU/iI";mr qm!' foi publicollo
1111 IIIISSO fI ." 154fJu/ho df' 84,1111
slrirdrurligos «E~'olllfuO Hisldri·
(d dos Uniformrs na Armado»).

COpildo'lrnrnlr do Armada Rral
(1761). (Figurino (lf'rtrncrnlr u
Iml maflllscrilO do Arqllil'o Histd·
r ico· Militar, I' quI' foi pllblicado
110 r/Os:fO n."1J3IAbrif dr 81. na
slrir dr arligos " Eyo(lIçtio Histdri·
(u dru Uniformf's na Armadh).

Ouando a nau fundeava, ficava junto do portaló, ou onde
o comandante determinasse. O capitão-tenente mais moderno tinha o seu posto de combate na bateria do convés.
Ouando a nau se fazia à vela, o se u lugar era no convés,
junto da boca da escotilha, e quando fundeava, junto do
portaló onde fosse mais conveniente para o serviço.
De salie ntar que o rderido regimento procurava formar os capitães-tenentes de entre os capitães de infantaria
que embarcavam nos navios com as companhias de soldados do Terço da Armada ou do Terço do Estado da fndia.
Na armada que partiu de Lisboa em 1717 para socorreras venezianos, atacados pelos turcos e que se encheria
de glória na batalha do Cabo Matapão, em 19 de Julho
desse ano, segu iam em todas as naus dois capitães-tenentes. Também havia este posto nas naus de guerra do Esta·
dada Índia , no iníciodo século XVIII.
O posto de capitão-de-fragata é mais recente, visto ter
sido criado em Outubro de 1796, quando foram fixados
os primeiros quadros do Corpo de Oficiais da Armada.
Havia então, além dos almirantes e tenentes-generais,
cujo número não era fixado, quatro chefes-de-esquadra.
oito chefes-de-divisão, trinta capitães-de-mar-e-guerra,
igual número de capitães-de-fragata . setenta capitães-tenentes , cento e quarenta primeiros-tenentes e igual número de segundos-tenentes.
O posto correspondente .. o de capilão-de-fragata
nas marinhas estrangeiras tem id êntica designação. Nas
marinhas inglesa e americana é ch .. mado com'lOdante
(commonder).

O posto de capitão-tenente tem nome idêntico em
algumas marinhas estrangeiros c noutras o de capit,io-de-corveta.

Henrique AlexlIlldre dll FOn.H'CCI,
Cllp.·"', '8

(0) Códicr /85 do CO/f'CfUO Pombolmu du Sf'CfUO dI' Rrsf'rl'udO.f du
Biblio/f'Cfl NadO/IU( dr Lisboa.
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Ouartod
* CANTINHO CHARADíSTICO * CONCURSO N.O175
1. Aguardente que excite a paixão
faz um falso valentão. 2·2
(Adie.) .

2. Ódio que o mal aqueça, sobe à
cabeça. 3-2 (Afer.).
3, Maus princípios se escondem,
por vezes, debaixo de boa capa.
3·2 (Apoc.). Filisteu , Almada.
4. Tranquilo, o preso, aguardou a
verificação do seu processo volumoso. (Em lemo).
5. Busca o demónio com insistên-

cia, qualquer alma sem penitencia. 2-2 (Encad.).
6. Digeriródio tirano, não é de bom
samaritano. 6( +5)7.
7. Vidente que não teme a morte
deve ter o ânimo forte. 2-3
(Epenl.).
8. No cadinho da asneira e do
amor se funde muito sedutor.
2-2 (3I1Haplol) .
9. O patife quando a vitima avista,
não a perde de vista. 5(115) (Hipert) .
10. Com o estômago vazio, O traba-

11 .

12.
13.

14.

lhador reza para que tenha fim a
sua pobreza. 2-' (Interc.).
Miolos também são precisos
para fazer uma burla. 4(4) (Me·
tam.). Filisteu, Almada.
No caforde um tumulto, aparece
muito insulto. 2-3 (Pro!.) .
Dar aos outros a sua razão, é de
lodos a obrigação. 3-2 (Sine.).
A mentira é a água que abastece
ocantil do velhaco. 2-2 (Sin!.) .

Nota: Correspondendo ao nosso
apelo, já nos começaram a chegar
charadas de outros autores, das
quais publicamos duas (as 3 e 11)
com a indicação da respectiva origem . Agradecemos e aguardamos
que outros lhes sigam o exemplo.

M)NDOGUES

o problema que apresentamos é

34)g a

* PALAVRAS CRUZADAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(Sorleio de um p rémio entre as respostas
certas)

2

3
4
5

dum tipo muito comum e que a maior
parte das pessoas resolve por tentativas. De facto, esta é uma via. No
entanto, é possível muitas vezes en6
contrar-se um processo lógico que
7
vai pondo sucessivamente de parte
8
os algarismos que não satisfazem , 9 If---+até que ficam apenas os que são soo 10
lução do problema. Outro caminho é
resolvê-lo estabetecendo uma equa· 11 I!.......!...!...!._
ção ou sistema de equações e deHORIZONTAIS-l-Capitalde
pois procurar as suas raízes.
Marrocos;
mamífero da família dos
Sugerimos ao leitor que utilize
mustelídeos
de corpo alongado . 2 um destes processos para determinar os algarismos que, na adição Nome dado pelos antigos gregos à
seguinte, estão escondidos por sím- fraula ; indignar. 3 - Bons serviços;
curas; apelido. 4 - Apologia (~nv . ) ;
bolos.
antiga cidade portuguesa na India
(inv.). 5 - Parte saliente . por onde
seguram certos objectos; apelido de
heroína francesa. 6- O terceiro dos
profetas menores da Bíblia ; espécie
de peixe. 7 - Podre. 8 - Mentira
(pop.) ; o mesmo que ião; que lhe pertence.
9 - Letra grega (inv.) ; lálaA. Estácio dos Reis,
mos ; nota musical. 10 - Assunto ;
cap.-m.--g.
(So/uçãonon." 177)
doença do cafezeiro. 1 1 - Barco de
pesca usado em Setúbal; género de
plantas herbáceas. semelhantes ao
junco.
DAMAS
VERTICAIS : 1 - Freguesia do
concelho de Bragança; indivíduo que
entre os Espartanos era obrigado a
trabalhar nos campos do seu senhor.
2 - Ousadia ; rezei. 3 - Duas lelras
de Albufeira ; seda da China; ruim. 4
- Contracção da prep. e o artigo
def. o (pl.) ; estou ; óxido de cálcio. 5
- Ausência de mamas. 6 - Brisa ;
cidade italiana. 7 - Alcalóide preparado pela acção do amoníaco sobre
a essência de amêndoas amargas. 8
- Gracejas ; oferecer (inv.) ; textualmente. 9 - Parecença; divisão de
uma peça lealral (pi.); letra grega. 10
-Plano; príncipe árabe. 11 - Físico
e malemático francês; julgamento.
As brancas jogam e ganham .

II--!-

••••••••••••••••••••
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(Soluç6esnap'g

ª

MARCDNIPTD

*

* PROVÉRBIOS
METEOROLÓGICOS

CRIPTO-CRUZADAS
5

4

1

4

3

2

6

4

6

7

8

Relativos ao mês de Abril:

4

5

4

3

4

9

4

6

4

9

4

Em Abril, vai e vem onde tens de ir,
e a lua casa vem dormir.

3

Xl

9

11

5

4

12

4

6

7

3

"
Uma água de Março
"

4

3

4

1L 4

5

2

12

7

3

4

9

10

13

2

6

11

14

9

10

2

9

e três de Abril,
valem por mil.

1

4

1

2

~

4

9

2

4

15

16

2

6

4

16

4

A3

6

5

4

9

7

16

4

6

4

3

2

16

4

14

11

9

4

13

11

9

4

17

2

9

11

8

2

12

7

9

Xl

3

4

5

4

5

2

11

11

3

7

3

11

9

2

17

4

9

4

8

Em Abril Iria, traz pão e vinho.

Abril molhado ,
enche o celeiro e farta o gado.

"

Solha de Abril.
abre-lhe a mão
e deixa-Q ir.

Mau ê por todo o Abril,
verocéu a descobrir.

"

Se não chover entre Março e Abril ,
venderá el-rei o carro e o carril.

"

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* XADREZ

Em principio ou no fim,
Abril soi ser muito ruim.

"

Em Abril , guarda o gado e vai onde
[Iensdeir.

Com rápida manobra de ataque combinativo as negras decidiram a partida a seu favor nesta posição. Qual a forma de ganhar?

Março ventoso,

Abril chuvoso,
do bom colmeal farão astraso

(De um caderno do falecido comodoro

Flaeschen de Mendonça)

••••••••••••••••••••

*

BRíDEGE
NORTE

+

•

+

OESTE

+-

.7
+V7
+R 75

3

A 03
03

+-

LESTE

+-

+.

•

SUL

+6
.2
.+ 2

R V 6

+A9

+V62

o trunfo é espadas. Sul começa
e realiza cinco vazas contra qualquer
defesa.

••••••••••••••••••••

As negras jogam e ganham .
Tempo mêdiode resolução:
1.as categorias: 1 minuto
2. as categorias: 3 minutos

3.as categorias : 5 minutos
Iniciados: B minutos
Armando Romão (Feijó)

••••••••••••••••••••
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* FEITiÇARIA...

*

COMO DESENHAR UM OVO NA PEllFE.lÇÃ,O

tiul joga ouros para a O e ouro
cortado. Leste, que não pode descartar copas, deve livrar-se do A de
paus para evitar ficar com a mão. Sul
continua com o 2 de paus e Oeste é
obrigado a fazer a vaza com o R (de
outro modo, Sul descarta copas do
morto e Leste faz a vaza com o 9).
Sul corta e joga o 3 de copas. Qualquer que seja o defensor que faça a
vaza, não pode evitar dar ao declarante as duas últimas vazas .

BRíDEGE

••••••••••••••••••••

*

--

HORIZONTAIS: 1 - Rabat ; irara. 2-Aulo; irar. 3-BS; saras; Sa.
4 - Aol; aog. 5 - Asa; Arc. 6 Amos; rato. 7 - Putrido. a - Loa;
ion; seu. 9 - Or; camas; mi. 10Tema; iriz. l1-Aiala; acoro.
VE RTICAiS: 1 - Rabal; ilota. 2
- Auso; orei. 3 - BI ; Lampa ; ma. 4
- Aos; sou; cal. 5 - Amastia. 6 Ar; Roma. 7 - Amarina. 8 - Ris;
rad; sic. 9 - Ar; actos ; roo 10 Raso ;emire. l1-Arago;juízo .

--- ---

••••••••••••••••••••

*

É capaz de desenhar com pertei-

alfinete. Passe o fio em volta do se-

çãoumovo?
Pegue em dois alfinetes e espete-os no papel em que quer dese-

gundo alfinete e enfie a segunda argola no bico do lápis. Esticando bem
o fio, descreve metade do óvulo.
Mudando o lápis para o outro lado

nhar. Arranje uma linha mais compri-

da do que a distância entre eles e
faça-lhe uma argola em cada ponta.
Prenda uma das argolas no primeiro

do eixo do óvulo, e procedendo da
mesma maneira, descreva a outra

metade.

*
SOLUÇOES

*
,.
2.
3.
4.

Pretas
Brancas
10·32 (A)
20·23
17-10
9·13
24-15
15·20
8·19·1 e ganham

10·28
24·15
2. 15-20
3. 8·19·32 e ganham.

(A)-Se ;

34

XADREZ

1...,Txf3 e as brancas abandonaram , pois que, se 2.gxf3,Dh3 com
mate imparável (092) .

DAMAS

••••••••••••••••••••
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PALAVRAS CRUZADAS

CANTINHO CHARADíSTICO

1 - Pinga-fogo. 2 - Espinha. 3
- Fundações. 4 - Serenolretidol
Inodoso. 5 - Fustigação. 6- Esmoler. 7 - Valente. a - Pirata. 9-Rolha/olhar. la - Mazela. 11 - TolalÃ.
12 - Doeste. 13 - Devolver. 14 Laporoso (Pala + soro) .

CRIPTO·CRUZADAS

HORIZONTAIS: Calamidades .
Acamaradara. Muro; ca; nadem.
Ama ; la; cinema. Rugido ; fruir. Alimarira ; p; Datam ; dc ; are ; t. Adamita;
fora. Goraz; iros; in. E; rum ; acacio;
o. Memorizaras.
VERTICAIS: Camaradagem .
Acumulador; e. Lar; agita; rum . Amo;
lima; mamo. Macadamizar. Ira; cor;
d; ti; c; i. Danificara ; z. Ada ; n; ra ; a;
foca. Da; deu; pros; ir. Eremiterio; a.
Samaritanos.

••••••••••••••••••••

*

SOLUÇÃO DO CONCURSO
N.' 173

Amazonas . Escalda. Tamisa.
Rôdano . PÔ. Douro. Danúbio. Colorado. Volga. Reno. Sena. Nilo. Congo. Ganges. Níger.
VENCEDOR;
Manuel J. Fernandes, R. António
Nobre, 8-8.° Esq. -Almada.

Fotografias antigas, inéditas ou curiosas

Quando aMarinha tinha asas ...

Um hidroavião icFokkerT-3Wn tripulado por Sacadura Cabral (piloto) e Gago Coutinho (navegador).
Cronologia e características do uFokker T-3W»: foram adquiridos cinco, na Holanda, que entraram
ao serviço em 1924. Eram equipados com um motor Rolls Royee e utilizados para torpedeamento. Raio
de acção, 12 horas; peso (equipado), 3500kg; comprimento, 13,28m; envergadura, 42,40m; altura, 3,28m;
superfície das asas, 79,90m2 ; armamento, 1 torpedo.

Visita de Gago Coutinho ao centro de Aviação Naval de Lisboa (1943 ou 1944).
Na foto, da esquerda para a direita: cap.-frag. Liberal da Câmara, 1, 1.°·ten. MN Fronteira e Silva,
aIm. Gago Coutinho, 1, 1.°·ten. Trindade dos Santos, 1.0 ·teo. Félix Lobo, l.°·ten. Malheiro do Vale, 2. o-ten .
Carlos Nogueira e 2.o·ten. Rodrigues Mano.
(Fotosgentllmente cedidas pelo. DlijT/o Popular-)

A Bandeira da República (III)
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& Nota de Abertura
Ao viandante
T

u que passas e ergues para mim o
teu braço, antes que me faças mal

olha-me bem.
Eu sou o calor do teu lar nas noites
frias de Inverno. Eu sou a sombra amiga
que encontras quando caminhas sob o Sol
d e Agosto e os meus frutos são a frescura

apetitosa que te sacia a sede nos cami·
nhos. Eu sou a trave amiga da tua casa, a
tábua da tua mesa, a cama em que descansas e o lenho do teu barco Eu sou o
cabo da tua enxada, a porta da tua morada, a madeira do teu berço e do teu próprio caixão. Eu sou o pão da bondade e a
[Jarda beleza.

Tu que passas olha-me bem e não me
{aça5maJ! ...

• •• •

É isto que um amigo meu encontrou
gravado num pedaço d e um velho tronco
d e arvore , no Campo Grande , em Lisboa.
Não e s tã. assinado.
Mesmo assim, n ão res is to à tentação
de dirigir ao desconhe cido autor as minhas s audações pela alma de eleição que
revela ao escrever uma coisa tão bonita!
Se o d e stino, que me fez che gar às mãos
este precioso documento humano, caprichar também em lh e lev ar estas m inhas palavras, quero que aceite que a s
deixe aqui registadas para a posteridade,
antes que o tempo as apague do carcomido tronco em que as gravou . Profissionais
do mar, muito embora, a preciamos e veneramos tudo o que a Natureza tem de
belo. E as árvores são, sem dúvida, uma
delas. No meio de tanta banalidade que

se lê e se escreve~or aí, é um prazer meditar nestas palavras de um desconhecido.
Por mim, confesso, nunca vi melhor definição do que é uma árvore ...
Era costume antigamente, e creio que
o será ainda, encher os muros das capelas, situadas em locais isolados, de pensamentos, nomes, datas, versos e, infelizmente, de asneiras também. Eu próprio
escrevi nalguns da região onde nasci e fui
criado, quando era menino e moço, datas
que só para mim tinham significado, nomes que me falavam ao coração, versos
que o local me inspirava ...
Dizem que não é bonito escrever nas
paredes. Talvez, mas eu pergunto que
mal tem gravar no tronco d e uma árvore,
ou desenhar numa parede, dois corações
atravessados por uma seta, com um
nome, ou inicial, em cada um? É tão bonito e tão elucidativo ... Para mim, não sendo
palavrões, o resto tem até muito que ler.. .

~. d4> v'~
c/alm

N. R. - o comandante PInto Machado. como membro do
Corpo RfKhlcto riaJ da Revista e vereador da CAmara Municipal
de IJsboa, informou ter sido o pTÓpno Municipio que mandou
gravar aquela p rosa em vários troncos de árvore, em}ardins da
cidade. Diz ainda que Já a rainha da Dinama rca, que este ve em
Lisboa n o ano de 1984, se tinha interessado pelo assunto. Por
inves tigações a q ue procedeu , Julga que o autor _desconheci'
do_ se cham a Audano Mira SaraIVa. Se algum dos nossosleuo'
resopuder conlirmar. ou negar, ag rad6C6mos.

3

Operação Raleigh
ealizou-se no dia 27 do passado mês de Fevereiro ,
no auditório dois da Fundação Calouste G ulbenkian , uma conferência ilustrada sobre uma campanha de exploração na América do Sul , no âmbito da
Operação Raleigh (OR), proferida pelo signatário que,
juntamente com o aspi rante de Marinha João Manuel
Rijo da Fonseca Ribeiro, nela tomou parte, por acordo
entre as direcções da DR cda APORVELA , e com o patrocfn ioda nossa Marinha c da referida Fundação.
Esclarece-se que a OR é a maior expedição de carácter científico, apoio comunitário e aventura até hoje realizada.' Tem como patrono o príncipe Carlos de Inglaterra
e vai dar a volta ao Mundo cm quatro anos, desenvolvendo-se em cerca de 50 países , em fases de aproximadamente trés meses cada uma . Nela serão envolvidos mais de 4
mil jovens e muito pessoal dirigen te de várias nacionalidades, predominando ingleses , americanos, aust ralianos,
neozelandeses e japoneses e, naturalmente , naturais dos
países em que decorrem as fases. Destina-se a jovens dos
17 aos 24 anos de idade , começou em 1984, e vai durar
até 1988, em ambientes que abrangem o mar , zonas insulares, dese rto, vários tipos de se lva, regiões de altitude ,
glaciares, etc.

R

Comanda a expedição o coronel John Blasford-Snell ,
dos Royal E ngineers, conhecido explorador inglês que
nos últimos 30 anos tem tomado parte activa em variadas
explorações efectuadas em todo o Mundo.
A OR d ispõe de dois navios: o veleiro ..Zebu» , que
como foi noticiado nesta Revista esteve em Lisboa, em
Novembro de 1984, já integrado na OR, e o tcSir Walter
Raleigh», antigo arrastão de pesca, de 1900 toneladas,
convertido em navio-apoio de invest igação oceanográfica.
Toda esta gigantesca operação é patrocinada por inúmeras compan hias privadas, organismos e instituições de
carácter científico e governamen tal, especialmen te da
Grã-Bretan ha, Estados U nidos da América, Japão, Austráliae Nova Zelândia.
São objectivos prin cipais, podendo considerar-se
como lema da OR, os seguintes:
• Mostrar aos jovens que há muito a fazer e a descobrir nos mais variados domínios, apesar de estarmos à beira do stculo XXI;
• Mostrar-lhes que é posslvel cooperare trabalharem
grupo apesar das diferenças po/(ticas, religiosas, de
cor, sociais e de educação entre eles;

OPERATlON RALEIGH

IN/II~

Sduth America and Hawaii

VilIJl'l@iso

Sant;

f

TalcabJJl!m{
E

,

SITE

Co ha·

,

SI ' E

4

o .Princt William _, uma das lanchas dt dtstmbarqut ptqutnas da Optração Raftigh, trrmsportando o Lund Rovrtr l:fO do prlncipt Carlos, Ao
fundo v~-stoSES .Sir Wa/ttr Raltigh_, tm PI/triO MO"lt.
• Abrir-lhes novas perspectivas e horizontes, dando-lhes a oport'tllidade de en/remar desafios que ponham à prova as suas capacidades físicas e intelectuais, levando-os a ganhar a confiança indispensdvel para ir cada vez mais além.

A PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA

A participação portuguesa nas campanhas da Operação Raleigh realizou-se com o objectivo de se adquirir a
experiência necessá ria para a organização de novas cam·
panhas nos próximos dois anos.
Estas novas campanhas serão lançadas em Portugal ,
com a colaboração da APORVELA , no Norte, no Algarvee, eventualmente, na Madeira, envolvendo a participação de algumas dezenas de jovens. Elas ocorrerão, já este
ano, no Norte do país, no período do Verão e, novamente , em 1988, com a presença do veleiro .. Zebu».
De salientar que 1988 será o ano que a OR falará português, já que se realiza igualme nte uma expedição no
Brasil.
Durante a participação dos referidos oficiais portugueses, esteve a OR envolvida em expedições na América
do Sul (Peru, Bolívia e Chile) participando nelas cerca de
200 jovens de oito países.
No mesmo período decorreu, com O apoio do veleiro
lei.. 'bu», uma expedição nas ilhas Havai.
Foram realizadas expedições nas zonas remotas da
seiVa amazónica no Peru (Rio Mayo, Puerto Bermudez e
reserva natural de Tambopata), na selva boliviana (parque nacional de Amboro) e no deserto de Atacama e Andes no norte do Chile.
Fizeram-se, nomeadamente , trabalhos científicos
(observação e catalogação da vida animal e vegetal e escavações arqueológicas), expedições de aventura (exploração da selva e deserto e escaladas a vulcõe:" nos Andes)
e trabalhos comunitários (construção de pontes, colabo--

ração em museus , delimitação e construção de parques
naturais , apoio sanitário, reflorestação em áreas desérticas, etc.), em que se depararam aos jovens aventureiros
condições de grande dureza , requerendo deles um grande
esforço e força de vontade para se não deixarem abater
pelas adversidades.
Numa breve análise cronológica dos acontecimentos,
pode dizer-se que o nosso primeiro contacto com a OR
se deu em Balboa (Panamá) durante a parte final das ex·
pedições que tiveram lugar na selva deste país. Aqui, e
como parte integrante do comando operacional, embarcámos no navio .. Sir Walter Raleigh» participando ainda
nas tarefas relacionadas com a navegação deste navio.
A escala seguinte foi o porto de Callao, no Peru , a
poucos quilómetros de Lima, a capital do país. Aqui foram desembarcados víveres e equi pamento diverso para
apoiar as expedições em território peruano.
Logo de seguida entrámos em águas chilenas, vindo a
aportar a ATica, cidade com um curioso microclima (oásis) numa região circundante completamente desértica.
Aí roram desembarcados, igualmente, víveres e equipamentos , desta feita necessários à expedição no norte do
Chile que incluiu, entre muitos e variados projectos, trabalhos comunitários na área do Parque Nacional Lauca,
junto ao lago Chungará (4600m de altitude) e à aldeia de
Parinacota. A difícil escalada do vulcão Parinacota
(6330m de altitude) só foi possível à terceira tentativa,
rracassadas que foram as duas primeiras em virtude das
baixas temperaturas registadas (cerca de-25°C) e do vento forte que se fez sentir (90kmlh) nos 1000 metros finais,
completamente cobertos de neve e gelo.
Entretanto, O .. Sir Walter Raleigh,. rumou para su l
deste país, que tem a particularidade de se estender por
uma faixa de cerca de 4400 quilómetros ao longo do continente sul-americano nunca excedendo a sua largura os
350 quilómetros, vindo a fundear para uma estadia que se
prolongou por cerca de vinte dias na baía de Mejillones
dei Sur, após ter escalado antes o porto de Iquique .
5

riodicamente, dá origem a enormes desastres ecológicos
nas costas do Chi le e do Peru. Em escavações efectuadas
em S. Pedro de Atacama, em pleno deserto, foram descobertas várias múmias e um bolo, encontrados no interior
de um túmulo em perfeito estado de conservação, remontando ao período Atacameiiorrihuanaco (pré-inca), com
uma idade calculada em 1300 anos.
Durante esta fase, o comando operacional desembarcou para se estabelecer na cidade de Antofagasta, rumando o "Si r Walter Raleigh» para a cidade de Puerto Montt,
situada no norte da Patagónia chi lena , onde tem permanecido, preparando-se para a campanha da travessia do
Pacífico em direcção à Austrália.
A~enlUrejros ajudando o cons/rrü, abrigos nos Andes chilenos, lago
Chrmgará (4500m de allilude). Ao fundo o cordilhára do Sajama, na
8oli~ia.

Saliente-se o facto de a expedição itinerante dos patrocinadores, que seguia a bordo, ter sido facu ltada a visita durante a permanência nos portos já referidos, com o
fim de publicitar as empresas patrocinadoras,
Foi, no entanto, em Mejillones dei Surque o "Sir Walter Raleigh» se empenhou directamente em projectos de
exploração e investigação oceanográfica nas águas da
baía, utilizando para tal meios aquáticos (lanchas de desembarque e botes de borracha) e mergulhadores, para
recolha de amostras do fundo, água, fauna e nora da baía.
Nesta região foram ainda levadas a cabo in vestigações
no campo da biologia marítima, com contagem e inspecção das aves marinhas , na tentativa de analisar os efeitos
provocados pelo fenómeno natural do EI Niiio(l) que, peA~entureirosde,fCe"doorio
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Urabamba, no Vale Sogrododos Incas, no Peru.

ITINERÁRIOS DIFERENTES
Foi também a partir dessa altura que o signatá rio e l)
aspirante Fonseca Ribeiro passaram a ter itinerários diferentes.
(') Catlsis/e no aquecimento Imornral das /iguas do correme fria de
IIrrlllbold/, devido a circrrlaçãode corremesqrrellles provenientes tia zona
eqrl/llOrial, que se traduz no desaparecinrelllo e morte do p/áflc/atr qrre
serw! de alimento as espkies pisdcolas locais, que por SI/a vn são a/imen"
/osdasa,'es,
Ocorre o intervalos periódicos, tendo o último acontecido em 1982/
/83, provocando () desoporecimell/o de esplcies exis/ellles e o aparecimen·
to dOIO"OS,

É a corrente fria de IIrl/nboldl, pro,<ellienle da An/dr/ida, a respon·
s/h'el pelagr(/lrde riqui'Za piscfcollJ das cosIas do Chi/eedo Peru.
Por OlllrO lado, I a principal responsável pela exis/breia do deserto
de Alacatl!o, que se es/ende por cerca de /500km, dl.'sde o SI/I do Peru
allii wnadt'Coqrlimbo, noChilt',

A verj/l.<reiro$ num pdn/ono na St!lVIJ do Peru. reserva de Tambopa/a, onde se efec/ua IJ recolha de dados sobrt: a fauna e a flara IOCIJI.

D aspirante Fonseca Ribeiro permaneceu a bordo ,
vindo a realizar acções de reconhecimento nos canais e no
território da Patagónia , com o objectivo de preparar a expedição na região sul do Chile, neste momento a decorrer, com uma série de projectos no âmbito do apoio comunitário, da investigação científica e da aventura. Esta
missão deu-lhe a possibilidade de tomar contacto com
uma região esquecida, de noresta densa e virgem, pantanosa, extensos e pitorescos canais (fiardes), onde existem
«icebergs», tendo estado no glaciar de S. Rafael a aproximadamente 6OOquilómetrosda Terra do Fogo.
Foi um desafio à vontade e à sobrevivência, nesta região isolada que na estação do Inverno chega a atingir
temperaturas da ordem dos 2SO negativos, com precipitações anuais da ordem dos 7{X)() mm/m 2 .
Paralelamente , o signatário acompanhava de perto as
actividades da DR no Norte, levando a cabo diversas inspecções aos acampamentos, no deserto, nas montanhas
dos Andes e na selva amazónica , tendo percorrido diversas regiões do norte do Ch ile , do Peru e da Bolívia.
Esteve igualmente envolvido na selecção dos jovens
aventureiros ch ilenos para participação em fases futuras.
Após três meses de participação, percorrendo um total de 30 mil quilómetros na América do Sul, terminou a
nossa participação tendo-nos reunido em Santiago do
Chile para o regresso a Lisboa.
Durante todo o tempo em que estivemos envolvidos
na DR, uma das principais tarefas por nós desempenhadas foi a de intérprete/ relações públicas, já que, infelizmente para a DR, éramos dos poucos elementos a falar
inglês e espanhol.

COMO PARTICIPAR NA OPERAÇÃO RALEIGH
Todas as empresas e in stituições podem fazê-lo, em
produtos ou dinheiro, mediante acordo com a DR ou seus
representantes (em Portugal é a APDRVELA que tratará da selecção e apoio na angariação de patrocinadores
para os jovens participantes portugueses).
Para os jovens interessados na aventura diremos que ,
se tiverem entre 17 e 24 anos, boas condições físicas e Olédicasf) , souberem nadar bem (500 metros) e falarem correctamente o inglês, podem candidatar-se a participar sujeitando-se a provas de selecção cuja finalidade é verificar
a capacidade de trabalho em grupoedeenfrentar adversidadesde forma positiva.
Termino, formulando votos para que os jovens portugueses consigam ultrapassar todas as dificuldades e participar nesta operação , que foi para nós uma experiência
única e inesquecível.

Carvalho Abreu.
cap.·/en.

e)

É igualmente dada IJ possibilidade a dimim/idos tisicos (deficil'll ses), desde que mio haja impedimenlos grIJves 00 n(vel morri z.
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Voz
CARTAS AO DIRECTOR
Dos nossos leitores e amigos
recebemos a seguinte correspon-

José Teixeirada Silva Telhado
Escreve-me para Ambriz."

dtmcia:

Do sarg.-aj. A RF Joaquim Soa-

res Reis, Lisboa, um dos nossos
mais assíduos leitores, uma carta,

em complemento do que já foi publicado nos n. o s 168 e 172 desta Revista, sobre o lendário «Zé do Telhado».
Junta um recorte do jornal «O Tempo», de Penafiel, já extinto, que
transcrevemos:

Uma carta do José do Telhado
Sob esta epígrafe. «.0 Tempo»
no seu primeiro numero de 1930 pu-

blicou o texto seguinte:
José do Telhado, a quem a má
sina 8"8Stou para inóspitos sertões
africanos, não era, como alguns o

querem supor, um descrente, nem
um coração cerrado a sentimentalismos. Disso é prova a carta a que hoje
damos publicidade, dirigida à mulher, escrita sem pontuação e em ex·
celente caligrafia, que devido à ama·
bilidade de um amigo, conseguimos
copiardo original para, textualmente,
serinsertaem «O Tempo ...
«Ambriz21 de Dezembrode 62
Anna
Tenho escrevido muitas cartas e
ainda de nenhuma recebi resposta
tua agora faço esta por mão própria
só para vêr se el/a é entregue man·
da·me dizer o que é passado contigo
para eu daqui mesmo vêr se te reme·
deio alguns males eu entrei no per·
dão do casamento do Rei fiquei em 15
annos contando o dia que sahi de
Lisboa se Deos me conservar ainda
tenho esperança de vêr essa terra
mas talvez mais prompto que tu pensas se Deos me ajudar Anna eu o
que estimo é que tenhas saude em
companhia dos meninos e meninas a
quem muito me recomendo não.posso sermais extenso que o Vaporestá
a sahire com istoadeos atéa vista.
Deste teo marido que a Vida te
deseja por muitos annos.

8

«1II.ma Senhora
Anna Lentina de Campos
Freguesia de S. Pedro Rei de
Caíde -Iogar da Sobreira pelo correiode Vila-manhã
Província do Minho
Lisboa."
No papel em que esta carta foi
escrita, notam-se vestígios de lágrimas, certo lágrimas de saudades
amaríssimas.
Diz Soares Reis que o .. Zé do Te1hado» era natural das imediações
das freguesias de Caíde ou Vila Meã,
a que ele chamava Vila Manhã. Sendo ele também natural daquelas terras muito tem ouvido contar a seu
respeito e relata um caso que se passou com um seu ascendente de
nome "Zé Pardal». padeiro de profissão, que morava num local denominado Rua Sobre- Tâmega, sobran·
ceiro à ponte romana ali existente. O
caso passou-se por alturas de 1858,
após um assalto pela quadrilha do
«Zé do Telhado .. num solar que ainda hoje existe um pouco antes da
barragem do Carrapatelo, além da
vila de Marco de Cana vezes, onde o
bandoleiro foijulgado.
Ele e os seps companheiros da
quadrilha, que como constava na região e no país, não roubavam, mas tiravam para o seu sustento e para
distribuir pelos pobres, estavam depois do assalto a descansar sentados em pedregulhos, no sopé das alminhas, à entrada da ponte já citada.
A certa altura, vendo aproximar-se o
vulto de um homem com um cajado
na mão, um dos seus gritou-lhe:
«Olhe, chefe, aquele é o 'Zé Pardal:
que por bem não faz mal a ninguém,
mas que é um ás no jogo do pau».
Logo o «Zé do Telhado» desafiou o
Pardal para um joguinho de pau à
beira do rio, ficando os outros a ver,
do alto, o resultado. Os dois conten-

dores andaram muito tempo à paulada, mas nenhum vencia o outro. En tão, pondo o cajado ao alto, o "Zé
do Telhado» disse ao adversário:
«Olha, amigo Pardal, dá cá um abra·
ço e segue o teu caminho em paz».
E, puxando de uma bolsa, ofereceu-lhe duas libras em ouro e ainda um
naco de presunto, que ainda restava
do assalto ao solar. «Agora - acrescentou -, vai dizer aos teus compadres que te bateste comigo e que não
conseguiste vencer-me ...

N. R. -

Estes elementos foram colhidos

de um dos filhos do .,Zé Pardal,., padeiro tam-

bém, que viveu em Vi/a-Boa de Quires, de
nome Florindo.

o
De António Joaquim Furtado
Correia, Ponta Delgada, Açores,
uma carta em que recorda com saudade o tempo em que prestou serviço na Marinha, lembrando vários navios e oficiais de que jamais se esqueceu. Pelas pessoas que cita e pe·
los postos que então tinham concluímos ser homem já de certa idade
(velhos são os trapos ... ). Diz ele que
tem a farda sempre em ordem e se
fosse preciso apresentar-se para
qualquer faina, viria imediatamente.
S6 que dificilmente entraria dentro
dela. por ter «engrossado» muito e,
além di~so, a traça ter já entrado
nela .. _

o
De José E. Ferreira dos Santos,
capitão da Marinha Mercante, lisboa, uma carta, na qual, entusiasmado com o desfile de grandes veleiros, que presenciou. realizado há
tempos no Tejo, e com a beleza da
nossa "Sagres», com a cruz de Cristo desenhada nas velas. lança a seguinte sugestão: Porque há-de ser o
navio-escola o único a ostentar

aquele sfmbolo glorioso e tão sugestivo? Porque não ser extensivo a todas as unidades navais da nossa Armada, materializado numa rufl1ante e
pequena cruz de Cristo, na chaminé,
ou noutro local adequado, à semelhança da lolha de plátano nos navios da Armada do Canadá, da impala nos da República da Alrica do Sul,
ou da ave nos da Nova Zellindia? Seria uma boa maneira de se dizer:
aqui está um navio da Armada que
«deu novos mundos ao Mundo».

•••
SAUDAÇÕES
De Valdemar de Oliveira Reis,
ex-mar. CTP 104276, Lourosa, com
um abraço aos «filhos da escola .. e
à guarnição de 1976-78 da corveta
"João Roby .. ; de João Manuel Rosado, ex-gr. CM 8527, Embaixada de
Portugal em Maputo, Moçambique,
com muito apreço pelos colaboradores da Revista e um abraço aos .. Iilhos da escola» de 1953-54, a toda a
guarnição de 1956-57 do avi~o
uJoãodeLisboa», em Macauena India, em especial ao mar. CM José
P. Mendes, mais conhecido pelo
uMano Zé,,; de Fernando Carlos
AA Gonçalves, Castelo Branco; de
António José Pereira Ribeiro, Guimarães; de Flausina Sousa Moreira,
ex-mar. FZ 41070, Porto, e de António Luís de Matos Cadete, Entroncamento.
N. R. - Muito agradecemos as gentis palavras que dirigiram 8 Revista, lembrando ao
Fernando Gonçalves que foi respondido pelo
correio o que queria saber e flAo ser poss(ve(
publicar a lista que pede: felicitamos o comandante José dos San/os pela sua ideia interessante da cruz de Cristo ern todos os navios da
nossa Armada.

•••
CONvivlOS
Os "filhos da escola .. do recrutamento de 1953/54 vão efectuar, em
18 de Maio corrente, em Monte Real ,
um almoço-convívio.
Os interessados em participar deverão contactar com o 2. 0 -ten. OT
Manuel Carriço (telef. 220 25 98, depois das 20.00 horas).

o

o

Para assinalar o 34.° aniversário
do seu ingresso na Armada, os «filhos da escola .. do recrutamento de
1952 vão reunir-se num almoço de
confraternização, no dia 25 de Maio
corrente. A concentração dos inscritos far-se-á na Escola de Alunos Marinheiros, em Vila Franca de Xira, eslando incluído no convívio uma manhã desportiva, missa por alma dos
camaradas falecidos, variedades,
distribuição de lembranças, etc.
As inscrições, extensivas a familiares, poderão ser feitas para: 1.°-ten. SG José da Cruz, Esc. de Alunos
Marinheiros ; sarg.-aj. R Arlindo Mateus, EMGFA - Revista .. Baluarte»;
1. 0 -sarg. TF Inácio, EMGFA - Messe; l.°-sarg. TF Ernesto, G1 EA Esc. Abast., ou pelos telefs. 24070
(V. F. de Xira) ou 210 33 85 (Lisboa).

Os ,·filhos da escola .. do recrutamento de 1942 vão reunir-se no habituai almoço de confraternização no
dia 14 de Junho próximo, em Anadia,
Mealhada. Do programa do convívio
consta: concentração no jardim público de Anadia, às 10.00 horas, seguida de recepção nos Paços do
Concelho e missa por alma dos camaradas falecidos; após o almoço,
segue-se um passeio turístico à região, com passagem pelo Luso e Buçaco, e uma visita, com beberete, às
caves de Monte Crasto.
As inscrições poderão ser feitas
para: Armando Azevedo Pires, Rua
O.Jorge de Lencastre, 53 - 3800
Aveiro (tele1. 27 251).

o

Alguns «filhos da escola» do recrutamento de 1962 têm a finalidade
de constituir uma comissão para organizar um almoço comemorativo
das bodas de prata da sua incorporaçãona«Briosa».
Os interessados deverão contactar com os sargentos Alves
(803762), Rodrigues (836262), Ramos (808862), Caeiro (854562) ou
Sousa (821362), Centro de Comunicações da Armada - 1188 Lisboa
Codex (tele1. 369868, ext. 10, dos
TLP, ou 1584, da rede interna).

Os antigos elementos do Destacamento n.0 12 de Fuzileiros Especiais vão reunir-se, no próximo mês
de Junho, para comemorar o 19.°
aniversário do final da sua comissão
de serviço em Moçambique (1965-67).
Os interessados deverão contactar com: 1. 0 -sarg. FZG Patrocínio
(<<Granel»), Rua Bissau, 32, 4. 0-0to.,
Cruz de Pau - 2840 Amora ou Rep.
Pessoal do Corpo de Fuzileiros (te·
lefs. 276 10 71/4, dos TLP, ou 1784
da rede interna da Marinha); 1.°-sarg.FZ Soares (.. Cabeleira» l, Batalhão de Fuzileiros n.0 1 (CF-12) (tele1s. 2761071 /4, dos TLP, ou 1129
da rede interna da Marinha) ou cabo
FZ Picanço ("Açoreano»), UAOACM
(tele1. 1054, da rede interna da Marinha).

o
O almoço de confraternização
comemorativo do 31.° aniversário do
recrutamento de 1955 (Nov. 55/Março de 56) vai realizar-se no dia 15 de
Junho próximo. num restaurante da
zona de Belém.
As inscrições deverão ser dirigidas para: José Alves (ex-grumete
A), pelo tele1. TLP ind .o chamada
01 + 181 ; pedir para ligar à ex!. 5534
(grátis de qualquer ponto do país).

o

o

•••
PEDIDO
Completando-se este ano o 25.0
aniversário sobre o combate do aviso de 1.- classe "Afonso de Albuquerque" em Goa e havendo por
isso intenção de elaborar e publicar
uma brochura sobre esse evento
da nossa história naval, solicita-se a
todos os que tenham fotografias ou
episódios a relatar que os enviem a:
cap.-m.-g. José Augusto de Morais
Sarmento Gouveia - «Revista da
Armada».

••••••••••••••••••••
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros

Cesário Verde

esário Verde nasceu cm Lisboa. na freguesia da Madalena, cm 25 de Fevereiro de 1855. Filho de um comerciante de ferragens estabelecido na Rua dos Bacalhadros, seguiu depois da escola primária o destino previsivel c no seu tempo costumado: o balcâo da loja de seu pai, que
ainda por cima embirrava com literaturas. Nada, portanto, parccia ilugurio de que no jovem Cesário dasabrochassc a alma de
poeta. E não um poeta qualquer, mas trazendo um sopro renovador, isolado na literatura portuguesa: o «principal representante da poesia naturalista», no dizer de José Régio, que nele admi·
rava «a comoção púdica c sóbria, a sensibi lidade profunda c senho ra de si, li bela imaginação de observador amante». AdmiraçilO que João Cabral de Melo Neto leva ao extremo de cansiderarCesário Ve rde como ..o maior de todos».
Tendo frequentado num só ano lectivo ( 1873·74) o Curso Superior de Letras, ali conhcceu Silva Pinto, o amigo que para
sempre lhe ficaria dedicado. e a quem se deve .. O Livro de Cesário Verde» - o volume em que, após a morte prematura do poe·
ta, levado pela tísica com apenas 3 1 a nos. reuniu as poesias quc
ele deixara dispersas por jornais c revistas. e e m que se estreara
aos dezoi to anos. no «Diário de Notícias», pela mão de Eduardo
Coelho, director do jornal. que tinha sido caixeiro na loja do pai
de Cesá rio.
Distantes ainda da elevaçiio da poesia do futuro Cesário Ver·
de, esses primeiros versos valeram ao jovem a crítica implacável
de Ramalho Ortigão, que mais tarde se IOrnaria seu amigo, mas
que nas .. Farpas» o acusou de imit:u Baudelaire, acabando por
lhe desejar que as suas observações «contribuam para que continue a ilustrar o seu nome to rnando-se cada vez meno~ Verde e
mais Cesário». E assim veio li acontecer. ao longo dos seis anos
em que para tanto lhe restaram o ânimo e as forças. A parlir de
1882, a doença do poeta fo i-se agravando; e dois anos depois,
o Dr. Sousa Martins (o ilustre médico que a crendice popular
ainda hoje venera, diariamente, junto à sua estátua no Campo
de Santana), considerou perdida a vida de Cesário Verde. De
nada lhe valeram os ares puros de Caneças, onde foi viver, até
ao desiludido regresso a Lisboa; no Lumiar scus breves dias se
acabaram, e com eles a esperança triste que lhe restava, expressa numa das ultimas cartas que escreveu: .. Curo-me? Sim. talvez. Mascomo fico eu? Um cangal ho, um canastrão. um grande
cesto roto: entra-me o vento, entra-me a chuva no corpo escangalhado».
Cesário Verde morreu a 18 de Julho de 1886. sem a alegria
de ter visto publicado um livro seu - esse que Silva Pinto iria
editar no ano seguinte, apenas duzentos exemplares que fez distribuir «pelos parentes, pelos amigos e pelos admiradores provados do poeta». A primeira edição, para o mercado. de .. O Livro

Pelo cap.-frag. CristóvBO Moreira

C

Cesário Verde-alini·
CafOIQ qut do pOtra St

conhece (fO/o do Sl'r·
~içQ de Do<:uml'ntação
do «Didrio de NO!í·
cias ») .

de Cesário Verde», apenas surgiu em 1901, ao romper do nosso
sl:eulo. que o consagraria como um poeta «quase sem precedentcs ncm continuadores». que «renovou completamente a cstilística tradicional da nossa poesia», e que «consegue valorizar poeticamcnte o vocabulário e o tom de fala mais correntios na linguagem coloquial urbana. embalando o leitor num ritmo que
ondula entre a atenção ao pormenor e um abrir de horizontes,
entrc a sátira ou a deg radação, que nos oprimem, c um relance
dc beleza real, que nos expande» (<<História di\ Literatura Portuguesa". de António José Saraiva e Óscar Lopes).
T ralando-se dc um nome que nesta galeria temos por indis·
pensável. ainda que pacta marítimo n:io seja. abrimos a breve
antologia de Cesário Verde com o sa rcasmo de «Heroismos»,
que ante a fUria do mar suas fraquezas consentem; fomos buscar
depois. à sua condição de poela urbano. versos onde ele se ser·
ve. aqui c ali. de imagens de navios, portos ou marujos; e por
fim. sem que de nada disso fa le, como excepçiio fugida à regra.
não resistimos à tentação de transcrever a delícia de dois peda·
ços de .. Num Bairro Moderno», em que a Lisboa de 1877 apare·
cc retratada no lirismo desses episódios que, mais do que uma
evocação distante. nos sugerem uma presença, actual e humana.
nestacidadequc Cesário Verde cantou,
............ .
massa irregular
com prl:dios sepulcrais, com dimensões de montes.

De «O LIVRO DE CESÁRIO VERDE»
( 1887)

HEROíSMOS
EUlenlO muilO o mar, o mar enorme,
Solene, enraivecido, lurbulento,
Erguido em vaga/liões, r!lgindo ao vento;
O mar sublime, o marque mmca dorme.

10

Eu temo o largo mar rebelde, informe,
De vítimas famélico, sedelllo,
E creio ouvirem cada seu/amemo
Os ruídos d/1m lIímulo disforme.

Contudo, num barquinho transparente.
Noseu dorso feroz vou blasol/ar,
Tufada a vela e I/'ágl/(I q//ase asseme,
E ollvil/do mIlito ao perto o seu bramar,
Eu rindo, sem cuidados, simplesmente,
EJcarro. com desdém, nO grande mar/

MANHAS BRUMOSAS
Foz do Tejo, 1877
Aqm'la, cujo amor mecUllSu alguma pella,
Põeochapéu ao lado, abre o cabelod
fbanda,
E cOlllforte voz call/alla com qlle ordena,
Lembra-me, dr manh6. quando nas
fpraiasanda,
Porentreocampoeo mar, bucólica,
Imorena,
Uma pas/ora audaz da religiosa Irlanda.
Que líllguasfala? A olll·ir·lhe as inflexões
finglesas.
- Na III?Voa azul, a caça, as pescas, os
[rebanhos!Sigo-lhe os allOs pés por essas aspae zas;
E o meu desejo nada em época de banhos.
E, ai/e de arribação, ele enche de sllrpresas
SellS olhos de pertliz. redondos e
Icastanhos.
As irlalldesas lim soberbos desmaulosi
Ela descobre assim, com lelllidões Ilfanas.
Alta. escorrida, abstracta, os grossos
Itomozelo.v;
E como aquelas são marítimas, serranas,
Sugere-me o naufrágio, as músicas, os
fgelos
E as redes, a mall/eiga, os queijos, as
fellDllpanas.
Parece 11m «rllral boy .. ! Sem brincos nas
forelhas,
Traz 1/1/1 veSlido elaro a comprimir-II/e os
Iflancos.
BOiões a liracolo e aplicações vermelhas;
E à roda, IIum país de prados e barrancos,
minhas mágoas vão, mansíssimas
fovelhas.
Correm os sellS desdéns, como vitelos
Ibrancos.

xas

E aquela. cujo amor me cU/lSa alguma
Ipena,
Pãe o chapéu ao lado, abre cabelo
là banda.
E com forte voz call/ada com que ordena,
Lembra-me. de mallhã. quando nas
Ipraiasanda,
Por enlre acampo eo mar, calólica,
Imorena,
Uma paslora mldaz da religiosa Irlanda.

°

N6s

"""

Sim/ Europa do Norte. o que supões
Dos ~'ergéis qlle abastecem teus ballqlletes.
Qual/do âs docas, com fmtas, os paqlletes
Chegam ames das tuas estações?!
Oh! As ricas "primeurs.. da nossa lerra
E as tuas fmtas ácidas, lardias,
No azedo amoniacal das queijarias
Dos flellmáticos ..[armers.. d' Inglaterra!

Ó cidades fabris, industriais,
De nevoeiros, poeiradas de hulha.
Que pensais do pais que vos allllha
Com frma que sui dos seus quintais?
Todos os aliaS, quefrescor se exala!
A blmdãncias felizes que eu recordoi
Carradas por aqui que iam para bordo!
Vapores por aqui fa zelldo escala!
Uma alta parreira moscalel
Por doce IIãosl!rvia para embarque:
Palácios que rodeiam Hyde-Park,
Não conheceis esse divino mel!
Poisa Coroa, o Ballco. o Almiralllado,
Não as têm lias florestas em que há corças,
Nl.'m em vós qlle dobrais as vossas forças.
Pr(l(larias dlim vertle ilimitado!
Anglos-Saxónios, /elldes qlle il/vejar!
Ricos suicidas. comp(lrai COnvOSCO!
Aqui tudo espomãnl.'o. alegre. laSCO,
Facllimo, evideme, saiU/ar!
Oponde ôs regiões que dão os villhos
Vossos molltes d'escórias illda quelltes!
t; as febris oficinas eJtridellles
As /lassas tecelagens e moinhos!
E écol/dados mineirosl Exlensões
Carboníferas! Fundas galeriasl
Fábricas a ~'apor! ellte/arias!
E mecõnicas, tristes fiações!
Bem sei que preparai.1 Correctamellle
Oaçoeaseda, as lãminaseo estofo;
Tudo que há de mais dúctil, de mais

°
/fofo,
Tudo °que há de mais rijo e resiSlellte!

Mas isso tudo é falso, é maquinal,
Sem a vida, como um c{rcu/o ou um
Iquadrado,
Com essa perfeição do ftlbricado,
Sem o ritmo do vivoedoreal!
E cá asaI/Ia sol, sobre isso wdo.
Faz conceberas verdes ribanceiras;
Lança as rosáceas belas e fruleiras
Nas searas de trigo palhagudo!
Uma aldeia daqui é mais feliz,
LOlllires sombria, em que cimila a
Icorlel .. .
Mesmo que 114, que vives a compor-Ie,
Grande seio arquejante de Paris! ...
Ah! Que de glória, que decolorido.
Qual/do, por meu mandado e meu
fconselho,
Cá se empapelam "as maçãs d'espelho ..
Que Herberl Spencer lalvez tenha comidol
Para alguns são prosaicos, sâo banais
Estes versos de jibra suculellta;
Como se a polpa que nos dessedema
Nem ao menos valesse Ul/S madrigais!
Pois oque a boca trava com surpresas
Sel/ão as frutas IÓl/icas e puras I
Ah! Num jal/tarde carnes e gorduras
A graça vegetal das sobremesas.'..
Jack. marujo inglês, lU tells razão
Qualldo, ancorando em portos como os
[nossos,

As laranjas com cascas e caroços
Comes com bestial sofregllidão! ...

o SENTIMENTO

DUM OCIDElVTAL

A Guerra Junqueiro
I
AVE MARIAS
Nas nossas rlWS, ao anoitecer.
Há tal sOlllmidade, há tal melancolia,
Que assombras, o bulício, o Tejo, a
fmaresia
Despertam-me um desejo absurdo de
Isofrer.

O céu parece baixo e de neblina,
O gásexlravazado enjoa-me, perwrba;
E os edifícios, com as chaminés, ea wrba,
Toldam-se dWlla cor monótona e
Ilomlrilla.
Balem os carros d'alllguer. ao jlmdo,
d via férrea os quese vâo.
IFelizes!
Ocorrem-me em revisla exposiç6es,
I/mijes:
Madrid, Paris, Berlim, S. Petersburgo, o
fmllndo!
Le~'ando

Semelham-se a gaiolas, com viveiros,
As edificações someme emadeiradas:
Como morcegos, ao cair das badaladas,
Saltam de viga em viga os ml.'stres
fcarpimeiros.
Voltam os calafales, ao magotes.
Dejaquetõo ao ombro, enfarruscados,
Isecos;
Embrellho-me, a ci.1mar, por boqueirtNs,
fporbecos.
Ou erro pelos cais a que se atracam botes.
E evoco, emão, as crónicas navais:
Mouros, baixéis, heróis, tudo
Ire.fS/lscitado!
Luta Camões noSul, salvando um livroa
Inado!
Singram soberbas nausqueell não verei
Ijamais!
E o fim da /arde inspira-me; e
lincomoda!
De um cOllmçado inglês vogam os
fescalerl's;
E em terra IIIlm linir de louças e talheres
Flamejam, ao jantar, alguns hotéis da
fm oda_
Nllm trem de praça arellgam dois
Identistas;
Um trôpego arleqllÍm braceja IIUIII(IS
fwulas:
Qs querubills do lar flutuam !IOS varandas:
As portas, em cabelo, enfadam-se os
flojistas!
Va zam-se os arsenais e as oficillas;
Reluz, viscoso, o rio; apressam-se as
lobreiras;
E IIum cardwlle negro, hercúleas.
Igallloreiras,
Correntlocomjirmeza. assomamos
II'arillas_
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Vêm sacudiflllv as ancas opulelltus!
Seus tronco. varollis recordam-me
{pilastras;
E algu mas, à cabeça, embalam fiar
{cullastras
Os filhos que depois naufragam lI as
{tormentas.
Descalças! Nas descargas de carvão.
Desde manhã à Iwill!, a bordo d(lS
{fragatas;
E apinhum-se num bairro aonde miam.
{gatas,
E o peixe podre gera os focos (Ie infecção.'

NUM BAIRRO MODERNO
Li.rboa, Verão de /877
Dez horas da manhã; os tra/lSparel1les
Matizam uma casu apalaçada;
Pelos jafllill.\· estaJlCam-se os naSCel1le.I·,
E fe re a vista, com brancura.l· lI'lellle.r,
A larga rua macudamizuda.

Rcz-Jc-chausséc repou.fI1tn ,to.I·,regados,
Abriram-se, nalgw l.f. a.l'per.l·imw.l",
e dum m/ dm/tro, em quarto.\' eSll/ca(/o.r,

Que entre a Assistência na Doença
aos Militares da Armada
(ADMA) e a Clínica Cabral 5a·
cadura, Lda. (Av . António Au·
gusto de Aguiar , 3."· 1.", Lisboa
- teleL 55 61 72) foi celebrado
um acordo para que os seus be·
neficiários possam usufruir de
serviços que abrangem os cam·
pos de consultas (ginecologia e
pediatria) , partos, cirurgia (ge·
ral , pediátrica , plástica e obste·
tricia - sua principal especialidade) e clectrocardiotocografia .
Que foi alterado o acordo existente
entre a ADMA e a Liga dos
Amigos dos Hospitais (Praça do
Príncipe Real , 3
tcleL
36 71 69 e Rua da Palmeira , 1teleL 36 70 39, em Lisboa) , a
que se referiu o n. " I 28/Maio de
82da« RA».
Que o valor das consultas (clínica geral e especialidades) passou a ser
de 1000$00, o qual é pago pelos
beneficiários da ADMA no acto
da assistência , sendo posterior·
mente comparticipado.
Que quaisque r informações complementares serão prestadas na 5. a
Rep. da D. S. Pessoal (ADMA) ,
Rua do Arsenal , letra I, Lisboa.
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011 entre a rama dos papéis pilltados,
Relllum, /lum almoço, as porcelanas.
Com o é saudável ter o seu conchego,
E aS11U vida fácil! Eu descia,
Sem milita pressa, para o m eu emprego,
A onde agora qlll/se sempre chego
Com as tonwras dlllllO apoplexia ,
E rota, pequell ina, azafamada,
NO/ei de costas IIIIW rapariga,
Que no xadrez marmóreo duma escada,
Como um retalho de horta aglomerada,
Pousara, ajoelhando, a SI/a giga.
E eu, apesar do sol, exam inei-a:
Pôs-se de pé; ressoam -lhe os tamancos;
E abre-se-Ihe o algodáo aZ1l1 do meia,
Se ela .recurva , esguetlelhada, feia.
E pel/duran do os se/H bracinhos b rancos.
1)0 patamar responde-lh e 11m criado:
.. Se te convém, despacha; mio COll ver.res,
EI/não dou mai.ro.. E muito descill/,wdo,
Atira 11m cobre Ih'ido, oxülado.
Que vem bater I/as f ace,r d/m.l' alp('rces.

o sol dour(ll'a o du. E a rega/eira.
Como vel/dera a sua [resca al[ace
E dera o ramo de hortelã que cheira,
Voltando-se, gritaI/ -m e, prazenteira:
"Não passa mais ningJ/ém .'.,. Se me
{ajudasse?'. . "
Eu acerqJlei-medela, sem desprezo;
E, pelas duas asas a q uebrar,
Nós levantámos todo aquele peso
Que ao chão de pe(iro resistia preso,
Com um enorme es[orço /lU/scular.
" MlJÍto obrigada! Deus lh e (li saúde.'»
E recebi, naquela d esp etlitla,
As [orças, a alegria, (I plel/il!lde.
Que b rotam dlim excesso de I'irtude
Ou duma lIigestão desconhecida.

°

E el/quol/to sigo para lado oposto.
E ao longe rodam limos cormogens.
A pobre afas/(l-se, 00 mIar de Agosto,
Desco laridol/as maçás do rosto.
E sem quadris IW Saio de ramagens .

.0 U.'m,/;- Ce,flÍFio Veflte •.
Ctt/('eçüo PIIt'IÍlI. Etliçàl.'s A/iei/.

Que foi posto à venda na Secretaria
da «Revista da Armada» a publicação «Catálogo de Símbolos e
Abreviaturas», editado pelo Instituto Hidrográfico (IH ). ao pre·
çode 1000$00.
Que o pessoal da Marinha pode adquirir aquela publicaçiío directa·
mente no IH (Rua das Trinas, 49
- 1296 Lisboa Codex), contra o
reembolso de 800$00.
Que aque la publicação, ou outras
que têm sido anunciadas ante·
riormente , pode ser enviada
através dos CTr med iante o pa·
gamento dos respectivos portes ,
devendo o seu pagamento ser
feito por cheque ou va le postal
endereçado à «Revista da Armada»- 1188 Lisboa Codex.
Que os Serviços Sociais das Forças
Armadas (SSFA) está a prepa·
rar a fase de admissão no Ce ntro
de Recuperação (CR ) e na Resi·
dencial para Idosos (RI) do
Complexo Social das Forças Armadas (COSFA) , em Oeiras.
Que o CR se destina a receber os ido·
sos que, não necessitando de cuidados ou tratamentos hospitalares, mas que não possam bastar·
·se a si próprios , tenham que

mant cr-se acamados por períodos de longa duração.
Que o RI se destina a proporcionar
alojamento e outros serv iços aos
bene fi ciários titulares (BT) dos
SSFA. com mais de 65 anos , e/
lou seus cônj uges. Os se rviços à
disposição dos residentes com·
. preendem o apoio méd ico prestado no Cent ro Médico (CM),
alimentação. lavagcm de roupa,
etc.
Que e mboTiI mio estejam ainda definidas as mensalidades para a RI.
estas estimam-se na ordem dos
30 a 35000$00.
Que os BT que pretendam inscrever-se para admissão no C R o u na
RI pode rão solicitar os boletins
d e inscrição (Bl) nos SSFA. Rua
Pedro Nu nes, 8 - 1097 Lisboa
Codex (tele L 53 69 80/617/8/9);
no Lar Académico Militar , Oei ras) teler. 24304 30/0165/0492)
ou na recepção do COSFA ,
R. Infan te D. Henrique , Oeiras
(tele L 242 55 18).
Que os BI deverão se r e ntregues ou
e nviados de modo a darem entrada nos SSF A até ao dia 30 de
Maio corrente.

Notícias Pessoais
CASAMENTOS
Temos o prazer de mumciar o matrimónio lias seguintes camaradas,
aos quais desejamos as maiores felicidades:
2."-sarg. HE Emílio Jaci nto da
Graça Correia com O. lsabel Maria

Cerqueira Cardoso, em ]-2-86 •
Cabo M 133678 . An tónio Manuel
Viegas de Ajuda com D. Luísa Ma ria
Ol iveira Matos. em 7·2-86 • Cabo
CM 282879. Vítor Manue l Mateus
Mcndonçacom D. Cristina Maria Reche na Vaz. em 8-2-86 • I."-mar. FZ
758 179. António Ferreira Miguel
com D. Maria Helena Fe rn andes Rebelo Ferre ira. em 12-1-86 . l."-mar.
AP 158780, Manuel Caseiro Jorge
com D. Maria Luísa de Sousa Vieira,
em 1-2-86 . l."-mar. AP 306680, Domingos Caramelo Ferna ndes Perei ra
com O.Maria Antón io Gomes da
Fonseca , cm 12-2·86 • 1.°-mar. M
32828 1, José Ca rlos de Azevedo Rodrigues com D. Lígia Marinha Sampa io Fernandes , em 8-2-86 . I."-mar.
FZ 710082, José Carlos de Carvalho
Costa com D. Maria He le na de Ca rvalho Barreira, em 11-1-86 . l.°-mar.
FZ 726982, Mário João Pereira Norbcrto com D. Manuela Pingueiro dos
San tos. em 7-2-86 • I. u- mar. TFP
428884, Licín io Manuel Pinto Marques Filipe com D.Amé lia Fernanda
Martins Pereira , em 7-2-86 . I.u-mar.
FZ 778984, Leonel Duarte Pedro
com D. Lúcia Alexandre França Casais, em 18·1·86 • 2. o -mar. FZ
741284, Higino Duarte Casais de
Azevedo com D. Dulce Maria de Ol iveira Mata Mendes , em 21- 1-86. 1. °_
-gr. A 365684, António Manuel Pires
Varandas com D. Adília Maria de
Matos Leitão , em 6- 12-85. 2."-gr. SI
IC 736185, Adriano Lúcio Abreu Pinto com D. Laura Crist ina Marques
Pereira , em 28-12-85.

***********

PASSAGENS À RESERVAI
{APOSENTAÇÓES

I .o-ten. SG A lberto da C ruz Barrei ra, em 8-2-86.

Sarg.-mor SE Antón io José Grola
Gonçalves . Sarg.-mor MQ João
Correia Franco . Sarg.-chefe E Artur Rosado da Silva . Sarg.-aj . M
Raul Guer.ra Cabral . Sarg.-aj. L
Francisco Alvaro Gomes. Sarg .-aj.
T Vítor Ma nuel Correia • Sarg.-ajo CM Francisco Neto Pin to •
Sa rg.-aj . O Arlindo Caetano Lopes .
Sarg. -aj . E Francisco Evange lista
Mouri nho . Sa rg.-aj. R José Ferreira
Barbosa . Sarg.-a j . SE João Baptista
Rodrigues . Sarg.-aj. L José Leitão .
I."-sarg. R Anselmo Manuel Pereira
• I."-sarg. M Marcolino da Silva .
I."-sarg. FZ António Coel ho G uel ho
. 2."-sarg. M José Roxo , em Março
de86.
Cabo CE 283851, João Miguel
lúpes . Cabo CM 360054, Artur Rodrigues . Cabo TFD 422056, João
Carvalho Si lva . Cabo TFD 436 156
António Marques Novalio • Cabo ri.
453257 , Antón io Eugénio Pin he l Si lva • Cabo TFH 460557 , Américo
Ponte Ladeira • Cabo FZVG
257269, António Man uel Rocha Vieira . Cabo FZM 80897 1, Delfim Martins Teixeira . 1."-mar. TFD 114664,
Pauli no , em Março de 86.
Subinspector da Polícia Marít ima
Mário da Cunha A lberto, em Março
de86.

***********
FALECIMENTOS
É com desgosto que participamos
o falecimento dos seguintes camaradas, a cujas famílias apresentamos
sentidas condolências:

2."-len. SG RF Joaquim Gomes
Henriques, em 25·3-86 • Cadete Rui
Jorge Mateus Félix, em 28-2·86. 1."-sarg. M RF Manuel Ferrei rin ha Lopes, em 6-2-86 . 2."-sarg. B RF José
Martins, em 4-3-86 . 2. o -sarg. CE RF
Serafim A lmeida Vilaça, em 3-3-86 .
Cabo TFH RF 271428, Rodrigo Soares Rocha , em 3 1-1-86 • Cabo M RF
280330, Miguel Acosta Ramos, em 1-3-86 • Cabo L RF 95731, Joaqu im
Fagulha , em 5-3-86 • Cabo CM RF

93933 , Manuel Loureiro , em 4-2-86 .
I.o-mar. M RF 279526, Delfim da Si lva Campos, em 27-2-86 • l."-mar.
SG RF 280426, Francisco Ma ria
lúla , em 8-3-86 • 1. u-ma r. SG RF
305027, Américo Ramos , em 21-2-86
• 2."-mar. aux. RF 273828, José Alves , em 20- 1-86 • 2. o-mar. aux. RF
275628, Domingos Joaqui m Lopes ,
cm 12-2-86 • I. °-gr. M R F 290733,
Manuel d a Costas Carval ho, em 12-3-86 • Cortador de i." cI. do QPCM
Raul Ventura Semedo, em 17-2-86.

***********
VÁRIAS
Foram recentemente empossados
nos cargos indicados os seguimes oficiais, aos quais desejamos os maiores
êxitos fiO desempenho das novas funções:
C/alm. Pedro Joaqui m da Costa
Moreira Rato, subchefe do EMA •
C/alm. ECN Rogério da Silva D uarte
Geral d'Ol iveira, presidente em exercício da Academia de Marinha •
Cap.-m.-g. José Augusto de Morais
Sarmento Gouveia, director das Tnrra-estruturas Navais . Cap.-m.-g.
EMQ Waldemar Ferreira Guimarães, defensor oficioso do Tribunal
Mi litar da Marin ha. Cap.-frag. Jaime Luís de Sousa Vieira Coelho, director da ERN de Sagres. Cap.-ten.
Luís António Neves Paiva de Andrade , promotor de justiça do Tribunal
Militar d a Mari nha . l.o-ten. António Fernandes de Carvalho, comandante do NRP «Save» • I.o-ten. José
Carlos do Vale, comandante do NRP
«Ribeira Grande». Asp. RN Aristides Manue l Rolo Bicho , comandante
do NRP «Açor» • Asp. RN Vítor
Manuel Pi nhanços dos San tos, comandante do NRP «Andorinha» •
Asp. RN Arménio Fernando Ventura Gaspar, comandante do NRP
«D. Aleixo» • Asp. RN Hélio Ma·
nuel de Jesus Cartaxo, coma ndan te
do N R P «Cisne».

***
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Aos camaradas indicados, agraciados com as condecorações mencionadas, apresentamos (IS nossas felicitações:
CJalm. Pedro Joaquim da Costa
Moreira Rato, cap.-fr ag. Artur J unqueiro Sameiro, capArag. Luís Sebastião Delgado de Rodrigues Nascimento, cap.-frag. FN Gui lhe rme José
da Piedade Lopes Pintassi lgo e cap.-ten. Fernando José Ribeiro de Melo
Gomes, medalha militar de prata de
Serviços Distintos.
Cap.-m.-g. ECN Manuel Beirão

Martins Guerreiro, cap.-frag. Carlos
de Almada Contreiras e cap. -ten .
Luís Caldeira Ferreira dos San tos,
grã-cruz da Ordem da Liberdade.
Cap.-ten. An tón io Pedro Moraes
Soares, cap.-ten. Fernando Correia
Gonçalves e cap.-ten. Álvaro Rodrigues Gaspar , medalha de Mérito Militar de 2. ~ classe .
I.<>-sarg. TF Acácio de Freitas
Canceiro, meda lha de Mérito Mi litar
de4." classe .

***********

Apelo aos fuzileiros
Encontra-se em fase de montagem, na Escola de
Fuzileiros. a sua Sala Histórica que corresponderá ao
museu do fuzileiro.

Nesse espaço irá ser exposto diverso material que
recordará a actuação do Corpo de Fuzileiros e seus
antepassados, desde 1618, nas diversas partes do
Mundo onde intervieram.
Logicamente será dado lugar de realce à participação das unidades de fuzileiros em África, de 1961
a 1975, e a tudo oque, directa ou indirectamente, diga
respeito à sua criação nesta fase mais recente.
A Sala His tórica será inaugurada no dia 3 de Junho próximo, data em que se completam os 25 anos
da criação da Escola de Fuzileiros .
Como é evidente, não é possível proceder a traba14

lho de tal monta sem a colaboração de todos os que
por aqui passaram, contribuindo para a organização
a que todos pertencemos , mesmo os que hoje já se
encontram na vida civil.
Assim, a Escola de Fuzileiros pede a todos aqueles que possuam quaisquer objectos, documentos, fotografias, etc., mesmo os que julguem desprovidos de
interesse, que os cedam, quer a título definitivo, quer
para reprodução ou cópia e posterior devolução.
Só com o interese de todos será passivei. tomar
uma realidade esta funda aspiração de todos os fuzileiros.

••••••••••••••••••••••••••••••

Gradiente perigoso
vida em pequenos patrulhas, nas águas dos Açores, fazia-nos ter mais respeito por aqueles nossos
companheiros de alto mar, que se levantavam a
desaTas parao ofício da pesca , com a variante de estes voltarem quase sempre ao aconchego do lar ao fim de cada
jorna, e nós permanecermos por lá vários meses, não sesa·
bia nunca ao certo quantos. O patrulha era, com efeito,
joguete de menino a rebolar-se no capricho das vagas

A

que, naquelas ilhas - origem tradicional do tão badalado
anticiclone - atingiam com frequência a altura do mastro , sem nos habilitarem com aviso prévio e amigo , propício a certa defesa.
Lembro-me de tardes lindas e calmas, o limbo supe-

rior de algumas das ilhas a recortar-se em céu de pôr de
So.! e, não fora a preocupação de atender ao governo do
marinheiro do leme, ou a qualquer navegação exterior, o
«rou-rou» do motor até convidaria à meditação. Raros ,
porém, estes momentos. O normal, mesmo , era aquela
pequenita altura de proa afocinhar por debaixo da vaga,
a sacudir-se depois como pardal a tomar banho numa
poça de água. Mar de través tinha também o condão de
nos propiciar a experiência curiosa de, alternadamente,
oferecer um horizonte distante, até onde se alongavam
sobranceiros os olhares-estávamos na crista da vaga-,
para logo de seguida nos sentirmos entalados entre duas
montanhas, como em vale profundo, numa altura líquida
à esquerda, outra altura líquida à direita, que infundiam
respeito.
Só o conhecimento histórico de que aquelas latas de
sardinha já vinham resistindo a isto desde anos atrás, nos
acalentava a esperança de continuarem garbosamente a
resistir. Mas é claro que nem sempre a missão obrigava
o pessoal a ter de aguentar. De uma vez que o comandante naval quis sair comigo, para a Terceira, em visita de ro-

tina, começámos a apanhar com água bem puxada por
vento ri jo, ponteiro , ainda não tínhamos virado a ponta
Oeste. O andamento em relação a terra diminuíra, mas
mantínhamos as rotações. O comodoro ia a meu lado, na
ponte baixa, e com frequência a água que batia nos vidros
nos privava de visibilidade exterior. As esperanças de melhoria desvaneciam-se com os quartos de hora que iam
passando. Pelo contrário, o mar tornava-se mais alteroso
à medida que nos afastávamos das alturas protectoras da
ilha. Não tenho dúvidas de que , na circunstância , qualquer de nós esperava do outro a deixa para alterar a situação. E pensei que a iniciativa poderia ser minha , ordenando, por precaução, diminuir as rotações. Mas não tardou
mais de dez minutos que a capitulação viesse. inteirinha
(e bem recebida) da voz autorizada do superior: «Oh
Sousa Machado, vamos masé para trás!»
De outra vez, sem comodora (portanto, sem ter mais
quem decidisse ... ), saíamos dum périplo da ilha de Santa
Maria onde cumpríamos alguns montes de sondagens de
batitermógrafo. Ao dobrar o extremo Nordeste, para rumar a Ponta Delgada, começou a discussão entre o mar
e o navio. a ver qual dos dois batia mais forte. Aí o céu
estava cinzento, o vento fresco , o mar cavado. As vagas
apareciam-nos de frente , como paredes de cimento, de
crista bem acima dos nossos o lhos, e abat iam-se, inundando todo o espaço de proa , desfazendo-se contra a pequena resistência da ponte, ficando ainda segundos após, a
escorrer pelos vidros, quais cortinas que não deixavam
ver mais nada. O navio empinava-se. Estremecia. Quando a água desaparecia dos vidros era para nos dar a impressão dum vácuo , dum poço à nossa fre nte, onde logo a seguir caíamos com fragor. E quando mal se esboçava um
recuperar da queda , quando parecia que nos íamos a safar , novo muro de cimento se erguia, alteroso, avançando
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inexoravelmente para nós, desafiando-nos para novo impacte , para um frente a frente onde tínhamos conciência
de sermos sem dúvida a parte mais fraca. E de novo nos
sentíamos como que a mergulhar , e a ser at irados para trás.
Ao cabo de uma hora as marcações para terra indicavam-nos não termos avançado prat icamente nada. Então
pensei que o anticiclone dos Açores era muito bem capaz
de estar a virar ciclone, e pedi ao imediato que desse uma
olhadela , em baixo, ao barógrafo. A resposta não demorou: «Caiu na vertica l, comandante!»
Resolvi voltar para trás , para a sombra da ilha , onde
o pequeno ancoradouro de S. Lourenço nos daria acolhedor abrigo. Naquelas circunstâncias, só havia que escolher enl re a dificu ldade de manobrar , por forma a nâo deixar o navio atravessar-se , dar o flanco às muralhas líquidas, ou aguentar o que viesse, com aquele descer brusco
da pressão. A manobra resultou. A uns quinze nós , com
rotações apenas para dez, rumámos ao conforto da pequena enseada, onde decidimos passa r a noite.
Pouco depois de fundear, o imed iato abeirou-se de
mim , com ar ligeiramen te comprometido. Havia bastante
difere nça de antiguidades (ele fora meu aluno na Escola
Naval) mas unia-nos uma amizade que nâo expl icava o
embaraço. Edesembuchou:
- Oh comandante, é que eu disse-lhe, há bocado, que
o barógrafo caíra na vertical. mas o que ele tinha, afinal.
era fal ta de corda ..
Claro que brindámos, nessa noite , á falia de corda do
barógrafo.
Sousa Machado ,
cup.·m.·g.

oMISTÉRlO DO NAVIO DE MOGNO

Quem descobriu aAustrália
Sobre este assunto , que temos vindo a tratar em números anteriores , recebemos uma carta do primeiro-secretário da Embaixada da Austrália em Lisboa , David
Dukes, que pelo manifesto interesse do seu conteúdo gostosamente transcrevemos:
14 de Março de /985.
Caros Senhores,
Em primeiro lugar gostaria de lhes expressar o meu
agrado pelos artigos publicados sobre o envolvimento dos
porlUgueses na de.fcoberta da Austrália. Trata·se de um assulIIO de grande interesse para os dois países. Embora haja
ainda muita controvérsia sobre quem foi o primeiro europeu que de.~cobriu as costas E e W da Austrália, exislem,
nô elllanto, poucas dúvidas de que foram os porlUgueses
os primeiros a explorar as suas águas, contribuindo grandemente para o conhecimento europeu acerca da Aus·
trália.
JUlltO o II. " I do bolelim« Terra Allstralis to Australia»,
Janeiro de 1985, ammciando uma importante conferência
internacional, na Austrália, em 1988, na qual serão apreciados variados assuntos, entre os quais o seu descobrimelllO e ocupação pelos europeus, ambos importantes
para Portugal. O boletim contém um artigo, sobre os mapas de Dieppe e o papel de Portugal no descobrimel/to da
Austrália, que julgo de muito interesse para vós.
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1988 será o alio do bicentenário da fixação europeia na
AuSlrália. Para o comemorar eSlão planeados vários programas, entre os quais a VÚiUl de grandes veleiros - '" Tall
Ships-Auslralia 1988».

O Governo convil/oll mllitos países, incluilldo ParIU·
g(ll, a mandar os seus navios de vela à Austrália com o ob·
jeclivo de comemorar e homellagear os exploradores de
várias nacionalidades ql~e se aventuraram nos desconheci·
dos mares australianos. Grã-Brelllnha, Estados Unidos da
América, Polónia, República Federal da Alemanha, Es·
panha, Japão e Nova Zelândia responderam já afirmativa·
mente, mas a lista dos parlicipanres deverá aumentar nos
próximos meses, podendo incluir, entreolltros, Colômbia,
Equador, México, Noruega, Venezuela, Brasil e Uniâo
Soviética.
Os veleiros visÍlarão um certo nlÍmero de portosauSlra·
{ianos ames de tomarem parte na regata de Hobart a Syd·
ney, em 26 de Janeiro , data do bicentenário da chegada da
primeira frota vinda de IlIglaterra. Durante as comemorações será chamada a atenção para o contributo dado à Aus·
trália pelas comunidades imigrantes, incluindo a crescente
comunidade portuguesa, e a conferência recordará que no
século XX, como 110 XVI, as histórias da Austrália e de
Portugal estão ligadas para sempre.

Filatelia
OS CORREIOS TEM UMA REVISTA
A maior parte dos portugueses

não sabe que os Correios emitem, há
cerca de três anos, uma revista men·

cn

sal. denominada «Revista
e
TLP" , que dá notícias daquela em·
presa, nos dois campos da Comunicação de que é responsável, tratando os diversos assuntos de maneira
adequada, ilustrados quase sempre
por bem elaboradas figuras, que fa·
zem dela um documento que consi·
deramos com muito interesse.
Não é uma revista filatélica, mas

porque tem tanlo a ver com os selos,
consideramos que deve ser lida pelos filatelistas que, tantas vezes por
desconhecimento dos mecanismos
daquele organismo público, não adquirem, da melhor maneira, o male-

rial para as suas colecções.
AS NOVAS EMISSÕES DE SELOS
PORTUGUESES
'986 - ANO INTERNACIONAL
DA PAZ - Talvez porque os conceitos de bravura e coragem tivessem
sofrido algumas alterações, os homens vão-se tornando pacíficos e,
cada vez mais , a ameaça da guerra
lhes causa maiores e mais justificadas apreensões.

'I
,~ -)·'. ~.
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,~ 75_
Preocupada com o insucesso daqu ilo que foi definido na Carta das
Nações Unidas - preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra
que por duas vezes no espaço da
nossa existência trouxe a humanidade indizlveis sofrimentos - a ONU
proclamou em 1982 o ano de 1986
como Ano Internacional da paz. Mas
a paz não pode ser vista como uma
palavra vã que as pessoas defendem sem sentir. Cada homem deve
ter sempre presente o que significa
acordar em cada dia com a certeza
de que os povos estão a entender-se. A paz tem de ser procurada no
relacionamento positivo entre os estados e os povos de todo o mundo,
com base na cooperação, confiança
mútua, compreensão e justiça.
Tudo o que seja capaz de sensibilizar os seres humanos de modo a
criar-lhes uma consciência bem viva
de que a guerra pode ser trocada por

• PÓlOS TERRESTRES - Extremidades do eixo
imaginário em torno do qual a Terra efectua o seu movimento de rotação ; o que apresenta a mesma latitude do
observador recebe o nome de «pólo elevado » enquanto
ao outro se chama «pólo abaixado» ou «mergulhado» .
Pólos da Terra.
•

POMElADO - Céupedrento.

• PONENT ADA - Golpe forte de vento de Oeste.
•

um conjunto de acções que conduzam à produção de mais pão, trabalho e amor, vale a pena ser desafiado. O selo, porque chega às mãos
duma muito significativa parte dos
habitantes do globo, é, na nossa maneira de ver, um veículo muito capaz
de chamar a atenção daqueles que,
por não terem sido directamente vítimas da guerra, desconhecem os
seus efeitos, ou os que, adormecidos
pelo entusiasmo de outros valores,
esquecem as consequências duma
possivel e incontrolável catástrofe .
Os CTT, entendendo o espírito
da decisâo da Assembleia Geral das
Nações Unidas, emitiram, a 18-2-86,
o selo que reproduzimos que pode
ser uma mensagem com suficiente
força para provocar em quem a receber uma breve reflexão sobre a necessidade de a nível individual se
adoptarem atitudes que na prática
transformem 1986 no Ano Internacional da Paz.
Se o selo é uma peça filatélica
com muito interesse de ordem humana, o carimbo de 1.0 dia de circulação, que nos parece representar
uma pomba, constitui um dos mais
vivos símbolos da paz entre os homens.
Marques Curado,
1."-(erI. 5G

• PONTAlETE - Haste vertical destinada a suportar
estruturas , aguentar embarcações varadas ou , quando
abotoada a uma verga, permitir manobrar pesos.
• PONTÃO - Navio desprovido de propulsão e que
fundeado ou amarrado num porto é utilizado como depósito, para amarrações fixas , etc.
• PONTE-CAIS - Construção de madeira ou cimento,
lançada da terra para o mar e destinada à movimentação
de carga e passageiros.

PONENTES-VentosdeOeste.

• PONTA-Pequeno cabo ; é mais uma porção deterra avançando pelo mar dentro.

• PONTE DE NAVEGAÇÃO - Superstrutura situada
perto do castelo de proa ou castelo central de onde se
faz a navegação e manobra do navio.

• PONTAL - Altura do convés sobre a quilha, tomada
a meio-navio.

cap.-m.-g. AN

S . Elpfdio,
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Polícia Naval- ao serviço da Armada
Lembro-me que um dia, no decorrer de uma conversa, defendi a tese de que os fuzileiros eram o produto
da junção feliz de dois elementos distintos que acaba-

riam por caracterizar e personalizar o militar anfíbio.
Eram eles os espiritos e os caracteres do infante e do
marinheiro.

Estes dois factores combinados e doseados acabariam por gerar aquilo que são não s6 os fuzileiros portugueses, mas os fuzileiros de todo o mundo. Somos Marinha, mas o nosso uniforme de trabalho de combate é verde; somos Marinha mas falamos de batalhões, compa-

nhias e pelotões; somos Marinha mas os nossos objectivos são diferentes. Por isso a nossa vida, enquanto organização, é diferente; por isso o nosso relacionamento interno e o nosso estilo de ser Marinha é, necessariamente, diferente.
Como todas as conversas-discussão deste tipo, creio
que não chegamos a nenhuma conclusão clara e definitiva.
Continuo no entanto convencido de que somos de
facto o produto dos dois elementos que nos geraram e
para os quais vivemos: o mar e a terra.
Mas, e para não nos perdermos em questões que são
necessariamente subjectivas e dificeis de concretizar,
eu iria apenas focar a atenção num aspecto especifico
dos nossos fuzileiros, aquele que talvez mais tenha a ver
com toda a Armada e que, por vezes, mais responsabilidade tem na transmissão para o exterior da sua imagem:
a Polrcia Naval.
Tradicionalmente o serviço de policia não é simpático
nem amável. Seja em que âmbito for, seja qual for a organização a que pertence, ser policia é, antes de mais
nada, ser algo antipático e que se deseja, de preferência,
longe. Compreendemos isso da mesma forma que compreendemos a necessidade da nossa existência. As nossas múltiplas missões (são tantas que se tornava fastidioso enumerá-Ias) exigem que frequentemente nos veiamos na necessidade quer de ser exigentes, severos e
rigorosos, quer amáveis, garbosos e simpáticos. E aqui
entra a tal combinação de elementos a que me referi no
início desta pequena prosa. Também na nossa forma de
ser polícia assumimos o tal espírito de infante e o .. humanismo .. marinheiro. Por vezes é dificil conjugar dois factores de naturezas tão diferentes e até antagónicas, mas
a verdade é que temos conseguido.
A qualidade do nosso pessoal, especialmente seleccionado para esta missão, tem garantido a diferença entre nós e as restantes policias militares. Não estamos a
tentar fazer comparações qualitativas, do estilo ser melhor ou pior. Nada disso. Respeitamos e admiramos os
nossos congéneres do Exército e da Força Aérea de
quem, aliás, temos colhido alguns ensinamentos e a
quem prestamos a nossa pública homenagem.
Afirmamos apenas que somos diferentes, porque lemos que ser diferentes e porque a nossa origem assim
odetermina.
Tão diferente que é lidar com um marinheiro america-
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Estandarte do Bata/Mo de Fuzileiros n. o
- Policia Naval.

..

_

,

Uma praça da Polícia Naval.

no .. com um grão na asa .. ou com um súbdito inglês em
idênticas circunstâncias! Que pachorra imensa é necessária para explicar a um marinheiro português que o cabelo é para usar curto e o boné é para colocar na cabeça!
São situações que. entre outras, nos vão formando e ensinando que a nossa função é, antes de mais nada, «ajudar a cumprir". Gostaríamos que todos os camaradas da
Armada nos olhassem, não como polícias de quem se
afastam, mas como militares a quem se podem dirigir em
caso de necessidade, de ajuda ou esclarecimento. O
nosso pessoal apenas espera ser útil e prestável. Por vezes teremos que ser mais rigorosos e enérgicos, é a nossa missão. Nunca a violência nos dará prazer ou a "participação" será o nosso objectivo. Serão utilizadas apenas em última instância.
Em tempos de alguma perda de valores éticos, morais e outros de carácter superior, no seio da sociedade
nacional, entendemos terem as Forças Armadas uma
responsabilidade ainda maior na manutenção interna
desses valores. Nós pugnamos por isso.
Oe forma que pretendemos ser sensata, honesta e simultaneamente .. arejada .. , modema e disciplinada, o
pessoal da PN anda na rua com o objectivo último de defender, dignificar e prestigiar a organização a que pertence e de que com orgulho afirma ser parte integrante: a
Armada. Que quando se encontrar um militar da Marinha
de Guerra portuguesa, com capacete branco na cabeça,
se saiba que se encontrou um homem bem formado, justo, e sobretudo, se encontrou um camarada de armas em
quem podemos confiar, seja em que circunstância for.
Loureiro Nunes,
cap.·ten.FZ

odr. Mário Soares,

Presidente da República
leito por sufrágio directo, realizado em 16de Fevereiro, o dr. Mário Soares é o primeiro Presidente
civil depois do dr. Bernardino Machado, deposto
eexilado pela revolução de 28 de Maio de 1926.
A investidura teve lugar na Assembleia da República ,
numa solene cerimón ia a que compareceram alguns chefes de Estado, primeiros-ministros ou ministros de países
amigos, bem como as mais altas individual idades nacio-

E
nais.

O acto começou com o compromisso de honra do pre-

si dente Soares, que sucede ao genera l Ramalho Ea nes,
para um mandato de ci nco anos. Nesse momento era içado o pavil hão presidencial no mastro do palácio ao mesmo tempo que uma bateria dava uma salva de 21 ti ros e
a banda da GNR executava o hino nacional.
Seguiu-se um discurso do presiden te da Assembleia
da República, dr. Fernando Amaral, que fez o elogio
dos dois presidentes -o cessante e o novo.
O dr. Mário Soa res usou entâo da palavra para fazer
o discurso da investidura, interrompido com freque ntes
aplausos, explanando o que vai ser a sua acção no mais
alto cargo da nação e saudando os representantes estrangei ros presentes e as forças vivas do país, especificandoas. Ao re ferir-se às Forças A rmadas, disse:
É o momelllO de preslar homenagem aos mililares de
Abril, sem a coragem e o patriolismo dos quais lIada leria
sido possível. Nâo esqueceremos nunca o que lhes devemos. E é tempo, igualmeme, de saudara instituiçâo militar
-as Forças Armadas- que, na sua hierarquia, profissionalismo, disciplilla e lealdade democrática têm contribuEdo decisivamente para consolidar, por forma que represema um grande exemplo, o rel!ime saído da vonlade 00-

o novo P,esidente da República, dr. Md,io Soare5, jura «cump,i, efazt!T
cumprir. a Comliruição da Rt!pública. À e5qut!rda, o Prt!sidenlt! ct5sanre, general Ramalha Eant!s, t! ao centro, o prt!sidenle da As$t!mblt!ia da
República, dr. Fernando Amaral.
pular. Às Forças Armadas, de que sou a partir de hoje, por
ineréncia, o comandante supremo, incumbe, constiluciona/metlle, o importante papel da defesa militar da República. Dotá-las das condições necessárias ao cumprimenlO
das suas missões, à sua modernizaçâo e reestruturaçâo, é
pois uma exigência nacional.
À entrada e à saída da Assembleia da República,
as honras mi litares fo ram prestadas por um força mista
composta por marinheiros-fuzi leiros, comandos e pára-quedistas.
M. do Vale,
d alm .

Uma das carac!t!rúlicas do novo Prt!Sidt!mt! pOrlugu6 é a 5ua pt!rmant!mt!
boa di5posiçãO t! afabilidadt!. Há an05, uaClamt!mt! t!m 25 dt! Maio dt!
/978, t!mba , cou no 5ubma,ino " Dt!1fim ~ , a 5t!U pedido, na qual navt!gou
submerso a 2{J() mt!/'05 de profundidade. Aqui o vemos. sorridt!nlt!,
acompanhado do CEMA dt! emão, almirante Sou/o CTUZ. Era primeiTo·minis/ro. Na f% vê·Si! também o mini5rro da Dt!ft!sa Nacional,
coront!t Firmino Migut!1 (foro " RA_ -I. "-5arg. CM Ramiro Magalhães).

N. R. - O d,. Mârio Alber/o Nobre Lopt!S Soare5 nasceu em Lisboa
no ano de 1924, /t!ndo-5eformado em Direito. t casado com a dr. · Maria
Barroso e pai de dois filhos. Dedicou-se desde bas/anle jovem ti polftica,
undo sido o principal lider do MovimelZ/Q de Oposição M U D e reprl'5l'n·
/ou POTlugal na Liga Internacional dos Direitos do Homem (foi-lhl' alri·
bufdo o prémio desta Liga em 1976). Preso ~ãrias ~ezes no pulodo da
ditadura, I'steveexilado em S. Tomé e em Paris, dondl' regressou Q Porlr/gal apÓ5 a re~olução de 25 de Abril de 1974. Posreriormente foi ministro
sem pasta e ministro dos Negócios Estrangeiros de alguns GO~·l'rn05 Pro·
visórios 1', por trés vezes, primeiro-milZi51'o de Govern05 Consri'ucio·
nais. Porescolha era, na ocasiâo da sua·l'll'içãO, vice-prl'sideml' da Iml'r·
nacional Socialis/a. É autor de diversas obrO!! IÍll'rd,ias dI' {ndoll' poUrica.
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HISTÓRIAS DE MARlNHEIROS

83-A Ilha da Salamandra
uma ida da "Sagres» velha a

N

o oficial encarregado da pilotagem, jovem tenente, era dos que não

Inglaterra, pelos princípios da
década de 30, com aspirantes

deixava passar oportunidade que se

em viagem de instrução, sucedeu
que um vento ponteiro do Norte obri-

das clássicas partidas de bordo, tan-

gou o navio a fazer um bordo bastante profundo nas águas atlânticas.

to mais dispondo, como era o caso,
de n6veis aspirantes inexperientes,

Tão profundo que o navio iria ultrapassar, numa determinada noite, os
limites da carta de navegação existenteabordo .

aclimatando-se, ainda, aos primeiros
embarques.
Na margem branca da carta geo-
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lhe afigurasse propícia à montagem

gráfica, até aonde prolongara já a

trajectória estimada da singradura,
desenhou a lápis, com o maior detalhe, os contornos caprichosos de
uma pequena ilha. Não faltava o relevo orográfico dos montes , nem a
abertura acolhedora das enseadas
abrigadas. E mais: traçara, ainda, os
sectores luminosos de dois faróis,
que a leste e a oeste se erguiam no
horizonte, na denúncia de riscos à
navegação incauta. Em letra maiúscula, bem desenhada, abrangendo
toda a largura do desenho, lia-se
"Ilha da Salamandra» . E feitos estes
preparativos foi-se deitar, não sem
antes recomendar ao pessoal de
quarto que o chamassem antes do
quarto de alva.
Uma vez a pé , de novo, dirigiu-se
para a casa de pilotagem, para onde
convocou os dois aspirantes escalados para serviço no castelo da proa.
Esclareceu-os, com detalhe, quanto
à falta da carta com a zona allântica
em que navegavam , razão da ilha
que desenhara na margem , baseado
nos elementos que extraíra do " Pilo!».
Tratava-se de uma ilha de formação relativamente recente, que aflorara de repente à superfície do mar.
Cientistas de todo o mundo vinham-se debruçando sobre o fenómeno. E
embora a ilha, naturalmente desabitada, se situasse fora das linhas
usuais da navegação, houve que assinalá-Ia, nas extremidades, com
dois faróis, na prevenção cautelar
dos perigos evidentes que apresentava. Anotou , no entanto, que localizando-se a ilha numa área atlântica
com um microclima «sui generis» durante a noite, a densidade atmosférica existente não era permeável à
propagação da luz normal. Houve,
por isso, que dotar os faróis - cuja
localização, sectores e alcances assinalou - , com luz negra, único recurso susceptível de vencer a dificuldade. Não se preocupassem, contudo. Na escuridão da noite, os raios
de luz negra eram perfeitamente visíveis, pois de tão densos se individualizavam em pinceladas periódicas
sobre o mar.

Acentuou , ainda, que embora a
vigilância da navegaçâo fosse da
responsabilidade do oficial de quarto, era sobre eles, em serviço na proa
do navio, que recara o pesado encargo de serem os primeiros a denunciar a presença de terra.
Só minutos depois de ouvidas as
badaladas dobradas das quatro da
manhã os deixou livres para seguirem directos aos seus postos, no receio de que trocas de impressões
mais demoradas com aspirantes, que
entravam e saiam dos quartos, pudessem fazer desmoronar as suas
teses cienlfticas.
Rendidos rapidamente os camaradas do castelo - já a resmungarem pelo atraso - , lá ficaram os aspirantes, cada um a seu bordo, verrumando com os olhos a noite escura.
A «Sagres» , de velame largo, colhendo um vento certo por estibordo,
lá ia seguindo firme na sua rota.
Soara no sino a pancada singela
das quatro e meia . E os aspirantes,
de olhos fixos, redobravam de atenção na esperança de detectarem a
luz negra dos faróis ausentes. Já por
vezes um, mais nervoso, numa visão, parecera-lhe surpreender um
facho escuro a destacar-se na negrura da noite. Mas logo o outro,
mais calmo, o desenganava.
Os minutos escorriam vagarosos, e as sombras profundas da noite
continuavam fechadas para essa luz
misteriosa que teimava em negar-se.

Apreensivos, resolveram telefonar
para ré a comunicar que nada se
descortinara até então. Calmo, o tenente recomendou que redobrassem esforços numa pesquisa mais
atenta. A ilha estava próxima, e o navio bem dentro do alcance dos faróis.
O perigo de encalhe não era hipótese remota. E desligou. Já os aspirantes, de vez em quando, se debruçavam à borda, de ouvido atento, na
ânsia de adivinhar a rebentação do
mar nas praias da ilha. Mas nem
olhos, nem ouvidos - órgãos humanos tristemente imperfeitos - conseguiam perscrutar proximidades de
terra.
Oe novo o sino de bordo acordou
os ecos da noite - desta vez com o
dobre das cinco. Pelos cálculos, pouco faltaria para o navio varar a ilha. E
nada. Os pobres olhavam-se numa
ansiedade. Já tinham instrurdo, em
termos simples, as duas praças vigias
do castelo nos mistérios da fuz negra, buscando, em marinheiros mais
antigos, uma colaboração mais experiente. Mas nenhum deles se revelara também capaz de vislumbrar,
até então, qualquer indício dessa vibração negra susceptível de ferir a
retina.
Lentamente, os primeiros alvores
começaram a rasgar as trevas persistentes daquela longa noite. Os aspirantes deram novos alentos a uma
atenção já exausta. Talvez que à luz
dúbia da manhã, que rompia, extinta

DESPORTO

(UAOACM), respectivamente. No
segundo escalão ganhou a equipa
do Arsenal do Alfeite (AA), ~eguindo
-se, por esta ordem , as da FFC e da
Escola de Fuzileiros (EF) .
É-nos muito grato verificar o
quantitativo de alletas que esla modalidade movimentou , assim como
os agradáveis momentos de entusiasmo e desportivismo que se viveram em alguns jogos .

BASQUETEBOL
Na primeira semana de Março
terminou o 1.0 Campeonato de Basquetebol da Marinha. Disputado em
dois escalões , movimentou 531 alletas distribuídos por 51 equipas.
No primeiro escalão foi vencedora a equipa da Força de Fuzileiros do
Continente (FFC) , tendo obtido os
2.0 e 3. o lugares as do Grupo n.o2 de
Escolas da Armada (G2EA) e da Unidade de Apoio aos Organismos da
Administração Central da Marinha

a luz dos faróis, se adivinhasse, finalmente, o perfil escuro da ilha esquiva . Mas o Sol acabou por apontar a
leste, e num horizonte limpo e deserto, não se avistava, em toda a valia,
nem relevo de terra, nem mastro de
navio.
Entregue o quarto, volveram à
casa de pilotagem , por ordem do encarregado. Este se mostrava feliz,
também ele livre de tanta preocupação. E logo explicou , numa seriedade cientifica, que decerto a ilha mergulhara de novo nas profundezas do
oceano, revertendo a essa Atlãntida
misteriosa de que decerto se destacara na efémera emancipação de
uma vida breve.
Instrutivo, e num prolongamento
sádico de uma partida saborosa, reteve ainda os aspirantes na cuidada
redacção de um «Aviso à Navegação» , a emitir pela rádio, no anúncio
oportuno do desaparecimento da
" llha.da Salamandra» .
Naquele dia, à hora do almoço,
espalhada que fora a nova dos faróis
de fuz negra, os pobres rapazes
foram alvo das gargalhadas impiedosas dos camaradas. Dos mesmos
que , não fora o capricho casual de
uma escala de quartos, também poderiam ler sido presa fácil do tenente
brincalhão ...
Silva Braga.
v/alm.

o IX Campeonato de Corta-Mato das
Forças Armadas . A Marinha participou nos cinco escalões, com um talai
de 52 atletas, os quais obtiveram
muitas e honrosas classificações,
que foram as seguintes:

~ ,

Pru~1S

II

"' "

,

Corta· Malo Curto

5.· 2.· 1.. 2.· 1.·

Corta-Maio Longo

3.· 2.· 1..

,..

2."

CORTA-MATO
A Guarda Fiscal organizou na
pista do Esládio Nacional, no Jamor,

Por equipas, a Armada obteve os
2.0 e 1.0 lugares nos corta-matos curto e longo, respectivamente.
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Resta-nos felicitar a Guarda Fiscal pelo empenho e eficiência que
demonstrou na organização deste
campeonato.

JUDO
Torneio Aberto A Força
Aérea organizou um torneio aberto,
ao qual a Armada compareceu com
16 judocas e uma equipa de arbitragem.
Os nossos judocas ganharam o
troféu em disputa, tendo sobressaído, nas suas categorias, os seguintes atletas: gr. V Sanches, 1.° lugar;
gr. FZ Domingos, 1. 0 Iugar; mar. R
Graça, 2.° lugar; mar. FZ Jesus, 2.°
lugar.

A nossa gratidão ao prof. Costa
Matos por mais esta brilhante actuação dos judocas da Armada.
Torneio de Inverno - O Centro
de Educação Física da Armada
(CEFA) organizou mais um torneio
de Inverno, dividido em duas jornadas. Na primeira, aberta a outros ramos das Forças Armadas e de Segurança, participaram 23 judocas. Registamos os seguintes vencedores
nas categorias respectivas: gr. V
Sanches, gr. FZ Domingos e mar. FZ
Brito.
Na segunda jornada, destinada
unicamente a judocas da Marinha
até 3.° KYU, destacamos os vencedores nas várias categorias: cadetes
Ezequiel, Vilas Boas e Loureiro de
Sousa e mar. FZM Caoelo.

Fase de um dos combates do Torneio Aberto de Judo (foto ..RA H

-

NATAÇÃO
Decorreu no CEFA um curso de
reciclagem para antigos monitores,
tendo como objectivo a sua credenciação como treinadores de natação
(4.° grau) pela Federação Portuguesa de Natação. Frequentaram este
primeiro curso 19 monitores, que ficaram aptos. Aos novos treinadores
de natação desejamos as maiores
felicidades.

PENTATLO NAVAL
A EF realizou o II Campeonato de
Pentatlo Naval da Marinha, ao qual
concorreram 22 atletas. Nesta segunda versão do pentatlo foram balidos alguns recordes, nomeadamente nas provas de obstáculos, cross
anfíbio e natação de salvamento. Foi
vencedor o mar. FZ Ninhos, da Unidade de Apoio de Fogos (UAF), com
3314 pontos. Mantém-se o recorde
estabelecido no primeiro campeonato e na posse do mar. FZ Araeira.

Rui Salta).

MARCHA
O G2EA organizou o I T omeio de
Marcha da Marinha. Prova de 15 quilómetros que fomenta a nível elevado o espírito de entre-ajuda, teve
como aspecto negativo o reduzido
número de participantes - 9 equipas.

Foi vencedora uma equipa da
EF, classificando-se nos 2.° e 3.° lugares as da Escola de Artilharia e da
Escola de Comunicações , respectivamente.
Atenção caminheiros! Contamos
convosco para o II Torneio de Marcha, no próximo ano.

Um dos concorrentes ao penlal/o naval execu·
la, na prova de marinharia, um lais de guia.

Por equipas, classificou-se em
1.° lugar a UAF, seguida pela equipa
do Batalhãode Fuzileiros n. 0 3.

REMO

A equipa vencedora da prova de marcha, em plena competição.
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O Comando Naval do Continente
levou a cabo a realização do 1.° Torneio de Remo em Botes da Marinha,
num percurso compreendido entre o
G2EA e a Base Naval de Lisboa. Alinharam, à partida, 29 embarcações,
tendo ganho a tripulação da Escola
de Mergulhadores; os 2. 0 e 3.° lugares foram obtidos por tripulações da
FFC.

TIRO

Campeonato Mundial Militar De 2 a 10 de Agosto próximo, a Força
Aérea organiza, na Base Aérea da
Ota, sob a égide do CISM (Cansei I

International du Sport Militaire), o
XXVI Campeonato Mundial Militar de
Tiro.
Participarão cerca de 35 palses,

com um lotai de 700 atiradores. A
«Revista da Armada .. deseja à organização e à equipa militar portuguesa as maiores felicidades.
Torneio Rádio Marconi - A
equipa de tiro do CEFA participou no
torneio em epigrafe, tendo obtido os
primeiros lugares, por equipas, nas
provas de pistola-ar comprimido e
pistola-grosso calibre.

Individualmente, 05 atiradores do
CEFA obtiveram as seguintes classificações: pistola-ar comprimido: 1.°,
cap.-ten. Allen; 2. 0 , cap.-m.-g. EMN
Neto; 3. 0 , sarg. Neves. Pistola-grosso calibre: 1.°, sarg. Neves; 2.°, cap.-m.-g. EMN Neto; 3.°, cap.-ten. Allen.

Torneio Federação Portuguesa de Tiro- A equipa do CEFA fez-se representar no torneio supracitado nas modalidades de pistola-livre,
pistola-pressão de ar, pistola-grosso
calibre e, pela primeira vez, em carabina deitado.
Nas provas de pistola, a equipa
do CEFA classificou-se sempre em
1.° lugar; individualmente, os seus
atiradores obtiveram os seguintes lugares: pistola-ar comprimido: 2.°,
cap.-ten. Allen; 3.°, cap.-m .g. EMN

Neto; 6.°, cap.-ten. Rua. Pistola livre:
1.0, cap.-ten. Allen ; 3.°, cap.-m.g.
EMN Neto; 4. °, cap.-ten. Rua. Pistola-grosso calibre: 1.°, cap.-ten. Allen;
3.°, cap.-m.-g. EMN Neto ; 4.°, sarg.
Neves. Na prova de carabina deitado, a equipa constituída pelos cap.-ten. Cancela, sarg. Alfaro, sarg . Esteves, cabo Balão e cabo Carvalho
obteve04.0 lugar.

Torneio Calvet Magalhães Neste torneio, na modalidade de pistola-livre, o cap.-ten. Allen e o cap.-m.-g. EMN Neto conquistaram os
1.0 e 2.° lugares, respectivamente.

Medeiros de Almeida,
t.o.ten.5EG

PARA A HISTÓRIA DOS POSTOS DA ARMADA

Os postos
de primeiro esegundo-tenentes
eode guarda-marinha {Iv}
uando foi criado o posto de capitão-tenente
nos fins do século XVII, estes eram geralmente oriundos dos capitães de infantaria que comandavam as companhias de soldados que embarcavam nos navios. Estas companhias pertenciam ao
Terço da Armada ou ao Terço do Estado da Índia.
Mais tarde, o «Regimento que hão-de guardar os
segundos capitães-de-mar-e-guerra e os capitães de
infantaria com exercicio de capitão-tenente, tenentes
e alferes de infantaria», de 24 de Abril de 1736, procurou instituir a formação de oficiais da Armada a partir
dos oficiais das companhias de infantaria embarcadas nos navios. Os seus capitães passaram a ser considerados como capitães-tenentes a bordo, para além
das suas funções de comandantes de companhia.
Os soldados faziam serviço de guarda a bordo.
Quando eram horas de entrar de guarda, o capitão-tenente ou o capitão de infantaria que estivesse de
quarto ia receber as ordens do comandante, o qual
lhe dava o santo e senha que era depois distribuído
aos sargentos de ronda.
De referir que o pessoal de manobra e os artilheiros eram distribuidos por dois quartos e os soldados
por três esquadras, todas com o mesmo número de
soldados, cabos e sargentos.
Segundo o regimento acima referido, o capitão de
infantaria, os tenentes e os alferes-de-mar-e-guerra

Q

deviam observar os astros com a balestilha ou o quadrante e possuir o quarto de circulo e o livro dos signos e declinação do Sol. Estes oficiais quando os
seus navios estavam em Lisboa frequentavam a aula
de navegação, possivelmente a que era dada pelo
cosmógrafo-mar na Ribeira das Naus.
Mas este processo de formação de oficiais da Armada não deve ter resultado na prática, e no tempo
do marquês de Pombal foram tentadas outras soluções para o problema da sua formação.
Na realidade, quandO Pombal criou o Colégio dos
Nobres, em 1761 , para além do curso de cultura geral,
foi previsto um curso de matemática com a duração
de três anos, que devia ser frequentado pelos alunos
que aspirassem a servir no Exército e na Armada. Todavia, este curso funcionou durante poucos anos, foi
frequentado por muito poucos alunos e acabou por
ser suprimido em 1772.
Alguns meses depois da fundação do Colégio dos
Nobres, a 2 de Julho de 1761, foi criado um corpo de
24 guardas-marinhas que eram equiparados a alferes
do Exército e tinham o mesmo soldo e insignias que
estes oficiais, e os uniformes só diferiam nas cores,
que eram as dos uniformes dos oficiais da Armada.
Estes guardas-marinhas, para além da instrução prática que recebiam a bordo, presume-se que frequentavam a aula de navegação, como foi estabelecido
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liuarda-marinha da Armada Real - ' 1761 (figurino pertencente a
um manuscrilo doAtquivo Hislótico Mililar, e que foi publicado no
nosso n . G 117/Junho de 81. na série de anigos . Evolução His!Órica
dos Uni/armes na Armada.).

para os capitães-tenentes e oficiais das companhias
de infantaria que embarcavam nos navios. Contudo,
cedo se reconheceu que a maioria deles não conseguiu adquirir os conhecimentos indispensáveis para
a promoção a tenente-de-mar. Este posto foi criado a
21 de Março de 1762 e a ele tinham acesso não só os
guardas-marinhas, como também outros oficiais que
tivessem dado provas de ter conhecimentos e qualidades para o serviço da Armada.
De referir que, a 30 de Julho de 1762, foi autorizada a admissão na Armada de mais doze tenentes-de-mar e dezoito guardas-marinhas Ilcom residência e
aula na cidade do PortO!!. Estes oficiais e ram destinados às fragatas que faziam a guarda-costa no norte de
Portugal.
Mas a falta de aptidão revelada pela maioria dos
guardas-marinhas levou à supressão desta classe em
1774. Foram na mesma altura criados os uvoluntários-exercitantes)), rapazes de doze a dezasseis anos que
embarcavam em numero de seis em cada fragata e
venciam como grumetes. Eram escolhidos pelos comandantes dos navios de guerra e pelo provedor dos
Armazéns da Guiné e Índia e praticavam nos exercicios e manobras de bordo. Os que demonstravam aptidão eram promovidos ao posto de sargento-de-mar-e-guerra que dava acesso ao de tenente-de-mar.
O posto de sargento-de-mar-e-guerra foi criado
em 1763, mas António do Couto Castelo-Branco já se
refere a este posto no seu livro «Memórias Militares».
publicado em 1707. Competia-lhes assistir à distribuição da ração, de dia e de noite. e davam o santo e senha aos outros sargentos de ronda. Em postos de
combate transmitiam as ordens do capitão-de-mar-eguerra. Além disso, deviam aplicar-se às manobras
das velas e à p ilotagem.
Todavia, este sistema inteiramente prático de formação de oficiais não se revelou satisfatório. Era indispensável uma escola em terra para fornecer os necessários conhecimentos científicos aos futuros ofi-
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ciais da Armada e aos pilotos das marinhas de guerra
e mercante . Este estabelecimento veio a ser criado a
5 de Agosto de 1779 e foi denominado Academia Real
de Marinha. As aulas era no Colégio dos Nobres. e o
curso matemático que habilitava para a marinha de
guerra tinha a duração de três anos. Terminado o c urso, os alunos faziam dois anos de embarque, sendo
depois promovidos a tenentes-de-mar ou a pilotos,
conforme o caso. Os alunos destinados a pilotos da
marinha mercante tinham um curso mais reduzido.
Em 1782 foi criada uma nova instituição destinada
exclusivamente à formação de oficiais da Armada : a
Companhia de Guardas-Marinhas, instituída por decreto de 14 de Dezembro daquele ano. Para ser admitido eram necessárias provanças de nobreza, e os alunos deviam ter catorze a dezoito anos. Também podiam ser admitidos alunos da Academia Real de Marinha que tivessem concluido o curso matemático com
prémio, mesmo de idade superior à estabelecida para
a admissão, mas neste caso era necessária dispensa
régia.
Mais tarde, pela reforma de 1788, o nUmero de
guardas-marinhas foi fixado em sessenta e criado o
posto de aspirante, sendo o número destes vinte e
quatro . A criação deste posto teve em vista seleccionar os candidatos a gua.rda-ma.r inha, pois eram imediatamente demitidos os aspirantes que não revelassem as qualidades necessárias para oficial da Armada.
É de salientar que os oficiais oriundos da Companhia de Guardas-Marinhas tinham preferência nas
promoções, relativamente aos não diplomados, a não
ser que estes se sujeitassem a um exame das matérias ensinadas na sua Academia, exceptuando-se
deste exame apenas aqueles cuja conduta, conhecimentos e prática de mar fossem sobejamente provados.
No princípio do século XIX o Corpo de Oficiais da
Armada tinha já um número excessivo de oficiais,
pelo que se tornou necessário restringir as admissões
na Academia dos Guardas-Marinhas. A admissão no
Corpo de Oficiais foi então limitada aos guardas-marinhas com o curso completo e os respectivos embarques: aos 4cvoluntáriosll da Academia Real de Marinha aprovados nas cadeiras do ramo militar da Academia dos Guardas-Marinhas; aos primeiros pilotos
com cinco anos desta categoria e aos engenheiros
construtores com o curso completo.
Mais tarde , foi criada a Escola Naval, a 25 de Abril
de 1845, que substituiu a Academia dos Guardas-Marinhas,
De referir que, por decreto de 16 de Dezembro de
1789, passou a haver, além de tenentes-de-mar, também segundos-tenentes.
Finalmente, o decreto de 9 de Outubro de 1796,
que fixou os primeiros quadros de oficiais da Armada,
substituiu a designação de tenente-de-mar pela de
primeiro-tenente,
Henrique Alexandre da Fonseca,
cap.-m.-g .
N . R. - Sobrtil a hiSlória dos POSloS de sargemos e praças ds
Armada, vidtil o artigo . 0 Corpo de Marinheiros_ publicado n o
n . G 44/ Maiodtil 75dtilsla Revista .

Re ortagem
ACIDENTE NUM EXERCíCIO
VITIMA CADETE
Em 28 de Fevereiro findo, num exer·
cício de descida do rio Uzcrc, no âmbito
das actividades externas do Corpo de
Alunos da Escola Naval, um dos boles intervenientes qua ndo efecluava a passagem do açude do Carneiro, com cerca de
50em de desn ível. próximo do Porto de
Vacas. concelho de Pampilhosa da Serra.
atra vesso u-se à corrente c ficou preso,
tornando-se impossível a sua remoção
imediata. Dessa situação resultou o embarque de água no bote , o que veio originar o abandono pelos seus ocupantes que ,
conforme o previsto. eram portadores de
colete de salvação c capacete de protecção.
Já muito perto da marge m, um desses
ocupantes, o cadete Mateus Félix. foi rctirado de dentro de água por vários camaradas, tendo-lhe sido de imediato ministrados os primeiros socorros pelo sargento enfermeiro da Escola Naval que se encontrava no local. Foi, em seguida, conduzido na viatura militar que apoiava o
exercício ao hospital mais próx imo, localizado nas Minas da Panasqueira, sempre
acompa nhado pelo enfermeiro que lhe

preslou o apoio possível. Acabou_no e ntanlo, por falecer _
O funeral ralizou-se no dia 2 de Março, em Vi la Nova de Tazém, concelho de
Gouveia, com missa ce lebrada pelo capelão da Escola N aval e com a presença de
vários ofi ciais, cadetes e todos os ca maradas do seu ano (Curso .. O . Carlos J,,).
No dia 6de Março foi celebrada missa
do 7. 0 dia na capela da Escola Naval . no
Alfcite, estando presentes, além de rami·
[iares e amigos, muitos elementos da
guarnição daquele estabelecimento de
ensino da Armada. Seguidamente, no gabinete do comandante da Escola, con tra-alm irante Fuzeta da Ponte , foi ent regue
aos pais, em cerimónia privada. a espada
que o cadete receberia em acto militar
que se efectuou no dia imediato.
O cadete do 4 .0 ano Rui Jorge Mateus
Félix e ra natural de Quicubungo, Angola , onde nascera em 14 de Ju nho de 1964,
e tinha-se alistado na Annada em 11 de
Outubro de 1982 .
(Colaboração do Escol(l N,w(lf}

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A PROPÓSITO
DE UMA DATA ...
No passado dia 22 de Fevereiro, o
Destacamento n."8 de Fuzileiros Especiais ( 1969-71) comemorou os 15 anos da
chegada a Lisboa após o cumprimenlo da
sua comissáo de serviço na Guiné .
Numa conjugação de esforços de uma
cquipa de antigos mem bros daquela unidade, liderada pelo seu ex-comandante,
consegui juntar fisica mente, à volta dum
sentimento, cerca de metade da sua guarniçflO que, pelo seu querer c determinação, SÓ tcvc em mente o cumpri men to do
dever.
Por limitações de ordem profissional
de uns, familiares e económicas de outros, não roi possivel que a totalidade daqueles que constituíram a unidade se associassem à singela, mas digna , cerimónia
comemorati va. Esta foi constitufda ... apenas,. pclo descerramento duma lápide no
Monumento ao Fuzileiro ; pela colocação
duma coroa de flo res em memória daqueles que deixaram o mundo dos vivos, em
serviço de campanha , acidente ou docnça, infelizmente não tão poucos como
isso; por um a missa, seguida de uma visita
à Escola dc Fuzileiros, ondc algu ns dos
presentes há mais de quinze anos não tinham voltado. Aíse fez uma projeeçãode

diapositivos da comissão e uma pas...agem
dum vídeo que resume a actual vida do fu zileiro , desde que assenta praça até à sua
passagem à disponibilidade .
A term inar toda esta sequência, não
poderia faltar o tradicional almoço de

Os /IIIligos
Fuziftiro.

m~mbros do

convivio que se prolongou pela noite dentro como que num esforço consciente de
reduzir este lapso de tempo de 15 anos a
um mero ONTEM.
Sabemos que muitas antigas unidades
de fuzil eiros comemoram datas significa-

DFEB, qut st nunirom nD EsCO/D dt Fu:i1tiros. junto do MonumtnlO DO
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tivamente suas. Com o apoio do Comando do Corpo de Fuzileiros. na generalidade, e da Escola de Fuzileiros , em particular, já que esta unidade é o berço inquestionável dos homens das espingardas cruzadas e da boina de âncora, desejamos
manter bem alto os valores nesla escol a
aprendidos.
A propósito de tudo islo, e olhando
um pouco mais para Irás, recordamos
uma oulra comemoração: pelos órgãos de
Comunicação Social - a maioria, pela
nossa Revista - alguns, ou pela Ordem
da Armada , poucos, todos os fuzileiros
souberam que cm 24 de Feverci ro de
1985, ao estandarte do Corpo de Fuzilei·
ros, o Presidente da República tinha imposto a mais alta condecoração nacional:
a Ordem Militar da Torre e Espada. do
Valor, Lealdadee Mérito.
Soubemos, posteriormcnte , que a cerimónia não fora pública nem previamente publicitada, e assim, todos aqueles fu-

A lápidedesurrada .

zilei ros que contribuíram para que a mais
alta condecoração nacional «nos,. fosse
atribuída, não tiveram a oportunidade soberana de vive r com a sua presença os
momentos de sublime ascetismo patriótico consubstanciado num pedaço de metal
que só a história dum povo valoriza e engrandece. Assim , a cer!eza que resta , é
que a condecoração que hoje o estanda rtc
nacional do Corpo de Fuzi lei ros ostenta
não é propriedade de alguns - é obra de

TODOS e assim permanecerá aos olhos
dos vi ndou ros.
No próximo mês de Junho. a Escola
de Fuzilei ros - o tal berço a que j~ nos
referimos - faz 25 anos que foi criada.
período de tempo que todas as institui·
ções, civis e militares. comemoram aberta
e serenamente, com orgulho e dignidade.
com solidariedade e coragem.
Os fuzile iros merecem-no pclo que foram. pelo que são e por aquilo que conseguem transmiti r a todos aqueles que.
transpondo pela primeira vez a porta de
armas de Vale de Zebro. adquirem o culto co nsciente do símbolo que é a NOSSA
BOINA .
Saibam hon rar tudo isto e a Armada
será prestigiada aos olhos do pais que a
aceita e enal tece.
(Colaboraçdodocup. -It·". FZ
Teiuira d/I Sil"a)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ACTIVIDADES DE UNIDADES
DDCNC
Em Fevereiro úl timo, unidades navais
cm patrulha nas águas sob jurisdição portug..:esa, da r..... ponsabilidade do Comando Naval do Contincnte (CNC). procederam à identificação de 182 embarcações
de pesca, vistoriando 160. doque resul tou
a autuação de 10 (sendo uma de nacionalidade espanhola) por pesca sem licença
ou em área proibida. uso/portc de artes
ilegais, doc umentaçáo irregular ou ausência de meios de salvamento. Em consequência foram apreendidos 3500qui los de
peixe c marisco diversos, cujo valor da
venda reverteu a favor do Estado.
Relativamente à salvaguarda da vida

humana no ma r. na repressão do contrabando ou cm outras actividades, as unidades dependentes daquele Comando tive·
ram diversas saídas de cmergência para o
mar a fim de acorrer a navios e embarca·
ções em perigo. aos quais prestaram a as·
sistência reque rida ou apoio próximo;
procede ram ao controlo dos esquemas de
separação do tráfego marítimo nas Ber·
lengas e nos cabos da Roca e de S. Viccnte
e tra nsportaram cerca de 350 mil quilos dc
carga vária, peTlencen tes 11 Marinha .
Exé rcito e Força Aérea. cntre o Continente e as RegiõesAutÓnomas.

••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
oCOMETA DE HALLEY:
PASSADO E PRESENTE
Sob o patrocínio do Ministério da
Educação c Cultura e da Armada, com a
colaboração da Associação Portuguesa
de Astrónomos Amadores, Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, Planetário
da Marinha e Universidades de Aveiro,
Coimbra, Lisboa, Minho e Porto, está
sendo realizado um conjunto integrado
de acções culturais ligados à passagem do
cometa de Halley.
Neste sentido. foi organizado na galeria do Planetário da Marinha uma exposição formada por duas partes distintas:
uma parte, inteiramente documental , intitulada "Como o cometa de Hal1ey foi
visto pelos nossos avós ( 1910)", constituída por uma colectânea de documentos,
realizada no âmbito da disciplina de Sociologia das Ciências, com a colaboração
dos estudantes da Faculdade de Ciências
e da Escola Superior de Belas Artes, ambas de Lisboa; a parte restante da exposição. versando o tema ,,0 cometa Hal1ey
no contexto actual das Ciências,., forma·
da por vídeos e diaporamas da autoria de
professores de algumas das universidades

26

ASfHC/o da inauguração da exposição docume11lal no Plalltlllrio da Marinha (foto _RA .. - Rui
Sal/a).

referidas sobre assuntos do domfnio da
Astronomia, Ciências da Terra , Biologia
e Química, além de expor material cedido

por embaixadas e outros elementos gráficos relativos aos cometas.
No dia 3 de Março foi esta exposição

inaugurada pelo ministro da Educação e
Cullura, prof. dr. João de Deus Pi nheiro,
no que foi acompanhado pelo almirante
Sousa Leitão , chefe do Estado-Maior da
Armada, tendo assistido personalidades
da Marinha e universitárias e representantes dos órgãos da comunicação social.
Na visita feita ao certame foram as entidades guiadas pelos responsáveis da iniciativa que rep resentavam a Mari nha, a Universidade do Minho c a Faculdade de
Ciências de Lisboa.
Na mesma ocasião, e na sala principal
do Planetário, o director deste organismo
cullural da Mari nha. capitão-cie-mar-e-guerra Cyme de Castro, proferiu algumas
palavras alusivas à ci rcunstância, tendo-se referido ao apoio da Armada a toda a
iniciativa. inclusive de ordem financeira,
ao que se seguiu uma demo nstração, por
um conferencista do Planetário, das possibilidades do equipamento na divulgação
da ast.ronomia.

A exposição esteve patente no Planetário da Marinha até ao dia 30 de Março
e nas Universidades de Coimbra (5 a 13
de Abril). Aveiro (19 a 27 de Abri l), Porto (3 a II de Maio) e estará exposta na do
Minho (Braga) (17 a 25 de Maio).
Fazendo parte da mesma di nâmica
cultural, durante todo o dia 12 de Março
teve lugar no Planetário um colóquio sobre «O interesse científico dos cometas»,
em que participaram confe rentes de várias áreas científicas (Filosofia das Ciências, Astrofísica, Ciências da Terra, Qufmica e Astronomia). Estiveram presentes
oficiais da Armada ligados à astronomia,
cadetes da Escola Naval c alunos de diversos cursos da Faculdade de Ciências.
bem como outras pessoas interessadas na
matéria. O colóquio tenninou por uma
mesa redonda que despertou vivo interesse na assistência.
(Colaboração do Planellirio da Marinha}

•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• • ••• • •••••••
JURAMENTO DE BANDEIRA
E ENTREGA DE ESPADAS

049. " CFORN que jurou bandtira (folo «RA» - Rui 50110).

o CFOSE de 1983185 que recebeuasespadas (folo «RA»- Rui Sal/a) .

Presididas pelo almirante Sousa Leitão, chefe do Estado-Maior da Armada,
e com a presença dos vice-chefes dos Estados·Maiores do Exército e da Força
Aérea, generais Firmino Miguel e Costa
Gomes, respectivamente, membros do
Corpo Diplomático e outras entidades civis e militares, realizaram·se na Escola
Naval, no Alfeite, no dia 7 de Março, as
cerimónias do juramento de bandeira do
49. 0 Curso de Formação de Oficiais da
Reserva Naval e da entrega de espadas
aos alunos dos cursos «O. Carlos I» e de
Formação de Oficiais do Serviço Especial
(CFOSE).
À chegada, uma companhia de cadetes prestou as honras da Ordenança ao almiranteCEMA.
Seguidamente, perante a formatura
do Batalhão Escolar, comandado pelo capitão-tenente 8andarra Franco, comandante do Corpo de Alunos. desenrolaram-se os números do programa: exortação aos cadetes, proferida peto capitão-tenente Branco Toscano, professor do
13.° grupo de cadei ras da Escola Naval;
entrega do prémio «Reserva Naval»; imposição de condecoraçõcs a militares da
Armada; leitura dos deveres militares e
da fórmula de juramento, encerrando
com o desfile do Batalhão Escolar.

• •••••••••••••••••••
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COMANDOS
DE UNIDADES NAVAIS

o segundo comandante Naval do
Continente, contra-almiran te Machado
da Silva, empossou os primeiros-tenentes
Fernando de Carval ho e Alves Moreira
nos car,gos de comandantes dos navios-patrulhas «5avc» e «Cacine», respec tivamente, cm cerimónias realizadas a bordo

destas unidades, no Alfeite, e m Março
passado.

Assistiram aos actos o chefe do estado-maio r do Comando Naval do Continente (CNN) e diversos oficiais.
(ColaboraçãQ do CNN)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COMUNHÃO PASCAL
Na capela da Escola Naval. no Alfeite, realizou-se no dia 12 de Março uma cclebração da peni tência com comunhão
pascal, a que presidiu o capelão-mor das
Forças Armadas. padre dr. Joaquim Cupcrlino, acoli tado pelos cape lão-chefe da
Armada, eapelão da Base Naval de Lisboa e capelão daquele estabelecimento
de ensino da Armada, padres Vaz Montei ro, Martins Gaio e Costa Amorim, respectivamente_

Participaram no acto, além do comandante da Escola Naval, conlra-almirante
Fuzeta da Ponle, oficiais, alunos, elementos da guarnição c pessoal civil da unidade.

A rene)(ão centrou-se no le ma ..Tempo de ser .. homens novos IUlando em es-

perança».

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ADIDOS NAVAIS NO G2EA

Os adidos navais do Brasil, Espanha,
Estados Unidos da. América, França, Itália. República da Africa do Sul, República Popular da China e União Soviética visitaram, no dia 14 de Março. o G rupo
n."2de Escolas da Armada. no Alfeite.
Após uma breve alocução feita pelo
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comandan te do Grupo de Escolas, capitão-de-mar-e-guerra Pires Dias. seguiu-se uma visita a todas as Escolase restantes
instalaçóes. após a qual se efectuou um almoço volante.
(Foro ~RA ~ ~ Rui Salra)

NAVIOS DE GUERRA
ESTRANGEIROS
No mês de Março findo, aportaram ao
Tejo, em visitas de rotina, o contratorpe-

o porto do Funchal foi visitado, cm
Fevereiro, pelos contratorpedeiros «Du-

deiro HMS «Glasgow» e a fragata HMS
«Alacrity», do Reino Unido, e o submari-

pleÍle,. e «Jean de Vienne», da Armada
francesa, e pela fragata HM$ .. Phocbe»,

no francês «Beveziers,., que e ram comandados peJos capitães-de-fragata P. Wheen
e J. McAnally e capitão-tenente Dufourd.

da Royal Navy. Eram comandados res-

respectivamente, e tinham, na totalidade,
487 oficiais, sargentos e praças de guarnição.

pectivamente pelos capi tães-de-mar-e-guerra M. Regnier e M. Monaque e capilão-de-fragata J. Rodley c as suas guarniçôes total izavam 698 oficiais, sargentos e

praças .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VISITA
DE CUMPRIMENTOS

o almirante Sousa Leitão, chefe do
Estado-Maior da Armada, recebeu no
seu gabinete, no dia 17 de Março, em visita de apresentação de cumprimen tos, o
almirante Baggetl Jr. , comandante supremo Aliadodo Atlân tico (SACLANT).
Este oficial general da Marinha dos
EUA encontrava-se, então, no nosso país
a convite do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general lemos Ferreira.

(FalO «RA. -cabo T Amalda Sá)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ODIRECTOR E ALUNOS
DA ESCUELA NAVAL DE GUERRA
EM LISBOA
Esteve em Lisboa, em Março passado, uma delegação de alunos da Escuela
Naval de Guerra, dc Espanha, chefiada
pelo seu director, vice-almirante Albert
Fcrrero. Esta visita inseriu-se no ãmbito
dos contactos e das deslocações regulares
que têm lugar entre aquela escola e o nosso InstitulO Superior Naval de Guerra.
No dia 10, o almirante Ferrero deslocou-se ao gabinete do chefe do Estado-Maior da Armada numa visita de apresentação de cumprimentos ao almirante
Sousa Leitão.

o vla/m. A/ber/ Ferrera (ii esquerda). acampa·
nhada pelo cap.-m.-g. Juan Viscasinl1tlS, adido
n~~a/ de Espanha em Lisboa (ã direi/a), na visi/a ao almirante CEMA (fOlo «RA. - Júlio
Ti/o).
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MORREU O . XANGAI.
Morreu o .. Xangai,., um cão que teve
honras de fO lografia numa capa desta Revista (n."ISl/Abril de 84). E podemos
acrcsccnl:H que e ra O mais premiado dos
exemplares da sua raça- Serra da Estrcla-existen tes cm Portugal.
Não será vulgar not1clar-se a morte
dum cão. E esse faclO só se justifica porque o .. Xangai,., pertencente à Escola de
Fuzilei ros, alcançou um palmarés a todos
os tÍlulos notável c, ao participar nas mais
variadas exposiçõcs, levou consigo a Ma·
rinha às diversas regiõcs do país (Santa.
rém, Vila Franca, Elvas, Coimbra, Gua r-

da, Estoril, Porto, Tomar. Algarve,
Abrantes c, obviamente, Lisboa). Não
que essas localidades descon hecessem o
nosso uniforme. Não que nessas localidades não houvesse gen tes que admirassem
c respei tassem a nossa Corpor:lção. Mas
sobretudo porque, em ac ti vidade tão dife rente da normal. a Marinha contribuiu
para a melho ria dc qU;llidade das raras de
cães nacionais. E ncsse sentido, o .. XangaÍ>. também foi um agen te do seu prestigio.
Nas mais variadas exposiçõcs caninas,
de que são dignas de destaque as internacionais de Lisboa. do Porto. de Coimbra
e do Algarve. o «Xangai» arrecadou 3 segundos luga res e 17 primeiros prémios na
classe de campeões. A par destes. mais 19

o .X(lflg(li~ tm 1984 ({0I0 .RA ~-I.~·m(lr. L Mdriodt' Carv(llho).
primei ros prémios especiais e 13 pri meiros pn!miosde raça!
Cerca de 20 taças e 30 medalhas douradas. juntam-se aos 21 diplomas de exct!leme e aos 35 certificados de aptidão que
o .. Xangai .. conquistou. Na Gua rd a.sola,
da sua raça, O .. Xangai .. foi o primeiro e
conquistou o primeiro prémio de adestra·
mento como cão de trabalho. Em 1983.
na Exposição Internacional do Estori l.
em concorrcncia com prat icamente todas
as raças nacionais e estTltngciras. o «Xa ngai» foi consideTlldo o te rcei ro melhor
exemplar.

Com este currículo não admira que o
.. Xangai.. tivesse granjeado a admiração
de todos. Quando morreu. a consternação
foi geral e não espantou ve r lágrimas nos
olhos dos seus tratadores.
É por tudo isto que a notícia da morte
dum simples cão. que no fundo não foi
simples entre os seus iguais. figura na nossa Revista. Como ficou dito. também ele
prestigiou a Marinha. Assim o consigamos todos os que a servimos.
rColllhoT/lçliodo cap. -{rag. SF..f'
S/llga/hl Soarts}

CRÓNICADOS ANOS SESSENTA

Afeiticeira do Tejo
LOIÔ nasceu h.i dezasseis anos. É ai ros.il. boni ta c
irrequieta. como quase todas as raparigas da ~ua
idade. Foi o cais que lhe ensinou a fa lar e lhe deu
cor;1 pele. O pai. o velho Bica. antigo camarada das fragatas que navegilvam rio-abilixo. rio-aeimil. na azáfama do~
[relf'.f e das marés. dedicou-se agora à venda de peixe. ali.
na lota. A mãe. a Ti Albina. j.i entrada na idade. passa
OS dias. sentada à ),UiI poria. ii cavaquear com as vizin has.
sem deixar de segu ir. com os ol hos aten tos. as diabrunts
dil filh:t: um autêntico diabo de saias! Embont pouco
Ictrad<l. não deixa de ser inte ligente. A Lolô é um:t jóia
rilnt nascida junto ao cais. onde o lodo não salpica ii SlL:t
virtuosidade.
No laborioso e s:tluwr palco da vida. logo que rompe
a manhã. os homens e mu lheres ensaiam os primeiros pllSsos pilnt a lu ta quotidianol. As varinas ajeitam ,IS canastras
à cabeça e lançam-se na descarga da areiil que vem nos
buques do Joflo Conde: um homem do marque de há muito se ded icll à venda do refcrido produl o arrancado ao leito do rio. lá para as band;ls de Vila Nova da Rainha e de
Sa lvateml de Magos.
Os barcos vão e voltam. O «Colê» tem por amlis o
João Lourençoc o .. Benfica» é governado pelo E lias: dois
murlozei ros que nunca voltaram a cara aos temporais do
Tejo.

A

30

Em tcrnl. os homens. depoi~ das m(/I(/(I('llI.~ til' bicho
em série. na casa do Antoninho ou na do Ma nuel Burrico.
figura popul:lr que font valente pegildor de lOiro~. ~eguem
panl o cllis. esperllnç:tdo~ na conqui),ta de um lugar ao ~ol
(1 trabalho. 0:-. que ('II1;a/l/lII. i:-.to c. ()), que entram na
contagem pllra ii de~carga d()~ barc()~ vindos de Li~boa.
tcm a certeza que nes:-.c d ia ii fome n,io os atormenta . E
0:-' ou tros que nfio foram contados. mio desa nimam. porque no di" seguinte pode ser dia ~im. O trabalho nem sempre abu nda. mas a vida n:io p:íra. c. enfiando uns copinhos no buxo. :tcabam. como de costume. dizendo mal de
tudo e de todos.
Na m"nhã seguinte. lá estflo eles no cais à espreita da
contagem. Potle ser 11m dia (h- S(io Pllllli/J(J. Esta é a frll~
pronunciada. quando vêem assomllr ao bico d,IS Torres
alguma das fragatas do Chico Paulino. an tigo arrais da
zona. hoje armador. com a exclusividade dos [reles de ferro pllra oSlIrmazéns do Vassa lo.
Por vezes. a coisa ca lha.
E ouvem-se grilOS de sa tisfaçfio: L á vem a tio Jaime à
[,ellll.'. llllllvegllr a lotlo o paI/o. OIlUl, (I segllir vem
meSl,e Al/lól/ io /-Iel/ rique, I.' wmbém a tio Tomé! ..

ti

do

Os homens. que ainda on tem se mostravam tristes.
ali menlam uma nesga de esperança: há trabalho. há pão.
hávida!. ..

telha no. por vezes carregadas sem respeito pela marca do
seguro.
Ali. fatlo dlim latirão dos bons ve/l/Os tempos! diz o Ti
Chico. quando começa a desenrolar o novelo das suas mi l
e uma recordaçõcs. As coisas corriam assim: os ba rcos de
carga e de passageiros. quando a act ua l ponte não existia.
atravessavam o rio. transportando milhares de veículos.
sob a orientação das firmas Borre lho & Susa na, Victor &
Silva. e ou tras. E a seguir. dando um pouco mais de corda
à convers... continuava. ab .. nando a cabeça: EftaJ firmas
I'iram correr o dinheiro para (J,f seus cofreJ, como os rios
correm l)(Im os OCelIllQ.\' .
Há quem dig.. que o T i Ch ico é o profe ta do cais . Ele
é um dos homens ma is 'lIltigos d .. vel ha zona ribeirinha.
N:io h:i um só dia que não venha ao cais sauda r o Tejo e
mat .. r saudades, sem pre lIcom pilll hado do bom humor
que transpori a na almu, Devi a ser de perder li cabeçll . nos
tempos cm que o ve lho m.. rinheiro levuYa I"!a sua emba rcaçfLo os ranchos de be las e azougadas raparigas que iam
mondar e ce ifa r para as propriedades da Compan hia das
Lezírias. dos Mouch:ios de Alhandra e Lombo Tejo. I-I aviu o rancho dasgllibéll,~ e o das campolle.HI,f. O pri meiro.
trazi.. gente dos lados dcTomare o segu ndo era composto
por naturais do Riba tejo.
É neste pormenor. con t.. do com ênfase. que aTi Ch ico, cuja idade ronda os 70. nos revela. com ar malicioso
e pensamento atrevido. a beleza e o aprumo das raparigas
que transportava: alegres. de olhos sonhadores, trajos
garridos e ... de cant igas na boca. Ainda saudoso. fa la-nos
de uma quadra que esvoaçava nas gargantas das moças do
rancho das g(úbélls.

E nem :-,cLJuer hâ tempo para corUlr "'/ Cll.çaCa alheia.
Está ••:-.scgurada urna sema n•• de féria. caso o tempo ajude. O c•• pataz Sa lda nha avisa que sflo precisos dois ternos
de homcns para a descarga: s:io trezentas toneladas de vigas de ferro que v;io passa r pelo dorso ca lejado daquel..
ge nte que veio ao mundo ••penase só para t raba lh.. r!. ..
Que import •• a dureza da carga. se o inte resse é o tra·
balho transformado cm di nheiro para pagar ao padeiro,
ao merceeiro. ilO senhorio e também pa ra uns copitos do
roxo ...
Ao cair da noite . Iii :-.eguem em grupo: o Marcelino,
o Ba!>ílio. o Orhlndo e outros. Nestas coisas nunca fa lta
o Serôdio. um bebedor de primeira. mas no fundo uma
boa alma. \Cmpre a reviver ii :-.ua história predi lecta: o ter,
cerlo dia. levado a:-. chocas par<! a corrida de toiros que
~ realizam na Moit ... Quando está pingado, a história é
~mpre a mesma ..
Dias depo;!> é a vez do .. Guilhermina Delgado» passar
cabos ii muralha: um dos barcos mais airosos que embelezam o Tejo e o cais de Vila Franca de Xira. Da casa do
leme. o mestre Ginja. irmão gémeo do Se ród io (no respe itante aos copos), já acena para a malta. É só atracar,
saltar em terra e toca a cumprir o programa do costume.
Oxalá que desta vez nãoc.. ia ao rio!.
Vi la Franca de Xi ra, foi em tempos , um risonho aglomerado de fart ura. No seu cais fizeram-se imensas cargas
de frula dc variadíssimas espécies de que a região é férti l.
A parle fronte iriça, denominada Cabo, era um importante entreposto. Ali apartavam embarcações do Inácio Cas-

Ó senhor arrais do burco.
Agora é que a maré Vii i boa:
Eu já fui arrais dum barco
De Santarém a Lisboa.
Recordações da vida. que lI in da pe rduram no coração
das gentes do Ribate jo ...
O cais de Vil .. Fra nca de Xira tem um período em que
a euforia não é madmsta. Nos meses que vão de Abri l a
Agosto. aos dom ingos. encostam ii muralha os barcos
.. Lisbonense» e «Rio Tejo», da Parceria dos V•• pores lisbonenses. com centenas de passageiros. O rapazio d •• vila
d.í-Ihe as boas-vindas, em desordenada gritaria, No meio
desta esfuziante manifestação est.i sempre a Loló. desca lça, de cabelos caídos, correndo qua l gazela. ou mergulhando decididamente nas águas tranquilas do seu rio.
Nestes dias ela é a grande atTilcção dos forasteiros: uns fotografam-na em série , outros prometem levá-Ia para o cinema. ou tros ainda. para a televisão e até para o teatro ...
Um amontoado de promessas em que a simp:itica rapariga da beira-rio não acredita, porque é inteligente demais
para não sonhar tão •• Ho.
De noite já a temos visto a contemplar us águas do
Tejo, como se delas estivesse enamorada ...
Foi neste mundo, onl triste, ora alegre. que nasceu c
vive a end iabrada Loló - A Feiticeira do Tejo!
Alberw MO/mio.
1·\·/ ...·lIIl1r

A

N. do A . - /mpirllllos " t$/11 cróniru. Si/"" Nunes .. }I)rg(' d·A..,fa
compustrum Ilmllcllllçuofflm (J mumo limlo.
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* ÀPERSPiCÁCIA DO LEITOR
VOCÊ

E AUTO-SUFICIENTE?

~~
~
A

B

c

8.

9.

10.

1. Qual dos três simbolos define
melhor a sua personalidade -

A,Boue?
2. Se lhe proporcionarem viver sozinho durante seis meses num

farol: (A) agradava-lhe a ideia;
(B) acha que .. seria capaz de

11 .

trepar pelas paredes .. no fim de

poucos dias; (C) a experiência
não lhe interessava de modo algum.
3. No que diz respeito a primeiros
socorros, você: (A) nunca rece-

beu instrução alguma; (8) tem
aprendido com outras pessoas;
(C) tirou um ou mais cursos d\.,
primeiros socorros.
4. As circunstâncias forçam-no a
mudar para novo tipo de traba-

lho pior remunerado mas que

ANALISE

oferece melhores perspectivas

Número de pontos:
1-(AI,5;(8I, 10;(CI, O.2-(AI,
la; (el, O; (CI, o. 3 - (AI, O; (81, 5 ;
(CI, la. 4 - (AI, la; (81, 5; (CI; o. 5
- (AI, 5; (81 la; (CI, o. 6 - (AI, la;
(81, O; (CI, 5. 7- (AI, 3; (81, la; (CI,
o. 8-(AI, la; (81, 3; (CI, o. 9- (AI,
la; (81, O; (CI, o. 10 - (AI, la; (81,
5; (CI, o. 11 - (AI, O; (81, la; (Ci, o.
12-(AI, /0;(81, 3;(C). o.

de futuro. Você: (A) encara a
mudança com oportunismo; (6)
será capaz de adaptar-se se
não forem exigidas aptidões
muito acima das suas; (C) fica
em pânico e procura o auxflio
dosoulros.
5. As pessoas oferecem conselhos com muita facilidade. Você :
(A) não liga nenhuma ao que lhe
dizem; (B) usa os que se adaptam às necessidades; (C) segue
quase todas as sugestões.
6. Surge um desgosto na sua vida.
Você: (A) encara de frente a situação e tenta resolvê-Ia por si ;
(B) refugia-se no álcool ou nas
drogas; (C) pede ajuda a outras
pessoas, contando-Ihes a sua
infelicidade.
7. Quanto àquilo que você sabe e
não sabe fazer bem, você: (A)
nunca se preocupou muito com
isso; (B) tem ideias concretas
sobre a maneira de desenvolver

32

12.

as suas possibilidades; (C) só
sabe ver as suas deficiências.
Em assuntos financeiros, você:
(A) coloca em segurança e a
render o seu .. pé-de-meia» ; (B)
entrega os seus assuntos de dinheiro a outra pessoa; (C) está
quase sempre em dívida.
Na sua rotina diária, você : (A)
desempenha com eficiência as
suas tarefas; (B) é descuidado
quanto aos métodos; (C) precisade auxilio constante.
Numa emergência, você: (A)
sabe exactamente o que há-de
fazer; (B) conhece alguém que
lhe pode dar auxilio imediato ;
(C) procura desesperadamente
auxilio.
Na rotina rotina de todos osdias ,
você : (A) precisa que lhe lembrem com frequência as coisas
que deve fazer; (B) raramente
esquece alguma obrigação ; (C)
não sente responsabilidade
para com os outros.
De maneira geral, você : (A) tem
uma ideia clara do que faz e das
razões porque o faz; (8) limitase a seguir uma habituação ; (C)
segue sempre as directrizes de
outras pessoas.

CLASSIFICAÇÃO
90 a 120 pontos : Você é realmente auto-suficiente. As suas motivações partem da sua própria iniciativa ,
é seguro de si, e raramente se sente
descontente consigo mesmo. Infelizmente, parece às outras pessoas
desprendido e indiferente.
50 a 88 pontos: Você deve reavaliar-se e valorizar-se. Em muitos casos, a perguiça de tornar-se independente fá-lo encostar-se aos outros como suporte.
Oa 48 pontos: Você depende de-

a

(SoIuç6es napag. 34)

masiadamente dos outros. Experimente fazer alguma coisa sozinho e
depois pratique até se habituar.

••••••••••••••••••••

* XADREZ

Depois de sacrificar uma peça,
as brancas conseguiram esta forte
posição de ataque. Nela com contundente manobra, estão em condições
de forçar um rápido final. Qual é o
plano ganhador?

As bancas jogam e ganham.
Tempo médio de resolução:
1. as categorias: 9 minutos.
2.85 categorias: 13 minutos.
3. 8 5 categorias: 16 minutos.
Iniciados: 21 minutos.

Armando Romão (Feijó)

••••••••••••••••••••
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BRíDEGE
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.
OESTE
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V10532

."
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+ 10 B 7 6

NORTE

SUL
•
•
•

LESTE
•

R 8 4

•

R 04

· 7543
+ OV5

A0732
A 6
A R6 2

+"

Problema composto há cerca de
43 anos pelo húngaro Robert Darvaso Apresenta not6rias dificuldades
e provavelmente «quebrará a cabe·
ça» de muitos leitores.
Sul joga 6 espadas e Oeste sai
com o 6 de paus. Como deve jogar o
declarante para cumprir o contrato
contra qualquer defesa?

*

*

PALAVRAS CRUZADAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12

CRUZADA INGLESA
1

HORIZONTAIS: 1 - Cabo náutiCO de três cordões ; antiga embarcação de vela e remos. 2 - Sobre;
peça de madeita para atochar o mastro; morder na isca (o peixe) . 3- Motivo; aperta com nó; irmão do pai ou
da mãe; pai do pai ou da mãe. 4 Renque; perlodo de tempo assinalado por um facto importante ; oferecer.

HORIZONTAIS: 1 - Antigo distrito de Angola; mastro. 2 - Ataque;
caos (fig.) ; mês do antigo calendá-

rio sírio. 3 - Tagarela. 4 - Mau
cheiro ; nome masculino ; artigo
(ant.). 5 - Tanque; fachadas. 6 Armadilha ; toma apontamentos. 7Nome de mulher; proceder. B - Disparas ; única; magnete. 9 - Planeta
do sistema solar. 10 - Navegação

(prel.); esquerda de recibo ; nota musicaI. 11 - Leprosos ; transpira.
VERTICAIS: 1 - Chocalhar ; si·
nal gráfico. 2 - Abalar; tempero indiano ; perversa. 3 - Instrumento
musical (pt). 4 - Bário (s.q .); carta
de uma só folha ; fruta do conde. 5 -

Silêncio; peneirar. 6 - Pároco; elimino. 7 -

Aptidão; navegas. 8 -

Do

lado do vento; pequena ; dureza

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*

* CONCURSO N.' 176

(Sorteio de um prémio entre as respostes
certas)

••••••••••••••••••••

MOSAICO

ARITMOGRAFIA

5
6
7
8
9
10

5 - Herdeiro; cobrir de nata. 6 11 ~jj:t:í:±±±±±±t~
Carta de jogar; grisalha; navegar 12
(fig.) ; o espaço aéreo. 7 - Mulher
encorpada (pop.); poente. 8 - Indi- erguer (por meio de roldana e corviduo da raça árica; rumo; acrescen- das} ; adiciono. 6 - Larva que se cria
tais. 9 - Forma antiga e popular de nas feridas dos animais; a parte larga
peixe; ama apaixonadamente; uni- do remo; dá pressa a ; aqui. 7 - Rádade das medidas agrárias equiva- dio (s.q .); barco de transporte nos
rios de Goa ; nome masculino; chefe
lente a cem metros quadrados. 10 livro de notas para cada dia do ano; etíope. 8 - Falto de honra e de verconjunto das barbas de uma pena ; gonha; guarneço com arame. 9 grito aflitivo. 11 - Copo alto de leite Nome de duas peças curvas que forcom pouco café (gir.); quarto de dor- mam ângulo e entalham no contracamir. 12 - Argolas; barco com motor daste do navio; atacador; condutor
de palanquim na India. 10 - Mau
accionado a gasolina.
VERTICAIS : 1 - Pancadas com cheiro; ceder gratuitamente ; nome
o remo; cabo náutico que serve para de mulher; nome de homem. 11 carregar as testas dos papa-figos. 2 Purificar, empunhara; pref. latino ou
- Ofereces em sacriflcio; segurar grego com o sentido de para cima. 12
com prego. 3 - Individuo do povo ; - O amor carnal ; barco empregado
monarca; cameiro novo. 4 - Nome na pesca do anzol.
feminino; protege; anãs. 5 - Bens
MINDOGUES
que a freira levava para o convento ;

(fig.). 9 - Instrumento para medir o
tempo. 10 - Aqui ; língua antiga dos
romanos ; serra portuguesa. 11 Panela; curaria.

*

2
3
4

DAMAS

Destas 25 silabas forme dois
versos :

.•
-00

-sa-

pe-

j•

06

Dá-nos
~

ores
25."
in-

•

os

,,-

'"'

..

-

-'e

-ml-

Complete os espaços em branco
com os algarismos correspondentes
aos cálculos aritméticos a que respeitam os totais mencionados na coluna da direita e na linha de baixo.

As brancas jogam e ganham.

••••••••••••••••••••

*

PROVÉRBIOS
METEOROLÓGICOS

Relativos ao mês de Maio:
(SoIuçAono n.- 178)

Maio couveiro,
não é vinhateiro.

••••••••••••••••••••
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Guarda para Maio o pão tremes,
e não Ocomas nem Odês.

se vo-lo pedirem , dai-o.

"
Água de Maio, pão"para todo o ano.
Maio hortelão, "

Quem em Maio relva,
não tem pão, nem erva.

muita palha e pouco pão.

Maio pardo e ventoso
laz o ano mui formoso.

No mês de Maio,
come cerejas ao borralho.

"
"

"
Enxame de Maio, "

dã-o a quem to pedir:
o de,Abril guarda-o para ti .

"

Maio pardo, ano claro.
Maio pardo,
faz o grão grado.
O peixe de Maio,

"* CRUZADA INGLESA

"

Maio pardo,
Junho claro,
lá-lo o lavrador honrado.

"

(Do um cadorno do falecido comodoro
Flaeschon de Mendonça)

•• ••• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

SOLUÇOES
"* XADREZ
I .Td71 ,Cxd7 (Se 1 ... , Oç8
2.Txe7 +, Rxe 7 3.0g7++ xeque
mate) 2.Txd7,Dç8 3.Txe7 +!, Rxe7
4.Cd5+!, e as negras abandonaram,
pois se, 4 ... ,Ad7 ou 4 ... ,Ae8
5.0e7++ xeque mate e, se 4 ... ,Af7
5.0e7 + ,Ag8 6.Cf6 + + mate.

••••••••••••••••••••
"* PALAVRAS CRUZADAS
HORIZONTAIS: 1 - Bie ; cadarço. 2 - Ar; babel ; Ab. 3 - Falados.
4 - Aca ; Abo; el. 5 - Lago; alas. 6
- Arola; anota. 7 - Rita; agir. 8 Le ; una; imã. 9 - Saturno. lO - 1m;
talão ; mi. 11 -Lazaros; suas.
VERTICAIS : 1 - Badalar; til. 2Ir; caril; ma. 3 - Fagotes. 4 - Ba;
ola ; ata. 5 - Cala; ular. 6 - Abade ;
anulo. 7-0edo; aras. 8-Alo ; anã ;
00. 9 - Relogio. 10-Ca; latim ; Mu.
11-0ba; sararia.

••••••••••••••••••••
"* DAMAS
<D ...

<ID
~

@)

IID
@

Brancas
22-26
20-23
4-7
6-11
11-18-27
15-22-29 =

Pretas
29-22
32-19
12-3 =( D)
3-17-26
30-23
O, e ganham.

••••••••••••••••••••
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HORIZONTAIS: 1 - Rizadura;
galé. 2 - Em ; enora; picar. 3 - Mar;
ata; tio ; avo. 4 - Alea ; epoca; das. 5
- Oaiji ; anatar. 6 - As ; ruça ; arar ;
ar. 7 - Pedaço; acaso. 8 - Aria;
rota; adis. 9 - Pexe; adora ; are . 10
-Agenda ; rama ; ai. l1-Galão;camara .12 -Aros ; gasolina.
VERTICAIS: 1 - Remadas ; apaga. 2 - Imolas; pregar. 3 - Ze; rei ;
reilexo. 4 - Ana ; ajuda ; enãs. 5 Dote; içar; ado. 6 - Ura; pa; açoda;
ca. 7 - Ra; tona; ato; raso8 - Picaro; aramo. 9 - Gio; ataca; amaI. 10
-Aca; dar; ada; ari . 11 - Lavar; asira; ano 12- Eras: groseira .

"* BRíDEGE

••••••••••••••••••••

Sul faz a vaza com o A e prossegue com A de ouros, ouro e corte, e
V de espadas. Leste , jogando da melhor maneira, cobre com o A e Sul, jogando o A, entra no morto com o 10
de espadas e joga o V de copas para
a O e o A. É esta a situação a sete
cartas:
SOMn

"* ARITMOGRAFIA
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Sul faz duas voltas de trunfo descartando copas do morto, enquanto
Leste e Oeste são ambos obrigados
a conservar as suas duas copas.
Apresentam-se duas possibilidades :
a) Oeste descarta dois ouros (e
Leste um pau): Sul faz o último trunfo, descartando copas do morto;
Oeste descarta um pau mas Leste
está em dificuldade porque, se deita
o último pau, Sul pode realizar a passagem ao 10; se descarta ouros apura o 6; e se, finalmente, deixa o R de
copas isolado, Sul entra no morto
com o A de paus e dá-lhe a mão em
copas, forçando-o a jogar sob a forquilha dos ouros.
b) Oeste descarta dois paus (e
Leste um ouro): Sul joga o R de ouros: descartando paus do morto e
continua com o A de paus e pau cortado. Sobre esta última vaza, Oeste
é obrigado a descartar uma copa
par conservar o controlo nos outros .
Sul prossegue com o 6 de copas
para o 9, o 1Oe o R de Leste que lica
só com o 4 de copas para o 5 do
morto .

Horizontais
7+3 - 1= 9
4+3 - 2=5
6+ 3- 1= 8

Verticais
7+4-6=5
3+ 3+ 3= 9
1+ 2-1=2

••••••••••••••••••••
"* CONCURSO N.' 174
Se e for a distância entre os dois
pontos do rio, VII a velocidade do nadador e Vc a velocidade da corrente,
como e = VI teremos:

e = (VII - vc) 15
(VII + vcl 5

e=

se eliminarmos o e entre as duas
equações, obtemos
(VII - vcl15= (VII

+ vc)5

o que conduz a
Vn
V< - -2-

se substituirmos Vc numa das equações apresentadas, obtemos

e = (VII + V;) 5

=

~

v" x 5

ou seja

e=vn x7,5
o que quer dizer que se não houver
a corrente Vc o tempo necessário
para efectuar o percurso e será 7,5
minutos.
VENCEDOR:
Cap.-Irag. Nunes Marques. Direcçãoda Fazenda Naval.

Fotografias antigas, inéditas ou curiosas

/
/

Guarnição de oficiais do cruzador «Vasco da Gama» , na
I Grande Guerra (1917).
Sentados , da esquerda para a direita: I."-ten. MN Lucas do
Couto, I,O-ten. AN Ivens Ferraz, I."-te n. Gonçalves Queirós,
cap.-frag. Leote do Rêgo , 2. 0 -ten. Antó ni oJosé Martins, 1. 0 -tCI1.
Coelho de Magalhãcse glmar. Alves Leite.
De pé. da esquerda para a direita: 2. 0 -ten. EMQ Soares de
Mesquita, 2. 0 -ten. João Cape lo , 2. 0 -ten. Sousa Ventura, g/mar.
Mota, 2."-te n. Costa Cabral , 2. 0 -ten. Tomé Rafael , g/mar. Teófilo Ribeiro. g/mar. Botilheiro, 2 ..,-tel1. EMQ Nunes, 2. 0 -ten. AN
Pinheiro, 2. 0 -tel1. EMQ Pereira Bastos, glmar. Gomes Barbosa
e2 .o· ccn. Augusto Machado.
M. Horra,
.mrg. ·aj.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A Bandeira da República (IV)

(V;d"rt;g,n,n o 1731F•• d.86)
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5 Nota de Abertura
Espectáculo
degradante
J

á não é a primeira vez que abordamos o assunto. Mas, como os nossos apelos não têm encontrado eco,

voltamos a ele.
Antes, porém, devemos declarar, com
toda a convicção, que temos apreciado, e
nos regozijamos, com o que de bom a Cã~
mara Municipal de Lisboa está a fazer
pela cidade. A Rua do Carmo, que tanta
tinta fez correr, e tantas criticas acerbas
provocou, está, a meu ver, uma beleza. O
aterro que está em construção em frente
do Edifício da Marinha, junto ao rio, vai
ser certamente um logradouro magnífico,
o primeiro passo para levar a população a
olhar o Tejo, um dos mais famosos rios do
Mundo - ou não fosse dele que partiram
os navios dos Descobrimentos.
Aplaudimos, na devida altura, a fazemo-lo agora novamente, as modificações
introduzidas no trânsito, na zona da Bai·
xa, e, bem assim, o terem sido reservadas
algumas ruas, só para peões.
Tudo isto nos leva a esperar muitas e
boas coisas mais, em prol desta cidade·
·jardim, sem dúvida, uma das mais belas
da Europa.

Paço, da Rua Augusta, etc. Vamos à pri·
meua:
Proposit adamente, esperei a Primave·
ra para confirmar aquilo de que eu tinha
quase a certeza. O estado verdadeiramente deplorável em que se encontra o
respectivo arvoredo. É certo que há ali,
ainda, árvores frondosas, mas tamb~m é
certo que há dezenas a pedir substitui·
ção. Desci·a hoje a pé, que assim é que se
vê bem, e fiquei desolado.
Estou a ver multiplicarem·se - mais
uma iniciativa louvável da CML - as
esplanadas na Avenida. Elas vão ser,
certament e, no Verão, locais privilegia·
dos para alfacinhas e turistas, nacionais
e estrangeiros, passarem umas horas de
lazer. Só é pena que, nalgumas delas,
tenham que o fazer à sombra de guarda·
-sóis de praia, porque as árvores que as
cobrem estão raquíticas, completamente
secas, ou em vias disso . Muitas, erguem
os seus ramos ressequidos ao céu, como
que a implorar:. por amor de Deus, tirem·
·nos daquI, p orque e stamos mortas ... e os
mortos ente rram·se !

Mas .. . e aqui retomamos o assunto
desta nota, há coisas que não podem
esperar e têm de ser feitas quanto antes.
É o caso da Avenida da Liberdade, do Ros·
sio, do Parque Eduardo VII, do Terreiro do
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Navegadores eMarinheiros (3)
T

e na face direíta os dizeres: 5. ° Centenário da Descaber-

ínhamos gisado um esquema para esta série de

artigos no qual se linha em conta uma sequência
que nos parecia lógica. Contávamos então que as
respostas aos nossos pedidos de elementos fossem da·
das com certa brevidade, oque não está a acontecer. Assim, desistindo desses intentos, vamos publicando o que
nos for chegando às mãos para não se perder o fio à

meada ...
Escolhemos para hoje um navegador dos Oescobrimentos, um marinheiro da I Grande Guerra e um oficial
das forças navais do nosso antigo Estado da índia. Todos eles são dignos da admiração, estima e veneração

dos portugueses.

Monumento a Diogo Cão

I

ta da Fozdo Rio Zaire. 23-3-1983.

Tanto a estátua como as letras na peanha são de
bronze . A inauguração deu-se em 1954, e foi seu autor
o escultor Canto da Maia.
Diogo Cão, como se sabe, foi um dos grandes navegadores portugueses do século XV, o primeiro a alcançar
.o Zaire e a percorrer a costa de Angola. Num prédio existente na Rua Carvalho Araujo. na sua fachada principal ,
há uma placa em mármore branco com a seguinte inscrição: Segundo a tradição nesta casa nasceu Diogo Cão
escudeiro da Casa de D. João II que de 1482a 1486descobriu e explorou a costa ocidental de África desde o rio
Zaire à serra Parda. A Cãmara Municipal de Vila Real e
a Casa dos Estudantes do Império mandaram pór esta
placa no terceiro centenário da reconquista de Angola 1648-1948.

Situado na praça que tem o seu nome, em Vila Real,
consiste numa estátua do navegador com a altura aproximada de 3 metros, sobre uma peanha de granito, em
forma de paralelipípedo, com a largura de 1,5 metros e
a altura de 2.
Diogo Cão tem o braço direito apoiado na espada desembainhada, segurando com a esquerda, contra o corpo, um instrumento náutico da época.
Na face anterior da peanha, a legenda A Diogo Cão,

Situado no jardim da vila de Alenquer existe um monumento em sua memória, constituldo por um busto assente em pedestal paralelipipédico, de pedra, no qual estão gravadas as seguintes legendas:

MOII/J1'n6nro 80 nsvegador DIogo CAo, em Vila Reaf.

Monumento ao comandante Oliveira ti CerT1lO, em Alenquer.
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Monumento a Jorge Manuel Catalão
de Oliveira e Carmo

Monc.rnento ao mMinhfIim Eff!lJotâ,.".,., ". ~ dtI VMDn.

Na parte da frente do monumento, em letras de bronze: Exortação dirigida aos marinheiros: .. Marinheirosl
Pela Pátria querida até ao último homem, até à última
bala e até à morte!»
Medalha de ouro de Valor Militar, com palma, por
invulgar nobreza de carácter e excepcional coragem.

.5-8-62.
Grau de comendador da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. 1-9-62.
Promovido pordistinção a capitão-tenente. 11-4-63.
Na parte da frente do pedestal: 2. o.tenente da Armada, Jorge Manuel Catalão de Oliveira e Carmo. Teve
morte heróica no dia 18-12-1961. Comandando a lancha
.. Vega ... nas águas de Dio, em combate, contra a União
Indiana. Homenagem da CAmara Municipal de Alenquer.
Agosto de 1962. E na parte de trás do monumento: Por
forma que não desmerece comparação com os vultos
heróicos que ao longo da nossa História contribufram
para as brilhantes tradições da Armada Portuguesa.
O autor do monumento foi o escultor Pedro Augusto
Franco dos Anjos Teixeira e a sua inauguração realizou-se em 15 de Novembro de '962.
Oliveira e Carmo, nasceu em Alenquer em 1936 e
morreu no Estado Português da india, em combate contra aviões da União Indiana em 1961. Foram-lhe concedidas as condecorações referidas no monumento, assim
como a promoção por distinção devido a acção e qualidades de comando deste oficial que ficaram bem patentes através de coragem lúcida que exibiu perante os seus
homens, mesmo depois de ter as pernas cortadas por
uma rajada inimiga. Tendo ordenado o abandono do navio, que começou a afundar-se, foi então atingido por
mais uma rajada de metralhadora e morto, desaparecendo com a sua lancha incendiada no fundo do mar e gravando com o seu sangue um exemplo digno da maior admiração.
Oliveira e Carmo era casado com D. Maria do Carmo

Tavares Ventura e deixou dois filhos menores, um dos
quais não chegou a conhecer, porquanto nasceu depois
da sua morte.

Monumento
a EUalo Martins da Nova
No largo com o seu nome, na Póvoa de Varzim , ergue-se o monumento em sua memória. Consiste na sua
effgie em bronze, colocada numa construção própria implantada num jardim. Sob a efígie, em letras de bronze,
pode ler-se:élfsio Martins da Nova. Telegrafista n. 06431 .
Morto ao serviço da Pátria no combate do CM ..Augusto
de Castilho» com um submarino alemão em 14 de Outubrode 1918.
Entre o nome, a especialidade e o seu número na Armada e o resto da legenda há três condecoraç6es(O) ,
sendo a do meio a Cruz de Guerra de 1.• classe.
O monumento é da autoria do arquitecto Rui Calafate
e foi oferecido pelo Ministério da Marinha ao Clube Naval
Povoense, que se encarregou de o erigir no local. Foi
inaugurado em 1963.
Ellsio da Nova era marinheiro telegrafista. Nasceu na
Póvoa de Varzim em 1896 e morreu, em combate, no
mar dos Açores em 1918.
Existem réplicas desta aUgie nas Estações Radionavais da Apúlia, Algés, Horta e Flores.

M. do Vale,
c/alm.
( ') Na 1010 só 56 vfHJm duas cond6COraç6es, porquanto

a do ladO

dir~to dosapar6C8U...

*****************
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros

Cecília Meireles
ascida no Rio de Janeiro, a 7 de Novembro de 1!lO I ,
descendente pelo lado materno de açorianos de São
Miguel, Cecília Mei reles não chegou a ver o pai , falec i·
do três meses antes, e por pouco tempo disfrutou do
amor de sua mãe , que morreu quando ela linha três anos. E, no
dizer da própria Cecília, essas c oulras mortes ocorridas na famllia deram-lhe , logo de pequenina, uma tal intimidade com a
Morte. que docemente aprendeu a relação enlre o Efémero c
o Eterno; e do sentimento do transitório fez o fundamento da
sua personalidade. que havia de se expressar na obra dessa figu ra da pocsiade língua portuguesa, de quem José Condé (o autor
das belas páginas de ",Um Ramo Para Luísa .. ).lraçou cm 1955,
nos .. Arquivos Implacáveis.. da revista .. O Cruzeiro .. , oseguinte
retrato:
«Nome: Cedlia Meireles. - Nasceu no Distri to Federal . Casada . tem três fil has c dois netos. - Altura , 1,64. - Pesa 59
quilos e calça sapatos número 37. - É quase vegetariana. Não fuma. não bebe, não joga. - Não pratica nenhum esporte,
mas gosta muito de caminhar e acha que seria capaz de dar volta
ao mundo a pé. - Não gosta de fut ebol e raramente vai aocine·
ma. - Gosta de bom teat ro. - Responde pontualmente todas
as carias que recebe, mas atrasa-se, às vezes, em agradecer livros, porque só agradece depois de os ler. - Adora música, espceialmente cançôes medievais. espanho las e o rientais. - Poelas preferidos: todos os bons poetas. - Prefere os pintores flamengos. - Dorme e acorda cedo. - Leu Eça de Queirós antes
dos 13 anos. - Escreveu o seu primeiro verso aos 9 anos. - Estudou can to , violão, violino c, às vezes. desenha. - Se pudesse
recomeça r a vida, gostaria de ser a mesma coisa , porém melhor.
- $cu primeiro livro publicado foi Espectros, tinha 16 anos.Seu principal defei to: uma certa ausência do mundo. -Seu tormento: descjar fazer o bem a peSsoas que precisam de auxilio
e não O aceitam. - Nunca viu assombração, mas gostaria de ver.
-Não tem medo de viajar de avião em viagens longas. - Gostaria de tomar a visitar o Oriente e chegar até a China. - Pensa
que poderia. pelo menos, ficar muito tempo no Mediterrâneo.
Colceiona objectos de arle popular. - Já colecionou xícaras
e colheres de café. - Agora acha o café tão ruim que não vale
ti pcna colecionar os acessórios. - Teve grande emoção quando
chegou aos Açores, terra dos seus antepassados. - Outra emoção grande: quando viu a sua Elegia a Gandhitraduzida em idiomas da fndia . - É o poeta brasilei ro mais conhecido em Porlugal. - Alé agora não conseguiu gostar de Paris, embora admire
a França. - Admira profundamente São Francisco de Assis,
Gandhi e Vinoba Bhave. - Coisas que a horrorizam: tocar em
papel carbono, ver comer ostras, aspirar fumaça de 6ni bus. Coisas que ama : crianças, objectos antigos, flores, música de
cravo. praia descria , livros, livros. livros, noite com estrelas e
nuvens ao mesmo tempo. -Acha que não tem medo da morte.
-Gostaria de morrerem paz."
Morreu em paz, no dia 9 de Novembro de 1964. na cidade
que a vi ra nascer. A Academia Brasileira de Letras conceder-lhe-ia, no ano seguinte, o .. Prémio Machado de Assis». pelo conjunto da sua obra. de uma poesia que alcançara a imortalidade :
versos de uma ra ra e continua harmonia , poesia que o grande
Manuel Bandei ra definiu em duas palavras: .. Iibérrima e exacla». Elemento obrigatório de Iodas as antologias da literatura
brasileira, divuljtados por todo O mundo, traduzidos para ale-

Pelo u p_ -frag. Cr ist6t'io Moreira

N

6

(Fotografia do St'fviço d~ Oocumtn/açáo do «Diário dt No/leias»)

mão, fran cês, inglês, italiano, húngaro, e até para o hindu e o
urdu, objecto de inúmeros estudos, inspiração de compositores
musicais, os poemas de Cecflia Mei relesconst ituem um universo
próprio. de uma alma que olha compreensiva o mundo em seu
redor, e a si mesma se basta para lhe transmitir harmonia:
.. Eu canto porque o instante existe
e a minha vida eSlá completa,
Não sou alegre nem sou Iriste :
sou poeta."
Poeta não foi apenas Cecflia Meireles: estudou música, Jioguas, filosofia, história , civilizações; a sua tendência para o magistério fez dela professora primária, carreira que sempre acompanhou a literária , com uma vocação de educadora que noutros
mais altos voos se não perdeu. eque ficou testemunhada em pe_
ças de teatro que escreveu para a infância (.. O Menino Alrasado,. ... A Nau Calrineta,.), e em livros didáticos adoptados para

o ensino, quer de português quer de ciências sociais, como foram .. Criança, Meu Amor., e .. Rute e Alberto Resolveram Ser
Turistas,.; traduziu obras de Rilke, Virginia Woolf. Caldwell,
Tagore e Garcia Lorca; colaborou em quase todos os jornais e
revistas do Rio de Janeiro; proferiu inúmeras conferências sobre
literatura, fo lclore e educação; leccionou literatura luso-brasileira na Universidade do Distrito Federal: professou vários cursos livres sobre literatura comparada e literatura oriental; ensinou lite ratura e cultura brasilei ra nos Estados Unidos_ na Universidade do Texas; viajou pelo mundo, tendo estado em 1953
em Goa, onde ficou sócia honorá ria do Instituto Vasco da
Gama. Poeta não apenas: mas foi na poesia que CeCl1ia Meireles
alcançou a primeira linha dos valores culturais da modernidade.
Desde o seu pri meiro livro de versos ... Espectros. (19 19), passando pelos poemas de .. Viagem,.. que conquistou cm 1938 o

MAR ABSOLUTO
M AR ABSOLUTO
Foi desde sempre o mar.
E multidóes passadas me empurravam
como o barco esquecido.
Agora recordo que falavam
da re~'olta dos ventos,
de linhos, daordas, deferros,
de sereias dadas d costa.
E o rosto de memavós es/Ova caído
pelos mares do Oriente, com seus corais
{e pérolas,
e pelos mares do Norte, duros de gelo.
Então, i comigo que falam,
sou eu que devo ir.
Porque mio há ningulm,
não, "lia haverá mais ninguém,
tão decidido a amar e a obedecera sem
{mortos.

E tenh o de procurar mem tios remotos
{afogados.
Tenho de levar-lhes redes de rezas,
campos convertidos em velas,
barcas sobrenaturais
com peixes mensageiros
e santos náuticos.
EficolOnta,
acordada de repente lias praias
{tumultuosas.
E apressam-me, e não me deixam sequer
{mirara rosa-dos-vemos.
«Para adiame! Pelo mar largo!
Livrando o corpo da lição frágil da areia!
Ao mar! - Disciplino. humana para
{a empresa da vida!»
Meu sangue entende-se com essas vozes
{poderosas.
A solidez da terra, monótona,
parece-me fraca ilusão.
Queremosa ilusão grande do mar,
multiplicada em suas malhas de perigo.

prémio de poesia da Academia Brasilei ra de Letras, e foi editado em Lisboa no ano seguinte, a palavra feita verso de Cecftia
Meireles permaneceu umcã ntico a que a solidão não rouba nunca a harmonia, e em que a repetição dos temas é o constante revelar de um virtuosismo cm que. como escreveu Paulo Mendes
de Campos, .. a única monoto nia é a inacreditável qualidade de
seus versos».
Naqueles que escolhemos para a nossa antologia, os temas
do mar não surgem como a resultante de uma observação física
dos seus elementos; mas eles estão lá, no mar absoluto, e na revolta dos ventos. e nas sereias dadas ã costa, e no Rei do Mar
entre a água e o vento procurado, e na pedra onde ao sol se senta
o pescador, e no afogado q ue jaz nos canais de Amsterdão, e
na vaga ince ria onde um pé dança na orla re ndilhada, c além.
na areia, onde chora a espuma de uma qualquer maré-cheia.

queos homens sentem, sedl4zidos
{e medrosos.

o marl só mar, desprovido de apegos,

f!1atando-se e recuperando-se,
correndo como um touro azul por sua
{própriasombra,
e arremetendo com bravura contra
{ningulm,
e sendo depois a pl4ra sombra de si
{mesmo,
por si mesmo vencido. É o grande
{exercício.
Não precisa do destino fuo da terra,
ele que, ao mesmo tempo,
tO dançarinoea sua dança.
Tem um ráno de metamorfose, para
{experiência.'
seu corpot oseu próprio jogo,
e a sua eternidade lúdica
mio apenas gratuita: mas perfeita.
Baralha seus altos contrastes.'
cavalotpico,anlmonasuave,
entrega-se todo, despreza tudo,
sustenta noseu prodigioso ritmo
jardins, estrelas, caudas, antenas, olhos,
masl desfolhado, cego, nu, dono apenas
{de si,
da sua terminante grandeza despojada.
Não se esquece quel ágl4a, ao desdobrar
{suas visões:
água de todas as possibilidades.
mas sem fraqueza nenhuma.
E assim comoáguafala-me.
Atira-me búzios, como lembrança de sua

{voz,
eestrelas eriçadas, como convite ao meu
{destino.
Não mechamo. para que siga por cima
{dele,
nem por dentro de si:
mas para que me converta nele mesmo.
{Éoseumáximodom.

Queremos a sua solidão robusta,
umasolidão para todoso~lados,
uma ausência humana que se opõe
{ao mesquinho formigar do mundo,
efaz o tempo inteiriço, livre das lUlas
{de cada dia.

Não me quer arrastar como meus tios
{outrora,
nem lentamente conduzida,
como meus avós, de serenos olhos
{certáros.

Oalento heróico do mar tem seu pólo
{secreto,

A ceita-me apenas convertida em sua
{natureza:

plástica, fluida, disponível,
igual a ele, em constante solilóquio,
sem exigências de principio e fim,
desprendida de terra eclu.

E eu, que viera cautelosa,
por procurar gente passada,
suspeito que me enganei,
que ItdOlllras ordells, que não forum
!ouvidas;
que uma outra boca fulava: não somente
{a de antigos mortos,
eomura que me mandam nãoiapellas
{este mar.
Não I upenas este marque reboa lias
{minhas vidraças,
masOUlro, que se parece com ele
como se parecem os vu/IOS dos sonhos
{dormidos.
E entre água eestrela estudo a solidão.
E recordo minha herança de cordas
{eáncoras,
e encontro tudo sobre·humano.
E este mar visfvellevanta para mim
uma face espumosa.

E retrai-me, ao dizer-me o que preciso.
E I logo uma pequena concha fervilhante,
nódoa liqllida e instável,
cil14la azul sumilldo-se
no reino de um Oulro mar:
ah!do Mar Abso1141O.

o REI 00 MAR
Muitas velas. Muitos remos.
Âncora loutro falar ...
Tempo que navegaremos
nãose pode calcular.
Vimos as Plêiades. Vemos
agora a Estrela Polar.
Muitas velas. Muitos remos.
Cima vida. Longo mar.
Por água brava ouserena
deixamos nosso can/ar,
vendo a voz como ~ pequena
sobre o comprimento do ar.
Se alguém ouvir, temospena:
só cantamos para o mar..
Nem /Ormellta nem lormemo
IIOS poderia parar.
(Muitas velas. Muilosremos.
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Âncora é OUlrO falar ... )
Andamos entre água e vento
procurando o Rei do Mar.

DESENHO
Peseador Ido entre/ido
numa pedra aosol,
esperando o peixeferido
pelo leu anzol,
há um fio do céu descido
sobre o leu coraçdo:
de longe eslás sendo ferido
poroutramdo.

PESCA RIA
Cesto de peiXl's /lochdo.

Cheio de peixe, o mar.
Cheiro de peire pelo ar.
E peixes no cl!áo.
Chora a espuma pela areia,
na maré·cheia.
As mdos do mar vem e võo,
as mãO.f do mar pela areia
onde os peires elláo.
As mãos do mar vem e vâo,
em vão.
Não chegarão
aos peires do chão.
Por isso chora, na areia,
aespuma da maré·cheia.

CANÇÃO QUA SE INQUIETA
De um lado, a elerna estrela,
edo outro a vaga incerta,
meu pé dançando pela
ulfemidade da espuma,
e meu cabelo por lIma
planíeie de luz deserta.
Sempre assim:
de um lado, esta/ldafles do vento ...
-do outro, sepulcros fechados.
E eu me partindo, dentro de mim,
para estar no mesmo momento
de ambos os lados.
Seexi.ftea lua Figura,
se és o Sentido do Mundo,
deixo-me, fujo por li,
nunca mais quero ser minha!
(Mas, nesleespelho, nofundo
desta fria luz marinha,
como dois baços peixes,
nadam meus olhos d minha procura. ,.
Ando comigo -e sozinha.
Vivo longe -e acham-me aqui .. )
,
.. arda minha vida,
não m" deixes!
En/ende a minha canção!
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DQZE

com suas brandas mãos fluwantes,
Ilivres de lUdo,
sem qualquer posse,
com SIlO boca de sorriso oWolwl, dor
Ide libélula,
eo coração luminosoeimóvel, detido
Icomo grande jóia,
como o /lácar mutável, pela inclinação
IdashorllS.
Todoomundoo verd, com lua, com
Ichuva, com escuridão,
/lavegar /l OS canais, recostado em sua
Iprópria leveza e claridade.

Sem podridtIo nenhuma, jaurá um
lafogado
noscanai.f de Amslerdão.

Sem podridão /le/lhuma,
jazerá um afogado /Ias canais
IdeAmsterdão.

Quem passar enlfe as casas lfiangl/lares,
quem desceres/as breves escadas,
quem subir para as barca.foseilantes,
repetird perplexo:
. Há um claro afogado nos canais
Ide Anuterdão ...

E eu sei qllal/do elecaillllessas dguas
Ido/ell/es.
Eu vi (I I/all do ele começO/I a boiar
Ipor esses liquidas cami/lhos.

Tem pena do meu murmúrio,
reúne-me em /140 mão!
Queeu sal/ gala de mercúrio,
dividida,
desmanchada pelo chão ...

DOZE NOCTURNOS
DE HOLANDA

É um pdlidoafogado, sem palavras nem
Idatas,
sem crime /lem suiddio,

11m Hrico

lafogado,
com osolhos decrislal repletos de
Ihorizontes móveis,
e os longínquos ou vidas recordalldo
I/la água trémula
realejos grandes como aliares,
festivos carrilhões,
mansos campos de flores.
Sem podridão /le/l huma,
jaurá um afogado /Ias callais
Ide Amsterdão.
Os lapidárias podem vir mirar seus olhos:
/Ião houve esmeralda assim, lIem
Idiama/lte, lIem ditosa safira.
Mas /lingl/lm pode locar lIesses olhos
Itra/lsparentes,
que se tornariam viscosos e opacoS,
/fora desse desca/lSo
onde enc(J/I/ados cintilam.
Poderão os profetas vir mirar seus filiaS
Ivestidos:
bordados de mil desenhos comulls
le desconhecidos;
ah! seus vestidos de dgua, com Iodas
las miragens do mundo,
seus ténues veJlidoscomo Ilda há nos
museus, nos paldcios
/lem nas sinagogas . ..
Mas "ãose pode locar nesse ouro, /lessa
Iprala,
lIeua resplalldescente seda:
poisapenas seencollfraria limo, areia,
Ilodo.
Porque a morte é queo veste dessa
Imaneira gloriosa,
a morte que o guarda nos braços como
lum belo defuntosagrado.
Sem podridão ne/lhuma, jazerá um
lafogado
/Ias canais de Anuterdão.
Parasempre jaurd, e quem quiser pode
Ivirvé-Io,
com seus cabelos estrelados,

Eu me debmcei para ele, da borda
1(lal/oite,
e falei-lhe sem palavras lIem ais,
e e/e me respondia tão docemente,
que era felieida(le esse proflll/do
lafogame1l/0,
e lUdo ficou para sempre /luma divina
laqlliescência
elllft'a noite, a minha alma eas águas.
Sem podridáo nenhuma, jazerá um
lafogado
nos callais de Amsterdáo.
Nào há /latia que se possa CO/If(If em sI/a
Imem6ria:
qualquer suspiro seria uma III/Vem, sobre
leSlanilidez.

Dt • Flor de Poemah
(Edi/ora NOI'a Fromrira.
RiodtJaneiro.
Caleqão PoitJis-ó." td .. J984)

,

.Doze Nocturnos (/0 Nolonda
toAeronaula»
(U~rosdt Portugal.
RiodtJulIl'ira-Ed./952).

• •••••••••••••••••••
NOVO PREÇO DA REVISTA
A partir do próximo número (Julho) a .. Revista da Armada .. passa a custar 40$00
o exemplar avulso e 400$00
a assinatura anual (12 números).
Recorda-se que a última
actualização do preço foi há
18 meses (Janeiro 85).

CASAMENTOS
Temos o prazer de anunciar o ma·
,rimónio dos segl/in/es camaradas,
aos quais desejamos as maiores felicidades:
l.O-ten. FZ RN Rui Martins Gonçalves com D . Cristina Maria Neto
Cavaco , em 5-4-86 . Asp. FZ RN Pe·
dro Manuel de Mascarenhas Patrocí-

Ca rdoso com D. Luísa Maria Faria
Juncura , em 14-3-86 • 2. 0 -mar. FZ
709184. Joaquim Manuel Lucena
Medinas com D. Carolina Maria Viegas Horta, em 22-2-86 • I. 0 _gr. FZ
765784 , António Pires Inácio com
O . Maria de Jesus Pescada Di as, em

1-2-86.

nio dos Santos com D. Luísa Margarida de Maios Bravo da Mata , em 11 - 1-86 . , .o-marTFO 278974 , António
Manuel Lopes com D . Paula Sofia
Lopes Ferreira , em 6-3-86 . ' .O-mar.
L 364081 , António Francisco com D.
Maria Manuela Pinto dos Sa ntos, em
9-3-86 • l.°-mar. COT 270582, Frederico Fernando Correia Ramiro
Branco com D . Crist ina Maria de
MaIOs Branco Raimundo , em 7-3-86
• t.o·mar. L 428283 , José Alexandre
Farinha Algarvio com D. Crist ina
Maria Ca ldeira Garcia , em 1-3-86 •
I.°-mar. FZ 773483 , João Antunes
Teixeira Pinto com D. Carla Maria de
Almeida Cruz, em 2-2-86 _ I.u-mar.
FZ 775983, José Manuel Rodrigues
da Silveira com D . Helena Paula Gadanha Caiola , em 3-3-86 • I.o-mar.
ccr 411084 , Rui Manuel Pinheiro

Cap .-m .-g. MN José Caetano da
Si lva Maçanita , em 1-4-86 . • Cap. -ten. Carlos Alberto Nunes Ferreira,
em 1-4-86 • 2.0 -ten. OT Eugénio
Francisco Júlio Alves Ferreira , em

31-3-86.
Sarg.-mor L Frederico José Parreira. Sarg.-mor MQ Antó nio Costa
Frazão _ Sarg.-mor MQ José Augusto da Encarnação Figuei ra . Sarg.-chefe TEA Alfredo Mart ins Correia
_ Sarg.-chefe A Faustino Bem Casal
• Sarg.-chefe A João Baptista Anselmo. Sarg. -aj. CM António dos Santos Amaral. Sarg. -aj . R Francisco
Pureza Greves . Sarg. -aj . CM António Santiago . Sarg.-aj. CE Agost inho José da Silva . Sarg.-aj. CE António da Silva Reis. Sarg.-aj. T An-

É com desgosLO que participamos
o falecimento dos seguintes camaradas, a cujas fam[Jjas apresentamos
sentidas condolências:
I.°-ten. Vítor Martinho Pereira
e Silva , em 25-3-86 • 1.°-ten. MN
RF Francisco Simão , em 26.3-86 •
l.°-ten . SG RA Adriano Vieira, em
14-4-86 • I.u-sarg. T RF António
Elias Cordeiro , em 2 1-3-86 • 1.0_
-sarg. M RF João Loureiro, em 1-4.só • Cabo V RF 276028, Francisco
Pedro Gomes Júnior, em 19-3-86 •
Cabo A RA 220536, António Gomes
Vilaça , em 11-3-86 • 2.0 _gr. RF
276123, Francisco Proença Carriço,
' em 16-3-86 . 2."-gr. RF 285926, José
Jorge Terra , em 17-2-86 • 2. 0 -gr. FZ
731885 , Jorge Manuel Nunes Resende , em 25-3-86 .

***********
VÁRIAS

2.-·mQr. TFD 2m84, LulJ FilifN PtrtS &r·
rtgo com D. MQriQ dt F61;ma Almtida
M/lgu/hãts. t m 5-4.f16.

***********************
PASSAGENS À RESERVA

FALECIMENTOS

tónio Alves . Sarg.-aj . CM Joaquim
Baptista _ Sarg. -aj . CE Amadeu dos
Santos Leiria _ Sarg.-aj . T Manuel
José Soares _ Sarg.-aj . U Manuel Jacinto Paixão Pereira _ Sarg.-aj. TES
José Manuel Matias de O liveira •
Sarg.-aj. MQ Luís Carlos Gonçalves
Rodrigues. Sarg.-aj. FZ César Francisco das Neves . Sarg.-aj. FZ Armando Fernandes Matias. I.°-sarg.
FZ Artur Rosa Santos . I.o-sarg. TF
José Pimenta. 1.°-sarg. CE Francisco Costa , em Abril de 86.
CaboTFD 274851 , António Noutel de O liveira . Cabo M 324353 , Baltazar Peres da Palma. Cabo TFH
613360, João Rodrigues, em Abri]
de 86.

***********

Foram recentemente empossados
nos cargos indicados os seguintes oficiais, aos quais desejamos os maiores
êxitos no desempenho das novas funções:
V/a lm. Henrique Afonso da Si lva
Horta , presidente da Comissão
Nacional Contra a Poluição do Mar.
V/a 1m. Gabor Albert Ferdinand Ziegler Patkoczy , v/alm. Ilídio Carlos
Rodrigues Elias da Costa e v/a 1m.
Abílio Freire da Cruz Júnior , presidente e vogais do Conse lho Superior
de Disciplina da Armada , respectivamente . Cap.-m.-g. SEF António
Ca rlos Samões, chefe da 3.- Rep. da
O.S . Pessoal. Cap.-m .-g. Eurico
Fortunato Gusmão Burgue te , comandante do Depósito de Munições
NATO de Lisboa . Cap.-frag. EMQ
Silvano Aniceto Pinto , director do
Depósito POLNATO de Lisboa •
Cap .-frag. A rtur Junqueiro Sarmento, comandante do NRP .. Comandante Sacadura Cabral» • Cap.-frag.
José Manuel Castanho Paes , comandante do NRP .. Sagres... . Cap.-ten .
José António Rodrigues Pereira , comandante do NRP «Polar» • Cap.-
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-ten. Joaquim Nobre, comandante do
NRP .. Barracuda» _ Cap.-ten. José
Joaquim Conde Baguinho , comandante do NRP .. Delfim .. _ I.o-ten .
José Manuel Si lvestre, comandante
do NRP «Bacamarte» _ I.0-ten. CarIas Alberto Restani Graça Alves Moreira , comandante do N RP oo:Cacine ...

Aos camaradas indicados, agracom as condecoraçõeJ meneio-

eiado.~

nadas, apresemamos as IIOJsas felicitações:
V/alm. Henrique Afonso da Si lva
Horta , gra-cruz da Ordem Militar de
Avis _ Sarg.-mor. CM António José
Chacalhinho, medalha militar de cobre de Serviços Distintos _ Cabo
TFD 76166, João José Parreira Carapeta , medalha de Mérito Militar de
4. " c1asse.

***********

Voz da Abita
CARTAS AO DIRECTOR
Dos nossos leitores e amigos
recebemos a seguinte correspondência :

Da Delegação de Lisboa da Associação dos Antigos Estudantes de
Coimbra, uma carta de que extralmos :

O nosso Colega e Amigo Brigadeiro João Quintela tez chegar ao
nosso conhecimento fotocópia da
Nota de Abertura da "Revista da Armada .. (...), intitulada Monumentos
que Faltam, na qual se faz lembrar a
dívida da Academia de Coimbra para
com o nosso lendário Hilário.
Desejamos manifestar a V. Ex. ·o
nosso inteiro apoio à lembrança citada e, por isso, já enviámos à sede da
nossa Associação, em Coimbra, o
assunto, solicitando a sua melhor
atenção.
Digne-se V Ex.· aceitar os nossos melhores agradecimentos, sobretudo pela vontade de ver lembrada, para sempre, a figura de um dos
maiores cantores da Academia de
Coimbra, e tamb(jm as nossas
Saudações Académicas,
Usboa, 16deAbrilde 1986.
O presidente, Albano Martins da
Costa.
N. R. - Conforme se frisou nums Nots de
Aberturs anterior 8 Citada. nAo é SÓ a Academia d8 Coimtxa quem tem essa divida: 510 os
actuais II antigos estudantllS. é a Universidadll
eéaprópriacidade. Também fomos. eSOfflOS
da opinllo qullD monumento deve sef ..Ao Es·
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tudantll de Coimbra ... psrsonificado, e mullo
bem. noHilário.
Os antigos lIslooante de Coimbra 510
tantos que, com s ajuda da Universidade e da
CMlara Municipal de Coimbrs, 56 cada um
contribuir com ums insignificante quantia. o
monumento serA possivel. Haja quem lomell
iniciStivll ...

•••
SAUDAÇÕES
De Jorge Humberto Veloso l opes, Lisboa, que diz não assinar
.. ex .. à frente de marinheiro por apesar de se sentir frustrado por o náo
terem deixado continuar a seNir a
Marinha, se sentir ainda marinheiro
de corpo e alma.
Envia-nos a descrição do monumento a Gago Coutinho, na Rua da
Esperança, que muito agradecemos
e nos vai servir para a série de artigos .. Navegadores e Marinheiros» ,
que estamos a publicar. Manda também saudações para os camaradas
da 1.· incorporação de 1982 e para
a guarnição do navio-balizador
.. Schultz Xavier...
De Abílio da Silva Santos, Vila
Cova, Seia , e de Alfredo Cândido
Mendes Vieira, Vila do Conde.

•••
CONvíVIOS
Os antigos membros do Destacámenta n.O 10 de Fuzileiros (Moçambique, 1974-75) vão reunir-se num

almoço-convivio, no dia 22 de Junho
corrente.
Os interessado em participar
deverão contactar com: 1.0 -len .
FZ Benjamim Correia ou 1.0 -sarg.
FZ Cruz, Escola de Fuzileiros
(leI. 2051026).

o
Um grupo de antigos membros
da guarnição da corveta «Honório
Barreto .. , que fez uma comissão de
serviço em Cabo Verde e Angola
(1971-72), pretende organizar o seu
1 .° almoço de confraternização, previsto, em princípio, para o dia 5 de
Outubro próximo.
Os interessados poderão contactar com: A. Gonçalo, EDP - Avenal
- 2500 Caldas da Aainha (tel. 0621
126451 ).

o
Os ex-componentes do Destacamento de Desembarque n.° 1 (Açores, Jun. 80IFev. 81) , que prestaram
serviço sob o comando do cap.-frag.
FZ Cunha e Silva, vão reunir-se num
almoço-convlvio a realizar em Julho,
próximo.
Os interessados em participar
deverão contactar com o 1.0 -mar.
Vítor das Violas Piedade, Escola
de Fuzileiros (Garagem) (Tels.
2051026 dos TLP ou 50.52-N da
rede interna).

._--------_ .. __ .....

Educação Física
ta a proyas individuais. No último dia
realizaram-se, na Mata da Machada,
as provas de estafetas.
Foram vencedores: seniores A1.o..mar. FZ Baptista; seniores B 2.o..mar. FZ Fernandes; veteranos1.o..sarg. FZ Co"eia; estafetalseniores - Escola de Fuzifeiros; estafetal
veteranos - Batalhão de Fuzileiros

DESPORTO
ATLETISMO

Durante o mês de Março realizaram-se os tradicionais circuitos à
Base Naval de Lisboa (individual e

por estafetas), numa extensão de
8000 metros. Em cada uma das provas participaram cerca de 70 atletas
divididos em 5 escalões etários.
Na prova individual, foram vencedores dos respectivos escalões: I escalão - Operário Gregório (Arsenal
do Alfeite - AA) ; 11- Operário Amaro (AA); III - Operário Valente (AA);
IV - 1.0-5ar9. Costa (G2EA); V -

Cap.-ten. Candeias (FFC).
Na prova de estafetas , foram
vencedoras as equipas do: I escalão - Arsenal do Alfeite ; 11 - AA; III

- Força de Fuzileiros do Continente
(FFC); IV - Grupo n,O 2 de Escolas
da Armada (G2EA); V - NRP ",Co-

mandante João Belo ...
NATAÇÃO

o

Grupo n,o 1 de Escolas da Armada, em Vila Franca de Xira, organizou o seu torneio de natação, o
qual decorreu com muita animação e
desportivismo.
Estiveram presentes nove unidadades ou OI'"gêInismos da Marinha, com
um total de 126 nadadores. Foram
vencedores: 100m livres - Cadete
Bragança (Escola Naval EN) ;
100m bruços - Cadete Castro (EN);
SOm costas - Cadete Castro (EN);
Escola Naval;
4 x50m estilos 10x25m livres- Escola naval.
Ao Serviço de Educação Fisica
do G1 EA apelamos para que não
deixe morrer este torneio, que já vai
na sua6.· edição.

ORIENTAÇÃO
Recebemos do 1.0 -len. SE Melo
e Sousa, nosso antigo e estimado
colaborador, o seguinte apontamento sobre esta modalidade :

FUZifeiros-escvteiros-oriflntaçlo, uma trilogia
quefuncionoul

Realizaram-se nos perfodos de
25a 27de Março ede 7a 11 de Abril
os torneios de orientação do Corpo
de Fuzileiros (CF) e da Armada, respectivamente. O primeiro dispulou-se na zona da Lagoa da Albufeira,
com a presença de 80 atletas do CF
e ainda do Grupo n. o 1 de Escola da
Armada e da Esquadrilha de Submarinos. Esta prova teve também a participação de 30 eleUJentos de escuteiros do Agrupamento LXXV do Estoril, do Corpo Nacional de Escutas
(CNE), aos quais se juntaram mais 5
da outra congénere escutista da Associação de Escuteiros de Porlugal
(AEP), evidenciando boa adaptaçAo
nesta modalidade e grande entusiasmo numa actividade de campo diferente, em contacto com os militares
da Armada.
Os vencedores, nas diferentes
provas deste torneio, foram: seniores A - 1.o..mar. FZ Baptista; seniores B - , . O-mar. FZ Pereira; veteranos - 2. o..sarg. FZ Marques; estafeta/seniores - Escola de Fuzileiros;
estafeta/veteranos - BatalMo de
Fuzileiros n. 03.
O Torneio de OrientaçAo da Armada disputou-se na zona de Aveiras-de-Cima, com a presença de 67
atletas do Corpo de Fuzileiros, Grupo n. o 1 de Escolas da Armada e
Base Navalde Lisboa, noquerespei-

n. o3.
Os dois torneios de orientação
decorreram com grande espfrito
campetitivo, evidenciando os conco"entes, na sua generalidade, um
nível técnico bastante apreciAve/.
EstA de parabéns o l .o..ten. FZ Camilo Mendonça, de cuja batuta depende esta modalidade no Corpo de Fuzileiros, cantribuindo estas campetiçóes para o seu desenvolvimento na
Armada, onde se avançou no âmbito
civil, numa modalidade de grande
valor pedagógico e que deveria
constituir disciplina obrigatória a nível do ensino oficial, como jA é prAtica corrente em quase toda a Europa.

Medeiros de Almeida,
I.<>'len.SEG

••••••••••••••••••••
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A EUROPEX86
Está em preparação, para concretizar ainda este ano, uma grande
realização filatélica no nosso país.
Realmente, vai ter lugar, de 3 a 12 de
Outubro próximo, no Forum Picaas,
um importante salão onde estarão
reunidas as grandes colecções, particulares e oficiais, dos países membros da Comunidade Económica Europeia.

O certame anunciado, conhecido
por EUROPEX 86, comemorando a
entrada de Portugal na Comunidade,
promete ser o arranque para um entendimento filatélico entre os partici-

pantes dos doze países.
Sabe-se que, anualmente e uma
vez em cada país membro, passarão
a realizar-se exposições que envolvem filatelistas da Comunidade, o
que provocará, estamos esperançados, uma salular aproximação.
Haverá, durante o salão, uma série de encontros entre responsâveis
pela filatelia e pelos correios dos países envolvidos, com certeza com o
propósito de melhorar a filatelia em
geral.
Uma flâmula, emitida pelos correios portugueses, refere o acontecimento.

AS NOVAS EMISSÕES
OE SELOS PORTUGUESES

CASTELOS E BRASÕES DE
PORTUGAL - Completou-se, no
ano de 1985, a emissão de selos, denominada 5 Séculos do Azulejo em
Portugal, que, depois de produzir,
durante cinco anos, vinte interessantes selos, culminou com a publicação, também pelos cn, dum livro
alusivo àquela arte qu~ foi tão praticada no nosso país. E agora a vez
dos Castelos e Brasóes Portugueses, conjunto de selos que, ao longo
de três anos, irá constituir, com certeza, um importante contributo para
o conhecimento do nosso património
arquitectónico e cultural. Começou
com os castelos da Feira e de Beja,
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que ilustram dois selos (que reproduzimos) com a taxa de 22$50.
O Castelo da Feira - Este castelo, que é também o brasão do distrito de Aveiro, fica situado num mar·
ro, em frente da povoação da Feira.
«Ali teriam os lusitanos erguido um
templo em honra de Bandevelugo
Toiraeco, deus local, cujo culto os
Romanos não teriam conseguido erradicar. Mais tarde, porém, ter-se-ia
transformado em templo mariano,
dando nome a toda a região (terra de
Santa Maria)."
Tudo parece indicar que a fortificação tivera lugar ainda no tempo
dos romanos. A construção actual ,
em que o maciço quadrangular, menagem-alcáçova, perdeu algumas
características de fortaleza em favor
das de aspecto apalaçado, parece
ser do século XV. Fora da muralha
encontra-se a capela hexagonal ,
construída no século XVII.
O Castelo de Beja - Este castelo, que serve de brasão ao distrito,
tem raízes na presença romana por
aquelas terras alentejanas.
Ocorreram, nos reinados de D.
Afonso III e de D. Dinis, acções de reconstrução, sendo atribuída a este
último a construção da torre de menagem, que é considerada um dos
exemplares mais interessantes do
género.
Sabe-se que D. João II dotara o
edifício de aposentos para morada
do seu filho D. Afonso e de D. Isabel,
filha dos Reis Católicos.
A partir de 1664, finda a Guerra
da Restauração, sofreu mais alterações, como a construção de novas
muralhas e destruição de grande
parte da cerca de fundação romana.

Embora emitidos no mesmo dia
(12-2-86), os selos deste grupo pertencem a emissões distintas, e por
isso têm cada um o seu carimbo de
1.o dia de circulação. Por serem
iguais aos selos que lhes servem de
suporte, estes carimbos não valorizam muito qualquer trabalho filatéli·
CO, principalmente se for temático.
Em 1946 foi emitida uma série,
conhecida por Castelos de Portugal
que, juntamente com a que agora
tem o seu início, pode ajudar os coleccionadores a entusiasmarem-se e
a procurarem num catálogo internacional, material para a elaboração
duma colecção sobre arquitectura,
ou mesmo só de castelos.

*

••••••••••••••••••••

Marques Curado,
' ....fen. SG

AQUILO QUE A GENTE NÃO ESQUECE (16)

,

?I Sala
. I....
E urgent e..
Não é urgente?! Faça favor de se sentar ...
á figuras mais ou menos simpáticas, mais ou me-

H

nos importantes, mais ou menos inteligentes,
mais ou menos curiosas. Refiro-me, claro está, a

figuras humanas. E. qualquer que seja o predicado que

a ela queiramos atribuir, há sempre uma graduação
em que cada uma delas se enquadra, para mais ou para
menos.

Todos conhecemos dessas figuras.
Eu conheci uma, na Guiné, que coloquei no género
das figuras mais curiosas que já conheci. Ocupava um
lugar de bastante relevo na hierarquia militar. E, se havia

quem embirrasse com o seu feitio, havia também aqueles - e eram o maior número - que lhe achavam ímensapiada.
Dois episódios, dos muitos que poderia referir, ilus-

tram a personalidade da pessoa em causa.
Um dia, mercê de qualquer irregularidade cometida
por um assalariado da Defesa Marítima, impunha-se o
seu despedimento. Foi chamado à responsabilidade, 10i
admoestado, e foi-lhe dito: Vocj tem que deixar a Marinha.
Por palavras e por gestos, talvez mais por gestos do
que palavras, já que o vocabulário português do assalariado africano era um pouco pobre, tentou convencer O
seu interlocutor de que estava muito arrependido, de que
não voltava a fazer qualquer outra anomalia, de que era
a última vez que prevaricava.
E, como não se afigurava atitude de complacência de
quem o admoestava, o assalariado tentou uma últimaohipótese.
Num tom triste, meio soluçante, desabafou:
- Mas, sor comandante, eu não poder viver sem Marinha, eu gostar muito da Marinha, eu morrer de saudades da Marinha.
E então, num gesto largo e solene, num tom calmo
e grave, o comandante responde :
- Pois bem, se é esse o problema, se gosta tanto da
Marinha, se vai ter muitas saudades, então, olhe, visite-nos, visite-nos!
E o bom do jovem, de olhos arregalados, quase petrificado, não podendo replicar aos gestos e palavras do
"sor comandante" retirou-se cabisbaixo, mas, certamente, pensando e dizendo consigo próprio: Este jA me
tramou...

•••
Doutra feita, e esse é o segundo episódio que me
ocorre, aconleceu outra peripécia não menos interessante.
Um bom número de pessoas aguardava à porta do
gabinete a fim de ser recebido pelo referido usor coman·
dante ...
A pacatez da sua pessoa, o ar superior e descontral-

do com que encarava os problemas, o «savoir-faire» da
sua vida, o sangue-frio no meio da turbulência, faziam
com que não fosse precipitado no atendimento dos seus
suoordinados.
Dai que, num determinado dia, perante uma situação
que reclamava solução urgente, avança pelo seu gabinete, expedito e ofegante, um jovem oficial que prestava
serviço em Bolama.
Frente ao -5Or comandante .. , que se espraiava em
pensamentos empíricos por detrás da secretária, o jovem oficial disse da razão da presença apressada:
- Senhor comandante, o motivo que me traz aqui é
muito urgente.
Ainda as palavras não eram ditas e já um gesto largo
se desenhava no ar, com esta observação:
-É urgente?!. .. Saia!...
E foi-lhe indicado o sItio da porta.
Caiu em si o jovem oficial. Saiu do gabinete, voltou
de novo a entrar e, sem precipitações, confessou :
- Bem senhor comandante, o motivo que me traz
aqui não é assim muito urgente.
- Não é urgente? ... - exclama o comandante. Então, faça favor de se sentar.
E, num colÓQuio pacato e amigável, abriu-se a solução do momentoso problema.

:.
Quem sabe, pergunto-me agora, não seriam tais atitudes a melhor chave para muitos problemas que apareciam naquele teatro de guerra?!
A esse propósito vem-me à memória a frase dum
grande estratego, a quem um dia interpelaram nestes
termos: Chefe, o inimigo começou a atacar. E a sua resposta não se fez esperar: Se assim é. deixem-me acabar
de fumara meu cachimbo.
Ou então, como dizem, e me lembro também neste
momento, responder como respondeu um dia Domingos
Sávio, o seráfico discípulo de S. João Bosco, a quem indagaram durante um recreio: Se te disserem que ias
morrerdentrodeminutos, quefazías?
Eu continuava ajogar, respondeu o jovem.
Boa resposta. Até me parece que o ditado latino .. age
quod agis .. - faz bem aquilo que fazes - se adapta bem
à grandeza destas atitudes .
Hoje apercebo-me de que o -sor comandante», que
eu conheci na Guiné, tinha razão quando asseverava:
É urgente?I ... Saia!...
Não é urgente?!... Faça favor de se sentar ... "
Ao fim e ao cabo, nada é urgente nesta vida.

De/mar Barreiros,
capslAo gradrJado em cap. -frag
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msTÓRIAS DE MARINHEIROS

84-Jornais de bordo (II)
inda relacionadas com o jor-

A

nalinho de bordo que se publi-

cava numa nossa fragata, vai

para além de uma trintena de anos,
recordo mais duas histórias breves
nele inseridas que andavam na tradi-

ção oral das antigas guarnições dos
navios.

A primeira referia certa praça da
Armada, nalural da provlncia, que,
um dia, em Lisboa, encontrou casualmente um conterrâneo que deixara também a terra natal. esse para
ingressar na Força Aérea. Não se

viam desde os tempos distantes em
que ambos viviam na mesma aldeia
minhota, entregues à faina dura de

trabalhar aterrada sol a sol.
Por isso caíram nos braços um
do outro, no forte amplexo de uma

amizade velha que já vinha dos tempos de meninos.
E foi então que o marinheiro ex-

clamou :
- Mas como estás rijo, Araújo!. ..
- Araújo, não - replicou o amigo, um tanto formalizado. - Então já
esqueceste o meu nome? Eu sou o
Oliveira ...
- Araújo, repito e não me engano - insistiu o outro, numa convicçãofirme.
E logo, cheio de lógica, explicou:
- Ora se eu, por andar no mar,
sou mar... ujo, tu, que andas no ar, és
Ar.•. B... újO.

•••
A outra história desenrolou -se no
ambiente austero de um tribunal. Determinado marinheiro, dado como
testemunha, teve que comparecer
perante o juiz que presidia ao julgamentodacausa.
Depois das perguntas do estilo, o
juiz inquiriu:
- Aonde se encontrava a testemunha quando se praticou o homicldio?
- Homicídio?! ... - tartamudeou
o marujo. - Desculpe, senhor doutor juiz: o que quer dizer .. homicídio .. ?
- Fntão - volveu-lhe o juiz, mal
humorado - que diabo de marinhei-
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ro é você se nem sequer sabe o que
é ",homicfdio-! ...
E Jogo a seguir, na atitude pater-

nalista de ensinar os iQnorantes, explicou :
- «Homicfdio» significa crime de
morte.
- Ah! - tornou o marujo, já esclarecido - eu estava junto da bitácula.
- .. Bitácula .. ?!... .. Bitácula-?! ...

- repetiu O juiz, embaraçado. E interrogou:
- O que vem a ser uma ",bitácula-?
Ao que o marinheiro, cheio de ironia, comentou, por sua vez:
- Mas, senhor doutor, que diabo
de juiz é V. Ex.- se nem sequer sabe
oqueéuma .. bitácula .. !. ..

•••

Ao rememorar estas velhas histórias, tão populares das gerações
passadas, pensei nos novos marinheiros que nos sucederam a bordo
dos navios e que talvez as ignorem.
Estas e outras, eram histórias
simples, decerto um tanto ingénuas,
mas repassadas de um humor gracioso, a revelar uma maneira de ser
em que o brio pela profissão se traía,
por vezes, aqui e além .
Estou certo que o sentimento en-

tusiástico pela Marinha continua vivo
nas gerações deste tempo. Apenas
desconheço as histórias novas que
seguramente animam hoje, entre risos saudáveis, o ambiente alegre
das cobertas. Mas, talvez, que as
dos outros tempos se possam ainda
repeliL ..
... E por isso as recordei ...

Silva Braga,
v/8Im.

Ajude o seu Museu
m 1878 um apaixonado por objectos antigos entra
num depósito contíguo a uma fundição que existia na parte oriental da cidade de Lisboa e depara
com dois grandes globos. Ao perguntar a razão de ali se
encontrarem, é-lhe respondido que, como são de madeira, em breve servirão para ir alimentar a fornalha.
A Sociedade de Geografia de Lisboa, ao tomar conhecimento deste facto , consegue trazê-lo para aqt,lela
prestigiosa instituição e verifica que se tratava de dois
magníficos globos com 134cm de diâmetro - um celeste, outro terrestre-, da autoria de Vicenzo Coronelli, um
dos mais famosos fabricantes de todos os tempo. Foram ,
assim , milagrosamente salvos, no último momento, dois
globos do fim do século XVII que tinham sido oferecidos
pelo doge de Veneza ao rei de Portugal, D. João V. Estes
globos, com 1,10m de diâmetro, são dos maiores que
saíram da oficina deste fabricante, excluindo, evidentemente, os famosos globos de Marly, de 3,85 m de diâmetro, que foram feitos para Luís XIV, rei de França.
Isto foi há mais de 100 anos. Hoje a Sociedade Coronelli , com sede em Viena de Áustria, mantém-se empenhada em conseguir de todos os países do Mundo a lista
dos globos antigos neles existentes. Até hoje, apenas
responderam ao apelo a Áustria(1954) , Alemanha Federai (Baviera, 1962) (Hessen , 1980), Suécia (1965), Polónia (1967), Dinamarca (1968), França (1973) e Holanda

E

(1983).
Em Portugal , o Museu de Marinha está a preparar a
lista nacional, o que não é tarefa fácil, especialmente no
que respeita aos globos que pertencem a colecções
privadas mas, neste caso, o nome dos proprietários não
aparecerá na lista, a menos que os próprios desejem ser
mencionados.
Esta pesquisa tem ainda a enorme vantagem de permitir chamar a atenção para a importância destes objeclos, não só nos aspectos cientrfico e histórico, mas também como belas obras de arte. E mais, como os antigos
globos eram, na gra'lde maioria dos casos, vendidos aos
pares - um celeste e outro terrestre - já foi posslvel
juntar dois globos que tinham sido separados, por partilhas de famflia, há várias dezenas de anos.
Em face do exposto , e aproveitando a larga divulgação que tem a .. Revista da Armada» , solicita-se ao leitor

Globo ferres"" com 8pfHIBS 7, 7 cm de dilmetro, f8bricado fIffl 179 ' pot
J. & W. Csry - CoI6oçAo do M useu de Marinha (foto MN - Reinaldo
Carvalho).

que, para além de ajudar o seu Museu, contribua para a
detesa do património cultural do nosso país , informando
o paradeiro de globos que julgue terem sido constru ídos
até ao fim do século passado.
(Co/abonJçAo do Museu de Marinha)
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Relógios de areia
O

período compreendido en-

tre dois nascimentos (ou

ocasos) consecutivos do
Sol foi, sem dúvida, a primeira unidade a que o homem recorreu para
medir o tempo. Assim nasceu o
dia. Depois, para avaliações de
períodos mais prolongados. o mês
lunar e o ano solar, passaram a ser
usados, tendo este último servido
como base de contagem do calendário gregoriano que, recentemente, comemorou três séculos de
existência.
Qualquer das unidades mencionadas não foi inventada pelo
homem que, simplesmente. se limitou a constatá-las. A sua (quase) total precisão depende das leis
da natureza que regem o movi-

mento perpétuo dos corpos celestes. Outras unidades de tempo,
como o século ou a hora e 8S suas
subdivisões, essas sim, foram resultado da imaginação do homem,
quando este sentiu necessidade
de medir longos periodos ou, apenas, pequenas fracções do dia.
No que respeita a estas últimas, parece lógico que o dia tenha
sido inicialmente dividido em quatro partes, a primeira entre o nascimento do Sol e a sua posição mais
elevada, que corresponde à passagem meridiana, a segunda entre
esta e o ocaso e mais duas partes
equivalentes durante a noite.
Não sabemos quando a hora
deu entrada nesta longa e apaixonante história da contagem do
tempo, mas não nos custa crer que
alguém, em certa ocasião, tivesse
imaginado dividir em doze partes o
perlodo em que o astro-rei se mantinha acima do horizonte. Por um
lado, eIa neste periodo que se desenvolvia a vida activa dos homens , e por outro, a divisão por 12,
correspondia à base tradicional de
contagem, que só foi destronada,
mas não completamente, pelo sistema decimal. Assim surge o dia
de 24 horas.
Para nos dar a hora durante o
dia foi usado o relógio de Sol, que
se admite ter sido inventado por
Beroso, astrónomo que nasceu na
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Ore/ógio

de areia para
6borassugerido
peIopadre-mestre
Cristóváo Bruno.

Babilónia, 330 anos antes da nossa
era. Este instrumento é constituído por um ponteiro - o estilo cuja sombra roda com o Sol durante o seu percurso no firmamento,
indicando a hora num mostrador
ou quadrante. Fabricam-se relógios fixos de quadrante vertical ou
horizontal, que ainda hoje se vêem
instalados em algumas casas,
como preciosas relíquias do passado, e relógios portáteis ou de bolso, em marfim ou em metal, que
embelezam as vitrinas de muitos
museus.

Para a noite foi concebido o
Imocturlábioll que permitia sabeI a
hora pela direcção das guardas da
Ursa Menor em relação à Estrela
Polar. Porém, qualquer destes dois
tipos de relógios, diurnos ou nocturnos , para nada serviam quando
o céu, teimosamente, se mantinha
encoberto.
Independentemente das condições do tempo, existiram as
IIclepsidras)) e os relógios de
areia . As primeiras, já conhecidas
dos egípcios, calculavam o tempo
pela passagem de uma certa quantidade de água através de orifício
calibrado para o efeito. Clepsidras
foram usadas para limitar a duração dos discursos nos tribunais de
Atenas .
Mais práticos e mais transportáveis do que a clepsidra foram os
relógios de areia, a que os portugueses, por influência espanhola,
também chamaram lIampulhetas/! . A sua invenção é atribuída a
um monge de Chartres , de nome
Luitprand, que viveu no seéulo vm
da era actual. As primeiras referências a este tipo de instrumento
só aparecem, no entanto, no século XIV. A fonte mais frequente-

A barquinha a ser usada a bordo da corveta .. Duque da T8f08ira_ (1864-1911). (Foto do MuS81J
deMarinha).

mente divulgada é o inventário feito por ocasião da morte de Carlos
V de França (1380), onde é referido
que existia na pequena capela do
Louvre (.ln grand orlege de mer de
deux grans !iolles plains de sablon
en un grand estuy de bois gami
d'archel (latão). Este texto sugere

que as ampulhetas, já naquela
época, eram usadas a bordo.

•
•

o FABRICO DAS AMPULHETAS
A ampulheta é constituída por
duas âmbulas de vidro, tendo a forma aproximada de um cone com a
mesma abertura do montículo de
areia que se forma quando a deixamos cair de um ofÜicio. Até meados do século XVIII os dois cones
de vidro eram fabricados isoladamente, colocando-se entre os vértices uma pequena peça metálica
com um orificio devidamente calibrado para a passagem da areia. A
ligação era feita com cabedal ou
com uma pinha, esse entrelaçado
feito com cabo, em que os marinheiros são peritos. Para dar consistência ao conjunto e proteger os
vidros era usada uma armação em
madeira ou metal. Posteriormente,
as ampulhetas foram feitas numa
só peça de vidro que dispunha de
um pequeno ofÜicio de comunicação.
A areia usada nas ampulhetas
podia ser branca ou vermelha, desde que fosse seca, fina e homogénea. A areia proveniente de Veneza tinha grande reputação. No entanto podia utilizar-se pó de prata,
cascas de ovo moidas e estanho
calcinado misturado com um pouco de chumbo, e que, reduzido a
pó, era aconselhado para meter
nas ampulhetas de 24 horas. Também se usava o pó de mármore,
acerca do qual se conhece uma curiosa receita do século XIV: a serradura que resulta do corte do
mánnore, deve ser amassada com
vinho como se fosse um pedaço de
came, escorrida e depois cozida e,
em seguida, nove vezes posta a secare s6assim deverá ser utüizada.

Os relógios de areia foram instrumentos indispensáveis a bordo
dos navios, até ao àparecimento
do cronómetro, inventado em 1735
pelo inglês Harrison, mas que só
no século seguinte teve uso generalizado. A razão desta demora,

Ampulheta de J 5 segundos usada com a
barquinha, da colecç§o do Museu de Mari·
nha. (Foto MM-Reinaldo Carvalho).

tratando-se de um instrumento de
grande utilidade, deveu-se à ele·
vada tecnologia exigida no seu fabrico e ao seu consequente custo.
As ampulhetas mais comuns
usadas nos navios eram de meia
hora - também chamadas relógios - e por elas se regulava a vida
a bordo. O pessoal de quarto (quartos de 4 horas) era responsável por
virar a ampulheta logo que a areia
deixasse de correr.' Durante o
quarto o marinheiro responsável
virava a ampulheta oito vezes, ao
mesmo tempo que tocava o sino:
uma badalada nas meias horas,
um par de badaladas na primeira
hora, dois, três e quatro na quarta
hora, e assim sucessivamente.
É curioso o facto de ainda hoje,
mais de meio milénio depois dos
Descobrimentos, se usarem quartos de quatro horas. O que se perdeu foi a designação que alguns tinham naquele tempo. Prima, era
chamado o quarto das vinte horas
à meia-noite, modorra dameia-noite às quatro da manhã e alva das
quatro às oito da manhã.
O relógio era acertado no momento da passagem meridiana do
Sol. Era então meio-dia. O piloto
com o seu astrolábio calculava a latitude, determinava o ponto do navio e uma ampulheta estava pron-

ta para iniciar uma nova contagem, pois, é bem evidente, só por
mero acaso é que se mantinha a
coincidência entre o relógio e a me·
ridiana. Os erros eram vários. Bastava que o navio não navegasse
sobre o meridiano ou que o orificio
da ampulheta tivesse alargado, o
que acontecia com a contínua passagem da areia.
Mas havia outras razões que
davam origem ao desacerto. Estar
de quarto, especialmente quando
havia mau tempo, não era nada
agradável. Apetecia mergulhar no
beliche e que outros fossem fazer
leme ou cuidar da mareação das
velas. Com a noite escura, o responsável pela ampulheta, se não
estava a ser observado, virava-a
antes dos 30 minutos. Comia um
pouco de areia, como então se dizia, e assim, a hora de bordo ia lentamente avançando. Se, por vezes,
o Sol teimosamente não aparecia
durante alguns dias seguidos, a
confusão aumentava: já era meianoite mas ainda não se tinha chegado ao crepüsculo da tarde.
As ampulhetas de bordo diSpunham, muitas delas, de dispositivo
para as manter penduradas, de
modo a não tombarem com o balanço do navio. E deviam ser sempre colocadas à sombra porque,
aquecidas, como muítos propositadamente faziam, andavam mais
depressa.
UMA SOLUÇÃO FANTASIOSA

São raros os textos em lingua
portuguesa que façam referência a
relógios de areia. Há porém um
manuscrito na Biblioteca da Universidade de Coimbra, de 1628.
onde o seu autor, o padre-mestre
Cristóvão Bruno, apresenta várias
soluções para a determinação do
caminho leste-oeste, pois era assim que, na época, se designava a
longitude. Este Cristóvão Bruno,
nascido em Itália, entrou para a
Companhia de Jesus em 1601, tendo vindo mais tarde para Portugal.
onde foi professor de Astronomia
nos colégios de Coimbra e Santo
Antão, em Lisboa. O processo mais
curioso para o cálculo da longitude, ioserido no referido manuscrito, utiliza uma ampulheta de longa
duração que se acertava à salda do
porto e que mantinha - como se
17

fosse numa geleira - a hora do
meridiano de referência, que, actualmente, é o que passa pelo Observatório Astronómico de Greenwich. A longitude calculava-se fazendo a diferença entre as horas
naquele meridiano e no local onde
o navio se encontrava, transformando o tempo em arco medido no
equador. Merece a pena reproduzir parte do capitulo onde se fala
Da fábrica do relógio, cuja texto foi
posto, por Fontoura da Costa, em
linguagem actual: Mandar-se-IJ fazer um relógio de areia pelo qual se
possam medir 6 horas ou ainda 24.
E então serIJ melhor. Com os vidros
grossos para que o ar não humedeça a areia e também para poder
com o peso dela ; o buraquinho por
onde a areia correr de uma âmbula
para outra será mais largo do ordinário, de sorte que nunca pare ou
vá mais dificultosamente de uma
para outra parte.
Feito isto se farão 6, 12 ou 24 linhas, confonne as horas que contém o relógio em cada âmbula, pintadas e distintas com uma cor que
responda ao lugar que cada hora
se despejar da areia.
E o espaço que ficar no meio
entre linha e linha, se repartirá em
15 partes com linhas de outra cor,
que responderão aos graus que o
Sol, anda em uma hora, no que se
guardará toda a igualdade possi-

instrumentos usados na navegação ao longo desse perlodo magnifico em que os portugueses tanto
se destacaram, não existe, ou pelo
menos não conhecemos, uma única ampulheta que tivesse sido usada nos navios das Descobertas.
Tudo se perdeu. Incúria? Talvez,
apenas, desinteresse ou dificuldade, que os portugueses sempre demonstraram, em distinguir o velho
do antigo, ou ainda, simplesmente, o que não presta do que pode
vir a ser insubstituível memória do
passado.

Ampulbeta de meia bora, existente no Museu Man'timo Ahnirante Ramalho Onigão,
em FaTO. De construção recente, possivelmente do fim doseculo passado, n.fo tem as
C8racterlstic8S nem a robustez das que foram uSlldas durante a época das Descobertas. (Foto MM-Reinaldo ClUVlflho).

te os relógios de areia, mas não
completamente,
pois ampulhetas
vei.
Teoricamente a ideia é correcta de 30 segundos (ou de 15) destinamas, além da dificuldade de reali- das ao cálculo da velocidade do nazar uma ampulheta nas condições vio ainda foram usadas no primeiro
indicadas, os erros acumulados quartel do século XX, Para o efeito
não dariam ao processo o mais pe- usava-se a barquinha, constituida
queno rigor. No entanto, o padre por uma peça de madeira -obate1
Bruno ainda recomenda que o reló- - com uma chapa de chumbo na
giO tenha uma argola no fundo da parte inferior que a mantém na
âmbu1a, na qual se possa meter água na posição vertical. criando
uma certa resistência que Origina a
um peso postiço que se porá na
saida duma linha, cuja graduação
que ficar debaixo pois assim ficará
é feita em (e com) nós, e que se larsempre direito para o centro da
Terra. E receoso de falta de cuida- ga até à primeira marca, Para inido na sua condução, considera in- ciar a contagem da velocidade do
dispensável que dois oficiais o vi- navio, deixa-se correr a linha, do
giem e o virem logo que a areia carretel onde está enrolada, ao
mesmo tempo que se vira a ampuchegar ao seu fim.
lheta. Quando a areia desta chega
ao fim, aguenta-se a linha e vê-se
A MEDIÇÃO DA VELOCIDADE quantos nós saíram. O número de
nós saídos, corresponde à velociDO NAVIO
dade do navio em milhas (1852 meo cronómetro ao entrar a bordo tros) por hora, designação que,
dos navios durante o século XIX, ainda hoje, se usa.
Como tem sucedido com outros
como já se disse, foi pondo de par-

1a

A. Estácfo dos Reis,
cap.-m.-g.
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tro séculos depois é n:slaurada por decreto de 13 de Maio de
1808, na regência do principe D, João, quando se encontrava no
Brasil.
Na Bafa mandou abrir uma medalha com a legenda «Valor
e Lealdade», confirmando si multaneamente a «Ordem da
Espada».
Uma lei de 29 de Novembro de 1808 renovou a ordem, a qual
passou a designar-se por «Ordem da Torre e Espada». Com ela
quis agraciar alguns vassalos de el-rei da Grã-Bretanha , seu antigo e fiel aliado, além dos portugueses que seguiram para o Brasil
desprezando todos os seus bens e inte resses particulares.
Passou a ser o seu grão-mestre, sendo grã-cruz-comendador-moro príncipe da Beira , e grã-cruz-daveiro o infante D. Miguel
(ambos seus filhos) e ainda grã-cruz-alferes o infante D. Pedro
Carlos (seu sobrinho). Os grão-mestres seguintes seriam os fUluros monarcas, os grã-cruzcs os prfncipes e infantes, o comendador-mar o sucessor presuntivo da coroa, o claveiro o mais velho
dos infantes e o alferes o que se lhe seguisse.
A insígnia desta ordem era uma chapa de ouro redonda ,
tendo de um lado a efígie real e no reverso uma espada com a
legenda «Valor e Lealdade», para os cavalei ros, e para os comendadorese grã-cruzes mais uma torre encimando-a.
As medalhas seriam pendentes de fita azul.
Em cada ano, no dia 22 de Janeiro, em memória da data em
que aportaram ao Brasil, era celebrada uma festa em conformidade com o que fosse regulamentado para o efeito.
Por alvará de 5 de Julho de 1809 foi fixado o número de
comendadores e cavaleiros e o modo por que deveriam receber
as insígnias.
Por alvará de 28 de Julho de 1832 foi reformada a antiga
Ordem da Torre e Espada que passou a intitular-se «A antiga
e muito nobre Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade
e Mérito».
A insfgnia dos cavaleiros passou a ser uma medalha de prata
redonda , tendo de um lado uma espada colocada sobre uma coroa de carvalho. no ei mo uma torre. e à volta a legenda em
letras de ouro em campo azul «Valor . Lealdade e Mérito», e no
reverso o escudo das quinas portuguesas sobre um livro rep resentando a carta constitucional da mo narquia com a legenda
«Pelo reie pela lei».
Para os outros graus da ordem existiam disposiçõcs diversas.

ORDEM MILITAR DE CRISTO
Foi fundada pelo rei D. Dinis em 1318, com o nome de
«Religião Militar de Cristo».
rei doou-lhe a vila e forta leza de Castro Marim onde instalou o convento da ordem, por ser ponto estratégico para fa zer
guerra aos mouros de Marrocos e Granada.
Nela ingressaram todos os antigos templários de Portugal.
Foi seu primeiro grão-mestre D. Gil Martins.
Em 1356 o convento foi mudado para Tomar. quando era
mestre da ordem D. Estêvão Gonçalves Leitão.
Anos depois. o infante D. Henriques. duque de Viseu. administrou-a com o título de governador, con tinuando os seus cavaleiros a render os maiores serviços aos reis de Portugal, tanto na
luta contra os mouros como nas expedições maritimas.
Os dignitários da ordem eram o mestre. o comendador-mor.
o claveiro. o sacristão-mor e o alferes.
A insfgnia da Ordem era uma cruz vermelha, quase quadrada, fendida no meio com outra bra nca. notoriamente diferente
da dos Templários que era toda vermelha.

°

ORDEM MILITAR DE AVIS
Foi fundada por D. Afonso Henriques em 1147, chamando·se inicialmente «Ordem Nova»e.sendo-lhe dada em 1162 a Re-
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gra de S. Bento, passou a denominar-se «Ordem Militar de S.
Bento de Avis».
A primeira sede foi em Coimbra . sendo o seu primeiro mestre D. Pedro Afonso, irmão bastardo de D. Afonso Henriques.
Em I 166 foi transferida para Évora, acabada de reconquistar
aos mouros, tendo aqui como primeiro mestre o monge Gonçalo
Viegas. Morto este, foi substituído por D. Fernando Annes que
pediu ao papa I nocêncio III a confirmaçãO da Ordem , dada já
à de Calatrava, de Castela, da qual dependia para efeitos de obe·
diência. pedido foi autorizado .
Resolveu-se mais tarde substituir Évora por outro local
apropriado, mais perto dos mouros a quem continuavam a fazer
guerra , e assim lançaram os alicerces duma fortaleza denomina·
da Avis(*), onde no momento e segundo reza a história . se aviso
taram duas águias sobre uma árvore que, por alusão, deram o
nome à nova sede da Ordem. Assim se transferiu esta para ali
em 1213, quando reinava D. Afonso II.
No reinado de D. Afonso IVo monarca solicitou ao papa
Inocencio VI para fazer a transmutação do escapulário e capelo
de cor preta, forma do hábito dos cavaleiros, em cruz verde. O
papa ordenou então, em 1352, o uso de uma cruz verde sobre
o peito esquerdo e em forma de nor-de-lis. visto o cscapulário
curto servir de embaraço ao manejo das armas.
Nos actos eclesiásticos envergavam um hábito branco,
roçando pclochão, mantendo a cruz.
O estandarte era igualmente branco, tendo ao lado a imagem
de Nossa Senhora e as armas de A vis (uma cruz verde em campo
de ouro, com duas águias aos lados).
Os soberanos portugueses prezaram sempre as instituições
militares como o mais significativo indício da conservação de virtudese qualidades da raça. Segundo este crité rio a Ordem tinha
como feição essencial constituir um honroso distintivo por brilhantes feitos de armas ou. ao menos, pela constante e nunca
desmentida dedicação pe lo serviço e pela disciplina.
Assim se foi mantendo , durante mais de sete séculos, a
tradição deixada pelo primeiro rei de Portugal , até que. pela carta-de-lei de 19 de Junho de 1789 , D. Maria I designou-a para
premiare ornar o corpo militar.
No reinado de D. Ca rlos. por alvará de 13 de Agosto de
1894. foi regulamentada e passou a intitular-se por «Real Ordem
MilitardeS. Bento de Avis».
Por ser a única ordem exclusivamente destinada aos milita·
res e por se considerar curioso o contexto do seu regimento,
cita-se parte dele. sem lerem conta o articulado.
Tinha como graus e dignidades: o grão-mestre. o comendador-moro os grã-cruzes. os grandes-oficiais. os comendadores,
os oficiais e os cavaleiros.
O grão-mestre era sempre o soberano e, na sua menoridade
ou impedimento, o regente do reino faria as suas vezes.
O comandante-mar e ra sempre o príncipe . herdeiro presun·
tivodo reino.
A Ordem tinha um conselho presidido pelo grão-mestre e do
qual faziam parte o comendador-mor e os grã-cruzes nacionais.
servindo de secretário c arquivista um dignitário, de qualquer
dos graus da Ordem. nomeado pelo governo, sob proposta do
mesmo consel ho.
Não podia ser conte rido pela primeira vez grau superior ao
de cavalei ro. nem nenhum dos outros graus. sem que tivesse
sido atribuído o grau imediatamente inferior.
Nenhum militar poderia ser agraciado com o grau de cavaleiro sem contar pelo menos dez anos de serviço como oficial do
Exército ou da Armada.

°

(.) A vi/a de Avis, que i poSluior 6 edificação do ca!ilt'lo, lem iUn/o
da POria do Anjo. fora dos mUfOS da mesma, o Conven/O de Nosso
Senhora da A scenção, que foi cabeça da Ordem.
Com o nome de A I'is exisliu rambim uma cidade da an/iga Lusifánia,
qrle se p'elende lU eSlado sill/ada 110 lugar de Ribadaves. freguesia de
SorllO da Carpalhosa, concelho de Leiria.

Era necessário satisfazer às seguintes condições: cavaleiro,
posto ou graduação de capitão ou primciro-tcnente com quinze
anos de serviço e boas informações dos seus chefes; oficial, posto ou graduação de major ou capitão-tenente com vinte anos de
serviço efectivo; comendador, posto ou graduação de coronel
ou capitão-de-mar-e-guerra com vi nte e cinco anos de serviço
efectivo; grande-oficial, posto ou graduação de general ou contra-almirante com trinta anos de serviço efectivo; grã-cruz, posto ou graduação de general de divisão ou vice-almirante.
Poderiam também ser elevados àqueles graus, por serviços
distintos, outros oficiais do Exército e da Amada, em serviço
no reino ou ultramar, em quantitativos limitados. A sua concessão era feita no dia do aniversário natalkio do rei.
Nos demais casos efectuava-se nos dias I de Janeiro e 1 de
Julhodecadaano.
A concessão a oficiais estrangeiros era em número ilimitado
e feita em qualquer época, sendo também os graus correspondeOles à sua patente independentes do tempo de serviço.
O distintivo da Ordem era uma cruz verde rematada com
flor-dc-lis e encimada pela coroa real,tendo uma fita da mesma
cor. Existiam também placas de prata e dourada.
Com traje civil os cavaleiros poderiam usar um laço de fita
verde e os outros dignitários a roseta correspondente ao seu
grau.
O uso das veneras ou fitas era obrigatório para todos os
dignitários, quando uniformizados, quer em serviço, quer fora
dele, e facultativo com o traje civil.
Nenhum dignitãrio poderia usar as insígnias dos graus inferiores ao que lhe competia, salvo se tivessem sido conferidas por
serviços distintos.
Todos os anos, no dia do Coração de Jesus, osdignitàrios da
Ordem que estivessem em Lisboa assistiriam à festividade que
era feita na igreja do Santissimo Coração de Jesus.

ORDEM MILITAR DE SANTI'AGO DA ESPADA
Fundada pelo papa Alexandre III , em 1175, teve o seu primeiro assento no Mosteiro de Santo Elói, na Galiza. No tocante
a Portugal teve esta Ordem a primeira sede no Mosteiro de Santos-o-Velho e, no reinado de D. Afonso II, transferiu-se para
A1cácerdo Sal, quando esta vila foi conquistada aos mouros.
Continuando os nossos cavaleiros da Ordem a prestar obediência 0105 mestres de Castela, tornaram-se independentes
deles no reinado de D. Dinis, por bula do papa Nicolau IV ,
concedida em 1288, sendo eleito como nosso primeiro mestre
D. João Fernandes.
Unida de novo a Ordem de Portugal àde Castela por instâncias dos papas Bonifácio VIII e Celestino V, reclamaram de

Que os beneficiários da Assistência
na Doença aos Militares da
Armada (ADMA) poderão,
conforme acordo estabelecido,
recorrer aos serviços do Laboratório de Anátise Clfnicas, Lda.
(Av. Rainha D. Leonor, 14-1.°,
Esq.", Almada telefone
276 11 31).
Que o presente acordo abrange os

novo os portugueses contra essa sujeição, até que o papa João
XXII expediu uma bula autorizando a separação definitiva.
Em 1482estabeleceram-seem Palmela.
No reinado de D. João 11 transferiram-se mais uma vez para
Lisboa, mas para Santos-o-Novo, visto o Mosteiro de Santos-o-Velho ter sido destinado a recolher as mulheres e filhas dos
comendadores, quando estes iam para a guerra.
D. Luís 1 remodelou por completo esta O rdem, tornando-:.
uma condecoração só concedida, e bem poucas vezes, ao mérito
absoluto. Passou então a intitular-se .. Antiga, nobillssima e
esclarecida o rdem de S. Tiago do mérito científico, literário e
artístico ...
Os seus graus eram o de grão-mestre, comendador-mor, oficiais-mores, grã-cruzcs, comendadores, oficiais e cavaleiros.
O grão-mest re era sempre o soberano e , na menoridade ou
impedimento, seria o regente do reino a fazer as suas vezes.
O distintivo da Ordem era uma cruzem forma de espada, de
esmalte vermelho, perfilada de ouro e ornada de duas palmas
entrelaçadas de esmalte verde com a legenda em ouro sobre
esmalte branco «Ciências, Letras e Artes... A fita tinha a cor
violeta.
Após a implantação da República, por decreto de 15 de
Outubro de 1910, foram abolidas todas as ordens militares, com
excepção da Ordem Militar da Torre e Espada.
A Ordem Militar de Avis foi restabelecida em 1917 e as de
Cristoede Sant'lagoda Espada em 1918.
A lei orgânica das ordens honorificas portuguesas foi revista
recentemente pelo Decreto-Lei n." 132/85, de 30 de Abril.

José Agostinho de Sousa Mendes,
cop.-m.-g.

N. R. - Exutf! oindo o Bondo dos Trh Ordf!IU, cujos irulgnios sdo
cOlUtiwidos por umo bonda com as coru das Ordf!ru df! Avis. Cristo f!
Sant"lago da Espada, tf!ndo pf!ndf!lllf! do Inço, ligado por um coroa df!
louros, uma pltlCa oval con/f!lIdo os cruus daqudas Ordf!ru.
Esto Banda I privo/iva da magutru/ura pruidf!ncial, ndo podmdo
Sf!r cOlludida a nacionais ou f!s/rangdros, nf!m usada fora do f!Xf!rcfcio
do Prf!sidlncla da Rf!pública. Com f!Sla condf!coração ndo df!vudo su
usadas quaisq/ur ou/ras iru(gnias.

•
Miliwru da Armada q/If!OS/f!n/am. ac/ualmf!IIIf!, a Ordf!m Mifi/arda
TO"f! f! Espada, do Valor. Lt!aldadt t Mlrito: alm. Aml,ico Thomaz
(grandf!-cola,); cap.-m. -g. FZ Rtbord60 dt Brito f! cap.-/f!n . Alpoim
Calv60 (oficiais); I .·-sa,g. FZ Ribtiro Pais t /. · -sa'g. FZE Mar/ins
Tti.r:t ira (cQvalf!iros).

serviços em regimeambulatório.
Que está a proceder-se, ao nível dos
três ramos da Forças Armadas, a
um levantamento de todos os
deficientes filhos de militares.
Que a fim de tomarem conhecimento
do inquérito, tendente a avaliar
as condições possíveis de assistência a seus filhos, devem os
militares interessados contactar

com a 5.- Rep. da D. S. Pessoal
(ADMA), Rua do Arsenal,letra
I , Lisboa.
Que quaisquer outras informações
serão prestadas na ADMA.
Que o ho rário de consultas e tratamentos no Centro Médico do
Complexo Social das Forças
Armadas (COSFA), em Oeiras,
foi alterado para:
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Cardiologia (dr. Costa Ferreira): 3. "-feiras, às 14.00h.
CUnica geral (dr. Duque da Fonseca): 3.", 5." , e 6. "'-feiras , às
14.00h ;
(dr.~ Fernanda Gonçalves): 4. "'-feiras , às 13.30h;
(dr. Manuel Olivei ra): 3.·' e 5. "-feiras , às08.00h;
(dr. - Teresa Pombeiro): 2." e
6 ....·feiras, às 14JXlh;
(dr. Fernando Viegas): 3.·'e 5."'·
-feiras, às 13.30h;
(dr. Rui Viegas): 2.", 4. "' e 6." ·feiras, às09 .00h.
Dermatologia (dr. Xavier e
Cunha): 3."'-feira s, às 14.00h.
Diabetes (dr. a Fernanda Gonçalves): 4. "'-feiras , às 13.30h .
Estomatologia (dr. Pereira Gil):
2.", 4."', e 6."'-feiras, às 09.30h ;
(dr. Silva e Sousa): dias úteis , às
08.50h .

Fisioterapia (dr. Ramos Espanca): 4. " e 5.·'-feiras , às 14.00h.
Ginecologia (dr. Pina Pereira):
3. "'-fei ras, às 13.30h.
Oftalmologia (dr. Gil Duarte):
2." -feiras, às 09.30h;
(dr. Pereira Machado): 4." -feiras, às 14.30h ;
(dr. Herbert Sequeira): 3.·'-feiras, às 13.30h; 5."'-feiras , às
09.00h.
Otorrinolaringologia (dr. Manuel Correia): 4."-feiras , às
08 .00h;
(dr. Ernesto Madeira): 3."'-feiras, às 13.30h ; 5! '-feiras, às
iO.30h.
Ortopedia (dr. Branco do Amaral): dias úteis, às08.00h.
Psiquiatria (dr. Duque da Fonseca): 3." , 5."', e 6 .....-feiras , às
14.00h.

Reumatologia (dr. Me lo Gomes): 4. " e 5. "·feiras, às 14.00h.
Urologia (dr. Ruben Lavoura) :
5." ·feiras, às 14.00h.
Análises: 3.", e 5. "-feiras , das
08.30 às9.30h, com marcação .
Audiogramas: dias úteis , com
marcação.
Eledrocardiogramas: dias úteis,
com marcação.
Enfermagem: (dias úteis , das
09.00 às 11.45 e das 13.30 às
15.45h.
Fisioterapia: (dias útei s, da s
08.00 às 12.00 e das 13.30 às
15.45h.
Que as marcações poderão ser feitas
todos os dias úteis, das 10.00 às
12.00 e das 14.00 às 16.00h , pelo
telefone 24255 18.

• •••••••••••••••••••

Terminologia Naval
• PONTO - Trabalho de costura que compreende a
porção de fio contido entre duas picadas sucessivas da
agulha ou a disposição com que se apresentam as várias
posições de fio no tecido que se cose. Existem diversos
tipos de pontos consoante a finalidade pretendida, como,
porexemplo:
ponto de blgorrllha - para coser dois panos com
dobra em cada um deles.

• PONTO CULMINANTE - Altura máxima ou mínima
de um astro ao cortar o meridiano superior ou inferior.
• PONTO DO NAVIO - Situação do navio, marcada
na carta de navegação, definida pelas suas coordenadas
geográficas em determinado momento.
• PONTO (DO NAVIO) AO MEIO-DIA situação ou posição do navio ao meio-dia.

Marcação da

• PONTOS CARDEAIS - Os quatro pontos da rosados-venlos: NORTE (N), SUL (S), LESTE (E) e OESTE
(W).
ponto de cadela letras ou números.

ponto de fantasia, para fazer

• POPA proa.

Parte dum navio ou embarcação oposta à

• POPA ARRASADA sentido da popa.
•
ponto de gacheta circulares de capas.

para aplicação em costuras

Direcção de popa à proa, no

PÔR - Desaparecer um astro no horizonte; ocaso.

• PÔR A (O) CAMINHO - Meter ao rumo a que o navio
deve seguir.
• PÔR À CAPA - Colocar o navio em relação ao vento
e ao mar numa posiçâo em que não anda ou fica quase
parado.

S. Elpfdio,
c.ap.-m.-g. AN
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Re ortage
ALMOÇO NA EMBAIXADA
COPERU

o embaixador do Peru acreditado
junto do Governo ponuguês. Carlos Gamarra Vargas, convidou para um almoço
na sua residência os director e consultor
do Corpo Redactorial da .. Revista da Armada.., manifestando a sua satisfação pelos artigos que publicámos sobre o herói
nacional do seu páis. almirante Miguel
Grau.
Assistiu, além do anfitrião e dos citados representantes da Revista, o V'"secretário da Embaixada, Albert Hart, que
fez o curso da Escola Naval, trocando depois a carreira militar pela diplomática.
Pama no dia seguinte para comissão na
Embaixada do Peru em Marrocos, com
muitas saudades de deixar o nosso país,

o almoço decorreu em ambiente de
grande cordialidade, podendo afirmar-se
que, nofinaJ , havia dois peruanos amigos
de dois portugueses e vice-versa. O embaixador, que se afirmou grande amigo e
admirador de Portugal, ofereceu a cada
um dos convidados portugueses, em
nome do vice-almirante Fernando Roca
Alzamora, director-general de Interesses
Marítimos da Armada do Peru, uma magnífica publicação, editada pela Marinha
de Guerra daquele país e dedicada A la
Gloria dei Gran. AlmirQll1e dei Peru
Miguel Grau em el Sesquicentenario de S/l
naUllicio - /9341/984, que muito agradecemos.

como disse .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ACTIVIDADES DE UNIDADES
COCNC
Unidades navais em serviço nas águas
sob jurisdição portuguesa, da responsabilidade do Comando Naval do Continente
(CNC), procederam, em Março ultimo, à
identificação de 222 embarcações de pesca, vistoriando 184, de que resultou a autuação de 14 (2 de nacionalidade espanhola) por pesca em área proibida ou sem
licença, uso/porte de artes ilegais, documentação irregular ou au:;ência de meios
de salvamento. Em consequência foram
apreendidos 2700kg de peixe e marisco
diversos, cujo valor da venda reverteu a
favordoEstado.
No que respeita à salvaguarda da vida
humana no mar, na repressão do contra-

bando ou em outras actividades, as unidades navais daquele Comando, além de terem procedido ao controlo dos esquemas
de separação de tráfego marítimo nas
Berlengas e nos cabos da Roca e de S. Vicente, tiveram diversas saídas de emergência para acorrer a navios ou embarcações em perigo, aos quais prestaram a
assistência requerida ou apoio próximo.
Aínda naquele período, as instalações
do CNe e da Base Naval de Lisboa, no
Alfeite, e unidades navais aqui estacionadas, foram visitadas por cerca de 280 alunos e membros de várias escolas e associaÇÓ<>.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CONCERTO DA PÁSCOA
No âmbito das suas actividades circum-escolares, realizou-se no auditório
da Escola Naval , no Alfeite, no dia 2 de
Abril , o habitual Concerto da Páscoa. Foi
executante a Banda da Armada, regida
pelos capitão-tenente MUS Manuel Baltazar (1. a parte) e segundo-tenente MUS
Araujo Pereira (2.», que interpreto~
de forma brilhante, obras de Mozart,
Beethoven. Villa Lobos, Tchaikowsky,
Ronald Binge, Strauss, Jerónimo GuimenezeGlenn Miller.
Assistiram , além do comandante da
Escola, contra-almirante Fuzeta da Ponte, oficiais, professores, alunos, elemenlosda guarnição e familiares.
(FOlO "RA ~ -cabo T

Ama/doSá)
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MARCO COMEMORATIVO
foi descerrado no relvado da Avenida
da Ribei ra das Naus, ju nto ao Ediffcio da
Marin ha, no dia 4 de Abril, num marco
mandado executar pela Câmara Municipal de Lisboa, um bloco de pedra oferecido pclo Gove rno do Canadá e tra nsportado pelo navio-escola «Sagres.. , que assi·

mda a participação deste veleiro nas
comemoraçôcs do 450." aniversário da
chegada do navegador Jacques eartier

àquele território cm 1534 c representa,
também, uma homenagem do povo cana-

diano à epopeia das Descobertas portuguesas.
Procederam ao descerramento o embaixador do Canadá em Lisboa, Lloyd
Francis. c O presidente do Municfpio lisboeta, eng.o Krus Abecasis. Estiveram
prese ntes. além doalmiranlc chefe do Estado-Maio r da Armada. o governador cio
vil de Lisboa, o di rector da .. Revista da
Armada», vereadores da CML, reprt!sentante da Secretaria de Estado da Emigração, vários oficiais e uma delegação da
.. Sagres», cht!fiada pelo seu comandante.
(FolO .. RA . - Rui Sal/a}

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••
COMISSÃONACIONAL
CONTRA A POLUiÇÃO 00 MAR
Em cerimónia realizada no seu gabinete, no dia 15 de Abril, oalmirante Sousa Leitão, chefc do Estado-Maior da Armada, empossou o vice-almirante Silva
Horta no cargo de presidente da Comissáo Nacional Contra a Poluição do Mar.
Esta comissão. que é um órgão consultivo do almirante CEMA, destina-se a
estudar e dar pareceres sobre problemas
de poluição das águas. c propor medIdas
adequadas para a evitar. Integra representantes de diversos departamentos da
administraçãocenlral, das Regiõcs Autónomas e das associaçôcs de armadores e
industriais.
O almirante Silva Horta desempenhou, até princípios de Março , as funções
de chefe da Casa Militar do Presidente da
República.

.,

(FotQ .. RA. - Rui Sal/a)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOTiCIAS DA MARINHA
DE MACAU
Em viagem de instrução de cadetes.
visitou recentemente Hong Kong o navio-escola .. Carlskrona», da Armada sueca.
O seu comandante, eapitão-de-fragata Gustav af Klinl, acompanhado de outros oficiais e de 30 cadetes, deslocou-se
a Macau, onde foi recebido pelo direclor
dos Serviços de Marinha, capitão-de·fragata Martins Soares e pelo comandante
da Policia Marítima e Fiscal, capilão-tenente Carlos Fidalgo.
Após um passcio pela cidade, os visi·
tantes foram obsequiados com um almoço à portuguesa, no que foram acampa·
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nhados por alguns oficiais da Armada. em
scniço no território.

*

DeCOTTt!ram entre Outubro e Fevereiro último os trabalhos de preparação e fil·
magem do filme ..Tai-Pan», inspirado na
obra do mesmo nome do escritor James
Clavel. cuja acção se situa nos pnmórdios
da criação de Hong Kong, em meados do
século passado ...Tai-Pan,. retrata com algum rigor a história do comércio do ópio
e da prata, da seda e do chá, dos rápidos

veleiros e dos juncos de guerra no então
perigoso mar da China, infestado de piratas.
A maio r parte das cenas exteriores foi
fi lmada em Macau, Cantão e out ros locais
da China. No territó rio de Macau a acção
desenrolou-se na ilha de Coloane, o nde a
traça dos edifícios permitiu recriar Macau
do século XIX.
O desapareci mento de navios e embarcações uti lizadas naq uela época, levou
os produtores à ada ptação de uns e à
construção de outras, tendo. por exe mplo, o belo veleiro australiano .. Eye of the
Wind,. sido metamorfoseado, ora como
barco do Tai-Pan, ora como navio do seu
principal ri val.

Merece, contudo, especial destaque a
construção dum barco de festejos (flower
boat), embarcação tipicame nte chinesa e
muito ao jeito dos usos e costumes de então. Minuciosamente desenhada e construída por uma equipa de especialistas italianos. expressamente vindos a Macau
para aquelas fi lmagcns, viria aquela embarcação a ser posterio rmente oferecida
aos Serviços de Mari nha, prevendo-se
que venha a figurar num fu tu ro Museu
Maritimo de Macau, instituição cuja criação se encontra a ser est udada.
(Colaboraçdo dos Suviços
de Marinnade M acau)

o vtff!jro "Eyeoflnf! Wind., atracado na Doca D. Curlos / _

o bDrco dtftsujos 110 Docu D. Carlos / (tf!m lO,7m decomprimenlo) .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COMANDOS
OE UNIDADES NAVAIS
Em ceri mónias de en trega de comandos, realizadas rece ntemente a bordo das
respectivas unidades, no Alfeite, presididas pelo comandante Naval do Contincnte, vice-almirante Andrade e Silva, oseapitão-de-fragata Castanho Paes, eapitão-de-fragata Junquei ro Sarmento, capitão-tenente Rodriy;ucs Pereira, aspirante RN
Pinhançodos Santos e aspirante RN Rolo
Bicho assumiram as funçóes de comandantes do navio-escola .. Sagres,., fragata
«Comandante Sacadura Cabral ... navio-escola «Polar.. e lanchas de fiscalização
«Andorinha .. e «Açor», respectivamente.
Deixaram aqueles cargos, pela ordem indicada. oscapitães-de.fragala Homem de
Gouveia, capitão-tenente Francisco Pina,
capitão-de· fragata Castanho Paes. subtenente RN Duarte Repolho e subtenente
RN Gomes Pacheco.
No dia 18 de Abril, O segundo comandante Naval do Continente, contra-almirante Machado da Silva, empossou o primei ro-tenente José Silvestre no cargo de
comandante da lanchll de desembarque
grande .. Bacamane,. .
Também, no dia 22 de Abril , na Esquadrilha de Submarinos, na presença do
comandante Naval do Continente, ocapitão-tenente Conde Baguinho entregou o
comando do submarino «Barracuda .. ao

/

capitão-tenente Joaqui m Nobre. Assistiu
ao acto o comandan te da Esq uadri lha, capitão-de-mar-c-guerra Conde Martins.
A todas estas cerimónias, além das entidades citadas, assistiram comandantcs
de unidades navais, oficiais do CNC. etc.

:/

1

J

Aspecto do acU) da en/rega do comando do 110vio·tscola "SaBTts,.. No /. piaI/O. da f!sqllf!rda
pura a ,Iirtira, cap. -trag. Homem df! GOII~·tia,
\·/alm. Andrade e Silva I' cap.-Irag. Castal/llo
Paf!s. (Foro . RA.-cabo T ArnuldoSd).
D

••••••• •••••••••••••
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NAVIOS DE GUERRA
ESTRANGEIROS
Em Abril findo 3fXlrtaram ao Tejo ,
cm visitas de rotina, o queb ra-gelos britâ·
nico "Endurancc», a fraga ta egipda .. EI

Nassen. c o submarino espanhol ..T ramontana» , comandados pelos capi tão-de.

-mar-e-gucrra P. McLaren , capitão-de-fragata Hussin Hegad e capitão-tenente
Medina Sanchez, respectivamente , e
tinham , na totalidade , 418 oficiais . sarge ntos e praças de guarnição.

ção, embarcavam o contra-almirante
Abdcl Moty e 116 cadetes, parte dos
quais visitaram o Museu de Marinha e a
Escola Naval.
També m O porto do Funchal fo i visi tado, em Março último, pelo navio-oceano-

gráfico .. Hcc1a», da Royal Navy. Era
comandado pelo capitão-de -fragata
Hcarseye linha 117 oficiais, sargentos e
praças de guarnição.

Na .. EI Nasser>o , em viagem de instru-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VISITAS
DE CUMPRIMENTOS

o almirante Sousa Leitão, chefe do
Estado-Maior da Armada , recebeu no
seu gabinete, em Abril findo , em visitas

No dia 4. o embaixador de Israel em
Lisboa, Gad Ra non, (Foto .,RA,. - Rui
Salta),
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de apresentação de cumprimentos, as se·
guintcs entidades:

No dia 23, o general de di visão D, José
Ramon Pardo de Santayana , presidente
da delegação espanhola à reunião dos Es·
tados-Maiores Peninsulares, (Foto .. RA,.
-cabo T ArnaldoSá).

No dia 23. o conlra-almi ranle Abdel
Moty , que passou por Lisboa embarcado
na fragata .,EI Nasscr... (Foto .,RA .. caboT Arnaldo Sá) .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Os dtpullJdos ouvtm uma uposiçdo do olmiranlt CEM A. ( Folo. RA . - Rui Solro).

COMISSÃO PARLAMENTAR
DE DEFESA

o presidente, dr. Jaime Gama, e onze
membros da Comissão Parlamentar de
Defesa deslocaram-se , no dia 24 de Abril
passado, ao Comando Naval do Conlinente, no Alfeite, onde foram recebidos
pelo almirante Sousa Leitão, ehefe do Estado-Maiorda Armada , e outras altas patentes da Marinha , na continuação dos
contactos que têm vindo a realizar com os
ramos das Forças Armadas.
Na sua visita, aqueles deputados tiveram ocasião de ouvir uma exposição versando as missões, a organização e os
meios navais, humanos e financeiros de
que actualmente a Armada dispõe e dos

que carece, assim como as consequências
para o desempenho das diversas larefas
resultantes da forte compressãoorçamental. Mereceu realce, durante a exposição,
a abordagem das missões de serviço público, do e"ercicio da autoridade marílima e da invesligação cie ntífica que a Marin ha desde sempre lem cumprido.
Após o almoço. aqueles membros da
Assembleia da República deslocaram-se
à Esquadrilha de Submarinos onde, depois de tomarem conlaCIO com a realida·
de de um comando operacional, visitaram
um submari no da classe «A Ibacora" .
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25 DE ABRIL
- DIA DA LIBERDADE

Serigrafia a/usil'a ao 25 dt Abril tdiladQ pt/o C/ubl' MiIi/Qf NavQ/. dQ QUIOfiQ do Qf/UIA moçam bicano Malwlguwnu. Em anQ$ Unlt fiorts o CNM lançou strigrufias dt Vtsptiro, MQriQ Vtltz,
Armando A/I.,.s. João Abl'1 MQnla (duas' t RQglfin Ribl'ifQ.

Uma sessão solene na Assembleia da
Repúbliea e uma parada mililar foram os
principais aetos oficiais que assinalaram o
12,<> aniversário do 25 de Abril de 1974.
No entanto, um pouco por lodo o pais o
evento foi recordado com festejos populares, manifestações culturais ou provas
desportivas, de que se salientaram o desfile na Avenida da Liberdade e o comicio
no Rossio que movimentaram muitos miIharesde pessoas,
A Praça do Império e o Mostei ro dos
Jerónimos serviram de cenário ao desfile
militar que envolveu cerca de 2000 homens dos três ramos das Forças Armadas
-3 Marinha esteve representada por um
batalhão de fuzil eiros e estandartes nacio·
nais das unidades - e das Fo rças de Segurança, o qual foi presidido pelo Presiden·
te da República. dr. Mário Soares. Na aI·
tura , o chefe do Estado·Maior·Gene ral
das Forças Armadas, general Lemos Fer·
reira . leu uma mensagem aos militares,
Em frente ao local. estavam fund eadas as
corvetas .. Jacinto Cândido» e ..João
Roby», tendo a parada sido sobrevoada
por uma esq uadrilha de aviõcs A-7PCorsair.
Na sessão na Assembleia da República, que - tal como a cerimó nia militarteve a presença de lodos os órgãos de s0berania, chefias militares, Corpo Diplomático , antigos presidentes da República
após o 25 de Abril e de alguns capitães de
Abril, falaram os representantes dos grupos parlamentares. o presidente da Assembleia e o Chefe do Estado.

A SAÚDE EM CAUSA

Cancro-inimigo n. o 1 ou D. o 2?
Começo do estretor do seu império?
o número 152 desta Revista, em artigo com o título «Cancro - Inimigo n," b, qualificou-se este
mal como o maior flagelo da humanidade, sinón imo de morte fatal e moralmente arrazante.
Sublinhamos que, com boas razões se afirma que o
grande mal é alimentado pelos usos e abusos de produtos
cancerígenos, todos eles lucrativos como o tabaco, o álcool, etc., e tantos outros, drogas ainda mais assustadoras. O assunto tem sido debatido em todas as linguagens
e lalitudes. Hoje trataremos a "peste" que dá nomea este
artigo, de modo mais empenhado, pois «novas" têm sido
divulgadas em todos os quadrantes médicos. Há boas razões de, ao menos, sofrearo mal , daí a razão de oapelidar
de «inimigo n." 2». A seguir tentaremos justificar a grandeza do sucedido.
Antes de rechar esta introdução convém-nos referir
que consideramos este artigo como a continuação de um

N
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out ro escrito em 1984 (Maio). achando-nos no dever de
continuar o daquela data (<<Cancro - Inimigo n." b).

:.
Tememos incorrer num certo tom charadístico com o
título que usámos (<<inimigo n. O 2»), porque o «mal» em
vista é de tal modo cruel que se nos mingua a vontade de
divulgar, sem razões firm es, sinais de que em breve será
vencido. No entanto, sem dúvida , há tentativas esperançosas de que «amanhã" O cancro não será a primeira
doença . Sofreá-Io já seria minimizar o sofrimento moral.
No artigo de Maio de 1984 escreveu-se o seguinte ressaibo de desalento: O cirurgião corta, os Raios X queimam, o fdrmaco envenena. Todos ma/am o mal, em parre,
porém, «levando,. o doente no todo!. Hoje, a esperança
espreita em desfavor do desalento.

•
••

o investigador porfia. Ele «sente» que está «alh., mesmo no próprio doente, acura, isto é , o investigador serve-se de armassemelhanles às do inimigo , e com razão , porque o inimigo é também um ser vivo , susceptível de se defender e de atacar.
A célula cancerosa vive à custa do hospedeiro; é uma
inquilina que se instala sem pagar renda , com a agravante
de matar o senhorio. Portanto, o meio de que o investigador se serve é lesionar o mais possível a célula assassina,
sem que com esta acção prejudique a célula sã. Este é o
grande problema , problema onde todos esbarram. De
resto , todos os dias nascem células cancerosas, está comprovado, mas a todo o momento elas são em maior parte
abatidas pelos glóbulos brancos - variedade celular T tarefa ingente para esta célula defensora , sempre atenta
ao policiamento do organismo.

•••
METÁSTASE - É a arma mais poderosa do cancro,
Células, filhas deste , errantes , desligando-se do corpo do
progenitor, sacudidas para a torrente circulatória, vão
longe, ao acaso, movendo-se primeiro nas artérias e
depois nas arteríolas (artérias de muito menor calibre) fixando-se e dando origem a novos tumores. Se, nesta situação , algo de células defensoras imunizadas impedissem a nova criação, o mal ficaria traído, e a cirurgia eliminá-lo-ia; com perigo, diga-se de passagem, de esta mesma
acção cirúrgica libertar multidões de metástases! ...
A cirurgia por «laser» teril a sua palavra, palavra ainda
muito discreta , talvez longínqua. As aplicações terapêuticas daquela energia já impressionam o grande público,
que as toma, aliás, pelo lado mágico. Tudo o que se pode
adiantar é romance de ficção.
É ocasião de relatar que , na hora de grave doença
infecciosa , os tumores malignos diminuem e o poder maléfico atenua-se sobremaneira. E porquê? Porque durante a infecção os glóbulos brancos aumentam em número
apreciável. Quer isto indicar que se cria um reforço de
imunização suficiente durante a infecção.

•••
Permita o leitor que lhe lembre as «sentenças» do
n.O152 desta Revista:
-

Com novos meios auxiliares de diagnóstico há
possibilidade de despistar o cancro «ab initio» .
Com defesas complementares - imunidade
estimulada - há combate atempado.
Da conjugação destes meios resulta um futuro
promissor.

•
••
A imunidade reforçada justifica o n. O2 (a propósito
da importância do canho).
Em Janeiro passado vieram mais «novas». O «New
England Joumal of Medicine» , diz-nos , nada mais nada
menos que conseguiu-se desenvolver um composto de
células sangufneas com poder de atacar as células cancerosas, resultando daqui a destruição total ou parcial dos

tumores malignos. Deram-lhe o nome de INTERLEUKIN-2 - proteína composta que activa o sistema
imunológico.
Estas investigações começaram em 1978. No ano
seguinte conseguiu-se a regressão de um tumor da peJe
- melanoma - em um ser humano. Hoje já se contam
alguns sucessos em outras variedades tumorais.
Como metodologia alcançou-se , mercê de uma bioquímica instrumentalizada, separar os glóbulos brancos
dos vermelhos. Aqueles incubam-se durante três dias ,
com o LEUKIN, activando-os. O produto é injectado no
doente.
Com esta «facilidade», paredes meias com simplicidade, o caso não será tão singelo para todos, e talvez mesmo
para a equipa que nele trabalha. Esperamos «novas» com
certa ansiedade .

:.
Há cerca de dois anos futurou-se nesta Revista que ,
com uma estimulação mais poderosa das defesas naturais
do indivíduo, o cancro passaria ao espectro das doenças
vencidas , e que o inopinado poderia estalar brevemente.
Poderemos futurar que o INTERLEUKIN dominará
o cancro por inteiro? Infelizmente acha-se, segundo
fontes fidedignas, que a esperança de uma cura radical do
cancro está ainda muito longe de um sucesso pleno.
Não vale a pena por enquanto criar ilusões, contudo, o
dr. Steven A. Rosenberg, chefe da equipa responsável,
diz-nos com arrebatamento: Pela primeira vez pudemos
conquistar um sistema imunológico criando leucocitos
mais poderosos e activos, destruidores de células inimigas:
fim do império do cancro.
Apesar de algo ser uma verdade , isto é , não ser tudo
uma ilusão , julgamos estar-se longe da vitória plena , mas
«ludo vale a pena se a alma não é pequena» , disse o
poeta ...

A CEE RECOMENDA
Recentemente, uma comissão da Comunidade
Europeia pedia a vários oncolo gistas que apresentassem
medidas de prevenção contra O cancro , doença que vitima
na Europa, anualmente, um milhão de pessoas. Para o
efeito, convidou doze especializados europeus que apresentassem à Comunidade os seus melhores estudos preventivos do grande mal.
Os peritos propuseram um programa inicial de redução do índice de alcatrão a 5 mg em vez dos 10 actuais ,
salientaram que se gasta anualmente , na Europa ,
200 milhões de dólares na inves tigação do mal e adiantaram ainda que , reduzindo o fum o a três cigarros por dia ,
teríamos uma baixa de 50% nas mortes pelo grande mal .
Os ministros da Saúde dos doze países reúnem-se
brevemente para tratar este problema mundial.

Raul Ribeiro,
clolm . MN
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Dá-lhe gaita ...
P

assou-se em Abril de 1926, justamente há 60
anos, no porto fluvial de Freetown. capital da
Serra Leoa, a bordo do cruzador IIAdamastorll.

A retribuição da visita a ser feita pelo governador
daquela colónia inglesa estava marcada para as
12.30. O navio havia sido baldeado e esfregado a preceito, os cabos colhidos com desenhos de fantasia, as
peças desencapadas, os metais amarelos reluziam;
tudo mostrava ordem, asseio e disciplina.
À hora indicada a guarda perfilava-se junto ao
portaló de bombordo, à esquerda da formatura dos

oficiais colocados por ordem de antiguidade e a guarnição estava pronta para prestar as honras militares
da Ordenança.
O gasolina trazendo aquela alta entidade já estavapróximo do cruzador.
O comodora coloca-se no patim superior do portaló no momento em que a embarcação procedia, com
destreza, à manobra de atracar. Sua Excelência o governador começa subindo os degraus, calmo, sem
pressa, impecavelmente fardado de branco, sem uma
ruga, sem uma prega, ostentando uma fiada de medalhas perfeitamente alinhadas, chapéu colonial com
plumas esvoaçando ao sabor da ligeira aragem que
soprava, luvas da cor do fato, rosto corado, frio e impenetrável, verdadeiro representante da solidez e da
imensidade do orgulho britânico. Vivíamos ainda em
plena era colonialista, em que o poder das nações se
media pela quantidade e superfície dos seus territórios de além-mar, e número de canhões e couraçados
que possuíam.
"Guarnição, estender! II Movimento rapidamente
executado ao longo da borda e passadiços.
_Mestre e contramestre, apitar a moços de caboslll
IIGuarda, apresentar armas III
IIClarim, toca a marcha de continência! II Ordenei
eu, na qualidade de oficial de dia ... Porém, mal acabara de proferir esta última ordem, imediatamente o comandante, em voz bem alta, emendou:
-IIClarim, toca a impedidos à água. II
Este era, um dos mais compridos e sem dúvida o
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mais bonito dos utilizados a bordo. Servia para os impedidos irem de manhã buscar os 5 litros de água regulamentares para cada pessoa.
Está claro que todos nós ficámos surpreendidas,
mas ninguém pestanejou, nem o próprio comodoro,
que acabara de sair do patim para dar lugar ao governador. Calcanhares unidos, peito saliente, barriga
para dentro, numa clássica e perfeita posição de sentido, o seu braço direito em pequenos e rápidos saroes, levantava-se até ao capacete para uma impe<:ávelcontinência . Majestoso e senhor de si, o seu rosto,
à medida que o imperturbável clarim ia desfiando as
notas melodiosas que lhe tinham ordenado, o seu rosto, repito, perdia a frieza que trazia e transformava-se
num sorriso de satisfação, certamente pelo aparato
da homenagem que lhe prestavam.
Acabada a cerim6nia, o comandante mandou-me
chamar e disse: - IIGuarda-marinha, ficaste admirado com a ordem que dei? Sabes, pareceu-me que a
marcha de continência seria muito curta para um personagem tão imponente e então lembrei-me que outro satisfaria muito mais a alta posição que representava . E já agora aproveito para te dizer que, se alguma vez hesitares, por esquecimento ou por dúvida,
quanto à aplicação das regras regulamentares a determinada patente ou grau honorifico, procede deste
modo:
Se não tens a certeza se é de 11 ou de 13
tiros de salva aque tem direito, dá-lhe 13.
Se tens dúvidas quanto a prestar-lhe ombro armas ou apresentar armas, recorre a
esta.
Se não estás bem seguro se a pessoa vence
o tratamento de Vossa Senhoria ou de Vossa Excelência, utiliza esta expressão.
Se não tiveste tempo de te informar quanto
ao toque, n.O 1 ou n.<>2, dá-lheon.<> 1.
Assim, nunca reclamam, ficam muito satisfeitos,
o que é muito importante com estrangeiros susceptíveis. Fixa bem na tua memória, guarda-marinha, recorda bem: quando estiveres incerto a respeito das
honras a prestar a qualquer personagem, dá-lhe gaj-

ta, mas não faças aquilo que eu fiz. porque pode ser
mal interpretado. II

•
••
Foi durante a estadia naquela cidade que presenciei um dos espectáculos mais prodigiosos da minha
vida, um tornado, mas que se revestiu de caracteristicas invulgares, mesmo na opinião dos restantes ingleses com quem falei.
Eu estava em terra, tomando o chá das cinco no
Clube Militar, bela residência situada num alto que
dominava extensa paisagem. Ao entardecer o calor
tomara a atmosfera quase irrespirável, não correndo
o menor sopro de ar; sentia-se uma sensaçãoindefinida de qualquer coisa que estava para acontecer. Os
próprios animais moviam-se inquietos. Para as bandas do Oriente surgira uma pequena nuvem cor de
chumbo, iluminada por relâmpagos invisiveis. Caminhava depressa e quando o Sol mergulhou no horizonte já ela invadira todo o firmamento. Mas não havia noite, porque as faiscas entrecruzando-se de todas as direcções iluminavam continuadamente, sem
qualquer interrupção, aquela massa opaca; mas não
se ouviam trovões. A abóbada era um céu de fogo
acobreado, espantoso, irreal. Parecia um incêndio
sem chamas I

Súbito, fuzila o primeiro raio e quase simultaneamente estala o trovão, repetido por mil ecas, naquela
paisagem de montes e colinas. Aragens que sopravam brandamente transformaram-se em vento, o
vento mudou-se em furacão; tudo isto em segundos.
A chuva converte-se em dilúvio e o céu, agora, é negro, pano de fundo onde se desenham formidáveis

descargas eléctricas que cegam e assombram. Os navios garram, arrastando os ferros pelo leito do rio.

Nas margens, as árvores torcem-se, voamos telhados
das casas. A trovoada junta o seu ribombar ao rugido
da tempestade.
Não sei quanto tempo durou aquela natureza em
fúria; minutos, meia hora?
Muito não foi, mas jamais se desvaneceu da minha memória, aquele céu esbraseado, como se fosse
cobre aquecido ao rubro I

José Mexia Salems,
v/ alm.
N . do A. - Na realidade, na Ordenança do Serviço Naval, nlo
constava qualquer toque com aquela degjgnaçAo. Havia, sim, ode
impedido., mascomo nonnalmente s6 se utilizava para aqueJe 0bjectivo, era conhecido por toqUe de impedidos à água. E, pejo mitO!», II ideia que me /icou depois de pBl'J$ltdo tanto tempo.
Talvez quea/guám dessa época poIISlt dizerqua/quercoisa sobreoassunto.

Numismática
e Medalhística
150 anos da Biblioteca Central da Marinha
Para assinalar os 150 anos da
sua fundação, a Biblioteca Central
da Marinha mandou cunhar, no ano
passado, a medalha que reproduzimos.
É mais um valioso trabalho, no

campo da medalhlstica, do seu autor, o capitão-de-mar-e-guerra Sousa Machado. Foram cunhados 500
exemplares, numerados, em bronze,
nomódulode80mm.
No anverso da medalha, o autor,

além das legendas D. Mana II e Fundadora, ocupou todo o espaço com o
busto daquela soberana que, como
se depreende daquelas inscrições ,
foi a sua criadora,
No reverso, ao centro, o brasão
daquele organismo cultural da Armada, com a legenda Biblioteca Central
da Marinha, na orla superior, e as da
efeméride: 7 de Janeiro de 1835 e 7
de Janeiro de 1985, separadas por
um pequeno tridente, sob aquele
slmbolo heráldico.

M. Horta,

._

sarp.-a/ L

N, R. -A .. RA .. agradece09X9mplarof9reckJo; 8 totalidade da cunhagem nAo foi posta

.
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Ouarto
* CANTINHO CHARADíSTICO

* PROVÉRBIOS
METEOROLÓGICOS

1. O canário-da-marcam a ventania, num momento, foi parar a sotavento. 2-2 (Adie.).
2. A descortesia é indicação
de deficiente formação. 4-3
(Aler.).
3. O malvado toda a boa acção
rejeita. 4-3 (Apoc.). Filisteu ,
Almada.
4. Fantasia o mentiroso pedante, quando quer ser galante.
(Em terno).
5. Dinheiro puxa dinheiro, diz
com calor, o povo por louvor.
(Encad .).
6. Reconheço que, sem pijama,
também se dorme bem- na
cama. 4( +4)5.
7. O receio e a decência fazem adquirir prudência. 2-3
(Epent.).

Relativos ao mês de Junho:

A água de S. João
tira o vinho,
tira azeite,

enãodápão.
Dia de S. Pedro
vêoteuolivedo;
e se vires um grão,
espera por um cento.

Junho calmoso,

"

anolormoso

"

Junho, Julhoe Agosto,

senhora, não sou vosso.
(De um caderno do falecido comodoro
Flaeschen de Mendonça)

-

(So!uçóasna pág. 34)

[brilho,

*

verás que a tormenta te põe sarilho.

"

4

vai p'ró mar;
mas se pelos montes se atrasa,

fica em casa.

"

Depois da chuva, nevoeiro
tens bom tempo, marinheiro.

"

Horizonte puro
com fuzis brilhando,
terás dia brando
com calor seguro.

"

Relâmpagos ao Norte, vento forte ;
se do Sul vêm, chuva também.

" em barda;
Poucos fuzis, trovões

II

3

Quando parecia que ia ser eliminado o suporte do seu peão passado, as brancas encontraram uma
contudente manobra Que lhes deu a
vitória. Qual é?

7

8

....
HORIZONTAIS = VERTICAIS, 1
Processo gráfico de imprimir a
três cores. 2 - Gramafone associado a um aparelho de radiofonia (pt) .
3 - Composição poética de assunto
campestre ou pastoril (pi.). 4-Apertar com cilha. 5 - Desgastavas. 6 Aroma. 7 - Decerto. 8 - Nome de
letra (pt).

MARCONIPTO
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5
6

rumo em Que o vento se alaparda.
(Apresentados pelo cabo-de-mar. apos .•
MonteirodeFreitas. Lajesdas Flores)

MINDOGUES

*

CRUZADA EM TRIÂNGULO

1

2

Se ao vale a névoa baixar,

8. "Trilho» sempre flanco com
luzeiro Quando vou para o
outeiro. 2-2(3) (Haplol. ).
9. Condena o demónio para o
mal , Qualquer caso conjugal.
5(3/5) (Hipert.).
10. O prazer mesmo por um instante na asneira, às vezes dá
trabalheira. 2~2 (Interc.).
11. A vergonha é um sinal de carácter. 5(4) (Matem.). Filisteu, Almada.
12. Em perigo certeiro anda sempre o marinheiro. 2-3 (Prot.).
13. A enxada, como meio de sustento, tem todo o merecimento. 3-2 (Sinc.).
14. A velhice eu noto sem ser vaidoso, torna o homem sentencioso. 2-2 (Sint.).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
12345678

Sem nuvens o céu e estrelas sem

a

••••••••••••••••••••

As brancas jogam e ganham.
Tempo médio de resolução :
1." categorias : 10 minutos
2 .as categorias : 17 minutos
3 ." categorias : 25 minutos
Iniciados : 38 minutos
Armando Romão (Feijó)

* CRUZADA SILÁBICA
234

* PALAVRAS CRUZADAS

* BRíDEGE

567

SQU EEZE
E _ Rl 0 e
C_ ARDII7
O - D lo , e , ~

2
3
4

,- ,

5
6
E - .... Olle

7

C-5 .•

HORIZONTAIS: 1 - Timbre de
voz; embarcação de transporte,
goense. 2 - Cama de lona em que
se dorme a bordo; a parte larga do
remo; a parte mais larga do navio. 3
- A tua pessoa; antiga embarcação
asiática ; nociva. 4 - Águas vivas
(das marés) ; quarto de dormir. 5 Planta liliácea oriunda da China; raivoso; oferece. 6 - Vento de Noroeste, segundo a náutica anliga; aqui ;
guiam com a batuta. 7 - Barco usado nos rios do Minho; adiciono.
VERTICAIS: 1 -

Relativo à ma-

temática. 2 - Cavalo ou égua de lamanha mediano; moeda chinesa;
penhasco no mar. 3 - Naquele lugar; pancada com a cana; procede à
leitura de. 4 - Estaca; grande fatia.
5 - Porco; alguma comida; isolado.
6 - Pessoa tola; espécie de cânhamo da índia ou de Manila; nado. 7Convivência entre companheiros.
MINDOGUES

0 - ....8 • .3
" - .... Re

Contrato: seis espadas. Oeste
ataca com o 1Ode copas para o V do
morto. Este corta e joga o 2 de ouros.
Qual é a melhor continuação?

••••••••••••••••••••

*

DAMAS

••
....~••
.:.:.:.:
..... . .reJ..
.~

As brancas jogam e empatam

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HORIZONTAIS: 1 Porcos;
partícula. 2 - Grilhões; enfeite. 3 Usa; nome de mulher. 4 - Rã (ant.);
alam. 5 - Gemido; camaradas. 6 Nota musical; árvore da Malásia; naturalidade (sut.). 7 - Rio inglês; negação (pret.). 8 - Joeirem; 2002
(n.r.). 9 -Interslicios; macaco americano (pl.). 10 - Indústria do barro;
recompensa. 11 - Nivelar; par.
VERTICAIS : 1 - Norma; imaginar. 2-Aquela; contrário (pref.); palerma. 3 - Costure ; repetes. 4 Molusco bivalve; truta. 5 - Mancha
de pêlos no casco dos cavalos; senhor (in91.). 6 - Mandioca doce. 7Fileira ; doença na língua das aves. 8
- Parte posterior do pé; pequeno
barco de Setúbal. 9 - Esquecido ;
pau-ferro (pt ); 10 - Irmã; cabelo;
ovário de peixe. 11 - Em má hora;
do nariz .

••••••••••••••••••••

* CONCURSO N.' ln

(Sorteio de um prémio
entre as respostas certas)

~. HA"'+I ......~ .s
- A tua mamã tem empregada, ou tu tens uma avó?

Na velha Escola Naval, ainda instalada no agora chamado Ediflcio
A. C. da Marinha, havia um lente que
gostava de desafiar a imaginação
dos aspirantes. Chamava-se Raul
César Ferreira e dava a cadeira de
Construção Naval. Uma das suas
perguntas favoritas era a seguinte:
.. Que caracterlslicas deve ter um
corpo para se poder chamar navio?..
Os pobres dos aspirantes iam dizendo: é preciso que flutue, que tenha movimento próprio, que resista a
uma tempestade, que não se vire,
que ... Mas a resposta que César Ferreira desejava não surgia. Para ele
era indispensável referir que um navio não pode ser feito de um malerial
que se dissolva na água. De facto,
33

ninguém pensaria usar sabão para
construir um navio .
A este propósito e para pensar·
mos um pouco em duas noções fun·
damentais em construção naval, que
são o peso e o deslocamento de um
navio, apresentamos o seguinte problema:
Um navio encontra·se num lago.
A.lguem de dentro do navio deita para
a água uma moeda de escudo. Per·
gunta·se: o nível da água, no lago,
fica mais elevado, mais baixo, ou
mantem·se na mesma?
(Solução no n.°179)

A. EstA.cio dos Reis,
cap.·m.-g.

SOLUÇOES
*

CANTINHO CHARADíSTICO

1 - Julavento. 2 - Má·criação.
3 - Renegado. 4 - Divaga/varolal
Igalane. 5 - Gabadela. 6 - Leito. 7
- Método. 8 - Colado. 9 - Julgai
Ijugal. 10 - Maratona. 11 - Hontal
IR. 12 - Marisco. 13 - Marraco. 14
- Lemático (Mela+cito) .

*

CRUZADA SILÁBICA

HORIZONTAIS : 1 - Fala; tona.
2-Maca; pa; boca. 3 - Te; carabo ;
ma. 4- Mali na ; can tara . 5 - Ti; danado; da. 6 - Coro; ca ; regem . 7 Cale; somo.
VERTICAIS: 1 - Matematico. 2
- Faca; li; roca. 3 - La ; canada; le.
4 - Para; naca. 5 - To ; bocado; 50.
6 - Nabo; ma; remo. 7 - Camara·
dágem.

*

BRíDEGE

t8
O

E

S

*

E - 9.7.5.3.2
CO - V.7.2
P - V.9.S.4.3

E - A.O.V.8
C - 5.4
0-A.9.4.3
P-A.A.6

Repetimos a adição apresentada
no enunciado do problema:

3 e*
*e 3
e 3 *
*e 3
Nas unidades,
OouS , logo:

3 e o
oe 3

1.Te3!! ,Cxb5 2.TI3! , e as negras
abandonaram, pois se, 2 ... ,Txa7
3.Tfxf8+, Rh7 e 4.Th8 ++ xeque
mate.

••••••••••••••••••••

*

DAMAS

C- A.A.o.7

o -o

~ Não interessa

U

C- S
0 - 9.4 .3

P- R
Vacas de Carvalho,
cap.·fen.

Pretas
14-19
29-26 (A)
19-22
26-19 (B)
@ 23-29 e empatam
(A)-se ...... 1-S(oul0, ou14)
19-225 (ou 10. ou 14) -28
22-27 e empatam
(B) - se ...... 1-28 (ou 32)
22-29= O, e empatam

CD
®

*••••••••••••••••••••
PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 - Recos; ato·
mo. 2 - Elos; alamar. 3 - Gasta ;
Alina. 4 - Arrã ; asam . S - Ai ; ami·
gos. 6-Mi ; ipo ; ol. 7 - Tamisa ; an.
8 - Utem; MMII. 9 - Poros ; aotos.
lO-Olaria ; luva. 11 - Rasar; casal .
VERTICAIS : 1 - Regra; supor. 2
- Ela; im ; tola. 3 - Cosa; iteres. 4
- Ostra; amora. 5 - Armim ; sir. 6Alpim. 7 - Ala; gosma. 8 - Talão;
aiola. 9 - Omisso ; itus. 10- Mana ;
lã ; ova. 11 - 0rama ; nasal.

*

s6 se pode ser

ou

3
5

e

5

e

e

e 3 o
oe 3

5
3
3 5

e

3

No primeiro caso, • nas deze·
nas, necessariamente ímpar, SÓ
pode ser 7, o que não satisfaz nas
centenas .
No segundo caso • nas deze·
nas, necessariamente par, s6 pode
ser 6, que satisfaz nas centenas.
Logo a solução é :

365
563
635

XADREZ

Brancas

Ora bem , vejamos : Oeste tem as
copas todas. Se tiver também o R de
ouros o jogo está cumprido. Assim ,
entramos com o A de ouros , tiramos
a O de paus, a seguir os trunfos e o
A e R de paus. Sobre este último,
Oeste fixa irremediavelmente sque·
ezado.
Aposiçãofinal :

C - 9.8.6.3
O-R

CONCURSO N.' 175

••••••••••••••••••••

P- O
E- 4

CRUZADA EM TRIÂNGULO

1 - Tricromia . 2- Radiolas. 3Idílios. 4 - Cilhar. 5 - Roías. 6 Olor. 7 - Mas. 8-15.

E - A.10.6
C - A.A.o.V.7
0 - 0 .10.8.5.

C - 10.9.8.6.3.2
0-A.6
P - 10.8.7.2

*

••••••••••••••••••••
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As quatro mãos:

34

*

563
Neste problema, e porque o nú·
mero de incógnitas é reduzido, pode·
ríamos chegar a uma equação de fá·
cil resolução. Oe facto, a adição pode
ser substituída por:

*
*+

300
+ 10
100
+ 10
100 • + 30
1000 + 100

e + *
+ 3

*

•

+
10 • + 3

Se juntarmos, nas parcelas, as
quantidade da mesma espécie, che·
garemos à seguinte equação :

102 * + 120 e + 333 ~ 100*
+ 10 . + 1003
o que conduz à seguinte situação:
2* + 110 e ~670

ou , dividindo ambos os membros
por2 :
* + 55 e ~ 335

*

Como tem de estar compreendido entre O e 9 a única solução para
• é 6 e, consequentemente,
será
igual aS.

*

Vencedor: 1.o ·mar. L 189280, J.
Carvalho. Junta de Saúde Naval.

Fotografias antigas, inéditas ou curiosas

o povo de Lisboa desfila perante
o padrão comemorativo do voo
Lisboa-Funchal, no Centro de
Aviação Naval de Lisboa, no Bom
Sucesso, em homenagem póstuma ao capitão-da-fragata Sacadura Cabral, após o seu desaparecimento no mar do Norte, em 1924.

"

Praia da Vitória, Terceira, Açores, Junho de 1985.
Dia de apreço da comunidade americana das Lajes à comunidade portuguesa. O grupo folclórico dos EUA
da Base das Lajes exibe-se no parque do helicóptero da corveta «Augusto de Castilho».

A Bandeira da República (V)

(V;d..,"gonon " "3'F•• de 86)

1 - Projecto de Duarte Alves G. Leal.

2-Projecto Racional de Conciliação (para todos os paladares ... ).
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~I, Nota de Abertura

onosso 15. aniversário
0

((Revista da Armada" faz, exactamente neste mês de Julho de 1986,
quinze anos ao serviço da Armada.
Não é muito, em t empo, mas já é alguma coisa
em trabalho para os que têm tido a respansabilidade de a pôr a circular a t empo e horas.
Diz-se que as coisas, às vezes, não são
aquilo que parecem, mas n o nosso caso parecem e são na realidade sim ples. Graças à colabal ação amiga e valiosa de m uita gente; g raças à rotina de trabalho que est abelecemos e
tem dado os melhores resultados, e graças
também à confiança e apoio que temos recebido dos chefes directos, o nosso trabalho não
tem sido difícil. Por isso, pouco nos devem a
Armada e os marinheiros.

A

Onde está então o nosso mérito, se é que
algum temos?
No amor com que trabalhamos neste
sector da Marinha; no gosto com que o ~aze
mos; no orgulho com que procuramos manter
a boa imagem que o país tem da sua Armada;
na satisfação com que todos os meses entramos pela casa dos marinheiros, sobretudo
dos que deixaram o serviço, para lhes mostrar
que não estão esquecidos e para lhes levar
novas da Marinha que jamais se apaga dos
seus corações. Falamos-lhes da evolução do
material; falamos-lhes dos camaradas, das
suas vidas e das suas mortes; falamos-lhes da
nossa riquíssima história; mantemos vivo o
humor naval, que tem o sabor da água salgada; avivamos-lhes a saudade do mar, das terras por onde andaram, dos navios e até, imagine-se, dos maus bocados que passaram e
das coisas desagradáveis, próprias da profissão. As saudades dos marinheiros abrangem
tudo isso. Só que as coisas boas ficam sempre
na memória; as más, inexplicaveI"mente, quase desaparecem com o tempo!

revista

ela

ARMADA

E é por tudo isto que nos sentimos sobejamente recompensados, nada mais querendo.
É um regalo para o espírito reviver o nosso
glorioso passado, no mar e em terra; é um
consolo viver o presente, seu digno sucessor;
estimula-nos a esperança num futuro que não
pode ser diferente, senão para melhor... Nós ,
os da «Revista da Armada)) , pela natureza do
nosso trabalho, cada vez temos mais orgulho
de sermos marinheiros portugueses.
O nosso obrigado a todos os colaboradores e amigos.
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Dia da Marinha
clllni/lllO. que Deus Nosso Sel/hor deixe acabar em seu ser·
viço, Amem, (".).

E /III/a sextll-feirtl, que fortim 18 dias til' Maio Ide
1498]. vimos uma ferra alUI, {/ qual havia villte e trés dias
que lião víall/os terra; vindo sempre em esles tlills com \'im10 à popa, que o mesmo que podíamos aI/dar em esta trtl·
vessa seriam 60 léguas. E haveria de nós ti lerrtl, ao tempo
que a vimos, 8 légua,'i; e ali lançaram o prumo e acJUlrtlm
45 brtlças; e aqlle/a floile jizemo.\' o camillho ao SU.U/ le,we,
para /IOS arredarmos (la costa, E, (lO o/ltro (lia [Maio 191.
viemo·la demalldar e mio IIOS chegámos Ulmo a ela que o
piloto pudesse Iraver !,erfeito conhecimento da ferrl/; isto
pelos muitos chuveiros e trovoada.f que faziam. em eSllllerrtI, nesta travessa e COSUl que navegámos, E ao domil/go
[Maio 201 fomos jUlllos com limas montanhas, as quais esuio .wbre a cidade de Calecule; e chegámo-lIos tal/to a elas
alé que o pilara que levávamos as conheceu, e 1105 diue qlle
aquela era alerra ollde IIÓS (/esejávamos de ir. E, em este
dia à tarde, fomo,\' pO/I.l'lIr abaixo desta cidade de Ca/eCllle
dll{/.~ léguas; e úlo l)(Irque (10 pilOlo pareceu, flor lima vi/a
que ali eslava, a que chamam Capl/a, que erll Calecme; e
abaixo de.wa vi/a está ()/lIm que se chama Palldarame, e
I'0llsámo.f ao 10llgo da costa Ia I obra de IIIIUI/églla e meia
da terra.
E depois, q~le assim eslivemos pOllsados, vieram de
lerra a IIÓS qlla/TO barcos, os qU(li.~ vinham por saber qlle
genle érllmO.f e lias di.'i.\'eram e mO.wmram Ca/eclI/e, (".).
o
o o
o

Ikm"" dI.' V,un • •/u (;,/11", «'''I,i". do .•' fim' ,/.. ~('t'. XIX. /1<'''''11<'<'111.' 1/0
Brc ....• Tr;l1aUtl nu Epílu!,:n lI.: Tnt.!.1S tI~ Vil'c-Reis • .I.. I'.'dm 8UTr<'1O fll.'
R"" ','ml.'.16J5}.

Em nome de Dell.~, AmelL Na era!le /497 mandou e/"
-rei D. Mal/lle!, () primeiro tle.\'Ie nome em Portugal, a llescobrir, quafro IlQV;O,Ç, Mq/lai.f iam ('111 busca daespeciario,
dos q/wi.\' IIllV;OS ia pOfcupittio-mor Vasco da Gama, edos
mlfro.f: dum (Ides Pau/o da Gama . .ff!1I irmão, e do OIlIro
Nico/tIIl CoelhoC). PlIrrimo.f do Res/elo /1111 sábado, que

emm 8 dia,f do mó de Julho da dila era de 1497 [aol "OSSO

l') A "rlllllll11 (·"mprmIUl·,f~ ,IO.f J~}]"im<,J 1/lIwr(J ""vios; .Srlo GIlhrirf_, ('I.' WI/rJlldm/r'J. cupi!ri" V,IS('O Ilu Ou/mi; .Sâ(/ R(lful'l~ • •}f 90 1('11/'/(/(111", "llf/iulu PIUI/O d/l GI/mll: . IU"i(/ ~ , dt, 50 IOlI('ludus, rllpiuiv Ni·
(uM" Cmdllll: mw dO,( m<llt/im .. ItW,r, III' I lO 1/J1I<'//ld/lS, ("/lpi/lÍu Glmçu/o
N"ltrs, QUIIIIIO 1/0 IIIlmal> 10111/ c/IIS pl',U<IIU I/u .. g"urm'áulIl rS/t',f mll'iI,s
Ira grlllll/(, 11i"l'r8t'1I1'i11 I'I/Irl." IIS "lÍr;os Ili.w/lrillll<lrI'S. osá/mlllo dr fl/lr/'
1411 I' 170, dos Ilmli.< . "'lIis (h, ml'lml.. Ilu 81'1111' 1I".flU priml'irll ";/lgl'lII
/1I/f('('U _ • .ft'8111Ufo di: f). Mmwf/ /lU SUlI rUr/11 III." (fllll/;UII II VUSC/I da
Gllmll d(' 4OtJmi/ "is /ll/Iluis, dllllll/IIIJI." f.ismlll II 101ft' FI"·l'r";m dr 1504.

'''1'
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Esta é a efeméride que a Armada portuguesa co me·
mora todos os anos - o Dia da Marinha. Refere-se ao
maior feito da epope i:l dos Descobrimentos, quiçá um dos
maiores acontecimentos dos séculos XV e XVI - a descoberta docaminho marítimo para a Índia.
A transcrição é feita do MO/lIIscriro do ROIeiro e). da
:lutaria de Álvaro Velho. marinheiro ou soldado na armada de Vasco da Gama ,
Esta viagem coroava «80 anos de esforços. demonstrando cabalmente li viabilidade da navegação para a
índia»C), começados pelo infante D. Henrique , «genia l
iniciador do gigantesco plano dos Descobrimentos por·
tugueses»('I). e continuóldo pelo Príncipe Perfeito.
D,Joãoll . Era a época da expansão dos Portugueses a
que estão ligados. além dos já citados, os nomes de Gil
Eanes, Gonçalves Zarco. Diogo Cão, Barlolomeu Dias.
Pedro Álvares Cabra l. D , João de C:lstro, Afonso de AI·
buquerque e tantos ou tros.
M. Horw,
SlIrg .-I/j.1.

( 1). f)irillllario d(' Hislóril/ dI' "mll/gl/l., J." volume.
(') . Rot(';ro tia Primeim Villgem dI' VlIsm dll Gumu . (1497,1499).

.I. " rdiçtio-Aginâu·Gt'fIl/ tio Ulmmlflf, 1969, comt'morm;"ado5. nu /! ·
It'lIdrio tio IHlsâmt'IIIO tle VlIsn} da Camll.
. Murilllwrillllos fJt'sC'obrilllt'lIIox., do mmlllldlllllr FOnlOllftl l/a
Cru/o, /. "t'tliçtio- An3isoo Clube Mililar Nav31./9JJ.
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A /lr"'(J/II, I/~ Vusco lta VU//IU I/'Ii' df'KOO"" o amumIO marli/mo fluru
II

III/II" (Livro das Armadas).

ChrguIII. d,' Vasco da GIIII/II II ('lIk.'II/<,. '~"~III"f" 1""1111'110' ,{<, 11'1"'("1""1
f1umttlSu III' TQumui,/lmprjj'IIII<I,' .,.. /1,1/1<"0 Nudmwf Ullfumlm",' <'ti!
({tPÓS;1() 110 Musf'u d" CUrlll/lllfll.

Saibam Todos
Que ao .. Prémio Marinheiro Artilheiro António Ferrei(a ~, que
anua lmente o Clube Militar Naval concede para premiar estudantes rilhos de praças da Arm ada, podem concorrer os que fre·
quentaram , no ano lectivo de

1985/86,
a) O 9. 0 ano unificado (antigo
Curso Geral dos Liceus e cursosequivalentes);
b) O ciclo preparatório para o
ensino secundário ou cursos
equivalentes.

Que não poderão concorrer a este
prémio os alunos que tenham
mais de 17 e 14 anos de idade ,
completados no ano civi l da habilitação, respectivamente para

as alíneas a) -e b) do parágrafo
anterior, nem que tenham obtido classificação inferior a 12 valores.
Que a habilitação ao prémio é feita
pelos pais ou encarregados de
educação dos alunos, em carta
registada , dirigida ao presidente
do Clube Militar Naval (Praça
Marquês de Pombal, 2 - 1200
Lisboa) , expedida até 14 de Novembrop.f. , da qual conste:
•
•
•
•

Nome do aluno
Datadonascimento
Filiação
N." de identificação , posto e
classe do pai
• Endereço dos pais ou do encarregado de educação

•

Escola ou liceu que frequentou

• N." da turma, n.Odo aluno e
ano que frequentou
• Média final que obteve.
Que o livro «Nem a Pátria Sabe»
(A Marinha na guerra em Angola), da autoria do v/alm . Mexia
Salema, pode ser adquirido na
Secretaria da .. Revista da Armada», no Aquário Vasco da Gama
e na Livraria do «Diário de Notícias», no Rossio.

••••••••••••••••••••
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros

Ramalho Ortigão
osé Duarte Ra malho Ort igão nasceu no Po rto, a 24 de Nove mbro de 1836, filho do c ntão administrado r do colégio
da Lapa, o nde viria a estuda r c ser professor. Influe nciado
por um me io lite rá rio cm q ue pontificava a figura de Camilo , cedo a sua vocação se ma nifes to u na secção de noticiá rio c
folheti m do _d om ai do PorIO" , Transferido para Lisboa cm
1869. e to rnado amigo de Eça de Q uei rós. é noulro jo rnal. o
.. Diário de Notícias», que cm 187 1 publica em fo lhetins, de parce ria com o famoso ro ma ncista ,.O Mistério da Estrada de Sintra ... No fina l desse mesmo ano, tem lugar o início da publicação
de "As Fa rpas .. , «crónica me nsal da politica , das letras c dos costumes .. , que os do is escri tores redigem e m conjunto a té ao ano
seguinte , e m que Eça pa rte pa ra o consulado e m C uba; e desde
e ntão Ra malho fi ca sozinho a escrever esses te xtos e m que assenta rá sua cele bridade como escritor, e q ue pro lo ngou até Junho de 1883, dura nte os mais de dez a nos e m que da pura sátira
demo lido ra foi evoluindo para um to m professoral , servido sempre pela colorida fluência da sua prosa .
Além da crítica , ausente de ideário defi nido, em que zun iu
impiedosamente tudo quanto se ti nha por respeitável , da realeza às instituições , dos costumes à religião, a obra de Ra malho
Ortigão compreende essa o ut ra faceta, em que capta com invul-

J

Romolho Or/igdo "iJ/opor Rofo~/8ordolo Pinheiro
(. Álhum dos GIÓrias_) .

6

Pelo cap .• frag. Crist6 yjo Mon lra

gar tale nto o pitoresco dos luga res c das coisas, e de que são teste munho os livros que resulta ra m das viage ns em q ue pcrcorre u
meia Europa : .. Em Pa ris .. ( 1868), .. A Holanda,. (1883) e ..Jo hn
Bulh. ( 1887), e m cuja int rodução não poupa o britânico poderio
às alfine tadas da sua iro nia . Em .. O C ulto de Arte e m Po rtugal»
(1896) ficou ma rcado oseu amor pÇlas a rtes plásticas e pela beleza das image ns. Finalme nte, as .. U lti mas Fa rpas», q ue reú nem
os a rtigos publicados e ntre Ja neiro de 19 11 e Setembro de 19 14,
e tive ra m publicação póstuma em 1917, constitue m um repositório das e moções do escrito r nos primeiros anos da República,
desses anos ma rcados pcla chama de um idealismo de que Ramal ho não comungo u, nu m sentime nto que se a nunciava no livro .. El Rei Do n Carlos,o Martirizado,. ( 1908).
Ra malho Ortigão morre u e m Lisboa, com 79 anos, e ra 27 de
Setembro de 19 15; lo nge estavam os dias e m que, quase me nino,
convalescente duma escarla tina, sua mãe lhe de ra a le r as .. Viagens na Minha Te rra», e sc sen tira penetrado pela prosa de Ga rrett, e no seu espirita se ace ndera o ..d arão mais estra nho,.,
como se O e ncanto sugestivo e avassala nte daq uele livro lhe
ab risse as portas do mu ndo q ue havia de ser o seu. Longe estavam esses dias: mas com o desaparecimento da .. ra mal hai figura .. , que o traço de Rafael Bo rdalo Pinhe iro perpetuo u no .. AI-

Ramolho Or,igõoconr Eça dt Qutirós (qllt~ O
dechopluol/O).

bum das Glórias», não iria apagar-se o fulgor dessas «frases amplas e harmoniosas, facetada s de ironias gaulesas», como diz
Joaquim Ferreira da prosa desse «patriarca da crítica lusitana».
Para documento. adequado a esta antologia , do ver.bo ci ntilante de Ramalho. fomos buscar ao livro paisagístico. tocado de
humor. que é «As Praias de Portugal» (1876), trechos de dois
dos seus capitulas: do primeiro. todo ele consagrado ao elogio
do m:lT: e mais adiante, a primeira pafle daquele cm que desere-

ve as praias da foz do Tejo, de Pedrouços a Cascais, tal como
eram nesse final do século dezanove, vistas de bordo de um vapor em que, certo domingo, o escritor foi de passeio pelo rio.
E s6 as limitações do espaço nos obrigaram a ficar por Paço de
Arcos, impedidos de continuar até para além da barra, embarcados nil prosa deliciosa de Ramalho Ortigão, onde aqui e ali aflora o espirita de .. As Farpas». a pujança cáustica dessas páginas
que sobreviveram aos arrependimentos de seu autor.

De «AS PRAIAS DE PORTUGAL»
(GUIA DO BANHISTA E DO VIAJANTE) (1876)

OMAR

Assim como quatro quimas partes do
corpo humano são água, assim quatro
quintas parles da grande corpulência do
globo são mar. Parecendo separar os 110mens, o belo destino elemo do mar é reuni-los.
A bacia do Mediterrâneo confinava o
mundo antigo habitado pelos Gregos, pelos Fenícios e pelos Egipcios. Foi pelo Mediterrâneo que partira,!, as primeiras colónias que povoaram a Africa e a Asia, estabelecendo o princípio das nossas relações
com o mundo novo. No Egipto, na Pentapotãmia e na China as primitivaf civilizações seguiram. segulldo Humboldt, o curso dos rios e baixaram dos mOntes ao Ii/orai. Na Fenicía, IZO Grécia, as primeiras
expedições maritimas iniciaram os nossos
dominiOs sobre asforças da Nalllreza.
De (01 modo, o mar foi o primeiro guia
lia humanidade.
Amorável e austero, foi ele que primeiro embalou o berço do homem e que em
seguida o acordou para os nobres trabalhos, sugerindo-lhe as primeiras noções do
Universo.
Gllia dos homens, promoLOr das civilizações, revelador do Universo, progenitor
das ideias qlle determinaram o abraço fralemo da humanidade em LOdo o mlll/do, o
mar é ainda o mais poderoso foco, o mais
abundante manancial da vida.
É inumerável a quantidade dos animdlculos microscópicos que habitam o
mar. O fellómeno da fosforescéncia é
prillcipalmeme produzido por um infusório luminoso chamado noctiluca miliaris,
de cuja espécie existem vime e cinco mil individllOs em cada Irima celllímetros cúbicos de água!
Fora da legião llesses pequel/illos enles, só perceptíveis ao microscópio, e de
cuja aglomeração se fazem as ilhas, os recifes e as mOlllal/has, I/ão é mel/os assombrosa a fertilidade imellsa do OceanO.
Cada arellqlle tem sesseflla mil ovos.
Emre a Escócia, a Holanda e a Noruega
a .mperficie do mar cobre-se inteiramente
com os arenques que vém lia Primavera
amar-se à luz lia sol. Em certas passagens
eSlreitas cOllta Michele/ que mar se /Orna
sólido, que é impossível remar. PerLO do
Havre um pescador el/contra na SilO rede
oitenta mil peixes. Em lima parte da Escócia. IUlma só noite, enchem-se de arenqlles
onze mil barricas. Em Porlllgal, 110 costa
de Espinho, lia lempo da sartiinha, lima
só rede produz 900 mil réis. Na Pávoa de

°

Varzim a importância das transacções feitas em lima só praça eleva-se a 20 COII/OS.
Na praia da Nazaré ainda este 0/10 referia
11111 perióllico (1,1i! se vendeu a carrada de
sardinhas por 24fJ réi.r - para estrumar a
terra.
Um só 1II0lho lle mar, qlle escachoa na
rocha e .fe pulveriza através dO.f raios lia
sol poente em um I/evoeiro opalil/o e doi rado, conlém mais acção, mai.r vida, mais
enredo, do que todos os romances jll/llos
do Sr. POlIson dll Terrail.
Nelllwm dos I/OSSOS amigos predilectos, nenhll/n dos nossos poetas líricos, ne1I1wm dos I/OSSOS escritores fantosislas tem
para IIOS oferecer /antas comoções, tanlO
drama. (anlaS histórias curiosas COlllO as
que sabe o mar, o inesgotável /larrador, o
doce poeta. o velho cronista.
Esse bom amigo não 110.1' dá IlIIicamente as mais belas e os mais imeressantes his·
tÓrias. Quando estamos sãos oferece-llOs
os sells pequenos presemes de amizade: as
poélicas iluminações famáslicas dos fogos
de Samelmo, a.f pérolas, as brisas.
Qllando adoecemos das complicadas
enfermidades modernas ele só nos dd lUdo
alluilo de que precisam as nossas nalllrezas empobrecidas e devastadas. Todo o
elemeflfo da vida que falta na lerra superabunda 110 mar. Por isso Micllelelexclama:
" Todos os principias que em li, homem,
eslão reunidos, tem-nos separados o mar,
essa grallde pessoa impessoal. O mar tem
os leus ossos, tem o leu sangue, tem o teu
calor, a tua seiva vital. Tem o que te falta:
a demasia da plenitude, o excesso da
força ».
Para os Portugueses, o mar tem atractivos especiais. Para nós, ele é o caminho
das cOllqllls/as, dos descobrimentos, da
poesia, da inspiração arlislica, da glória
naciollal.
A nossa bela arquilectura manuelina,
as capelas imperfeitas na Balalha e os Jerónimos lêm, 110 escolha dos amolas predileclos, na repelição de certO.f pormenores, o profundo cllllho marítimo; vê-se
amiúde a preocupação do embarcadiço;
acha-se a cada passo a revelação do marinheiro.
O /lasso mais belo Ih'ro de versos é I/m
poema marítimo, Os Lusíadas.
A mais extraordil/ária obra qlle em
Por/ugalse tem escrito em prosa é a História Trágico-Marílima, !IIIIO relação de
nO/lfrágios.
......
. ...... .
Este admirdvellivro, único na lileralura porlllguesa, feito inCOT/scielllemellle por

aqueles que o trasladaram dtl versão pOpl/lar, foi (I mar, o grande mestre, (111e o inSpiraI/ à poética alma oveI/II/rosa dos navegadores porlllglleSes.
Camões, lendo encontrado em Mo·
çambiqlle IIIn dos marinheiros sobre!'ivellles ao naufrágio do galeâo de Septílveda e às aventuras subsequellle.f. fiO/Ire dele
a história do desastre, e põe-IUI na bOClll/O
Allama.I·lOr, quando eoVle profere as delicadas e .mwlo.ms eSlrofes, lllle principiam:
Olllro também vira de honrada
ffama,
Liberal, cavaleiro e namorado ..
Na fallJosa xácara da Nau Catrincla,
querendo o demónio comprar pela salvação da nall a alma do capitoa. este
exclama:
Renego de (i, demóllio,
Qlle me estavas a alentar!
A millha alma é só de Deus.
E o mell corpo é do mar!
Tal é o grito valoroso e sublime da
alma de 11m povo qlle a PrOl,jdência desliI/OU a ter 110 mar a sua história, a SIlO inspiração arJística, a melhor, a mais bela, a
mais gloriosa parte da sua existência. filIalmellle a sua ugmllla pa/ria:
A minha alma é só tle Deus,
E o meu corpo é do mar!

DE PliDROUÇOS
A CISCMS

Se queres dar, leiLOr, o mais belo dos
passeios permitidos ao habi(O/lte de Lisboa. faze o qlle ell ollfemfiz.
Levanta-Ie às 5 horas da manhã. l!IIm
domingo. veste-te à /til do cO/ldeeiro. porque em Setembro aimla não é bem dia a
essa hora, pega 110 fila bellgala e no lell bi116clllo e I'ui à pOli/e dos vapores ao Cais
doSodr!.
Tomamos 11m bilhete de ida e I'olta 110
vapor ele Cascai.f por llez loslôe.f. Ainda i
cedo. o vapor nâo parle sl!mw às 7 horas.
EII/ramos no Café Grego e fúzemo-lIos
servir lima chávena de leile 0/1 chá prelO.
Os passageiros ~'ém chegalldo em ml/Ilidão ao cais. A pOlUe dos I."apores 1'lIcht'-se dI! alegres e frescl/S toi1cltcs dI' mtmlui.
Lisboa madruga pam fllgir à calm(l e ri
sensaboria de I/m domingo dt' VI'rão del/tro da cillade. Enchem·se os vapores d,'
Cacilhas e de Belém.
Embarcamos, acenell'IIUJS!lm ,h(lrlllO.
subimos ii ponte do I'apor. Magllifi('o e.fpecláCIIlo!
Dimue de II ÓS estende-.fe ell! IOtlall sI/a
majestade, como 11m pequeno Melli/errâ-
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/1e0, o belo Tejo, qlle cin/ila sob a bruma
aquática como UI/1 peito de aço coberto
por 11m I'éll de gaze, batido pelo largo sol.
Perdeu mllilO da sua fama antiga o celebrado Tejo. Poderíamos mesmo (Uzer
que alguma coisa perdeu também das suas
antigas águas.
Das .wa.l· margells já se não exportam
as canas, que, segundo Estrtlbtio, davam
as penas preferidas ,los escritores roma I/OS.
Tmnbém já mio produz o OIlfO, de que
Duarte Nunes de Leão cOII/a que se fez 11m
ceptro parti D. lotio 11/.
Finalmente, já mio .wem da ,HIU incomparável baia os allt:'fO.\'Os galeões que /10
tempo da Rellascençu varreram do Ocea110, para abrir campo ã história de "OVOS
feitos, a velllfl tradiçiio das t'Onqlústas dos
fenícios e dos descobrimentos dos nor·
mandos,
Em compensação aí temos o Aterro,
com as .fl/as alta:i e es/{/úa.l' chaminés emp"
lIachadas de fI/mo, a fábrica de gelo artifi·
cial, o gasómnro, o ofirino de serração a
vapor, Lá e,flã (I Grande HUlcI Cenlra1.
com o SilO ('aSII de ballho.f e o seu restourallte frtlllcb , Mai.f acima, II bandeira in·
glesa/reml/lll/UI lurgll varanda do Bragancc Hotel. Curmagens (Ie NOl'a l orqw', PIIxada.f por ml/la.f brasileiros, rolam apara·
tosamellte sobre carril americano e salpi·
cam cais com as suus alegres core.f ambll'
lantes. - O que tudo prova que alguma
coisa se tem feito fiO ml/ndo /lestes três séculos qlle nós temos pa.uado a reco rdar
qlle foi por nosso intermédio ql/e as nUlu
da India trouxeram à Europa as pimelltas
de Ceilão
Do Olllro lado do rio fica·nos Almada,
de cuja elevação.fi' descobri' l/ara UI/1 latia
Lisboa inteira, desde Sal/los-o-Velho at~
Belém, e para o OI/tro a i"dl/Strial Arrel1le·
la, o rea/engo Azeitão, Palme/fi acastelada, o Barreiro, com a .HIO e.ftação do caminho de ferro do Sul, o Lavradio ,'om 0.1
suas apreciadas vinhas, e Se.fimbra, a piso
cOS(J, .
Diz-se qllf! Almada fom fl/lltlad/I pe/O.f
ingleses que vieram ao Tcjo /UI expedição
de Guilherme, (l da longa espada, e que
Afonso Henrique.f doara aquele território
aos que desisti.~sem da rrulOda da Palr.Hina. Bon.f tempos em que III/lU l'xpt'diriio
inglesa se peitava com IIII! m'.fg,1I di' /('rrll
ali da outra banda! Que llirifl a Ingl(l/('(rll
se nós hoje oferecis.femo.f a [ao IMl/dl' ti"
residir fia Trafaria aO,f ,~('II.f t',tpt'tlidoll/j·
rios qllr preferi.uem ficllr em flos ,va.l·terrIU
e fazerem a viag,l'fn (lO Pá/o'!
Mas o vaporzinho de Cascai,f Il'l"II/ltflll
a sua ãncora I' par/iii.
Aquele renque de palácios ql/e estamos vendo, gravemente enfileirados, com
os sel/s jardins I,ltlllllldos de pfllmdr/IS l' tI~'
araucárias, é a JU/lql/eim . O 11I'IIW'/II1 ,'d/ficio redondo qlle muis além sobrl'ssai /lO
arvoredo é observatório da Tapada da
Ajllda, Ao poente fira -/lOs o grallt!" I' pI"
sodo palácio de D. loâo VI, 'IIU' /I mU/ulOIl
edificor no me.wwll/gI".'m 'II/e fom dl'l'o ,
rodo pelas dwma.f o III/ligo fltI(/J, Imh/lllllo
ainda por D. MI/ria I. Ao /IIIS("('I/II' ad.Ha·
mos ainda, ('O//UI S,'/IIinl'lus d(1 ddmk
morra , os dprl'.flr.l" imán'is dos Pm:l'rl'.f
Passamos em fre I/te dfl pmil/flfl Torrl'.
É animadissimo o Jl'1I IIspecto As bl/rra·

°

°

°
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cas dos banhistas, brancas, pomiagudas,
dão-lhe o ar de um acampamenlo de ópera
cómica.
JI/I/to da água, barracões de madeira,
embO/ldeirados, ostell/am as SI/as varO/!das cobertas com IOldos recortados, debaixo dos quais ondeiam os véus e se agitam
os leques da.v senhoras.
Dos barrllcões .mem para o mar pranchas, em que WIS esperam, pitorescame/lte
drappés nos seI/.\" lençóis II/rcos , e de qlle
OlltroS se precipitaI/! de mergulho /III vaga.
Alguns peqllenos botes, com espectadores, bordejam na áglla.
As cores dos ve.\"lidoJ dI' Verão, dm
chapél/s de sol abatu.\", das handeiras desfraldadas. prodllzem soh u soluIIII/ g/"Onde mancha ale/l,re. riden/l', cheia de II/~, no
meio (Ia areill flllva .
Ao ludo da praia destaco magnificameme, com /111111 lel'e cor de sepia sobre o
/ransl'are/lle allll, a bela Torre de Relem,
com os sellS relvados e hastiões, as .fllas
gl/aritas, os selu eirado.f, o .I'ell elegallte
adarl'e, em cujas ameÍlu se elllalham as
cmus floreleadas de CriSln, e i/ ~'II/I boteria airo.w ( 'a li/O o terraço italiano de 11111
palácio de recreio.
Considerada como cons/rl/~'ão militar,
I/ importância da Torre de Relém éabsoll4'
tamenle /lula. As SilOS muralhas de ('a/llaria desaparect!fiam dentro d(' poucos minlllOS verejadas pela artilharia //Iodemi/ .
A IÍnica arma defensil,a que a Torre de
Bdem pode empregar cO/llra n i/limigo
é a sI/a beleza. A slIa guerra terá de ,ver
IOdl/ por souism' como o da.f crial/lru.\·

coqucttcs.
Quando há poucos anos a Torre mandO/I uma bala a um navio de guerra amt!fiCOlIO ql4e demandova a barra, o comandante da embarcação reunil/ conselho de
oficiais e prop6,t a réplica ao fogo da Torre. Votou-se por unanimidade que não se
abrisse lima canhoneira contra aqutla
jóia, Ião delicada, que ,ve desmoronaria ti
primeira descarga.
Para lima corveta americana, receber
11m liro da Torre de Belém era o mesmo
que para um homem valente levar lima bo·
fetada da mdo delicalla, franzina, perfumada, de lima linda mulher f,aca e pequeI/itw. À bahl qlle a T orr(' em'ioll ao lIal'io,
o /lIIvio re,W nlllleu I/Ial/(Iallllo um beijo ti
Torre. Somenle, COI/lO 1/ amante capricho·
so ql/t' segura os pl/lsos da SilO bela e lhe
ml'le ã fo rfa lias cabelos o aal'O encarnado que Irazia fia ca.wca, o americano vin·
gOI/,se lIa Torre ohrigando-a a arvorar o
estrelado (lo "adlhão dos E.ftados.
Eü Caxia,f e o seu palário real. re,fidél1'
da ",edill'cta do Sr. D. Miguel/lOS úllimos
lem(1OS do .veu remado O desditoso sobe·
rllllO 11(Ihillll'/I ortlillariameme Queha.
Um II//l. IU'hall/lo-fl' ai ocupado a caçar
(IOmho .• 1111.{ terrllS tio IlIfall/ado, foram
(1IIf/idpl/r.1I11' qlle UIIIIII'S(IUadra francesa,
"/llradl/l/o Tejo. 1/("1111111'/1 de apresar todos
11.1' /W.f.W.I· 1I111 'im (ii, guerra a t{tulo de in·
demni~llfúO "or 11m il/sullO de que dois
frall('/·.f/·s IlIIl'ÍlIIlI sido objeclO. Diante da
nOlida de.fll' faflo. I'erdildeiramellle el/orme - 1111111 flOlill1ll lll/e elllra I/II//! parlO e
se apodera dr IIIJ!lI marinha de guerra o soh('fallo, I'eslido com 111110 casacdo de
briche. bO/(ls de mOl1lar. meia,f de lã acima

do joelho e um boné de pralO, montoli a
cavalo e veio a Lisboa numa dessos galopadas legendárias, terror dos cortesãos.
muitos dos qllais derrogavam a etiqueta,
deixando de segl/ir o soberano e ficando
extenuados pelas estradas.
Em Lisboa quis o rei assestar nos cais
a sua artilharia e meter a pique. a tiros de
peça, as embarcações francesas, SlIrgiram
porém obstáculo.\' que lUio permitiram pôr
em prdlica este alvilre mais extraordinário
talve: do que o próprio caso que lhe dera
origem. Sua Majestade mandou entiio
COl!Slruir lima hateria em Caxias c passou
o el/lrl'lt'f os seus ócios faundo fogn de ar·
lilh(Hio sobre 11m l'elllO //(/I'io que se colo·
CII'" /1/) mar COIIIO illvo aos reais tiros. E,
depois disso, SilO Majeswde permallf'cia
/1/1/ilO em Caxil/.I·. l'igiamlo o mar, r.fperando lall'l'~ qlle II esquadra fral/ce.va lhe
apareces.fe di' 1/01'0, e,v((lfIdo ele prepl/rado
para o rei·eber. Mas II e,fquadra fUlI/cesa
náu VO/IO/l. Vo/wram 0.1" nal'Íos q/le ele
apresaru, traumlo" sell bordo os homens
que plueram /10 trono a Sr.~ D . Maria 1/ e
desterraram Ilarll ,1"I:mpre o Ilrtilheiro de
Caxias.
A CIl,liaJ, q"" lJells guarde e consen'e
('Oll! o seu jardim r CO/II a SilO Iri.fle e melancó!im prllÍlI. sl'gue·.I·/' Pafo de Arcos,
dc lodll.~ as praÍlIJ da margem do Tejo 1/
qlle mais lkmfogadamenll' I'é o mllr e respira a atmosfl'ra marilim". Tem apellas
uma fila - (I estrada -, mas essa está a
beira da água, exposta a sudoe.fte, de
mOlln lllle descobre largullleme o Oceal/o.
Depois de Pedrollços é eS/a a praia em qlle
se agfllpam mais harracas. As árvores da
qllinta do wnde das A/rúço\'as facllltam-lhe Iml pequeno flllldo freKo de I.'erd/lra.
Uma ou duas rasas, (·U}OS estores exteriores veslem as jallela,~ de petl"ellos IOldos à
flamenga, ildo·lhe IImll certa feiçâo confortável.
Porque é qlle náo lém todas as casas da
beira·mar este.f eSlOre.f alpendrados? Porque não cOlllribllem O.f proprietários com
esse peqllf'llo aceuório do pilOresco, de
C1/SIO tão módico, e tiio agradável para
quem habita as casa.f expostas ao sol?
Quase fOda.f as casas do campo e d(Jj
prllia.f dO.f .wbúrbiO.f de Lisboa, são particularmenle IIIIOS , de.vcamailas, ,ectilineas,
feii.uima.f. Qllerem Irllllsformá-las rapidamente, IOrná·las agradáveis, simpáticas,
apetitosas? Pintem-nas de cinzento, de cor
de lousa 011 de pós de chumbo, adornem'/lIlS dI' lima .fin~ela trepadeira, a hera, a
glic/nia, o heliOfrÓpio 'ou a madressilva;
visfam·lhe.f os janelas de gralldes gelosias
branca.f, ou.fl/spendam.mbre as varandas
largos e,ffOre.f ,foliellles de listas verticais ou
de 8ramles quadrados escoreses. Se há um
mllro de jardim, SIIbsliluam·no por uma
sebe, por lima simples grade de madeira
pintada de verde 011 por um valado plamadode caClOS.
Não há casa que resista a eSle processo,
porque as casas são um pOIlCO como as
mlllheres, que só são feias quando são tão
estúpidas que se não sabem dotar com essa
segllnda beleza suplementar que se chama
asimpatia.
Paço de Arcos dizem que é a praia aristocrática dos subúrbios de Lisboa. Não sei
bem donde é qlle esta fama lhe procede.

Custa tamo já hoje a assinalar na socieda-de portuguesa o ponto em que a aristocracia principia e o pomo em que ela acabal
Há por exemplo viscondes que lIill~
gllém considera aristocratas. Há famosos
e alltigos apelidos cujos possuidores pas·
mm igl/almetl/e pelas pessoas menos aris·
/Ocratas do mUI/do.
Aristocrata drama-se em Portugal ao
indivíduo que tem certos hábitos de vida,
cerlOS desvelos de roupa bral/ca, certas
convivências de salão, um pouco de ar, de
maneiras, de toilettc e de mao de rédea.
Que eSlas cOl/(iições se dêem mais especialme/lte I/OS banhistas de Paço de Arcos do qlle lias outros, eis o que lião mt
atrevo a afirmar.
Como quer que seja, o corpo diplomático patenteia por Paço de Arcos uma predilecção manifesta. Isto imprime à vida
dos seus sal6es o carácter grave e reservado que a diplomacia impõe. Este carácter
procede do duplo selltido que os represel/tanfes de C(/lia potêl/cia folgam de perscrutar lias palavras que os muros dizem e de
dar dqllelas que eles mesmos proferem.
Assim, qUQ/ldo um senhor enviado extraordinário tem calor não o diz sem reserva, sem restrição condicional, porque
quem sabe se será essa 0/1 lião a opinião
termométrico da política (lo seu Governo?
Do Olllro lado o senhor el/carregado'tk
negócios qlle ouve o senhor ellvimio extraordinário hesita em cOllfirmar em abso-

lU/o ou em rejeitar in liminc a opinião do
seu ilustre interlocutor, porque senhor
ellcarregado pel/sa que as paredes têm ouvidos e que lima impmdência diplomática
pode - quem sabe? - agitar os fundos.
De sorte que nada mais solene, mais grave, mais casuística, mais subtil, mais dificultoso, do que formar-se elltre suas excelências um acordo sobre a opinião, tão audaz para uns, tão insidiosa para oulros, de
~sta r ou de nãoes/arcalorl
Em todo o caso as caleches, as librés
dos senhores ministros, as saute-en-barque de flanela e os chapéus canotier dos
;ovens senhores adidos de embaixada es'
pargem I/OS passeios 1m! aspecto de corte
que os olhos admitidos aos grandes esplendores agradecem, bem como um perfume de moda que aceitam reconhecidos
os "arizes haut-placés.
Paço de Arcos tem um hotel habitável
-o do 8ugio-, e um c/ubeem cujosalão
há soirécs aos sábados. Os bal/histas portugueses são apresentados e pagam 14ma
quota. Para os estrangeiros há conYi/es.
SeI/horas espanholas a banhos nestes
subúrbios são convocadas em cada semana a levarem (Ias sábados de Paço de Arcos o doce tributo da sua presença, da SIlO
toilcttc e da SIlO expansiva vivacidade.
Assim como pela manhã se perguma
!)Ora o banho - "há maré?,. - assim d
1I0ile se pergullla para o baile - .,há espanholas? ...

°

Havendo e.fpanllOlas, todos os portu~
geses que estao em Paço de Arcos concor+
rem ao cltlbe; muitos vêm para esse fim
das praias circunvizinhas: da Boa Viagem, da Cruz Quebrada, do Dafulldo. A
valsa /Oma nessas noites mais velocidade,
mais ímpeto, mais arranque. A prol/uncia
espanhola lança no ruído geral do baile
um elememo de rebate, de alarme, como
se se pressemisse ao longe o frémito dos
pandeiros, o frenesi das caslanllolas, a
ver/igem do bolero.
.As P,aiasdt' PorlUga/~ (Ob;ascomp/elUs dt'
Ramalho Ortigão. Livraria Clássica Edi/ora) .
N. R. - Ramalho Ortigão, no seu livro
. As P,aiasdt' PorlUgul~ (Guia do BII/lhis/a t'do
Viajanle). /10 cap/llllo OMar, 110 rt'ferir 11//1 iflcidenlt' ell/re um /Ia~io de gl/erra IUlll'!icaflo t' a
Torrt' de Belim dE'.'t' /I'! [ti/o C(mfusdo, pois o
gesto qut' atribui ao coma/ldl/nte umericlI/lO
passou-st', fia relllidl/de. com o IIlmiralllt' frl//Icês Ror.ssi/l, coma/ldll/ue dt' IIml/ esquadm
fra/lcesa que forçou a barfll do Tt'jo pllm aprisionll' /la~ios mercl/fllt's pormgllt'ses (II l/e lulho de 1831) (vidl' . Rel'islU da Armadu~ /I. n 1251
Fev. deS2. GcslO Bonito dum Almirante Fran·
cês). O incideme com o ,/avio umericlI/lO dl'rHe
em 27 de Murça dI' IBM (vide ",Rn-islU da ArmI/da .. /l." 162fMurço dI' 85, Um insólito Conflito no Tejo). qlla/ldo dois ,ruvios dI' guerra
dos federais I'/I/raram /10 Tejo em JlI'!$f'gllição
de um vapor couraçado dosoonfcdcrados.

Inologia Nava
• PÔR À GALGA - Colocar o ferro e a amarra de
modo a poder fundear·se à galga (com o chicote da
amarra de um dos ferros passado em volta da amarra e
iunto do anete do outro ferro).

• POR ANTE-A-RÉ minado e a popa.

Situação entre um ponto deter-

• POR ANTE-A-VANTE - Situação entre um ponto
determinado e a proa; por d'avante.
• PORÃO - Espaço compreendido entre a quilha
ou sobrequilha e a coberta imediatamente acima, para
conter carga ou lastro.
• PORÃO DA AGUADA - Porão onde são contidos os
tanques de aguada do navio.
• PORÃO DA AMARRA - Porão onde são alojadas
as amarras. Dispõe de um compartimento para cada
amarra.

• PÔR OE ~, ~R EM TRAVÉS - Colocar o navio a
receber a vaga pelo través; atravessar o navio.
• PÔR O FERRO EM CIMA - Içar e fazer entrar a
haste do ferro no escovém; engolir.
• PÔR-SE AO LARGO da costa.

Fazer-se ao mar; afastar-se

• PÔR-SE AO SOCAIRO - Resguardar-se do tempo
e mar, abrigando-se com a terra ou outro navio.

S. E/p/dia,
cap.-m.-g.AN
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HISTÓRIAS DE MARINHEIROS

85-Uma cartall. ameias
O

I

navio largara da colónia, por

bom tempo, rumo a Timor.

Pouco a pouco, o casario de
Macau fora-se desfazendo no horizonte esfumaçado. A Guia, no seu
perfil verdejante , ainda persistiu um
pouco . Mas mesmo ela acabou por
mergulhar no mar calmo, sem deixar

vestígios. Parecia que nada mais
restava dessa terra onde se vivera
"mais de um ano. Mas um tenente, de
quarto na ponte, observou que umas
quantas gaivotas ainda acompanhavam o navio, voando sobre a sua esteira branca. Espirito romântico, lembrou que talvez elas fossem a materialização das almas de alguns amo-

res que teimassem em não esquecer
os marinheiros que partiram.
Uma noite passou e, na manhã
seguinte, ao nascer do Sol, s6 uma
das gaivotas persistia ainda em
acompanhar o navio. A sua asa branca palpitava mansamente no ar quieto, como um lenço branco, lá longe
no cais, na derradeira hora da despedida ...

•
••
•

Na véspera da largada, a sociedade macaense havia oferecido um
baile à oficialidade do navio. Foi uma
festa encantadora. Alguns dos romances que se viveram durante a
comissão, tinham, naquela noite , o
seu epílogo. De entre todos, por originai, havia o de dois tenentes de
bordo enamorados da mesma moça.
De rara beleza, iluminavam-lhe o
rosto dois olhos amendoados de um
azul terno e transparente. Mas o que
nela mais perturbava era o sorriso um sorriso de múltiplas expressões:
ora doce e meigo ; ora zombador e
irónico; outras vezes, ainda indefinido, quase misterioso.
Longos meses tinham decorrido
sem que ela se tivesse decidido por
nenhum. Ouvia-os a ambos, complacente, mas sem jamais trair inclinação por este ou aquele. Decerto que
não era naquela última noite, véspera da partida definitiva de ambos,
que ela assumiria uma preferência.

10

Dançava alternadamente com um e
com outro, atenciosa e interessada,
mas sem manifestar qualquer sentimento mais profundo.
O curioso é que a situação não
criara qualquer animosidade entre
os dois oficiais. Perfeitos camaradas, jamais tinham disputado entre si
a preferência que sonhavam. Deixavam que fosse ela a resolver, resignando-se, de antemão, com a decisão que viesse. Mas essa nunca
mais chegara .. .
Já para o fim do baile , reuniram-se os três no bar, numa despedida.
Enquanto o espumante crepitava
nas taças, propiciador do último brin-

de, um dos tenente propôs - e logo
o outro aceitou - que ambos lhe escrevessem de Timor uma carta em
comum . Ela sorriu , enlevada, aceitando que tudo não acabasse naqueles derradeiros momentos.

••••
Chegados a Timor, e num bloco
maciço de cem folhas, iniciaram a
carta, escrevendo alternadamente
um e outro. É decerto difícil resumir
as várias peripécias que imaginaram
ao longo da missiva. Guardadas as
distâncias, como Ramalho e Eça,

num livro célebre, procuravam deixar
sempre o outro numa situação difícil.
Bateram-se num duelo à pistola,
por causa dela, num recanto selvagem de Timor. Um deles morreu ali,
vitima de um ricochete. O outro, num
pressentimento, visionou que ao espírito do camarada morto fácil lhe seria
voar até Macau para tornar a vê-Ia.
E logo, ciumento, tentou frustradamente um suicídíO, golpeando um
pulso com um caco de garrafa.
Volveram largos anos - mais de
que sobreviveu voluma vintena.
tou a Macau, comandando um aviso
com o nome do camarada perdidograta homenagem da Pátria a quem
a servira com denodo e glória.
Projectaram-se assim no futuro,
desfiando o rosário das centúrias
ainda por chegar. Um deles acabou
mesmo por descrever o dia do Juizo
Final , em que todos três se acabariam por encontrar.
bloco foi-se enchendo assim
de uma prosa densa e divertida.

a

Quase a findar, cada um, por seu
lado, fez as derradeiras despedidas.
E um deles - o que concluiu a carta
- terminou deste modo:
«G uarde estes papéis. Não procure neles arte, que não têm, mas o
senti mento que os anima e aquela
porção de nós mesmos que lhe confiámos. Guarde-os como lembrança
de uma nau cinzenta que, certa manhã brumosa, chegou ao porto, trazendo em seu seio duas almas enamoradas da beleza, que enamoradas ficaram do seu espirita gentil.
Guarde-os! E se um dia pensar em

nós
Vivre sans rêve, qu'est ce?'
escreva, Seja de novo a sua carta
como a asa branca da gaivota que
avistámos na hora da despedida ... »

a

®

Silva Braga,
v/a/mo

Numismática
e Medalhística
,

Centenário da travessia de Africa

Para marcar o centenârio da
travessia de África pelos comandantes Roberto Ivens e Hermenegildo Capelo, ocorrido no ano passado, a respectiva comissão das
comemorações mandou cunhar a
medalha que reproduzimos . Foi
seu autor o nosso colaborador, capitão-de-mar-e-guerra Sousa Machado que, assim, junta mais um
notável trabalho à sua já extensa
actuação neste campo artistico.
No anverso da medalha, o comandante Sousa Machado ocupou
todo o chão com os bustos dos autores daquela travessia, tendo por
baixo as legendas com os seus nomes : Hermenegildo Capelo e Robertolvens.

No reverso, sob a legenda De
Angola à Contra-costa, foi repro-

duzido o continente africano, no
qual está gravado o percurso feito
pelos exploradores, estando assinalados os locais e as datas do seu
inicio e conclusão com as legendas: Mossámedes 24 de Abril de
1884 / Quelimane 21 de Junho de
1885. Na orla superior, lê-se a inscrição: no 1." centenário da via-

A medalha foi gravada por Gravarte, Lisboa, no módulo de SOmm,
tendo sido cunhados 1000 exemplares, numerados, em bronze .

gem.

600$00.

M . Horta,

.RA.

sarg.-aj. L

agradece o exemplar
N. R. - A
oferecido. encontrando-se as medalhas ti
venda no Museu de Marinha. ao preço de
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Um inventor português
O

fundo do mar é um manancia l inesgotá ve l de ri·

queza. Além de recursos natura is, ali jazem as
obras de arte e os tesouros que, devido ao mur
cruel e ii ferozes combates, se afunda ram com os navios
que os transportavam. São magn íricas estátuas gregas que
não c h c~aram a decorar as residências dos tribunos de
Roma. E a praw dum galeão espanhol que enca lhou num

baixo não assinalado. É O ouro do Brasil que uma nau
portuguesa tn msportava c que , atacada por um corsário,
acabou por arder perdendo-se as pessoas e os bens. Tudo
isto jaz no fundo do mar, onde, por vezes, uma camada
de areia vai protegendo da erosão tantas peças de museu
e as manté m re unidas ao longo dos sécu los.

A arqueologia subaquática , devido às novas tecnologias, te m tido nos últimos anos um desenvolvime nto espectacu lar. Traba lho consciente, cu idadosamente programado, a arq ueologia tem co nseguido resultados q ue
estão bem pa te n tes, na recuperação do «Vasa »C) q ue é
sem dú vida o exemplo mais notáve l que podemos assinalar. No processo arqueológico há a preocupação consta nte de assinalar a exacta posição em que se encontra cada
objecto , ou mesmo um pequeno fragmento, para se procurar reconstituir todo o conjunto com o maior rigor e assim cont ri b uir para um melhor conhecimen to d as coisas
e dos ho mens do passado. É um trabalho demorado, paciente , que exige o recurso a historiadores e cientistas,
para que os o bjectos achados sejam devidamente identificados nos mínimos de talhes, e para que se criem as condições d e modo a que uma perma nê ncia d e séculos debaixo
de água não p rejudique a sua conservação quando fo re m
expostos em novo ambiente.
(I) Majtsforo nayio afundado no aliO dt 1628. quando saiu do por/o
dt Es/ocoImo pt/a pr;mrira "tI. O proctsso Ilus/IU r«/Iptração. q/lt ItVt
inir:wtm 1959, ItmsidomuitoconlpluotdisM"dioso.

Mas, paralelamente a esta actividade, ex iste uma outra constituída por caçadores d e tesouros. Dispo ndo de
apare lhagem igual e por vezes superior à dos arqueólogos, a estes novos corsários d os oceanos, o q ue lhes in terressa , fundamen talmente , é o que pode dar lucro imed iato: os lingotes de o uro o u d e prata, os objectos fabricad os
nestes preciosos metais. as moedas va liosas. e até alguma
peça que , devido ao se u valor histórico ou artístico , seja
generosamente bem paga . Tudo isto é fe ito sem qualquer
preocupação de nào dan ifi car outros objectos que por vezes sào deteriorados ou simplesme nte abandonados por
não te re m interesse comercial, ou cntào removidos inconscientemente da sua posiç;io original , impossibilitando que o arqueólogo, um d ia, possa explorar me todicamente O ..sitio». É assim que a maior parte das vezes tem
de proced e r o caçador de tesouros, porque nem sempre
consegue a autorização do país onde os restos do navio
afundado se e ncontram e, portan to, a rapid ez da operação é, sem dúvida , o segredo e a a lma do seu negócio,
A liás, esta acti vidade, nada fáci l de impedir . não é recente. Há séculos que o home m , e m mergulho livre o u com
a ajuda de ma terial mais rudime ntar ou mais sofi sticado .
a vem praticando , para a recuperação dos bens perdidos
no mar.
Esta introdução serviu para a p resentar ao le itor um
inventor português que conhecemos através de um requerime nto que se e ncontra na Biblioteca Central da Marinha e). Ne le, um tal José da Costa Freire , afirma ter e ncontrado solução para tirar do fundo do Mar as Preciosidadesqlle nelle sepllltâo Navios Afllndadose pede que lhe
se ja concediC:o o privil égio de exploração da sua máquina. Mas, va le a pena reproduzir este curioso documento:

Senhor
Diz José da Costa Freire, Machinisla e que Avendo
dado Publicos Testemunhos de Slla Aptidão IUI invenção
de Novas Machillas como fora a de lirar Agoa do Pucinllo
no Real Hospital da Vil/a da.~ Ctlldas como he bem IIOtOriO
a V. Mages/(u!e; Agora (em ill velltado Olllm qlle se indica
IW dezenho incluzo para ir tirar do f/llldo do Mar as Preciozidades que nelle supultão Ntlvios Afundados. e por
q/leaos inventores se tem V. Mageslade Dignado a Exemplo de Seos A/lgustissimos Predecessores, premear com o
Privilegio Excl/tzivo de Certo Numero d'Almos perlel/de
o Supp.' que V. a Magesrade haja por bem fazer-lhe a Mesmtl Expecial Graça /lzalldo para com elle SUP1). ~ de Sua
Relll Grulldeza COI/cedendo-lhe Seu Excluzivo Privilegio
por Vime Ali/lOS com a pena de Cadêa pagar ao Supp.' o
Trallsgri'ssor a qllamia di' Vinte Mil Cmzados de Cada
Vez que transgridir e se Valer qlliur de Sua Machilla; tomando-se-Ihe a qlte fizer à imitação da do Supp.'
P. ' a v." Mag. r porSllll Grandeza
es(a graça
E.R.M.'"
Q

I

\-

rOfO do dtstnho 110 primrirQ doc/m/emo "ímst:"rÍlO.
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À esquerda do documento, que foi escrito por outro,
a assinatura José da Costa Fereire(!) tendo por debaixo
3 cruzes.
Numa segunda página do mesmo documento é apresentado um ingénuo desenho:
Explicação deste DezenllO
O II/di vido que mergulhar ao flmdo levará I/lUls Çapátos de chumbo para Resistira impreção que a Agoa fáz no
Corpo para Sima, estes Çapátos levarão lums A rinques p.
se poderem descálçar quando o iI/divido queira sahir
d'Agoa e estes seriio tirádos do fundo p.los mesmos Ari,,ques e terão (palavra ilegível) bastame, e groçura suficiente p. lião impedir o giro de Mergulhante. O Mergulhallle
levara lia boca hum peque/lO Globo furádo de pártea párte
o qual terá communicação de boca do Mergulhaflte com
o Canál p. onde lhe será communicalio o Araplicado pelo
fole indicado sobre o Bote, eSle A r será Continuado p." que
sahesem inlrupção p.lo OIuro ládo.
Esta Claríssima Machina e invenção Portugueza, deverá serconsideráda huma lias Machinas (Ia AI/eução de v,"
Real Mages/alie digo maú dignas d'Attençiio de V." Mag. "
O documen to não tem data mas tem três despachos
em que são mandados informar o maquinista João Le Coq
(9 de Julho de 1829), Gaspar José Marques (28 de Julho
de 1829) e o coronel Marino José Franzini (27 de Agosto
Q

Q

Q

mente veio o Snr. Barão de Castro Daire, dar parte ao ArseI/aI, e o meu Ajudaflte Cruz lhe mandou abordo da Barcassa o Cirugião d'Armada Maltos que dec/arou que estava morlO, mandei parte (la Regidor da Parochia, para 10mar conhecimento do acontecido, e COfllO me marujou dizer que occupado com as Eleições da Camara Municipal
não podia immediatameflle comparecer, mandei cond'lzir
para a terra aquel/e iI/feliz e o mandei ell/regar no flmpital
tie S.Jozé, pelo mell Ajudante Ferreira, o Cirurgião
Mal/os, Barão de Castro Daire, e Vicellle Conuline e.wes
para (Iec/ararem o modo pr. que elle foi na' sua Machina,
e ver se 110 Hospital lhe aplical'ão algulls meios de o ~;alva
rem se podessem afaser-se-Iheo Corpo de Delicto,
Del10 wmbem dizer a VExa. que os homens de.\·collhe·
cidosestão em cllslOdillncsle Arsenal, até me vellhao Regitlor e que a Machina (exceplO um frel.uluinlw que mandei
parti o /-Iospi/(ll, por me COIJ.Har dezia o morto ser a .wa
salvação) existe em deposito 110 Arsenal, e VExa. me ortlefiará o que IIUli9 julgar sobre este triste acolllecimemo.
Deosguardea VExa.
Arsenal da Marinha 8 de Fevereiro de 1852,
IIlmo. Exmo, Sllr. Antonio Maria de Fontes Pereira de
Mel/o. Millistro e Secretario de Estado dos Negocios da
Mari"ha ,
João PaulillO Vieira C).

de 1829).
Não conhecemos qualquer destas três informações
nem tão P9uCO sabemos se teria sido concedido ao su plican te o privilégio de excl usividade de vinte anos. Ou até
mesmo, se alguma vez esta «máqu in a» teria sido usada em
alguma exploração do fundo do mar.
OUTRA TENTATIVA DE EXPLORAR
O FUNDO DO MAR

Eram passadas duas dezenas de anos , quando outro
português fez uma tentativa de explorar o fundo do mar ,
mas, desta vez, o mergulhador foi vitima da sua audaciosa
experiência.
Não sabemos como era constituída a "máq uina" que
foi utilizada no mergulho, nem tão pouco quem era o seu
autor, apesar de termos pesquisado os jornais da época.
Apenas sabemos da notícia por um ofício do inspector do
Arsenal da Marinha ao ministro da Marinha e Ultramal
que , por acharmos de interesse. a seguir transcrevemos.
Deixamos assim , neste modesto artigo , dois nomes José da Costa Freire e um tal Terceira - que são também
duas achegas para quem se quiser empenhar em escrever
a história do mergulho em Portugal.
IIlmo. Exmo. SI/r.
TemJosua Exa. o Snr, Major General concedilio apermissão a um homem qlle se desia Portugllez e de Apelido
Terceira, para fazer uma experiencia de ir ao fundo do rio
por meio d'uma Machina e para a qual pedio se lhes posesse lima Barcas.sa .wbre o Ca.çco queimado lia Charrua Galatêa, o que se fez para ter lugar hoje a dila experiência.
'I/felismeme teve lugar, e vel/dd as pessóas que o compaIlharão, qlleerão o Exmo, Barão de Castro Daire e Viceme
Coradine, e mais dois homens que se não conhecem, que
passado alguns minllfOS elle não dava sigllal de si içarão
o apparelho, e o acharão sem sigllais de vida, immediatll-

•

A. Ewácio tios Reis,
('llfl,-m.·g.

C)Arquil'oGt'rilld" MI/rifr/lll. códict'5flj()

••••••••••••••••••••••••••••••
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Notícias Pessoais
EM OESTAOI 'F

citamos aque le camarada pela distinção recebida .

***********
PRÉMIOS ESCOLARES

Os prémios escolares do ano lectivo de 1984/85, instituídos nos Grupos
n.OS I e 2 de Escolas da Arm,lda e na
Escola de Mergul hadores, fo ram at ribu ídos aos seguin tes mi lita res:

o cap.-rn.-g. Joaquim Baptista
Viegas SOCiTO de Brito foi disti nguido, ex-aequQ, com O Prémio Internacional «Gago Coutinho», instituído
pe!:1 Sociedade de Geografia de Lisboa, mercê do seu Irnbalho .. Características métricas de alguns sistemas
coordenados na esfera».
Recorda-se que a atribuição deste
prémio esteve suspensa durante alguns anos c foi agora retomada pela
actual direcção daquela instit uição.
A .o RA » felicita este disti nto camarada pcloscu valioso trabalho.

***********
PRÉMIOS 00 CLUBE MILITAR
NAVAL

Por lapso de informação publicámos no n."175/Abril 86. sob o título
em epígrafe. os nomes dos membros
dos juris dos prémios atribuídos
anualmente por aquele Clube em vez
dos o fi ciais distinguidos.
Corrigindo a notícia referida, esclarecemos que os citados júris apenas atribuíram. em 1985. o Prémio
«A lmirante Osório». Foi distinguido
o l ."-te n. AN Fernando Cardoso da
Mala pelo seu trabal ho «Descobrimentos e Modernidade - Os Descobrimen tos. Facto Essencial da Modernidade Europeia». que foi publicado nos n."" 1 a 3. Jall .lMarço 85,
dos «Amlis do Clube Militar Naval».
Com ,IS nossas desculpas aos
membros dos júris e aos leitores , feli14

Prémio ..:Almira nte Pereira da SilvalO: sa rg.-chefe TR Ferreira Franco.
Prémio 4<joão Dias GalegolO: 2."_
-sa rg. E Pe reira Fernandes.
Prémio 4<júlio RicardolO: I."-mar.
A 102782, Rações.
Prémio «Elísio da NovalO : I!'-mar.
A 400 184, Mendes.
Prémio 4<joão AlmendrolO: l."-gr.
CM 3 12484, Ferreira.
Prémio .Visconde Soares FranCOlO: 2. o _gr. 230885, Rodrigues.
Cursos de Formação de Sargentos: 2."-sarg. CM Ferreira Gomes;
2. o-sarg. E Perei ra Fernandes; 2."_
-sarg. L Ferreira da Silva; 2. o-sarg.
TF Calvi nho Fernandes; 2."-sarg. A
Ferreira; 2. o-sarg. T Coelho Albuquerque; 2."-sarg. CE Sousa Rodrigues; 2. o-sarg. M Rodrigues Lisboa;
2."-sarg. U Rodrigues Lopes.
Curso de Alistamento de Electrotécnicos: cabo ET242979, Faria .
Curso de Alistamento de Maquinistas Navais: cabo MQ 501483, Cabral.
Cursos Técnico Complementar:
l.°-mar. CM 169682. Nunes: l."-mar. R 157882. Afonso; l."-mar.
E 224682, Bernardo; I."-mar. L
218982. Caixeirinho; I."-mar. TFD
217782, Mendes; l."-mar. TFH
147382, Martins: 1."-mar. U 135482.
Lopes; I."-mar. A 102782, RéIÇÕCS;
1."-mar. T [ 16 182. Silva; 1."-mar.
CRO 130182. Casadinho; I."-mar.
M 327082. Caridade: I. "- mar. V
308682, Dias.
Cursos de Formação Técnica: 1."_
-mar. U 425184. Leite ; I. "-mar. CM
407584. Barreiros ; I."-mar. R
415184. Nelo; l."-mar. E 416284.
Costa: I."-mar. L 422584 . Dourado ;

I.o-mar. TFO 425784, Gonçalves;
I."-mar. TFH 429684. Resende; 1."-mar. TFP428984, Costa; I. "-m ar. A
400184. Mendes; I.'>-mar. T 419 184,
Sélntos; I.u-mar. CRO 409 184, Silva;
I-"-mar. M 420284. Gonça lves.
J ,- Instr ução Técnica Básica: 2."-mar. 238 184, Castanho; 2."-mar. E
215884, Torres; 2. u-mar. R 204584.
San tos; 2."-mar. L 217584, Gomes;
2. o -mar. V 235384, Roriz; 2."-mar.
T FD2 17984, C hocron ; 2.0~ma r . TFH
264384, Graça; 2."~ m ar. A 238584 ,
Cascalheira; 2. o-ma r. TI 272484,
Santos; 2. o -mar. CfP 203 184, Abrantes; 2."-ma r. M 272584, Sousa; 2.<>-mar. U 251584, Bernardo.
2.- Instrus-ão T écnica Bãsica: 1.<>-gr. CM 312484, Ferreira ; I."-gr. E
301484 , Carvalhal; I. 0_gr. R 322984,
Resende; l.°-gr. L 372384, Ferreira ;
I."-gr. V 3 11284, Calado; I,u_gr.
TFD 331784, D inis; l."-gr. TFH
324784, Silva; I.o_gr. A 32 1784, Cardoso; l.°-gr. TI 322384, Ligeiro ; 1."-gr. eRO 318384, Abreu; l.0_gr. M
370484, Rosado.
3.- Inslrução Técnica Uásica: 1."-gr. CM 118085 , Rodrigues; l.0_gr. E
109285 , Félix; I .'>-gr. R 154985 , Silva;
I."-gr. L 155185, Reis; l.0_gr. V
119185, Ramos; l."-gr. TFP 136285,
Carva lho ; I."-gr. TFH 135885. Gomes ; l. u~gr. A 170385. Lopes: I."-gr.
TI 122485, Gaio; l.0_gr. COT
1721 85. Bico ; 1.°_gr. M 169285, Correia. I.0_gr. U 117385. Carvéllho.
Instrução Militar Bãsica: 2."-g ~ . R
230885. Rodrigues.
A .. RAIO felicita os camaradas distinguidos.

***********

CASAMENTOS

Temos o prazer de all/meiar o maIrim6nio dos seguillles camaradas.
aos quais desejamos as maiores [eliddlules:
2."-ten EMO Rui Pedro Chedas
de Sampaio com D. Joana Maria
Monge da Silva, em 22-3-86 • Subten . ET RN Rui Manuel Rodrigues
Rocha com D. Cristina Ma ria Tristão
Simões. em 5-4-86 • I."-sarg. ETS

Antóniu rilipc Tavares de Almeida
com D. Leonor Maria Barra Brandão, em 15-4-86 _ I. °-sa rg. MO Ángelo de Jesus Gonçalves Flores com
D. Maria do Céu Gandum Rato. em
19-4-86 _ Cabo FZV 165669, Jacinto
Luís Fortes com D. Lucília Maria da
Conceição Silva, em 6-3-86 _ Cabo E
108779 , António José Torcato de Oliveira com D.Clara Maria de Sousa
Pau lo, em 6-4-86 _ I.o-mar. M
174880, Vítor António de Barros Pires com D. Célia Regina Franco de
Oliveira , em 22-4-86 _ l."-mar. CM
250580, José Manuel Moreira da Silva Marinho com D.lsabel Maria Pinheiro Neves, em 4-4-86 _ [."-mar.
FZ 768682, António Manuel In ácio
Alves com D. Maria dos Prazeres
Cardoso Montalegre, em 2 1-3-86 _
2. u-mar. L 160784, Carlos Manuel de
Melo Oliveira com D. Maria Isabel
Ferreirinha Fernandes , em 5-4-86 _
2."-mar. FZ 739284, Afonso José
Ca ldas da Costa Lobo com D. Ema
Maria Rodrigues. em 8-3-86 _ 2."-mar. FZ 749984 , Vltor Manuel de
Campos Cordeiro com D. Cé li a Maria Rosa Sobral dos'Santos, em 22-3-86 _ 2."-gr. S/C 302485. Hil1ÍTio
An tunes Sebastl<"io Pintéus com
D. Maria do <t;éu Sebastião Ramos ,
cm 6-4-86.

***********

PASSAGENS À RESERVAI
IAPOSENTAÇÕES

Cap.-m.-g. EMO José Rodrigues
Cavaco, em 15-11-85 _ Cap.-m.-g.
EMQ Carlos Nelson da Silva Sousa ,
em 29-1 1-85 _ I. "- ten. SG José Augusto Ernesto, em 30-4-86 _ l.u-ten.
OT Joaquim Pereira Cardoso Mendes, em 20-5-86 _ l.°-ten. OT Carlos
Alberto Barrocal dos Vales , .em 2-

-12-85.
Sarg.-aj. M António Cruz Domingues _Sarg ._aj. CE Manuel dos
Santos Ferrei ra _ Sarg.-aj. A Vitorino Albuquerque Infante _ Sarg.-aj.
A Augusto Luís _ Sarg.-aj. CE António Luís Bessa _ Sarg.-aj. E Orlando
Ivo Celestino _ Sarg.-aj. R Francisco
Jerónimo Moreira _ Sarg.-aj . M António Henriques Fernandes _ 1."-sarg. FZ António da Cunha Pereira ,
em Maio86.
Cabo FZG 495858, Jorge da Graça _ Cabo TFH 921962 , António
Trindade dos San tos _ Cabo CE
14564, António Manuel da Silva Ri-

cardo _ Cabo A 60364, António Ávila dll Silveira Júnior _ Cabo FZ
89064, Bri talino Moutinho Valinhas
- Cabo FZDG 91370, Fernando Rodrigues Gonçalves _ Cilbo FZ
113270. José Ribeiro de Almeida , em
Mai086.
Chefe de secção do OPCM Albertina Alexandra Lopes Parra Sabino e
Costa _ Encarregado geral da O.S.
Pessoal João Carreira _ Cozinhei ro
de I." cI. Aurélio Mendes Coimbra _
Vigilante princ. Manuel dos Santos
Graudo _ Contfnuo de l." cI. Raul
dos Sllntos _ Jardineiro de 3." cl. António Jacinto da Cflmara _ Aux. de
limpeza de I. ~ cI. Maria Teresa _
Aux. de limpeza da O.S. Pessoal Josefina de Jesus Antunes, em Maio 86.

ciais, (lOS quaü desejamos os maiores
êxitos 110 desempenho da.~ novas funções:
Cap.-m.-g. Rui Vasco de Vasconcelos e Sá Vaz , coma ndant e do Grupo n." I de Escolas da Armada _
Cap.-m.-g. Manuel Arsénio Velho
Pacheco de Medeiros , chefe da 6.~
Rep. da O. S. Pessoal _ Cap.-frag.
António Luciano de Sá Homem de
Gouveill , assessor da Casa Militar do
Presidente da República _ CapArag.
Rogério António Vieira Fontes.
ajudante-de-campo do Presidente
da República _ Cap.-ten. Fernando
José Ribeiro de Melo Gomes , comandante do NRP «João Roby».

***********

Aos camaradas indicados, agrachulos com as condecorações menciolIadas, apresellfamos as nossas felici/lições;
V/alm. Joaquim Neves Cardoso
Tavares , comendador da Ordem Nacional de Mérito de França _ C/alm.
António Ca rlos Fuzeta da Ponte , comendador da Ordem de Mérito Militar do Brasil _ Cap.-frag. AN Heitor
Manuel Monteiro Montes , cap.-ten.
JOllO Manuel Pinto Basto Ribeiro
Ferreira e I.U-Ien. SG António Joaquim Berrucho , medalha militar de
prata de Serviços Distintos _ Cap.-frag. Francisco da Franca Duarte
Lima , medalha de Mérito Militar de
2.~ cl. - l .o-ten. SEF Manuel António Frederico Piteira e 2."-ten. OT
Eduardo Antunes , medalha de Mérito Militar de 3. n d. _ Cap.-frag. Alfredo Paulo Marques Ribeiro Reis ,
oficial da Ordem de Mérito Militardo
Brasil _ Cap.-ten. Carlos Alberto
Viegas Filipe , medalha da Ordem de
Mérito Tamandaré do Brasil _ 1."-sarg. FZ Fernando António Caseira ,
medalha militar de prata de Serviços
Distintos _ Sarg.-mor FZ A lberto
Pinto , sarg.-chefe FZ António Guerreiro Soares, I."-sarg. FZ José Coelho Coisinhas, l."-sarg. FZ Manuel
Jordão Ramalhete Rodrigues, 1."-sarg. FZ Aristides Pereira Monteiro ,
I."-sarg. FZ Francisco Reixa de Brito, I.u-sarg. FZ António José da Conceição Cipriano, I."-sarg. FZ LUIS
António do Piltrodnio da Conceição
e cabo FZ 485557 , LUIS Alberto
Abrantes Pinto , medalha de Mérito
Militarde4. a d.

FALECIMENTOS

É com de.~gosto que panicipamos
o falecimell/o dos seguin/es camarada.ç, (l C/ljas famílias apresentamos
semidas cotulolêllcias:
Cap.-m.-g. RF Artur Paulo Correia Monteiro, em 12-5-86 _ Cap.-frag. MN RF Vasco Pinto Bastos de
Morais , em 5-5-86 _ Cap.- ten. SG RF
Arnaldo Ferreira dos Sa ntos, em 28·4-86 _ Sarg.-aj. A RF Álvaro Santinho Coelho, em 18-] -86 _ Sarg.-aj. E
RA Carlos Garcia Rosado, em 25-4-86 - I."-sarg. M RF António Manuel
Costa. em 3-3-86 _ l."-sarg. CM RF
Alberto Tmjano Alves , em 10-5-86 _
I."-sarg. SG RF Alberto Mourato
Presumido , cm 25·4-86 _ I."-sarg. M
RA Manuel Augusto Santos, em 19-4-86 _ Cabo M RF 275625, João Alves Duarte, em 1-5-86 _ Cabo M RF
293426, Manuel Carvalho, em 13-1-86 _ Cabo M RF 159629, Artur
Tomé, em 29·3-86 _ Cabo T RF
85930, Alberto Almeida, em 2-2-86.
Cabo CM RF 180531 , José Clara Pimenta , em 8-5-86 _ Cabo TFH RF
97332, Virgíl io Cortes Pereira, em
29-4-86 _ Cabo FZV 170569, Delfim
Fernandes de Araújo, em 16-4-86 _
2. u _gr. aI. 411185, Francisco Manuel
Mira Alves , em 6-5-86 _ Faroleiro-chefe, apos., António Mário Moreira, em 13-5-86.

***********
VÁRIAS

1I0S

Foram recelltememe empossados
cargos indictldos os seguilltes ofi-

***********
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Voz da Abita
CARTAS AO DIRECTOR

car o salutar exercício de andar, que
cer pessoalmente e pedimos-lhe que, se vier
além de fazer bem à saúde fá-lo tam- a Usboa, nos faça uma viSitinha. Obrigado
Dos nossos leitores e amigos bém à bolsa e permite-nos apreciaro também pelos r6COt1es de jornais que enviou.
recebemos a seguinte correspon- que se passa nessas ruas e praças
dência:
da cidade, verdadeiros palcos da
o
Do «Pezinhos», cabo M, Lis- vida real da nossa gente, onde podeboa, a seguinte carta :
mos assistir, sem gastar nada, a verDo 58rg.-aJ. e João Gonçalves
É provável que ao lerem esta mi- dadeiros quadros de revista, alegres das Neves, LaranJeiro, uma carta
nha carta as condições se tenham al- e jocosos, ao jeito dos que eram tAo dizendo que ao ver num programa
terado. E, talvez não... Escrevo-a no bem interpretados por esses gran- da televisão o seu antigo comandes at1istas que foram Vasco Santa- dante no navio-balizador .. Almirante
perfodo de Abril/Maio, em que decorreram greves nos Caminhos de Fer- na e António Silva, até ao trágico, Schullz», ao tempo primeiro-tenente
ro e no Metropolitano de Lisboa. Não igualmente bem interpretados, nas Simas Salema, se lembrou da sevozes sentidas dos grandes fadistas guinte história passada na ilha Graparou ludo porque foram feitas aos
bochechos, ou seja, a horas previa- que foram Alfredo Marceneiro e Au- ciosa:
mente estabelecidas, ao longo do gusto Hilário.
Um dia, fundeado o navio naquela ilha na sua função de assistencia
dia, no caso do Metro e ao longo do
o
dia edanoite, nocasoda C. P.
aos faróis, um grumete conhecido
Diz o povo, na sua imensa sabeDe José Travaços Santos, Le/- pela alcunha de .. Papagaio» o chadoria, que quando o mar bale na ro- ria, um postal em, que tecendo ras- mou para lhe mostrar, pelo binóculo,
cha, quem se ·<lixa .. é o mexilhão. E gados elogios à Revista, apoia a ini- algumas garotas tomando banho na
foi exactamente o que aconteceu: o ciativa, desta e do .. Diário de Notf- praia e propondo-lhe irem vê-Ias
mar (trabalhadores) começaram às cias», ao sugerirem ao Governo que mais de perto.
Pediram ao imediato o bote das
turras com a rocha (palr6es) e quem através de negociações com os seus
pagou foi o mexilhão (o povo sofre- congéneres dos palses oriundos das pinturas e pat1iram lestos, antes que
elas levantassem ferro. O mar não
dor), que se viu e desejou, suportan- antigas colónias portuguesas, consi
do transtornos e despesas de toda a ga a vinda de estátuas e monumen- estava nada bom, com muita ondulaordem.
tos que ali havia de personalidades ção, e o bote estava mesmo nas JoMas, no meio destas confusões, nacionais - nomeadamente de Vas- nas, com o costado num estado lastihá sempre alguém que fica a ganhar. co da Gama, Gago Coutinho e Saca- moso. Quando estavam quase a
É o meu caso! Utilizando, diariamen- dura Cabral - para aqui lhes ser chegar, umas ondas alterosas virate, o Melro, e tendo efe parado exac- dado destino adequado e COndigno. ram a embarcação, aluindo algumas
tamente às horas a que vou e regres- Ventilou o assunto nos jornais .. O tábuas perante os risos das tais pe_
so a casa - um dia nAo havia à ida, Mensageiro» , «Região de Leiria» e quenas e o cómico da situação.
Agora o problema que se lhes pu_
noutro à volta -não tive remédio se- .. Voz de Domingo» , informando que
não andar a «butes».
a mesma iniciativa tinha ele já toma- nha era explicarem a bordo como tiNos primeiros dias, custou-me do a respeito da imponente estátua nham conseguido póro bote naquele
muito mas, à medida que o tempo ia de Mouzinho, que se erguia numa estado. Valeu-lhes a Providência.
passando, fui-me habituando e hoje, praça de Lourenço Marques que ti- Com a grande calema que havia, ao
Calcurriar 5 a 6 quilómetros por dia nha o seu nome. Todas estas suges- içarem o bote, este bateu vádas vetões, infelizmente, ainda não encon- zes, violentamente, contra o costado
não me aquece nem me arrefece.
Com estes exercícios forçados Iraram eco em quem as possa tornar do navio e chegou acima em tal estaemagreci uns quilos, estou elegante, realidade. O que não parece difícil .. . do que as tábuas foram parar ao foLeitor atento da Revista, cuja lei- gão da cozinha. E assim se safamenos barrigudo, e sinto-me leve
como uma pena. Assim, e porque tura o encanta sempre, pUblicou tam- ram. ..
não quero voltar ao antigo, vou conti- bém nos referidos jornais apontao
nuar a andar a pé, aliviando o Metro, mentos relativos à descoberta da
Do nosso asslduo assinante e
pelo menos numa viagem por dia, da Austrália (pelos portugueses), com
minha incómoda presença - sem- base nos artigos que lemos vindo a amigo ex-mar. monitor José da
pUblicar.
pre é um a menos!
Costa Florim, "O Fadinhos", Matosinhos, uma carta, na qual, a resConcluindo, e insisto que falo
peito do artigo que publiCámos sobre
apenas por mim, estou profundaN. R. - Es/amos muito gratos pela sua
o sargento FZ Gameiro, pergunta em
mente agradecido aos grevistas do
Metro por me terem forçado a prali- amizade e colaboração. e pelo seu interesse que data foi criada a especialização
pelas coisas do mar. Gostar/amos de o conhede monitor na nossa Marinha. Por tn16

formação da 2.8 Rep. da D. S. Pessoal , a primeira vez que aparecem
mencionados os monitores é no Decreto-Lei n.039 073, de 3-12-52, que
inclui na classe de Serviço Geral , entre outras especialidades, a de monitor. Depois o Decreto-Lei n.043 515,
de 24-2-61, que criou a classe de Fuzileiros, integra os monitores nesta
classe.

o

Oe José João dos Santos Sara,
ex-mar. FZE .. O Olhão», Olhão,
uma carta com cordiais saudações a
todos que colaboram na nossa Revista, e o pedido de transmitirmos um
abração seu aos «filhos da escola ..
do recrutamento de 1963 e em especial, com saudade e amizade, a todos que fizeram parte do DFE 1, que
com ele estiveram em Moçambique
nos anos de 1965/66.

Educação Física
DESPORTO
ANDEBOL DE 7
Disputou-se a segunda fase do
Campeonato "de Andebol de 7 das
Forças Armadas entre equipas do 2.°
escalão, tendo estado presentes as
equipas da Armada e do Exército.
Dos jogos disputados saiu vencedora a equipa dos veteranos da
Armada da qual aguardamos nova
vitória no próximo campeonato.

XI Campeonato das Forças Armadas - Organizado pelo Comando da Policia de Segurança Pública,
decorreu em Lisboa o Campeonato
de Futebol de 5 das Forças Armadas
no qual a equipa da Armada participou nos 1.° e 2.° escalões. Os resultados não foram favoráveis às nossas cores, pois as equipas classificaram-se nos 2.° e 3.° lugares, respectivamente.

NATAÇAO
ATLETISMO
Recentemente, realizaram-se na
pista do CEFA, no Alfeite, as duas
iornadas do Campeonato de Atletismo da Marinha , disputado em dois
escalOes, o qual movimentou nesta
fase final 165 atletas.

FUTEBOL DE 5
II Campeonato da Marinha Terminou o Campeonato de Futebol
de 5 da Marinha que foi disputado em
dois escalões.
No primeiro escalão foi vencedora a equipa da Força de Fuzileiros,
classificando-se nos 2.° e 3.° lugares
as do Arsenal do Alfeite e da fragata
.. Almirante Magalhães Corrêa" , respectivamente. No segundo escalão
ganhou a equipa da Escola de Mergulhadores, ficando nos lugares imediatos as do Arsenal do Alfeite (2.°) e
da Escola de Fuzileiros (3.°).

2.° Curso de Trei nadores - O
CEFA levou a cabo mais uma acção
de formação de treinadores de natação do 4.° grau, extensiva a antigos
monitores de educação física. Assim , a Federação Portuguesa de Natação passou a contar nos seus quadros com mais 15 treinadores.
Torneio Aberto - Realizou-se
nas piscinas do CEFA, no Alfeite,
mais um torneio de natação aberto a
outros ramos das Forças Armadas e
Forças de Segurança, o qual contou
com a participação de 119 nadadores distribuídos por três escalões
etários . Foi uma jornada desportiva
animada, que se espera ver repetida
no próximo ano.

TORNEIOS COMEMORATIVOS
Dia do Arsenal - Na primeira
semana de Maio, comemorou-se o
Dia do Arsenal, que dedicou especial
atenção à movimentação desportiva.
Foi uma bela jornada de desporto
que pôs a funcionar 16 modalidades
que iam do judo à pesca desportiva
edoténisde mesa ao futebol .
Dia da Liberdade - Como já
vem sendo hábito decorreu no CEFA
o Torneio do Dia da Liberdade
que contemplou as modalidades de
tracção à corda e natação, tendo estado presentes 11 equipas num total
de 132 atletas. Nas duas modalidades classificou-se em primeiro lugar
a equipa da Escola de Fuzileiros.

PARA-QUEDISMO
Nos primeiros dias de Junho participaram no torneio aberto de pára-quedismo, organizado pela Força
Aérea, dois pára-quedistas da Força de Fuzileiros do Continente.

Medeiros de Almeida,
, .o.ten. S EG

• •••• •• ••••• •••• ••• •
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Retrospectiva

7

A história da Marinha não é feita só

de batalhas navais, viagens, encalhes,
naufrágios... é feita também
de pequenas coisas, como estas.

P

or gentüeza dum estimado leitor, mais um velho
caderno de cálculos náuticos nos veio parar às
mãos. Pertenceu ao então segundo"tenente Joaquim Gomes Xavier de Mattas e foi coordenado em

1855. Trata-se de uma autêntica sebenta de oficial de marinha embarcado. com os cuidados a ter com os cronómetros,
exemplos de cálculos para determinação da longitude e
latitude, desvios da agulha, curvas de giração do navio, etc.
Não teria pois qualquer interesse, por ultrapassada a

matéria, se não fora o facto de conter algumas páginas com
notas sobre uma comissão que aquele oficial, já com o posto
de capitão-tenente fez em Moçambique. Começa ass im:
Quartel General da colunna de operações n. o extra Cabaceira Grande Moçambique 23 de Outubro de 1896. Ao
Exmo. Snr. Commandante da Canhoneir a Zaire. Do ajudante de campo de S. Exa. o Senhor Governador Geral da Provincia de Moçambique. Por ordem de S. Exa. o Governador.
Constando-lhe que a villa do Parapato se acha ameaçada pelos rebeldes Sua Exa. o S. Governador Geral requisita
a canhoneira do mui digno commando de V. Exa. para sem
perda de tempo prestar socorroáquella villa.
Segue a bordo da mesma canhoneira o capitão Julio
Gonçalves que vai tomar posse do commando militar d'Angoche, este oflicial em tudo que respeita ás operações militares fica subordinado a V. Exa. que se dignará tomar o
commandosuper iorde todas as forças ali estacionadas. Sua
Exa. o Governadorconfia plenamente em que V. Ex a. procederá pela maneira mais conveniente por isso não dá instruções algumas afim de lhe deixar a maxima liberdade d'acção.
Sua Exa. entretanto chama a attenção de V. Exa. para oseguinte:
A exiguidade e má qualidade das forças de que dispõe
o commando militar d'Angoche não permitem provavelmente que se tome a offensiva limitando-se portanto a acções de deffender a villa e as passagens por onde o inimigo
possa receber reforços. Para a 1. · lembra Sua Exa. o ponto
onde se acha collocado o posto semaphóricoonde se poderá
com os recursos locais construir uma pequena obra de fortificação muito provisoria e aproveitar uma ou duas bocas de
fogo ali existentes.
Para a 2. · parece ao mesmo Exmo. Snr. que se poderia
aproveitar uma embarcação armada com uma metralhadora. Sua Exa. o Governador Geral lembra a V. Exa . que poderá ser conveniente aprehender todas as embarcações indigenas que se encontrem no rio ecanaes.
V. Exa. não deverá considerar como instrução a cumprir
o que fica exposto nesta nota, mas apenas como simples
lembrança por isso que V. Exa. na localidade muito melhor
pode avaliar as circunstancias e resolver por compreensão.
A canhoneira LIberaI ê esperada brevemente neste poso
to, logo que ella chegue S. Exa . o Governador Geral irá a Angoche e se for passiveI começam ali as operações offensivaso
Oajudante de campo Ernesto Rocha, alferes.
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o capitão·tenente Joaquim Gomes Xavier de Maltas.
Como se pode ver pelo documento junto, o nosso alferes
era fraquinho em ortografia pois que, em todo o texto empregou apenas quatro virgulas, e quanto a redacção ..
Em cumprimento da missão atribuída, saiu a IIZaire» do
porto de Moçambique no dia 23 de Outubro de 1896, às dez
horas da noite e chegou a Angoche no dia seguinte às duas
da tarde. Depois de fundear, foi a bordo o comandante militar que disse estar suspirando por um navio; que a guerra
tivera começo na cobrança de impostos que o Farilai decla-

ra não querer pagar; que desde o dia 6 tem havido quase
todos os dias tiros contra a nossa linha de cypaes, e que se
diz que veem atacar Parapato; que tem passado gente
d'Angoche, do sultão lbrahimo, em auxilio ao Farilai; que
este sultão protesta sempre a sua amizade ao Rei mas que
é um traidor (. ..).

Seria fastidioso descrever as operações que se desenrolaram a seguir, até ao dia 25 de Novembro, data em que o
navio regressou a Moçambique. deixando tudo apaziguado. Quero, no entanto, salientar um episódio que mostra
bem a noção de dignidade e lealdade que sempre foram
apanágio da gente da nossa Marinha.
Poucos dias após a chegada a Angoche, o comandante
Xavier de Mattos escreveu uma carta ao Ibrahimo para vir
falar com ele. Respondeu no dia seguinte, dizendo que era
amigo do Rei e que havia de vir mas não sabia quando. O
commandante militar pediu-me então que voltasse a escrever-lhe insistindo na vinda "para se lhedeitar a mão». Recusei-me a faze-lo para que não houvesse razão de se dizer
que o commandantede um navio de guerra portuguez tinha
faltado â lealdade. Escrevi-lhe sim a dar-lhe o prazo de 24

•

A corveta mista _Ramha de Portugal_ (1876/19J 1).

horas para o fazer, findo o qual procederia sem o seu concurso. A visei-o tambem de que o Governador Geral havia
de estranhar ele não vir.
Expirado o prazo, e como o Ibrahimo não aparecesse. co-

meçaram os bombardeamentos pelo navio, o tiroteio em
tena entre os rebeldes e os cipaios, os batuques de guerra
nos aldeamentos da 'Zona, os boatos, as mtrigas, e tudo o
mais que é usual nas circunstâncias.
Restabelecida a ordem, e regressado à base. apresen-

tou'se o comandante na Cabaceira, onde o governador lhe
disse que mantivesse o navio pronto e o comissário régio o
informou que iria fazer uma comissão de um mês em Fernão
Veloso.

Sobre esta comissão, que iniciou no dia 12 de Dezembro,
registou apenas esta nota: Câ vão 61 passageiros e mil ferramentas e bagagens para Fernão VelJozo. Ninguem se
pode mex er no navio. Só eu faria isto!

Regressada a "Zaire» a Moçambique e tendo o comandante Mattos terminado a sua comissão no Ultramar, fo i-lhe
entregue a seguinte copia do officio do comissario Regia ao
Ministro da Marinha :
Tendo ordem de regressar ao reino o capitão-tenente
J. G. X . de Maltos, commandante da canhoneira Zaire,
não posso deixar de me referir á maneira como esse official
tem desempenhado todos os serviços que lhe foram requisitados ou que lhe foram ordenados.
Se em todos os commandantesdos navios de guerra que
teem estado no porto de Moçambique tenho encontrado o
maior zelo e dedicação pelo serviço, o capitão-tenente Mattos tem sabido distinguir-se sempre, não só pelas qualidades acima referidas, como também pela sua inteJJigencia,
cricerio e promptidão.
Entre todos os serviços por elle desempenhados espe cializarei o que elle desempenhou em Angoche, onde alem
do serviço de policia dos rios e direcção superior das operações, procedeu a um importante inquerito ácerca das causas da ravolta dos mdigenas e outros acomecimentos que
lhe dizem respeito e levantou a planta da barra de Angoche.
Deus guarde V. Exa . 30-1-97. (Sem assinatura).

Afinal, não era s6 o alferes Rocha a escrever em .. mau
português, a menos que, oque não é provável, seja ele também o autor deste ofício!

guarnições do lndia, da Zaire e Paro d'Alenquer, com oplimo tempo ás 9da manhã.
Duando tinhamos passado a boia de Cockburn veio um
nevoeiro impe/Jido por um forte vento SSW que encobriu
completamente a Inhaca. Duas barcas adornaram e arriaram o pano todo, o vemo violemissimo, sem indicio algum
de barometro continuou, de forma que arriei logo vergas e
mastareus de joanete e pensei em seguir junto ii terra, mas
o pau da bujarrona por duas vezes esteve a partir-se mergulhando na vaga . Fui para sotavento com os latinos mas estes rasgaram -se logo que os larguei assim como a vela d'estay. Segui de kap8 com a polaca e latino grande cassado_
Envergou-se outro latino e uma nova polaca porque a 1.· tInha-se rasgado tambem_
Foi difficiJ por o navio de kapa pois como seguia pouco
era mui difficil de governo tendo estado uns dez mmutos attravessado ao mar sem obedecer nem ao pano nem ao leme,
fez-se um esforço com a machina e lá orçou obastante para
se içar a polaca e assim se aguentou durante 48 horas em
que a machina se portou sempre bem felizmente.
Os balanços assustadores, produsiram as segumtes
avarias: recorreram acima as chapas da arreigada ; as chapas dos pe6es dos papafigos giravam em torno dos mastros
andando as vergas no vai-vem ap8sarde peadas; desaUra caram-se duas embarcações rebentando o pataraz de van te do turco do l. oescaler sendo a fa/ca deste inteiramente
esmigalhada de encontro aos turcos; os peões d'attracação
dos rodizios deram de si sendo necessarioa ttravan caro navio com talhas de BB e EB. Um dos paus de surnola tambem
ficou inutilIzado ; as raposas dos ferros foram arrancadas
com as unhas ; partlTam-seasperchas e pavezes ; os braços
grandes foram substituidos, por S8 ver a tempo felizm ente,
que iam rebentar com os vai-vens da verga grande ; apareceram 17 pol/egadas d'agua no porão de vante não se po dendo esgotar por tambem se partir o junço da bomba real
de van te, foi necessario abnr as comportas da machma para
a agua não augmentar, pois contmuava sempre em 12 pollegadas ou mais enquanto durou o temporal, ficando em 7
logo que o balanço diminuiu. A s vigias dos camarotes da
praça d'armas meuiam agua, como cesto roto. A agua que
o navio embarcou afogou os dois bois vivos que levavamos;
o estay do joanete da proa rebentou _

VIAGEM DA RAINHA (*)
Sahimos a 14 de Março (1897) por entre os vivas das

(0) Corveta _Ramha de Ponuga/. .
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No dia 17veioo vento ao NE, o marcahiu ea viagem fez -se linda ate ao Cabo da Boa Esperança .

Bem diz o povo que _a seguir à tempestade vem a bonança~ .

Do Cabo a Luanda a viagem fez -se sem incidentes de
maior e com os usuais trabalhos no aparelho. na máquina,
fainas de carvão, reabastecimento de frescos e agua, salvas
de artilha ria , cumprimentos, etc.
Em Moçâmedes, dia 20 de Abril. foi recebido a bordo o
seguinte telegrama : Conselho do Almirantado viu com satisfação modo desempenhou comissão. Fica pertencendo
dIvisão.

No dia 26 de Maio, em Luanda, o comandante Mattos
entregou o comando da _Rainha de Portugal_ e assumiu o
da canhoneira _Douro. , na qual z.arpou para Portugal nodia
3 de Junho, desta vez. com os vivas das canhoneiras ~Vou 
g8» e "Massabi», transporte "Pera de Alenquen e ainda
uma canhoneira inglesa que ali se encontrava de passagem.
Com u ma viagem normal, escalando Cabo Verde, Gui né
e Las Palmas, o relato termina abruptamente e sem qualquer explicação, deste modo : No dia 21 de Julho entramos
noFunchalâs3 Vz (p. m .).

Por investigações posteriores no Arquivo Geral da Marinha ficámos a saber que a ~Douro . chegou a Lisboa a 1 de
Agostode 1897.

••••

Para confirmar o que constava do caderno do comandante Xavier de Mattos, fui ler o que dizia sobre a i!Rainha
de Portugal» a obra do capitão-de-mar-e-guerra António
Marques Esparteiro «Três Séculos no Mau (IV Parte/Corvetas/4 .o volume) .
Que bonita é a história deste navio I Uma vida não muito
longa - 22 anos - mas bem movimentada! Sulcando os
mares, aguentou violentos temporais, teve momentos de
alegria e outros de tristeza e prestou relevantes serviços ao
pais. Nasceu em Inglaterra, onde foi construida, juntamente com sU'lirmã gémea _Mindelo •. Bem fadadas, uma e outra, ambas se tomaram famosas e ambas atravessaram a linha do século XIX para o XX. E então a "Rainha» foi mais
feliz pois enquanto sua irmã ficou a servir de pontão, ela foi
destinada a navio-hospital. Já velhas e inuteis, ambas tiveram, porém, triste final : o que têm quase todos os navios
- a sucata!
Mas vamos à _Rainha. e a algumas coisas que dela conta o comandante Esparteiro.
Chegou a Lisboa em 14 de Abril de 1876. Deslocava
1124t, tinha 51,81 m de comprimento, 10,86 de boca e 3,89
de calado a vante e 4,53 a ré. De armamento: 7 peças obso'
letas de carregar pela boca, duas de 17,7cm em rodlzios e
6 de amurada de 12.7. Superfície total das velas, 790m 2 ; 165
homens de guarnição; uma máquina de 900 cavalos, com 3
caldeiras de 6 fornalhas, que lhe davam uma velocidade de
11 ,5nós .
Havia, pois, dois autênticos infernos a bordo a funcionar
em alternativa ou simultaneamente : as velas e sua complic ada e arriscada manobra e/ou as fornalhas das caldeiras , a engolir carvão e a vomitar fumo e fuligem .
A figura de proa representava a rainha O. Maria Pia de
Sabóia, em traje de corte. A propósito, quando o principe de
Gales visitou Portugal, em 1876, o nosso rei D. Luis acompanhou-o a bordo do transporte real "Serapis», no qual regressou a Inglaterra, embarcando seguidamente na ~Rainha»
que havia de o escoltar até ao cabo da Roca. O outro escolta.
8 fragata britânica ~Rale ight", ao tomarem os dois navios
posição devida. manobrou mal e foi abalroar a nossa corveta causando-lhe muitos danos e atirando à água a gentil figura de proa, juntamente com tudo o que existia à proa. E
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não se perdeu, porque foi apanhada por um navio inglês
que a devolveu ao navio, sendo novamente colocada, altaneira, no seu devido lugar.
Em 1 de Dezembro de 1876, depois de uma viagem tormentosa, chegou a Londres a fim de conduzir para Lisboa
os restos mortais do marechal duq ue de Saldanha, nosso
embaixador naquela cidade, que ali havia falecido em 21 de
Novembro. À chegada a Lisboa, foram a bordo receber o féretro (dia 19) o presidente do Ministério, o ministro da Marinha e várias outras individualidades militares e civis.
Numa das várias comissões que fez no Ultramar, registe-se a seguinte nota do, ao tempo, aspirante de Marinha,
mais tarde conhecido almirante lvens Ferraz, que seguia a
bordo (Novembro de 1888) : A iluminação era tão antiquada
como a artilharia. Na c.fmara do comandante havia o luxo
dum lustre com 4 velas de esrearina, mas a cãmara dos oficiais era frouxamente iluminada por um farol de globo, com
grlserapara azeite (... ).

O mesmo almirante, no episódio «O Temporal», do con'
to «O Malhado", descreve assim um temporal que apanhara no dia 9 de Dezembro, na mesma viagem, na tirada de
Malta para Porto Said:
Em 9 o mar era medonho, o vento muito duro e os fusis
por todo horizonte. O mar galgou a proa, partiu os paus da
bujarrona e de pica-peixe, deixando os mastareus de proa
desemparados dos estais. Partiu-se tamoom, consequentemente, o mastareu do veJacho, cerce pela pega do traquete,
sendo alljados ao mar, num balanço maior, os mastaréus
desarvorados e a verga do velacho.
Pela noite arrebenta o cabo do leme e passou-se a governar com a cana. Houve pânico a bordo. O navio desgoverna ·
do e sem poder utJ1izar a maquina, pejo perigo de se enras·
carem os cabos na helice, atravessou ao mar, dando balançosde «meteretirarlaisJl. Os destroços da mastreaçãopendentes duma emaranhada teia de cabos, batiam estrondosamente de encontro ao costado tendo arrombado a tri n o
cheira de bordo. Enormes serras de mar galgavam o navio
de 16s-a-16s ameaçando arrebatar quem não tivesse pernas
e unhas de marinheiro para se aguentar. A man'nhagem, 8 5
ordens do comandante, munida de machadinhas de abordagem, safava rapidamente o navio dos desrroços penden tes fora da borda. Os estais, fixos na roda de proa, eram dificeis de cortaI devido 8S enormes caturradas que a corveta

dava.
Apareceu, no entanto, um safa-rascadas que, num balsa, os foi cortar, tendo merecido, como prémio, um louvor
em ordem ao navio, dois decilitras de vinho a ceia durante
oito dias e uma libra de ouro como presente especial do comandante.
Em 17 de Março, em viagem de Lourenço Marques para

o Cabo, com mal grosso, numa caturrada maior do navio,
partiu+se o pau da bujarrona arrastando na queda tudo o
que a ele estava ligado e três marinheiros que ali manobravam o aparelho. Arriaram uma baleeira que recolheu dois
deles, desaparecendo o terceiro perante a guarnição contristada.
O que fica dito não é mais que umas ligeiras notas acerca da agitada vida deste belo navio que prestou relevantes
serviços ao pais, tantos que se torna diticil enumerá-los.
Chegou a Lisboa a 23 de Maio, tenninando a sua vida d e
mal.
Em 23 de Julho de 1898 passou ao estado de completo
desannamento, ficando a servir como hospital.
Em Fevereiro de 1911 foi vendida. porinUtil. para a suca·
ta. Conta-se que o sucateiro teria dito ao comprá-la, e por
estar simultaneamente à venda a corveta «Afonso de Albuquerque» : compro esta porque sempre ê ((rainha »,
M.doVaJe,
c/sIm

Filatelia
AS NOVAS EMISSÕES OE SELOS PORTUGUESES
CENTEN ÀRIO DO AUTOMÓComemora-se este ano o
centenário do registo das patentes
dos inventos de dois pioneiros da
indústria automóvel, os engenheiros alemães Karl Benz e Gottlieb
Daimler, que haviam de dotar o Mundo de tão importante e hoje tão generalizado meio de propulsão mecâVEL -

nica.
O primeiro, iniciando em 1878 as

suas tentativas com este objectivo, a
partir de um motor a gás, de dois
tempos, acabou por atingir, em 1886,
o motor a quatro tempos e ignição
eléctrica, que colocou numa estrutu-

ra em forma de Iriciclo a que chamou
«carro automóyEH», O segundo, juntamente com W. Maybach , concluiu
em 1883 um motor de combustão interna que ~daptou a uma estrutura
semelhante à de Benz. Trabalhando
independentemente , fundaram fábricas para realização prática dos seus
inventos, que em 1926 concordaram
em fundir, dando lugar à fábrica
Daimler-Benz, Ag, em Estugarda, de
onde derivaria toda a grande variedade de modelos produzida ao longo
destes cem anos.
Os correios portugueses não ficaram indiferentes à comemoração
de tão importante realização tecnológica e lançaram a 10-4-86 a emissão
de selos que reproduzimos.
PQRTl.IGAl

CASTELOS E BRASOES DE
PORTUGAL (2.0 grupo) - Os CTT
iniciaram, a 18-2-86, conforme nos
referimos no número anterior, uma
emissão de selos, conhecida por
Castelos e Brasôes de Portugal, que
irá prolongar-se por três anos. Vamos hoje aludir ao 2.0 grupo, emitido
a 10-4-86, com os selos que ilustram
os castelos de Guimarães e de Bragança (e que apresentamos) .
Castelo de Guimarães - No lugar onde se encontra este castelo,
existiu uma outra edificação, do fim
do século X, atribuída à condessa
Mumadona Dias, mulher do conde
Mendo Gonçalves I de Portucale,
para defesa das .. casas do mosteiro
ameaçado na altura por incursões
normandas» .

Ao considerar-se Guimarães
como Berço de Portugal, não é difícil
compreender o significado estratégico daquela fortaleza. Pensa-se que
ali habitaram, embora nem sempre
com carácter permanente. as várias
geraçôes dos condes de POr1ucale,
incluindo o próprio D. Afonso Henriques, principalmente durante a juventude.
Com a sua torre de menagem , de
vinte e sete metros de altura, reforçada por um conjunto de outras torres
para defesa da muralha, de que
restam alguns vestfgios, o majestoso castelo espreita o país que viu
nascer.
O Castelo de Guimarães, que é
também o brasão de Braga, foi , até
meados do século XIII, um dos locais
escolhidos para residência dos monarcas portugueses, durante as suas
visitas ao norte do país.

Castelo de Bragança - A edificação deste castelo, que constitui o
brasão de Bragança, deve-se a Fernão Mendes. na altura senhor daquelas terras, que ali mandou construir uma povoação. protegida por
grande muralha. Da inicial construção deve ser também a primeira lorre
que se pensa ter servido de Paço do
Alcaide. Ê conhecida por Torre da
Princesa, .. cujo nome evoca a lenda
de uma jovem moura amada por um
cristão e que aí teria vivido prisioneira ".
Cerca de 1409, para reforçar a
defesa da vila, D. João I mandou
construir a torre de menagem, de estilo gótico, onde tão bem desenhados estão os elementos que a definem (ameias, seteiras, janelas em
ogiva e quatro guarilas na parte superior).
O castelo , depois da morte de
D. Fernando , mudou algumas vezes
de proprietário, nem sempre português, até que em 1400 passou definitivamente para a posse de Portugal.
Em 1444 foi a vila elevada à calegoria de ducado, sendo o seu primeiro titular O. Afonso, filho natural de
D.Joãol.

Marques Curado.
1."-ten.5G
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Reportagem
COSMONAUTA
NO PLANETÁRIO OA MARINHA
Em Setembro de 1984 CSIC\'C no nosso
pai~.

tendo na ocasião visitado o Planetário da Marinha. o cosmonauta soviético
dr. Oleg Atkov. médico cardiologi~ta
que. com mais dois companheiros. permaneceu 237 dias a bordo da estação espacial "Saliut 7,..

Tcndo-sc deslocado outra vez a Portugal. no âmbito das comcmoraçõcs do 25."
aniversário do primeiro voo espacial de
Yuri Gagarin.odr. Atkov. acompanhado

da respectiva comitiva. visitou novamente O Planetário no dia 17 de Abril findo.
lendo. no gabinete do seu dire<:tor. capiláCHic-mar-c-gucrra Cyrnc de Castro. c
na presença dos funcionários daquele organismo. cm nome dos cosmonautas da
URSS. oferecido modelos da cáiXuJa espacial «Vostok,. C do respectivo fogueIe
transportador. bem como amostras de vários alimentos liofili7.ados utilizados nos
voos espaciais. tais como chá. pastas alimentícias. caviare carne.
O comandante Cyrnc de Castro agradeceu em nome da Marinha as ofenas re·
cebidas. entregando ao dr. Oleg. Aü:ov
uma medalha do Planetário.

J-matmente. o cosmonauta percorreu
pan e das instalações do Planetário. ap roveitando a circunstância para trocar imprcssõcs e ir respondendo a perguntas várias que. entretanto. lhe foram feítas s0bre aspectos diversos dos \'005 espaciaís.

o ~osmonlJllIlJ

dr. Olrg Atkol' (ã esquerdlJ)
dir«tor do PllJnetârio dlJ MlJnnhlJ (JOIO
genlllmenlr cedidIJ pelo .Corrtio dlJ MlJnh4,.j.
~lJm

Q
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COMANDANTE
DA ESCOLA NAVAL DE MARIN
No ãmbito do intercâmbio estabelecido entre escolas navais de Portugal e Es·
panha. o comandante da Escola Naval de
Marin. capitão-dc·mar-c-guerra Laencina Macabich. acompanhado do res~i
vo director de instrução. capitão-<lc·fra·
gata Amador Gonzalez.-Ca1. visitou. no
dia 18 de Abril, a sua congénere portu·
guesa. no Alfeite.
Recebido pelo di rector da nossa Escola Naval. contra-almirante Fuzeta da
Ponle. e após ter cumprimentado os oficiais e professores. o comandante Macabich passou revista e assistiu ao desfile do
Batalhão Escolar. sob o comando do ca·
pilão-tenente Bandarra Branco. Seguiu-se. depois de uma troca de impressões.
uma visita detalhada às instalaçôes daquele estabelecimento de ensino superior
da Armada. finda a qual o visitante foi
obsequiado com um almoço.
Refi ra-se que. no mesmo dia e dentro
daquele intercâmbio. encontrava·se na
Escola Naval uma delegaçãO de guardas-marinhas da Armada espanhola.
0, ..-m"ulldum", MtKul>idl r Gml:"("-:·("lJl. ,/() ("Im/m. nlJ si/a "isüu às ins/oluçiJrs do EJ..-olo \'0"01
/{OI"_ RA ~ -m"', T Arnald.. SUl.

22

• •••••••••••••••••••

SESSÕES DA ACADEMIA
DE MARINHA
Recentemente, no auditório do Instituto Superior Naval de Guerra , à Junqueira, realizaram-se três sessões plenárias da Academia de Marinha. as duas primeiras presididas pelo $Cu presidente cm
exercício, contra-almi rante ECN Rogério
de Oliveira, e a última pelo almirante
$ousa Leitão. chefe do ESlado-Maior da
Armada.
Na sessão do dia 30 de Abril. o capitãO-lcnenle Lobo Fialho, secrctário-gcral
da Academia. apresentou uma comunicação subordinada ao titulo «Atuns das
Ilhas Adjacentes - Auxilio na sua captura por métodos de detecção remota,..
No dia 7 de Maio, a reunião foi consagrada à evocação do seu membro cmérito, dr. João da Gama Pimcnte1 Barata.
Foram oradores O prof. arq. Lixa Filgueiras, membro efectivo daquele organismo
cullural da Marinha, que proferiu algumas prévias palavras alusivas à obra e figura do evocado_ e o dr. Contente D0mingues. membro correspondente da
Academia. que apresentou uma comunicação subordinada ao lema .,Obra Historiográfiea de João da Gama Pimentel
Barata,..
A última sessão. no dia 21 de Maio. foi
igualmente dedicada à evocação de outro

elemento ilustre da Academia. o capitão-de-mar-c-guerra EMQ José Rodrigues
dos Santos. que foi seu membro emérito
e o primciro presidente da Secção de Artes. Letras e Ciências daquele órgão de
cultura da Marinha. Além do presidente
da Academia ter usado da palavra. foram
oradores os seus membros eméritos capitão-de-fragata EMQ Viriato Tadeu e
eng. o João Farrajota Rocheta. que enalteceram a obra do eng. o José Rodrigues
dos SantOS e prestaram homenagem à sua
memória .

!kssão ~vtKaliu d~ Pimi!/IIi!f Barata. Da N'
quada para a dirú/a: prof Ti!odorq di! Ma/os.
prof urq. Uxa Filgl«irQ!i. d a/m. ECN Rog~rio
d( Olil·~i,a. (U. LQbo Fialho ~ dr. Cont~nt(
Domingu~s (j()lO .. RA . - Rui Salla).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CONFERÊNCIAS NO ISNG
Os secretário de Estado dos Transportes e Comunicações. dr. Sequeira Braga.
e secretário de Estado das Pescas. eng. o
Oliveira Godinho. deslocaram-se ao Instituto Superior Naval de Guerra, nos dias
Jade Abril e 7 de Maio. respectivamente.
onde proferiram conferências sobre as
politicas nacionais dos transportes maritimosedaspeseas.

o ~ng.· Oli,,~ira Godinho p,of~" a sua ((mf~'
rineia (foto" RA. -cubo T Ama/doS6).

Assistiram. além do almirante Sousa
Leitão. chefe do Estado-Maior da Armada, o di rector. vice-almirante Ferraz
Sacchetti. e professores daquele Instituto
e os oficiais que frequentam actualmente
os cursos: Superior e Gcral Naval de
Guerra. A segunda daquelas conferências estiveram também presentes o diree-

o dr, !kqu~ira Braga ~ntr~ o almiranl~ CEMA
~ odir«lordo

ISNG (JOIO O'RA.-cabo T Ar·

na/doSá).

tor-geral de Marinha, contra-almirante
Martins Cartaxo. e oficiais ligados a este
departamento.

• ••••••••• ••••••••••
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CONFRATERNIZAÇÃO
DO ALISTAMENTO DE 1935
Ce rca de 60 «jovens». de 72 anos, do
alistamento de alunos-marinheiros de
1935, vindos do ~!:nho ao Algarve. alguns acompanhado~ das esposas. reuni·
ram-sc no dia 3 de Maio findo, no Palácio

de Cristal, no Porto, para comemorar a
. passagem de mais um aniversário do seu
ingresso na Armada .

o convívio, que decorreu

muito ani-

mado c num ambiente de sã c velha c<lma-

radagcrn - recorde-se que estes «filhos
da escola» não desistem de todos os anos
feste jar a ~femérjdc - , foi presidido
pclo eng,OAlvaro Santi ago Ponce Dentinho. filho do falecido comandante Sena
Dentinho, patrono daquele alistamento.
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ALISTAMENTO DE 1944
Num restaurante de Vila Nova de
Gaia realizou-se, no dia 3 de Maio, o almoço de confraternização dos «filhos da
escola .. do 6." alislamento de alunos-marinhei ros. Foi em ambiente alegre que 25
antigos marujos, alguns acompanhados
de fami liares, passaram uma tarde 11 recordar bons (mu1l0s) e maus (poucos)
momenlOS vividos há mais de 40 anos na
Escola de Alunos Marinheiros c a bordo
da «Sagres» .
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CONvíVIO DA CF10
Realizou-se, no passado dia 4 de
Maio, mais um almoço de confraternização dos ex-componentes da Companhia
n.~1O de Fuzileiros (Moçambique, 1971-73). Este convívio, que se mantém ininterruptamente desde o ano segui nte ao do
fim da comissão. teve larga participação.
que incluiu inúmeros familiares do pessoal que na CFIO prestou serviço.

Deste convívio mais uma vez ressaltaram os fortes laços de amizade e camaradagem que durante a comissão se estabeleceram e que. certamen te, se man terão
ao longo da vida.
Ficou, entretanto. definido o local do
encontro de 1987. que decorrerá , em data
a defini r, num estabelecimen to hoteleiro
da Praia Grande, Ericeira .
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BODAS DE OURO

" .

IICOLA tl( .t.UJNCIt MAftlNMlIU

BODAS DE OURO
DO ALISTAMENTO DE 1936
Para comemorar os 50 anos da sua incorporaçiio na «Briosa», antigos alunos-marinheiros do alistamento de 1936.
acompanhados de familiares e amigos,
reuniram-se num almoço-convívio na
messe de sargenlOS da Base Naval de Lisboa. no Alfeite. no dia 4 de Maio passado. A confraternização. como é tradição
na Armada, decorreu nu m ambiente de
sã camaradagem e de óptima disposição.
tendo os presentes manifestado o desejo
de que «elas continuem até à existência
do último dos seus filhos da escola».
A comissão organizadora endereça.
através da «RA». os seus agradecimentos
ao comando da BNL pelas facilidades
concedidas. extensivos ao pessoal da messe pela colaboração prestada.
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OFERTA
DE RELÓGIO DE SOL
Nurnll cerimón ia realizada na Escola
Naval. no Alfeilc, no dia 5 de Maio. a fa ·
mília do falecido vice-a lmirante Sarmento Rodrigues form alizou a oferla de um
relógio de sol àquele estabelecimen to de
ensino superio r da Armada. que foi pertença daquele ilustre oficial.
Presentes ao aelO . além do almirante
Sousa Leitão. chefe do Estado-Maior da
Armada, doalmiranlc Ferreira de Al rncida e dodr. Raul Rêgo. oconlra-almirante

Fuzcta da Ponte , oficiais, professores c
alu nos da Escola Naval .
Como cu riosidade, refere-se ler sido o
almirante Gago Coutinho. vel ho amigo
do almirante Sarmento Rodrigues. quem
efectuou os cálculos c desenhos necessários à manufactura daquele relógio de sol.
(F()/v ~ RA ~ - Ru; Sulw)
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NRP , JOÃO ROBY"
Em cc rimónia realizada a bordo da
corveta «Joll0 Roby», no Alfeite, no dia
Sde Maio . o comam!ante Naval do Continente. vice·almirante Andrade e Silva,
empossou o capitão-tenente MeloGomes
no cargo de coma ndante daquela unidade. O acto foi prese nciado pelos coman-

dantes da Base Naval de Lisboa e da Escola Naval. subchefe do Estado -Maiorda
Armada e diversos oficiais do Comando
Naval do Continen te.
Deixou de exercer aquele comando o
capitào-tenente Viegas Filipe.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BAILE DE FINALISTAS
DA ESCOLA NAVAL
Com" presença do almi ra nte Sousa
Leit;io. chefe do Estado-Maior da Armada, realizou-se na noite de 9 de Maio. no
auditório da Escola Naval. no Alfeite. o
bai le de gala dos cadetes finalistas do Curo
so "D. Carlos I».
EstiveT;lm presentes. para além de altas patentes. os com andantes e dcputa·
ções de alunos dos estabeleci mentos de

ensino milita res, ofió;üs e alunos da Escola Nava l, famili;lrese amigos.
Os cerc:t de 500 convidados confrater·
nizar:wl animadamente pela noite fora.
tc ndo o b,li1c sido abrilh,lIlt;tdo por um
conjun to de música ligei ra e ii ceia servida
ao som de músicil de órg;io execuwda
pelo l."-sarg. B Cl rl OS Pinto. d;1 Banda
da Armada .
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EXERCíCIO CONTEX 863
Oito unidades nilvais - fragata «Comandante Hermenegildo Capelo», corvetas «Baptista de And rade», «Afonso Ce rqueira», «João Roby», «Oliveira c Carmo» e «António Enes», submarino «AlbacoTa» e navio de reabastecimento de
esquadra «São Gabriel» - e cerca de mil
homens, sob o comando do eapitão-de-mar-e-guerra Gomes Teixcira. estiveram
envolvidos no exercício aeronaval Contcx
863. que sc desenrolou, de 12 a 16 de
Maio. ao largo da costa oeste do Continente. Teve como objectivo principal o
ades tramen to das unidades c do pessoal
para posterior incorporação cm forças
navais operacionais
No Conte:.: 863. que compreendeu actividadcs de lutas anti -submarina c an tiaérea. tiro de superfíc ie , reabastecimento

no mar , limitação de avarias, comunicações e guerra e lectró nica, cump riu-se um
programa de operações pré-plancadas.
de complex idade creseente, em cujo planeamento se atendeu ao estádio de prontidão das unidades e das guarnições envolvidas e se procurou maximizar as oportunidades de trei no oferecidas pela presença dc meios aéreos e submari nos.
Apesar das e normes difieuldades fi nanceiras com que a Marinha se debate,
nomeadamen te no que respcita ii aquisição de combustíve is, foi considerada imprescindível a realização destc e xcrcício
pela necessidade de manter uma operacionalidade minimamente satisfatória
para as unidades mwais.
No dia 14 embarcou. a bordo do navio-chefe, o curso da Defesa Nacional,
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que era acompanhado pelo seu director.
vice-almirante Coutinho Lanhoso.
No final das operações. o comandante
Gomes Teixeira referiu aos órgãos de comunicação social que apesar o «mau grado das dificuldades existentes em sobressalentes e combustiveis». a que uma «aus·
teridade condicionante,. obriga. o exercí·
cio atingiu «um bom nivel de operacionalidade devido à muita dedicação e exce\ente preparação» ministrada nas escolas
da Armada.

Um dos alunos do Curso do. Defeso. Naci01U1.1
(S.A. R. o duque de Bragança. Dom Duarle
Joiio) loma parte acth'a nos uerciciO$, IrallSponando-u no cabo vail'tm do. fragata "Comandame HermelUgildo Capelo» paro. OUlra
unidade (JOIO "RA. -cabo T Arnaldo Sá) .
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CONViVlO DE SARGENTOS
À semelhança de anos anterieres. os
sargentos que prestaram serviço na corveta «Baptista de Andrade». nos anos de
1980182, reuniram-se num almoço-convívio, no dia 14 de Maio. no restaurante do
Clube do Sargento da Armada, em lis00'.
O almoço decorreu em franca e animada confraternização. sendo recordadas várias peripécias passadas durante
aquele periodo, havendo somente a 13mentar a ausência de alguns camaradas
impedidos de comparecer por motivos
operacionais .
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DIA DO SUBMARINISTA
E DO MERGULHADOR
Comemorou-se. recentemente. nas
instalações da Esquadrilha de Submarinos, no Alfeite, a passagem de mais um
«Dia do Submarinista e do MergulhadOr».

A festa desta efeméride tem por significado proporcionar aos participantes, a
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maioria dos quais já retirados das lides
navais, um encontro anual que lhes per·
mita, qual máquina do tempo. recuar alguns anos, mesmo décadas, e recordar em
conjunto os momentos mais marcantes da
sua carreira na Armada. Recorde-se. que
dadas as caracteristicas desta unidade. a

maioria dos que nela serviram fize ram-no
du rante um longo período do seu tempo
total de serviço activo.
O convivio, presidido pelo comandante da esquadrilha, capitão-de-mar-e-guerra Conde Martins. contou com a
presença de cerca de 250 submarinistasE;. mergulhadores.
A semelhança dos anos anteriores. fo-

ram preiteados os submarinista e merguIhador. presentes, especializados há mais
tempo. Foi ainda rendida homenagem. a
título póstumo, ao capitão-tenente SO
Francisco Augusto Lourenço. em reçonhecimento dos serviços prestados à Esquadrilha de Submarinos. materializada
pelo descerramento de uma placa na Casa
das Baterias .
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ASSISTÊNCIA AOS BANHISTAS
NAS PRAIAS
Estando a decorrer a época balnearde
1986 (começou em I de Julho), o Instituto
de Socorros a Náufragos (ISN) realizou
uma reunião com os jornalistas. na qual o
seu director. capitão-de-mar-e-guerra
Sousa Leitão, prestou esclarecimentos e
forneceu dados estatísticos, alguns dos
quais registámos:
No rererente a assistência nas praias,
nos últimos cinco anos decresceu. em cerca de 50%, o numero de acidentes mortais
verificados nas praias do nosso pais. Com
efeito, em 1981, o ISN registou 113acidences mortais, contra apenas 57. no decorrer
do ano passado. Esta diminuição do número de acidentes deve-se, sem dúvida. a
uma maior consciencialização, por parte
dos frequentadores das praias, das situações. de perigo, facto a que não será estranha a ampla campanha de prevenção que,
anualmente. com a colaboração dos órgãos de comunicaçáo social. o ISN leva a
efeito.
Saliente·se, como dado curioso, que
no decorrer do ano passado não se registou qualquer acidente mortal na Madeira
nem no Algarve. A maior percentagem de
acidentes mortais - vinte e dois - verificou-se no litoral Norte, seguindo-se o litoral Centro-I? acidentes mortais-e o interior (praias de rios e de albufeiras) onde se anotaram 16 acidentes mortais. O
numero de mortes, em praias sem assistência, foi de 42. registando-se apenas 15 acidentes mortais em praias com serviço de

• CI.M'RA AS l>CSTIIJC{leS
tIOS NU""
s"w.OQFES

assistência a banhistas. O maior número
de acidentes mortais deu·se entre as 15 eas
16 horas - vinte e um. Banhistas entre os
10 e 30 anos, a maioria dos quais do sexo
masculino, foram as principais vitimas.
No deco"er doano passado fo ram salvas nas praias 602 pessoas, o que se por
um lado dá uma ideia das numerosas, e
certamente desnecessárias, situações de
perigo iminente, atesta, por OutrO, a notória capacidade dos serviços de assistência
nas praias, nomeadamente dos nadodores-salvadores formados pelo ISN.
No que respeita a assistência a náurragos, os salva-vidas do ISN saíram para o
mar, em 1985, em 1179 missões, das quais
350 foram de exercício, 603 de prevenção
e226desocorro.
Nas operações de SOCO"O, os salva· vi-

das resgataram ao mar 298 náufragos. o
que corresponde ao maior número de sal·
vamentos efectuados nos últimos 5 anos.
O número de pequenas embarcações assistidas e salvas por salva-vidas. na sua esmagadora maioria de pesca. foi de 67.
A actividade dos salva-vidas do ISN,
ainda que pouco conhecida do grande público. reveste-se de primordial importimcio na assistência à nossa frota pesqueira
nas entradas e saídas das barras dos principais portos, quando as condições do mar
são as mais difíceis.
Refira-se. entretanto, que o ISN receberá. em Agosto próximo. mais {rés salva-vidas da classe .. Willlelm Hubouer,.. ao
abrigo do programa de ajuda militar da
Republica Federal da Alemanha ao nosso
pais. Outras tris unidades, do mesmo
tipo, fo ram entregues ao ISN, há dois
anos, encontrando·se em serviço nos portos de Vila Real de San/O António, Viana
do Castelo e Angra do Heroísmo. Os novos salva-vidas destinam-se aos portos de
Peniche, Nazarée Póvoa de Varzim.
Foram igualmeme recebidos este ano,
ao abrigo do mesmo programa, 15 vialuras .. Unimog», novas, para substituir os
velhos .. Land-Rover,. entregues às corporações de bombeiros como porta-cabos.
Foram já entregues dois novos .. Unimog»
às Corporações de Bombeiros de Leixões
e de Matosinhos e Leça da Palmeira. A
breve trecho seguir.se·á a distribuição dos
restantes .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1.' ALISTAMENTO
OE 1970
.. Filhos da escola.. do alistamento cm
epígrafe , em jornada de confraternização
realizada recentemente. posam junto ao
portão da Escola de Alunos Marinheiros.
que visitaram .

••••••••••••••••••••
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NAVIOS DE GUERRA
ESTRANGEIROS
Em Maio findo, apartaram ao Tejo,
cm visitas de rotina , uma força anfíbia da
Marinha norte-americana, compos ta pelas unidades USS «Guadalcanal», USS
"Ponce» c USS «Monilowoc», comandadas respectivamente pelos cap.-rn,-g.
Logan c R. Lucas c cap.-frag. C. Viçon; uma fo rça na val de instruçiio da Armada francesa , integrada pelos avisos
"L. V. Laval1el" c «$. M. Le Bihan» c
os navios-escolas «Lynx», «Gucpard»,
"Lion», «Tigre», "Chacal» e «Jagua r»,
comandados pelos cap.-ten. Philippon c
DeSCOles c 2."'-lco. Luthand, De Tarle,
Landicchc, Sabaticr e Bcanchcng c sarg. -mar Kcrignard; uma flolilha de draga-minas britânicos, composta pelas unidades HM$ «Blackwatcr», da Royal Navy.
comandado pelo cap.-ten. K.Johnson, e
HMS «Hel msdale», HMS «ltchen». HMS
.. Carron», HM S«Waveney» e HMS «00vey», da Royal Naval Reserve ; fragata
HMS «Argonaut» e draga-minas «Kellington» , também da Royal Navy. comandados pelos eapArag. S. Halpert e cap.-

e-.

-ten. A. Davies, respectivamente: a fragata HNLMS .. Van Nes», e o draga-minas
HNLM S .. Woerden», da Armada holandesa, comandados pelos cap.-frag.
D. Nolten e I.o-ten. F. Zwart, respectivamente.
Estas 2 1 unidades navais tinham, na
totalidade, 4504 oficiais, sargentos e praças de guarnição, além da força anfíbia
americana em ba rca r 2049 fuzilei ros.
Na força naval de instrução francesa
vinha embarcado o dalm. Jammayrac,
comandante da Escola Nav'll Francesa , e
na força anfíbia dos EUA o cap.-m.-g.
N. Ruppert. comandante da 6." Esquadrilha Anfibiae o cor. J. Mayatt , comandanleda26." Unidade Anfíbia.
O porto do Funchal foi visitado, em
Abril , pelas fragatas HMS «Naiad» e
HMS «Lcander», da Royal Navy, comandadas respec tivamente pelos cap.-frag.
D. Brice e G. Jones. Tinham , na letalidade, 5 14 oficiais, sargentos e praças de
guarnição .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••

VISITA
AO CENTRO SOCIAL
DO ALFEITE
A convite do conlra-almirante AN
Carlos de Oliveira , representante da Marinha na Comissão Directiva dos Serviços
Sociais das Forças Armadas, o director e
o consultor da Comissão de Redacção
desta Revista visitaram o Centro Social
do Alfeite, no Laranjeiro. Presentes,
além do alm irante Carlos de Oliveira, o
brigadeiro piloto-aviador Conde, repre·
sentante da Força Aérea naquela Comissão Directiva, c o director do Centro, capitão-de-mar-e-guerra EMQ Guerreiro
de Amorim .
A visita fo i muito pormenorizada e
deixou a melhor das impressões. O asseio
de todo o complexo, a ordem reinante ,
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não obstante o irrequietismo das numerosas crianças que o frequentam, o interesse
e devoção de todos quanle ali prestam a
sua colaboração, a magnitude da obra
que ali está a realizar-se, tudo isso ficou
bem patente nesta visita que terminou
com um almoço num refeitório comum.
Proximamente, o redactor da Revista
capelão graduado em capitão-de-fragata
De)mar Barreiros, titular da secção .. Conheça a Sua Marinha», fará a reportagem ampliada que o Centro bem merece.

••••••••••••••••••••

VISITAS DE CUMPRIMENTOS

o dr.

AugUSIO Costa ~ Si/I'a, tmbaixador do
Brasil em Lisboa (fo/v . RA ~ - cabo T Arnaldo

Sd) .

o almi rante Sousa Leitão. chefe do
Estado-Maio r da Armada. recebeu no
seu gabinete. cm Maio findo. cm visitas
de apresentação de cumprimentos, as $Cguintcscntidadcs:

go. EUA. corwifrlida ptlr 1"('1' Gds.mm (1"1'$;dim!'), Mike Mudiga", Ar/huI J.yon t' Jack

o

o prof.

rmbaixlldor do Reino UnidQ ln! I. i$boa,
Michael Krith Simpson-Or/lhar (falO .RA . cabo T Arna/doSd).

A dt-ltgaçdo da Câmara de Comücio dr S. Oit-

S/;raq (falO .RA . -caboArnuldoSd).

Pinto Machado. novo gOI'anador dI'
Macau (fO/o . RA. - Rrü Sal/a).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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oPRIMEIRO·MINISTRO
NA -SAGRES ..
o primeiro-ministro. prof. Cavaco
Silva. cstC\'C:1 hordo do navio-escola .. Sagres .. _ no dia 2ft de Maio. quando cslc vcleiro zarpou do Tejo. rumo :. NO"':I Iorque. para uma viilgcm de inslrução de
alunos da E!>Col .. Na ...:.1 c participar na
"Opcrat;on 5"il xt, .. , este ano integrada
na~ co mcm ora<;õc~ do ccntcn{uio d .. estátuada Libcrdlldc.
O prof. ClIvaco Silva, que c ra acomp:lIlhado pelo ministro da Defesa Nilcional. dr. Lcon:trdo de Almcid:., c por dois
scncl:lrios de Estado. recebeu os trés viVil~ dil Onlcn;lIlç,. dados pela guarnição
estendida pcli. bonlu c foi recebido pclos
'1lmiTan te Sousa Lcitiío. chefe do Estado-Maior dll Arrn;l(ja , c cilpililo-dc-fragata
Cllslanho P ;ICS, comandante da "Sagres ...
Presen tes também os comandantes Naval
do Continente c da Base Navltl de Lisboa,
viee-almirante Andmde e Silva c contrlt-almimnte Machado da Silva. respectivame nte.
O primeiro-ministro. que ltlmoçou a
bordo dlt ..Sltgres>o, disse que :1 sua visita
manifestllVlt o IIII/i/(l apferO peln/faballw
de divlllga{lio l/n tlm/le IJOrtllgllils, que
aquele veleiro espalha pelo mundo.
Acrescentou que e.wa I'iagem é mais lima
olmrt!lllil/ade que o IllIvi,, ·e.fcoftl tem de
COlllaClllr com o.v pnrlltgut'.ve.f lle OI/lra.f coIIlImil/ade.' e dI' Ilivlllgar o bom lIome de
Portllgal.
A ..Sagres», dentro do progrllma daquelas comemoraçõcs ,
que assiste o
Presidente dos EUA, acompanhado de
três mil convidados. p<lrtieipar:í com outros 20 grandes veleiros c 21M) navios de
me nor porte. pertencen tes a 141 p<líses.
num desfile nilva) que está previsto começar no dia 4 de Julho. Escalará os portos

,I

de Tenerife e Newpon. na ida. e Boston.
New Bedford e Pon t<l Delgada, no regresso, estltndo a ehegad<l a Lisboa prevista
pilra o dia 16 de Agosto próximo. A bordo. além dos 1800fici<lis, sargenlOS c praças da SU<l guarnição, embarcaram 55 cadetes do 2." ano (Curso .. Conde de S. Viccnle .. ).
De registar que o Presidente dOI Republica, dr. Mário Soares, enviou à .Sagres.. uma mensagem simbólica para as
comunidades portuguesas visitadas pelo
navio, na qual afirma: Til1e oco.siõo, 110
dia do aClO da minha investidura como
Presidente da Reptíblica de todos os PorII/gul'ses. de dirigir lima sa/ldaçdo sentida
e calorosa a todos os tlos.ros compatrimas
espalhados pelo mlll/(Io. Reitero agora
com efl/são essa saudação à.v com/II/il/ades
porluguesas dos Estados Ullidos da América do Norte, que .fimbolicllmell/It será leI'ada pelo "avio-escola " Sagres • .

o primó';ru·m;n;slro u bordo (lo "u";u'l'scula
· Sugrf!S~ (lo/(} .. RA ~

-("Ilho T Amuldo Sá) .

Livro das Armadas 9
Texto actualizado do códice reproduzido na contra·
capa:

No ano de 510
Partiram p(lra a fmlill trê.f (IfInadllS de catorze velas.
Na flrimeira lIe q/UI/ro velas. que partiu a doze de Mllrço, foi por capilão-mor Diogo Melllle.f de Vasco1/celos,
que e/· Rei mmulaVl/ partla.uel/tar Iralo em Malaca; e fia
segunda armada. (Ie sele vela.~, que parúm/1l a dezasseis de
Março. que iam pflra fi cargfl da {limemo. ia por ct/pitão-fIIor COfl(;fllo de Sel[ueifl/. le.wltreiro·mor da Casa de
Cellla; e lU1 mllra, de três velas que partiu a oito de AgOSlO,
ia jOiio Serrâo {)(1m (l.\".\"t'fI/(/r ImlO //{/ Ilha tle S. Lourel/ço.
Das quais arlllada.\" ('.~((·.I·l!ram os capilát'.\":
Paro Mulllw :
Diogo Mel/di'.I· dI' V{HCOIICelOS:
Ballazar (Ia Sill'a:
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Pêro Quaresma;
Dilliz Cemiche. capitão e armador.
Parll a carga de especiuritl.f:
Lourenço Lopes;
João (Ie Aveiro. copilão e piloto;
Diogo Lobo. de Alva/mie:
Mal/uel ela Cunha, {ilho de Trisliio lia CtIllIUl, perdeu·
-se jllll/O a Moçambiqu e. e li genle;
Umrel/ço Moreno, qm' ia por feitor de Cochim:
Jorgi' NUI/es lle Leiio;
COl/çulo de Sequeira.
Para (I ilha (/t, S. Lourel/ço:
Um c(/)luleiro tia ('(1.1"(1 (real);
p(,;() til' SOIl.W:
Jmio Serrâo: com ('.\"Ia.l· dua.\" velas il/vemou el/l S. Louri'lI ÇO e depoi.l"foi li'r ti fl1llia.

••••••••••••••••••••••••••••••

Recomeço
Recomeço

Ergues-te

Lentamente...
N ãometrsvs

Para o recomeço

A humilhação dos derrotados
Nem B revolta dos vencidos.

Epartimos

Que eu chamoim'cio
Pars a Escalada!'!
Nervosamente aflitos
Peja virgindade

Moribunda, ainda
Deremarcontra a maré
Mas.

Da/uta,
Trémulos ainda

Já. sem a agonia dos morosamente

Pela chegada súbita,
De valores não corruptos!
De altares não profanados!'!

Asfixiados.

E... é então
Que te encontro.

Estamos na continuidade

Estás sentado

Dos que lançam à terra
Os filhos

Nos bancos da Espera
E da Esperança

Desventrados do Amor.

Econtinuamos

Apertas religiosamente
Contra apeito
Um destino;

Sem subterfúgios
Sem fugas
Sem escudos de falsos pudores!

Ainda não cumprido!
Serenamente confiantes
Nas auroras plenas
De quem rasga
FRONTEIRAS!!!...

Tens pássaros

Ainda hesitantes no voo,
Ainda atercorizados,
Peja obscenidade
Dos sentimentos vendidos.

Maria Luisa de Castro Alves Pais,
3. 0oficialdo QPCPda F. N . Cordoaria

Rainha do Mar
Barca de vela latina
Senhoradooceano
Pairando ou à bolina
Voas com todo o teu pano.
Barca de vela redonda
Transporias meu desatino
Serás sempre Gioconda
Corre em ti sangue latino.

/I

Levas na proa o Infante
Nas velas a cruz de Cristo
Tens vergas de olhardistante

Em teu ventre eu VIVO existo.
Casco de branco pintado
Teus mastros não Mm fim
Sinto teu corpo salgado
Saldomare salde mim.

IV

Levas na popa um sinal
Que a todos nos fazcantar
Barca rainha do mar
Bandeira de Poriugal.

11/

Cruzas os mares pelo Mundo
Aproximas muita gente
Barca de vela latina
Nascida no Ocidente.
Lutas com a tempestade
Dia e noite a vida inteira
Não vais barca chegar tarde
Hás-de ser sempre primeira.

Pereira da Silva,
1."-S8rg. H

••••••••••••••••••••
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Quarto de (EQlg
*

* XADREZ

PALAVRAS CRUZADAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Em troca de uma «qualidade» as

brancas dispõem nesta posição de
um forte bispo e têm as peças muito
bem colocadas para o ataque. Até
que ponto podem ganhar de forma
elegante?

211-+-+-"
311-++
4
5
6
7
8
9
10

H-+-+

II-+-H H -+-

11

HORIZONTAIS: 1 -

As brancas jogam e ganham.

Tempo médio de resolução:
1." categorias: 4 minutos
2," categorias: 9 minutos
3." categorias: 13 minutos
Iniciados: 15 minutos

Armando Romão (Feijó)

••••••••••••••••••••

*

BRíDEGE

o GOLPE DE VIENA
E- Axx
C- Au
O - A.D.V.8.2.

P - l0.2

E- xxx

C-O u
O - A.7
P - A.A.D.V.8

Sul joga 6 sem trunfo. Oeste ataca com o R de espadas. S6 uma distribuição dos ouros 5-1 ou 6-0 põe o
contrato em perigo. Neste caso,
como é que vai jogar?

* CANTINHO CHARADíSTICO

Peça de

madeira lisa e delgada; murmures de
alguém. 2 - Criar ovos ou ovas; comemore. 3 Doçura; tomar de
novo. 4 - Renques ; adivinhar; isolado. 5 - Atravessados. 6 - Tecido
grosso e forte de que se fazem as velas dos navios, etc. ; amolo. 7 - Desmemoriada pela idade. S - Antes do
meio-dia (abrev.) ; quarta nota da escala-tipo (dó maior) musical (pl.) ;
nome de homem. 9 - Canal navegável no extremo dos bancos de areia
(pl.) ; membro anterior das aves. 1Q
- Rezares; grandes. 11 - Antigos
vestuários de homem, largos, com
fraldão e abas; folhoso.
VERTICAIS: 1 - Pegar em ; tanques de jardim. 2 - Avelanal ; atraso
no pagamento de uma dívida. 3 Balas grandes; pequeno poema da
Idade Média, narrativo ou lírico. 4 Cid. da Caldeia (Mesopotâmia) , pátriade Abraão; santo ; olfacto dos animais, especialmente dos cães. 5 Indicadas as datas de. 6 - Cardeal
(peixe) ; rapidez. 7 - Tornar tenso.
S - Objecto da nossa afeição ; tritura ; unidade. 9 - Inflexão da voz ;
hospedaria. 10 - Períodos ; decadência. 11 - Trabalha de noite ; ocasião imprevista.

1. Comilão em cruel estiagem ,
passa fome com a rapagem.
2-2 (Adie.).
2. Dá rumo a uma embarcação
sem fadiga, quem não é de intriga. 3-2 (Afer.).
3. Vem a ser útil à humanidade
quem a paz alcança. 2-1
(Apoe.) .
4. Aborrece ver criança inquieta
ser maltratada. (Em terno).
5 . A ocasião pode abrir o caminho do vigário para o homem
ordinário. 2-2 (Encad.).
6. Tagarelar com ardor é apanágio de muito impostor.

7( - 6 ,7)5.
7. A fonte com bom regueiro
não vai beber o caloteiro. 2-3
(Epenl.) .
8 . Polícia ao bem inclinado bom
futuro tem destinado. 3-2 (4)
(Haplo!.).
9 . Próximo está a tempestade
quando o horizonte se apresenta escuro. 5(3/2) (Hipert.).
1Q. Habilidade para a poesia é
pouco para quem não é lou-

co.2-2.
11. Quem não semeia, nâo colhe.
5(5) (Metam.). Filisteu, Almada.
12. Em leito de morte, nâo interessa a imponência do quarto. 2-3 (Parag.) . Filisteu , Almada.
13. A força da paixão muitos
corações entusiasma. 2-3
(Pro!.) .
14. Reprovação em exame estou
crente, não é indicio de pessoa inintefigente. 3-2 (Sine.).
15. O princípio de pessoa aborrecida mas sábia, está na sua
lábia. 2-2 (Sint.).

*
Depois de resolvido o problema,
o leitor descobrirá os nomes de 13
terras portuguesas. Procure encontrá-los.

MINDOGUES

MINDOGUES

••••••••••••••••••••

Vacas de Carvalho,
capAen.
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*

* DAMAS

QUADRADOS MÁGICOS
Já lá vão mais de 5000 anos

desde que os chineses, com a sua
proverbial chinesice, começaram a

estudar quadrados mágicos, cujo conhecimento s6 chegou à Europa no

século XV, através de Bizâncio. Que
se saiba, de tão longa meditação não
veio ao mundo benefício algum. Nem

qualquer dano tão-pouco, uma vez
que os quadrados mágicos não são

poluentes, não são fecundantes,
nem de qualquer modo perigosos
para o futuro da humanidade, para a
Jogam as brancas e ganham.

••••••••••••••••••••

* CONCURSO N.' 178

paz dos povos ou para a segurança
das instituições democráticas. São,

portanto, quadrados inócuos. Valha-n05is5O.

Mas o que são, afinal, quadrados

(Sorteio de um prémio

entre as respostas certas)

Uma companhia de navegação,
atendendo às dimensões das escoti·
lhas dos seus navios, decidiu, bizarramente, não transportar volumes
com dimensões superiores a 2 metros.
Um funcionário escrupuloso, não
aceitou um mastro com 3,40 metros
por exceder largamente o que eslava
regulamentado.
O mastro que tinha mesmo de ser
enviado, não era flexível nem des-

mágicos? São quadrados onde se
encontram inscritos números duma
série, dispostos em tantas linhas

como colunas, de tal forma que a
soma dos números de cada linha,
coluna e diagonal é constante.
Vejamos o exemplo mais simples:

6 72
1

9+1+5
9+2+4
8+ 1+6
8+2+5
8+3+4
7+2+6
7+3+5
6+4+5
Repare o leitor que o número 5
aparece quatro vezes nestas somas,
logo o seu lugar s6 poderá situar-se
no centro do quadrado, onde se cruzam uma linha, uma coluna e as
duas diagonais.
Por sua vez, os números 2, 4, 6
e 8 aparecem três vezes cada, pelo
que terão de ocupar os vértices do
quadrado, onde se cruzam uma linha, uma coluna e uma s6 diagonal.
Finalmente, os números 1,3, 7 e
9 por só aparecerem duas vezes terão de se situar no meio dos lados,
onde se cruzam apenas uma linha e
uma coluna.
Vejamos agora um quadrado mágico de 4 linhas e outras tantas colunas. O exemplo que se representa
a seguir pode ser observado na gravura «A Melancolia», do húngaro
Albretch Dürer, datada de 1514.

5 9

834
16

3

2

13

montável, mas o desportista náutico,

o quadrado apresentado contém

5

10

11

8

seu proprietário, encontrou uma so-

a série dos números 1 a 9, cuja soma
dos valores de cada linha, coluna ou
diagonal é constante e igual a 15.
Estamos, pois, em frente dum quadrado mágico, rigorosamente inútil e
inócuo como os outros.
Pouco mais há a dizer sobre quadrados mágicos. Mas se o leitor tiver
um minimo de espirito de «coca-bichinhos», tal como os chineses e
seus seguidores manifestaram durante mais de 50 séculos, tente
flesc.obrir como se constroem estes
quadrados.
Vamos dar-lhe uma achega,
construindo o quadrado de três números de lado, acima apresentado.
A soma dos números 1 a 9 é igual
a 45. Como este quadrado tem três
linhas, a soma dos números de cada
uma delas é de 15, o mesmo acontecendo com cada coluna e cada diagonal, por definição. Enumeremos
então as possíveis somas de três números do lote 1 a 9 totalizando 15.
São eles:

9

6

7

12

4

15

14

1

lução que satisfez o funcionário e
cumpriu o regulamento. Será que o
leitor era também capaz de se de-

sembaraçar?
(Soluçãonon. Q 180)

A. Estácio dos Reis,
cap.-m.-g.

••••••••••••••••••••

* CRIPTO-CRUZADAS

Será que o leitor se abalançará a
descobrir as regras para a sua construção? Se o conseguir, mande-as
para a Revista. Será considerado um
«coca-bichão».
Mas fique-se por ar. Não se meta
com o quadrado mágico de 5 linhas.
Se se sentir tentado a fazê-lo, aconselhamo-Ia a consultar um bom psiquiatra. Mas que seja realmente
bom.

Pereira de Miranda,
Cl1p.-m...g.

••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1< DAMAS

* FEITiÇARIA...

BRANCAS

PRETAS

26-30~D

20-16
11-7

30-20
20-11
11-6
17-3 e ganham

7-3 ~ D

3-10

••••••••••••••••••••
1< CRIPTO·CRUZADAS
Palas ; opaca. Alas; m; alem. Pa;
ocaso; nu. Ura; ora; par. A; galopar;
a. Cato; amor. M; taralas; c. Ira; iro;
ada. Ge; grosa; os. Amar; s; pira . Solar;caril .

••••••••••••••••••••
1< XADREZ
I.Dh6!! ,g6 (Se, 1 .. . ,gxh6
2.Tg3 +,Tg7 3.Txg7+,Rh8 4.e7! e
ganham) 2. Dxg6+!! e as negras
abandonaram , porque 2 ... ,hxg6
3.Th8+ + xeque male.

INTRODUZA A MOEDA
NA GARRAFA
Corta-se uma tira de cartolina de
12 a 13 centímelros, e unem-se os
extremos de modo a formar um cilindro, que se põe em equilíbrio na boca
duma garrafa; na parte superior do
cilindro coloca-se uma moeda que
lhe caiba pela boca.

Trata-se então de deslocar a tira
de cartolina e fazer entrar na garrafa
a moeda, sem se lhe tocar. Para isso
basta dar ao cilindro um impulso violenlo, em sentido horizontal, de dentro para fora, como a gravura eslá indicando.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOLUÇOES
1< BRíDEGE
E-Axx
C-Axx
0 - R.D.V.8.2
P-l0.2
E-R.O.v.7
C-xxxx
O-x
P-xxxx

t8
O

E

S

E-l0xx
C-R.v.l0
0-10.9xxx
P -xx

E-xxx
C-Oxx
O-A.7
P - A.R.O.V.8
Contrato: 6 sem trunfo. Saída: R
de espadas.
Primeiro, você conta as vazas firmes que lem: 5 paus, 4 ouros, o R de
espadas e o A de copas - ti vazas.
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Caso os ouros estejam mal distribuídos, a 12. 8 vaza s6 lhe poderá vir por
umsqueeze.
Assim, você deixa passar o R de
espadas e apanha a 2. a vaza com o
A de espadas. A seguir, tira o A de
copas (Golpe de Viena) e tira os paus
todos.
Como vê, esle fica sequeezado
entre o R de copas e o 5. 0 ouro, dando assim a 12. a vaza.

••••••••••••••••••••
1< PALAVRAS CRUZADAS
HORIZONTAIS: 1 - Tabua ; raIes. 2 - Ovar; memore. 3 - Mel ; retomar. 4 - Alas; ler; soo 5 - Raçatios. 6 - Lona; amoo. 7 - Tarouca .
8 - Am; fas; Isac. 9-Goladas; asa .
10 - Oraras; udos. 11 - Saios;
omaso.
VERTICAIS: 1 - Tomar; lagos.
2 - Avedal; mora. 3 - Balaços ; lai.
4 - Ur; san; faro. 5 - Datadas. 6 Melo ; asas. 7 - Retesar. 8 - Amor;
moi; um. 9 - Tom ; pousada. 10 Eras; ocasos. 11 - Seroa; acasos.

*

Terras (por ordem aUaMtica):
Amor; Avedal ; Faro ; Lagos ; Melo;
Mora ; Ovar; Pousada; Rales ; Seros;
Tábua ; Tarouca ; Tomar .

••••••••••••••••••••
1< CANTINHO CHARADíSTICO ••••••••••••••••••••
1 - Rapadura. 2 - Roleia. 3- 1< CONCURSO N.' 176
Faz-se. 4 - Marafalrabinalfanada.
5 - Macareno. 6 - Falazar. 7 - Siluca. 8 - Guardado. 9 - Pertol
/preto. 10- Delirado. ti -Cobre/A.
12 - Câmara. 13 -Inflama. 14Raposa. 15 - Faladura (Alfa+ruda).

• •••••••••••••••••••

Dá-nos a amizade, e os amores
A inveja e os pesares só dissabores.

VENCEDOR:
1. 0 -ten. Areias Figueira. G2EA,
Atfeile.

Fotografias antigas, inéditas ou curiosas

Contratorpedeiro ((Douro})
Guarnição do contratorpedeiro uDouro», no Funchal, em 1944.
Dado não se poder identificar todos os elementos, como seria
nosso desejo. na 1." fila podem ver-se, da esquerda para a direita :
marinheiro inglês da equipa do Asdic, embarcada no navio , que
segura o cabrito selvagem uBamhi)) (mascote do uDouro))), sargento e dois marinheiros ingleses (os 2 cães são de bordo). Na 2."
fila, sentados pela mesma ordem: g/mar. MN Graça Morais, 2.°.
-ten. AN Branco da Cunha, 2. 0 -teu. Sousa Barbosa, 2. 0 -ten. Belo de
Carvalho, 1.0 -ten. Almeida Brandão, cap.-frag. Negrão Neto (comandante), miss Gordon (senhora inglesa, residente no Funchal,
com o seu cão), 1. 0 -ten. Melo de Carvalho (imediato), 2. o -ten. EMO
Pires da Cunha, 2. o -ten. Carvalho Andrade , g/mar. EMO Resende
e g/mar. Sande e Silva.

Livro das Armadas (9)

(UllctO 8ctual,zado do côdice.
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~I Nota de Abertura
t "',·, .... ",""'. . '

ofantasma da reforma
DÀ MOCL ES - Corlesão dr Viol/Mo. linmo dt'SirI/{'usa. de qfJc'm (',,;a lta l 'il rO/ls!;III(cmt'IIIf', a {dici·

dadc, Dionb;io quis fazl'r -lhe romprN'lIder por

um a alegori" . (f/mis sâo os pro/zl.'rc!i d;1 gr;mdcz;,.
COIll'idOlI-O :, tonwr o S('fI l ug ar I/UI/I (" st im t' dcu
urdl'/11 a os SI'UI;" ser!"OS que o I r illassem COIIIO s,'

rO!;"'

st' t'/(' pníprio . Seflf;a ·sc D;;II/oc!e!i inebriado por
toda.~ I'.'>la.~· honras (' j ulga r a-sr o 11111;1;" feliz dos hom e lU", (//lIlI/do, ilO C'r g u c f os olhos du !;"USpt'II.5l1 de
UlI/a .~i"'pk.. ,"riml dC' ('a l':lIo. por cima d., !;"IlIJ ('<lhe·
~'lI,

"11/:1JX'sada (' ;,(j" d íSS;II1l1 esp:ld:/. A lar" uinda

chd:1 c:lÍll-lIu' dtls m:iwi (' o ingénuo corlcs;;o ('om·
pr('cllde/l ('IIf;;o o fim' é a fdid d:,d,' de UII/ tiral/Q
(!;'fi',

,

I Va.C.,.

~1

",EspI/d:, de Dilmocles» passou a

simlJOlizur o perigo (l flC po(/(' :UI/Ca r il r 11m homcm
cm pkml pru!>p erid;/de. (ln "Lello Universal II,

1980)

o que sucede aos militares prestes a passar
à situação de reformados. A espada lá está.
suspensa sobre as suas cabeças, só que
eles não se apercebem disso! E então, ao contrario
do que aconteceu com Dãmocles, a espada cai e já
não há quem lhes valha.
Aconteceu aos actuais reformados e acontecerá também aos futuros se não conseguirem removê-la daquela ameaçadora posição.
De contrário, as suas pensões degradar-se-ão
progressivamente, com a agravante de todos os
anos viverem momentos de aflição, por desconhecerem o respectivo aumento, o qual não está re gulamentado, em relação ao dos militares do activo
e da reserva, ficando dependente de critério pontual.
É uma situação sem paralelo noutros países, e
até no nosso, onde os funcionários de empresas e
organizações estatais e privadas se aposentam
com os vencimentos do activo, acompanhando os
aumentos destes, dai por diante. Tal como est ão
as coisas, nas Forças Armadas chega-se a situações verdadeiramente inconcebiveis, como seja a
de almirantes reformados com pensões inferiores
ao total que recebe um sargento-mar do activo,
um sargento menos que um cabo e um cabo menos que um marinheiro.
Embora ninguém me tenha pedido a opinião
sobre a fo rma de resolver dignamente os problemas dos refonnados, baseado no que ouço aos
camaradas nessa situação. como eu, permito-me
emiti-la, clara e francamente como é apanágiO dos
militares, em palavras que não permitem mais que
uma interpretação.
Em primeira lugar, os militares gostariam de
permanecer, depois de reformados, no respectivo
ramo das FA, até morrerem. Pelo amor que lhes
têm e pelo prestigio que dai lhes advém. Como

E

era, aliás, antes da criação da Caixa Geral de Aposentações, que nos despersonalizou , transformando-nos num número de identificação.
Gostaríamos também que fosse estabelecido,
definitivamente, que as pensões de reforma
acompanhem os vencimentos do activo, tal como
o foi já para os da reserva _
Finalmente, que nos fosse reconhecido o direito ao subsidio de férias, como é de toda a justiça.
J ustificações? Apenas me parece necessário
esclarecer o meu pensamento a respeito de alguns pontos focados.
É evidente que os militares que estão ao serviço têm necessidades que os outros não têm, nomeadamente, alimentação, no local de trabalho,
transport es, de e para o mesmo, e fardamentos .
Este caso, a meu ver, seria resolvido com atribuição de subsídios para o efeito. Férias? Por mim estou convencido que os reformados não precisam
menos delas do que os outros. Para tratarem da
saúde, para mudarem de ambiente , para fazerem
pequenas excursões, no país ou no estrangeiro ..
O argumento de que os reformados estão sempre
em férias, porque oficialmente não trabalham, é
demasiadament e ingénuo e só pode ser invocado
por quem não conheça o verdadeiro significado da
palavra.
Os velhos, e é o caso da maioria dos reformados, tiveram uma vida inteira de trabalho, e a recompensa não deve ficar apenas em louvores e
condecorações_ Devem d ar-lhes também condições materiais para terem um resto de vida compatível com O nível social que sempre tiveram, e
estão a perder. Bem lhes basta ... o serem velhos!

,<:<.

.bP t/~
c/sIm

N. do A . -1) Oquedissemosa respeito das pensões dos
militares reformados aplica-se. ffmutalls mutandis », aos funCionários publicos. em geral. Há Jui~es conselheiros. porexempIo, aposentados há aJguns anos. li receberem menos que Juizes de 3.". directores·gerais a ganhar menos que segundos oficiaise poT ai adiante ..
- 2) Para pór uma nota alegre neste tão negro
quacro, diTemos que. hã dias. num almoço de confratemi~ação
{por acaso relacionado com pensões de Tefonna} entre jUJZes
conselheiros aposenta'!os e almirantes reformados, um amda
bem-humorado almirante teve a «mfeHz » ideJa de somaras ldades dos presentes_E sabem quantodeu"1 Nada menos de 16 seculos! Ouase o dobro da idade do nosso glOriOSO e belo Portu'
gal/ Respeitillho, pois, pela velhada
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CONHEÇA A SUA MARINHA

Fábrica Nacional de Cordoaria
- A longa história
do mais longo edifício ...
QuandOo telefone toca ...
O que virá com um telefonema?! Sabe-se lá, tudo e
mais alguma coisa: uma simples conversa, apresentação de cumprimentos, um convite, um recado, a marcação de um encontro, a solução de um negócio, o brinde

de um carro do Concurso «1,2,3 ... etc., etc.
Também um telefonema me deu oportunidade de conhecer a Fábrica Nacional de Cordoaria. Disquei o nú-

mero e do lado de lá do fio apareceu a voz do capitão-demar-e-guerra AN Smith Elpídio, o actual director daquele
estabelecimento fabril da Armada. Disse-lhe o que pretendia.
Dias após, o telefone toca. Convém-lhe tal dia? Dá-

lhe jeito esta data? Então, venha almoçar comigo, rematou o comandante Elpldio, após a minha anuência à sua
proposta.
E lá fui.
Um abraço de velha e mútua amizade, foi a saudação
informal. Depois, um pouco de conversa no gabinete,
cujo arranjo nos deixa antever utente de inexcedível dis-

ciplina interior e eXlerior, e de imediato se elaborou um
rápido programa da minha também rápida visita. Seguiu se um frugal almoço de arroz de grelos e carapaus fritos,
saboreados na companhia de toda a oficialidade da Cordoaria à volta de uma mesa distinta que pertencera à camarinha do iate real «D. Amêlia ». Um cafê e um cheirinho
(um maravilhoso bagaço) e eis-nos ao trabalho. O comandante Elpidio acompanhou-me durante quatro horas
e pôs-me a descoberto um mundo complexo que ele dirige e do qual eu tão pouco conhecia : oficinas de tecelagem, tinturaria, velame, cordame, bandeiras e alfaiataria; oficinas de plásticos e artigos de limpeza, e ainda unidades de manutenção (artífices) infra-estruturas (casa
das caldeiras e central eléctrica) e órgãos de apoio (cozinha, refeitório, sector administrativo e creche), constituindo tudo isto a Divisão Industrial da fábrica, que tem
como objectivo satisfazer as necessidades da Armada
na área da sua produção, ou seja, artigos de fardamento,
roupas de aquartelamento, bandeiras, capas, toldos,
tendas , bóias, defensas, plásticos, tapeIes, coxins, teci-

•

....

<
I

I

•
OfICina de cordame: sscçóes de fiaçAo 8 engaio no século passado.
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i

dos, malhas, fios, cordões, cabos, vassouras, escovas,
etc, Um sem número de artigos , produzidos nas respectivas oficinas, que dão vida, ainda hoje, ao longo edificio
da Junqueira, que nasceu para servir a Armada e cuja
história, cheia de acontecimentos e vicissitudes, se vem
desenrolando desde há 200 anos.

COMO NASCEU A CORDOARIA

o

vaivém das nossas naus, mercê, e sobretudo, dos
contactos com as nossas possessões em África, na índia
e no Brasil , exigiam grandes estruturas de apoio. A Ribeira das Naus era o repositório dessas infra-estruturas
que, a determinado momento, se julgaram insuficientes.
Lá estava também a velha oficina dos cordoeiros navais,
onde se fabricavam as enxárcias destinadas aos navios.
Em 1770, após conhecimentos adquiridos em Inglaterra, o cordoeiro António Baptista de Sá pretende, ele
próprio, montar uma cordoaria e requer o privilégio do
fornecimento à Armada Real. Tal não lhe foi concedido,
antes, ao contrário, foi obrigado pelo marquês de Pombal
a aceitar o lugar de mestre da oficina dos cordoeiros da
Ribeira das Naus, sendo-lhe garantido que ele iria ser
também mestre da fábrica que o Estado iria construir.
Eram os primeiros passos para o edifício da Junqueira. Para a manufactura dos cabos e amarras Baptista de
Sá não dispunha de espaço na Ribeira das Naus, e só
os areais da praia da Junqueira lhe permitiam tal intento.
Assim. D.José, em 1775, assinou um diploma da construção da nova fábrica de cordoaria a implantar naquele
local. Todavia, s6 em 1783 se deu início às obras e s6
em 1788 se dá por concluída a construção de duas alas
paralelas, separadas por um pátio, que também só muito
mais tarde foi coberto para minimizar as condiçóes desumanas de trabalho a que os cordoeiros estavam expostos. Logo em 1797, dadas as crescentes necessidades
da Armada, foi imperiosa a construção de pequenas oficinas abarracadas junto ao muro do edifício que dava
para a Rua da Junqueira. Porém , não muitos anos após,
parece que em 1814, já se punha em causa a extinção
da Real Fábrica Nacional de Cordoaria a que se opôs o
parecer de Luis António de Leiro e Seixas Souto Maior
(Filho), e em 1868 nova onda contrária terá surgido que
mereceu do almirante José Cândido Correia a seguinte
afirmação: Felizmente não houve tempo para se resolver
tão grande absurdo que era cumprir o determinado de
riscar da lista dos estabelecimentos do Estado a Cordoaria. Algumas crises daquele tempo em que, como hoje ,
o pais parece ser pródigo, determinaram que a Cordoaria sofresse algumas reformas e determinaram ainda
que umas vezes ela dependesse do Arsenal da Marinha,
outras da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, da Superintendência da Inspecção do Arsenal, do
Conselho do Almirantado, da Administração dos Serviços Fabris. Essas crises, como todas afinal, podiam considerar-ser algumas como crises de crescimento e outras como verdadeiros desaires. Mas os maiores desaires, superando todas as crises, foram os incêndios deflagrados um em 1826, outro em 1881 , e ainda um terceiro
em , 949, destruindo o primeiro parte do edifício, o segundo o armazém de linho e o último a oficina de velame.
Mas se tais datas marcaram um retrocesso, outras há

Actual oficina de cordame: estiragem de sisaI (fala do cap.-m.iI. AN
Ruy Trincheiras).

na história da Cordoaria que representam um avanço
substancial. Entre elas destacam-se a de 1877, em que
a força do vapor faz trabalhar as suas máquinas, e a de
191 4, ano em que a electricidade passa a ser na Cordoaria a força motriz. Contudo, é também nesse ano que a
Fábrica passa a depender da Direcção das Construções
Navais por decreto do ministrada Marinha , almirante Pereira da Silva, donde seria destacada por um outro decreto de 1938, emanado do m inistro Ortins de Bettencourt,
para ficar dependente da Superintendência dos Serviços
da Armada.
Já quase nos nossos dias, em 1970, uma profunda
remodelação se dá com a criação das secções comerciais nos estabelecimentos da Marinha sob a administra·
ção da Direcção da Fábrica Nacional de Cordoaria, com
a criação do Quadro Privativo do Pessoal Civil Permanente em 1975 e, finalmente, nesse mesmo ano, com a
reorganização dos serviços da Fábrica, repartindo-se
!Xl' duas Divisões : a Industrial e a Comercial. Esta última
Divisão, ao contrário da Industrial, inteiramente sediada
no edificio da Junqueira, reparte-se por quatro locais:
Edificio da Marinha (Terreiro do Paço) , Secção n,O 1; Rua
da Junqueira, Secção n.02; Laranjeira, Secção n.03, e
Base Naval de Lisboa, no Alfeite , Secção n.0 4.
Nelas são prestados serviços, tais como: venda de
artigos de mercearia, drogaria e papelaria, bebidas, utili·
dades, pronto-a-vestir, brinquedos, electrodomésticos ,
fardamento, sapataria e ainda fornecimento de refeições
em snack-bar e restaurante, fabrico e fornecimento de
pão às unidades da Armada e abastecimento de artigos
com isenção de direitos às cantinas dos navios, s6 para
consumo no mar. Não será descabido afirmar que dificil·
mente se encontrará um organismo que tantos e tão variados serviços preste a qualquer Corporação, como é o
casada Fábrica Nacional de Cordoaria.

NEM s6 CORDOARIA MAS SEMPRE
CORDOARIA
Ainda hoje a Fábrica Nacional de Cordoaria cumpre
a missão que lhe incumbiram ao nascer.
O seu destino era servir a Armada. Isso o tem feito
e continuará a fazer, bem podendo nós, a seu respeito,
parafraseando um fado conhecido, dizer: Tenho o destino marcado desde a hora em que nasci.
O velame e afins ali são feitos. os cabos ali continuam
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seus fins humanitários; lavandaria dos organismos da
pesca de arrasto, de 1943 até data incerta; Instituto
Superior Naval de Guerra, instalado onde outrora esteve sediado o Quartel das Tropas do Ultramar.
Falta de uso, pelo elenco que enumerámos, é coisa
que não se pode atribuir ao edifício da Cordoaria.

A CORDOARIA AO VIVO

OIicina de V618m6: II confecçAo de defensas de balAo é ainda um traba·
1M lIf1esanal (fotodocap. -m. -9. AN Ruy Trincheiras).

a ser cochados, os tecidos ali são confeccionados e os
artigos de limpeza ali continuam a ser manufacturados.
De forma primiliva e artesanal alguns, de forma mais
evoluída e sofisticada oulros, uma gama de cerca de 70
tipos de artigos ali é produzida e posta ao serviço dos organismos oficiais que não só da Marinha.
Contudo, o secular ediffcio da Junqueira, célebre
pela sua extensão de 394 metros, pela espessura das
suas paredes que chegam a atingir 2,40 metros, pelas
suas inúmeras janelas, ao principio 365, esse edifício, diziamos, embora tenha sido sempre cordoaria, foi muito
mais do que isso. Servindo-se de uma pequena, mas
bem apresentada, brochura, onde é evidente o poder de
síntese do comandante Smith Elpídio que conseguiu dizer muito em poucas palavras (multa paucis), observamos que muitas instituições estiveram já instaladas no
ediflcio da Fábrica Nacional de Cordoaria. Enumeramolas muito sucintamente: Ermida, destruída no incêndio
de 1826; Oficina de Instrumentos matemáticos e nauticos , ali instalada de 1798 a 1865; Recolhimento de
Santa Margarida de Cartona , de 1810 a 1823; Colégios de Santo António e de S.Pedro, de 1816 a 1826;
Asilo da Infância Desvalida , desde 1834; Quartel das
Tropas do Ultramar, instalado em 1866; Divisão e Secção de Reformados da Armada , de 1895 a 1928; Hospital Colonial e Escola de Medicina Tropical , de 1902
a 1959; Tribunal da Marinha e Reclusão Naval da Junqueira , de 1916 a 1928; Enfermaria Naval da Junqueira, anos de 1917 e 1918; Creche das Casas dos Pescadores , hoje transformada em creche para os filhos do
pessoal da Cordoaria; Caixa de Socorros dos Operários, desde 1895, mantendo ainda hoje a sua estrutura
administrativa , sem instalações, mas continuando os
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Falta de uso , na verdade, não faltou ao mais longo
edifício de que nos vimos ocupando.
Mas do passado já dissemos o suficiente para nos
apercebermos da missão plurifacetada que a Cordoaria
desempenhou.
Agora, justo é que nos ocupemos de quem hoje lhe
dá vida e a mantém Ião útil e tão prestigiada como na
hora da sua fundação. Muitos e muitos foram os teslemu nhos colhidos que nos puseram a descoberto um mundo
diversificado, muito próprio, diremos mesmo, quase exclusivo da Cordoaria Nacional. lá fomos encontrar, imagine-se, muitos elementos que ali trabalham há diversas
décadas. Ê o caso, por exemplo, do chefe de secção Maria Helena Sousa da Silva Ribeiro há 39 anos em serviço
na Secretaria do Pessoal, ocupando cadeira e secretária
que outrora foram ocupadas por seu pai e seu avõ, que
por ali passaram, também prestando serviço administra·
tivo.
«Daquela casa .. , onde afinal tem passado a maior
parte da sua vida, ela conserva grandes recordações, algumas das quais cheias de emoção, referindo entre elas
dois incêndios, um dos quais de gigantescas proporções
em 1949, na oficina de velame, recordando também a
permanência ali dos retornados das antigas possessões
de Portugal na índia e ainda das crianças austríacas lá
recolhidas após a 2. 8 Grande Guerra Mundial.
Assinalou-nos com agrado a melhoria da sua situação, com a subida de categoria , após legislação própria
e ingresso no quadro privativo do pessoal civil da Cordoaria.
Natural é pois que olhe com muila apreensão o fim
da sua carreira já que à Cordoaria está ligada de alma
e coração.
Mas, não é apenas ela.
Falando com o mestre Raul Rodrigues, da oficina de
cordame, vimos-lhe estampado no rosto uma certa nostalgia quando nos disse que brevemente seria aposentado. Seu pai pertencia também à Marinha e ele próprio
nasceu em ambiente naval, na Base de S. Jacinto, fazendo o seu serviço militar na Armada como artífice electri·
cista. Não dispensa os seus crosses e não descura a sua
preparação física, um bom tónico , certamente, para ocupar os tempos livres após deixar a Cordoaria. Continuará
assim a manter o aspeclo jovem que hoje lhe conhecemos.
Ao mestre Bráulio da Costa, o mais antigo da oficina
de velame, a seguir ao mestre Manuel Gomes que nesse
dia não pudemos contactar e que ali presta serviço há 37
anos, vimo-lo manejar com perícia no seu metier.
Ao mestre Silva, da alfaiataria, encontrámo-lo sorridente e atarefado, movimentando-se na grande e airosa
oficina que ultimamente substituiu as anteriores instalações, de pequenos cubículos, onde as coisas e as pes-

soas quase se amontoavam em espaços impróprios e
acanhados . A partir de 1 de Outubro passado, com a entrada em funcionamento das novas instalações, o mestre
Silva e o seu pessoal imprimiram uma nova dinãmica à
alfaiataria. Da Rua do Ouro, no n.0210-1.°, frente ao
Grandela, onde ele trabalhava e atendeu muita gente da
Armada na confecção das suas fardas, veio o mestre Silva instalar a alfaiataria da Cordoaria em 1 de Março de
1971 . Apesar dos seus 66 anos, aparenta a mesma cara
e o mesmo aspecto dos cinquenta. E pretende, pelo menos vontade não lhe falta, chegar à longevidade do seu
bisavõ, a quem a morte só levou aos 105 anos, e que durante muito tempo teve uma urna debaixo da cama, nela
se metendo uma vez por outra, a fim de experimentar a
futura morada .. .
Mas , os achaques que a muitos afligem também se
apoderam do mestre Silva. Os cálculos renais e o ácido
úrico atormentam-no. Para esta última masela já ele encontrou um remédio inédito: uma batata crua permanentemente no bolso. Quem diria, mas ele o confessa e é
verdade , a batata absorve-lhe o ácido úrico ...
E, com a mesma descontracção com que nos relata
tudo isso, nos diz também da sua alegria em servir a Briosa. «vestindo-a» , tornando-a bem apresentada. «Uma
farda impecável é o melhor cartaz de uma Corporação» ,
afirma-nos ele.
É verdade, tem razão, anuímos nós, em concordãncia, ao mesmo tempo que dele nos despedíamos para
passar a outra secção .
Um aprendiz de electricista, o Teixeira, de 17 anos,
vê com muita alegria a continuação da sua permanência
na Cordoaria, onde o pai também presta serviço.
Na oficina de tecelagem. a Maria Emília, que ali trabalha há 36 anos. e a quem encontramos em plena laboração. disse-nos, com certa tranquilidade: «Trabalham
as mãos. mas descansam os pés». Tínhamos-lhe observado que já devia ter as mâos cansadas. E esta bonomia,
esta descontracção. este chamar o trabalho por .. tu cá,
tu lá» , fomos depará-lo também na Secção Comercial.
Muito sorridentes , a Bernardete, na qual corre o sangue de quem isto escreve , a Fátima e «Companhia Limitada ", como alguém designou toda a boa malta do Supermercado, manifestam o interesse de bem atender os
clientes e nâo escondem a sua preocupação pela melhoria das suas condições. melhor dito, das suas regalias.
E bem merece gente tão aplicada, que a sua situação
melhore sempre que possível .

estágio. Contudo, o seu pessoal auxiliar, embora em número suficiente. não é técnico. A experiência conta muito, dissemos-lhe nós, respondendo ela que a experiência
não é tudo. Mas lá que a creche é um mimo, ai isso é!
Desde a alimentação, devidamente estudada de harmonia com o parecer do médico pediatra, até aos horários
de entrada e saída, lavagem de dentes, repouso, mudançade fraldas. etc., etc., tudo está previsto eestabefecido.
Até porque, como diz a responsável Graça Jorge, um
infantário ou uma creche não é um depósito de meninos.
Cada uma das crianças merece o seu cuidado próprio e especIfico, que não lhe falta na Cordoaria.
E é assim que, com um trabalho de equipa, onde não
falta a colaboração na parte administrativa da encarregada da creche, Aida Rodrigues Mendes, e demais colaboradoras, a creche da Cordoaria é um modelo de educação de infância onde bem se cumpre o ditado popular
que de pequenino se torce o pepino. Ali se modela, ali
se educa. ali se serve com todo o carinho e desvelo a
criança, desde os 2 meses até aos 6 anos de idade.
Como complemento da creche, e para continuar a assistência aos filhos dos trabalhadores da Cordoaria, funciona também o chamado Parque Social, desde 1974.
De condiçôes modestas, embora, o Parque Social recebe e atende as crianças. em ocupação de tempos livres,
mesmo durante o período de férias.
Um trabalho a todos os títulos louvável e que nos
apraz registar.

«ADEUS, ATE AO MEU REGRESSO"
Tudo quanto há a dizer da Cordoaria, do edifício mais
longo que conhecemos, não se confina no despretensioso relato que dele acabamos de fazer. A sua história e
a sua gente merecem que lá regressemos um dia.
Aliás. repetidas vezes nos foram pedindo para voltar.
Em conversa com o tenente Berrucho. um homem de há
muito ligado à Cordoaria, e que encontrámos ciceronizando o seu sucessor naquela casa, ficou-nos o desejo
de regressar. Desta vez. no entanto, focámos o essencial. Pormenores, tais como datas célebres na vida da
Cordoaria, correspondência escrita com ela trocada por

CRECHE : DE PEQUENINO SE TORCE
O PEPINO
Sucedendo à Creche das Casas dos Pescadores,
fomos encontrar a creche dos filhos do pessoal da Cordoaria .
A Graça Jorge , a educadora responsável . cheia de
jovialidade e dotada de espírito de iniciativa, confessanos que gosta imenso da sua creche, das suas crianças,
e está plenamente identificada com o seu ambiente. Eta
é a .. única técnica a trabalhar sem técnicos» , como graciosamente afirmou. Uma vez por outra, tá lhe aparece
uma estagiária, oriunda da Escola de Educadoras, e que
é autorizada pela Direcção da Fábrica a fazer aqui p seu

nnlurarill: fingimento de fio em cones (folo do cap. -m. -g. AN Ruy TrinchtIiras).
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personalidades ilustres, oriunda do Paço Real ou de ministérios e outros acontecimentos, aguardarão uma próxima oportunidade para tornarmos a falar deste bicentenário edificio cuja vetustez é bem digna da nobreza da
área onde se encontra implantado, das mais enriquecidas de Lisboa no aspecto monumental e turístico -bem
perto está o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém,
o Monumento das Descobertas, o Palácio Presidencial ,
vários museus e Planetário e a muito frequentada FIL
(Feira Internacional de Lisboa).

Talvez a história da Cordoaria ainda dê, de novo,
muito que contar.
Um abraço ao comandante Elpídio, seu ilustre director, ao seccretário-tesoureiro, tenente José Figueiredo,
que durante um dia nos acompanhou nesta nossa reportagem, levou-nos a prometer voltar e, por isso, deles me
despedi, dizendo: «adeus, até ao meu regresso'·.

Defmar Barreiros,
capelão graduado em cap. -trago

Voz da Abita
CARTAS AO DIRECTOR
Dos nossos leitores e amigos
recebemos a seguinte correspondência:
Do " Pezinhos », cabo M, Lisboa, a seguinte carta:

Diz-se por aí que a palavra é de
ouro ... Pois é, mas a verdade é que
há muito boa gente que teima em negar o facto, usando e abusando dela,
como se fosse de ... ferro em bruto.
Na rádio, na televisão. na imprensa, etc., ouvem-se e It§em-se calinadas que até nos causam arrepios.
Eu próprio, apesar de ser homem de
letras grossas e dizer também muitas, apercebo-me perfeitamente
disso.
Não cito exemplos, não menciono nomes, mas apresento, como
imagem da habilidade que certas
pessoas têm para falar muito sem dizer nada, o que está escrito num fo lheto que casualmente me veio parar
às mãos e define perfeitamente a situação. Reza assim, sem tirar nem

pôr:

"o

POLíGONO.

«Há em todos os polígonos nesta
exposição a mesma (diametragem
ou grandeza) em equivalência relativa ao meio da unidade, adicionando
uma oitava da mesma unidade citada. Praticamente diz-se mais ou menos meia oitava. e, dada a reciprocidade dos factos é a mesma coisa,
por outros métodos acentue-se as
partes em si limitadas, e teremos o
polígono regular; a explicação seguinte é: os dois polígonos regula-
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res, suponhamos o (octógono e o
quadrado) sabemos de antemão que
a superfície do círculo interno exacto, corresponde aos lados formados
pelo supra citado polígono, que quer
dizer os lados do polígono prefaz a
tangente com o círculo interno, os
princípios de geometria normalmente assim é: mas em geometria ou há
princípios e fins, ou não há, derivado
do próprio Archimedes naturalmente, em si, dada a exposição e a seguinte conclue-se que os polígonos
absorvem o círculo inferno na tangente pelos lados: isto é concerteza
o método geométrico (prescindindo
do diâmetro dos vértices dos polígonos) sabe-se, que nos irregulares ou
imperfeitos, o círculo interno exacto
não prefaz a totalidade das tangentes em todos os lados laterais do polígono, mas sim parte deles; dado
isto procuraria-se saber a relatividade (da meia oitava) usada frequentemente em construções de serralharia é nisto o meu objectivo.
"Supõe-se que, a meia oitava em
relatividade com o meridiano do círculo e o polígono, prescinde das tangentes como já ficou explicado, o
diâmetro do círculo é relativo para os
dois lados do polígono (meio mais oitavo, oitavo menos meio).
"Exemplo

«81,25 - 25 - 6,25 = 50 medida do diâmetro do circulo
«50 + 25 + 6,25 = 81,25 diâmetro do lado do poligono
o que equivale a dizer mais meia e

uma oitava, ou um meio e um oitavo
menos, ou inda um oitavo que mais
quatro que tem o meio, prefaz princípios e fins dos polígonos em 6/8 (nas
Oitavas), nas centenas e nos milhares, equivale a 625, etc., etc.»

""

Sempre há cada coincidência ..
Imagine o leitor que depois de entregar esta carta na redacção da nossa
Revista, cheguei a casa, liguei o televisor e no écran surgiu um sujeito
bem parecido a falar sobre qualquer
coisa que eu, apesar de lhe dispensar muita atenção, não descortinei o
que era.
Estaria ele a falar há uns cinco
minutos quando o locutor lhe cortou
a palavra, dizendo ter chegado ~
tempo ao fim. O homem calou-se,
com um ar muito contrariado, e o locutor agradeceu a sua presença e resumiu o que se tinha dito acerca de
um caso que só então ouvi citar concretamente.
Eu não disse que há pessoas que
falam muitosem dizer nada?

""

E já agora, não resisto à tentação, mesmo que a história já tenha
sido contada na Revista, de a repetir.
Passou-se há bastantes anos, na ex-província ultramarina de Angola.
Certo dia o governador-geral
deslocou-se a uma cidade do interior, mandando juntar a população
no seu largo principal para fazer um
discurso patriótico e de política local.
A multidão de negros enchia
completamente o largo para o ouvir

mas havia, há sempre, alguns que
chegavam atrasados. Um destes,
indo o discurso já no fim, dirigiu-s8 a
um amigo, presente desde o inicio,
perguntando: «Então, que é que ele
disse?» Resposta pronta do outro:
«Até agora não disse nada.. . Só
falou».

o

Do cap.-ten. SG RF Diocleciano

R. Mata, Matosinhos, uma carta de
que extraímos :
Com os nossos melhores cumprimentos, tento dar uma possl vel
«achega», que poderia vir a servir
para esclarecer quem teria sido o autor da prosa que se encontra gravada
em vários troncos de árvore, em jardins da cidade de Lisboa.
Assim, poderei informar quanto
sei, e por ordem cronológica, dos
..acontecimentos ...
Quanto frequentámos a Escola
Primária, na nossa terra - Coruche
-, assistimos e tomámos parte, nas
então chamadas Festas da Árvore,
que consistiam na plantação de árvores pelos alunos, quer do sexo
masculino quer do feminino, acto
que era acompanhado pelo Hino da
Árvore, cantado por todos presentes,
e que culminava com uma sessAo
solene no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, onde alguns alunos recitavam poesias alusivas ao acto ou
pronunciavam discursos.
Tomámos parte na última dessas
festas, no dia 7 de Março de 1915,
dado que terminámos a instrução primária em Agosto desse ano. Depois
tiveram continuidade as referidas
Festas da Árvore e notámos pendurado numa palmeira, que fora plantada no largo fronteiro à Misericórdia,
um dfstico metálico, de dimensões
que eu calculo semelhantes às de
um bilhete postal, em que estavam
gravadas, sob a epígrafe Ao Viandante , as palavras cuja prosa, embora parecidas com as que a Revista
agora apresenta, segundo parece,
serflo algo diferentes! Evidentemente que, decorridos que são bastantes
dezenas de anos, e admitindo uma
falha da minha memória, não garanto a consisténcia das minhas dúvi-

das!I·.. )

o

De um anónimo (esclarecemos,
mais uma vez , que não costumamos
publicar nada sem a identificação do

autor), uma carta que , abrindo uma
excepção, transcrevemos :

CONvíVIOS

Sou ,. o-marinheiro FZ, anónimo, nascido muito longe do mar, no
interior de Portugal, mais precisamente na Beira Baixa.
Apesar de nascido longe do mar,
sempre senti uma grande admiração
por essa imensidão azul e, por consequéncia, desde sempre adoro a
Marinha.
Como se aproxima o Dia da Marinha, lembrei-me de enviar à Revista
querida dos marinheiros, um poema
dedicado ao mar, feito muitos anos
antes de virpara a Marinha.
Este poema é dedicado à Marinha, ao mar, aos marinheiros e à
",Revista da Armada» .
Não é um poema muito rico, mas
é imensamente sentido.
Do poema enviado , pedimos
desculpa ao autor por O não publicarmos na sua totalidade ; por absoluta
falia de espaço, extraímos:

Os marinheiros e familiares da
região de Alter do Chão vão reunir-se
numa festa de convivio , no dia 30 de
Agosto corrente, num motel daquela
vila alentejana .
As inscrições poderão ser feitas,
alé ao dia 20 de Agosto, para: sarg.-mor TF Serra Ezequiel, Rua Sociedade Farmacêutica, 23-3. 0 F - 1100
Lisboa (tel. 561 7 36 dos TLP oU
1063 da rede interna da Marinha) ou
Aníbal Marques Marmelo, Rua de
Santarém, 42 - 7440 Alter do Chão.

SÊ MEU AMOR
Que pena eu sinto
de não ternascido junto ao mar

o
Anlónio Gonçalves, Rua Diogo
da Fonseca, l-cIv. B - 6000 Castelo
Branco, que fez parte da guarnição
da fragata .. Diogo Gomes» que entre
1963 e 1965 cumpriu uma comissão
de serviço em Angola e na Guiné
apela aos seus antigos camaradas
para organizarem um convívio que
reúna os antigos membros daquela
guamição.

I···)
Quem me dera chegar àjane/a
e versorrir-meapraia,
que eu havia de vernela
uma moça de mini-saia.
Quem me dera ver a Lua
(redonda
brilharde noite na areia,
e verem cada onda
uma tentadora sereia.
Ah! como eu gostava
de com esse marfa/arl

(...)
Ah! seeu te pudesse transportar

-a ti, à tua praia, à tua areiapara a minha terra a voar
à luz da Lua cheia.
I··,)

N. R. -

N~o

nos mandem coisas anóni·

mas. NAo tenham vergonha 8 identlflquem·58.
cada um dá o que pode 8 "a mais nAo é abrigado... ~.

•••
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros

Agatha Christie
oderão alguns leitores da Revista achar estranho que,
depois de terem figurado nesta galeria 39 autores, desses
de quem se fa la nas Histórias da Literatura c nas aulas
dos cursos de letras, aqui surja agora o nome de uma
«simples» escritora de romances policiais. Mas também nas letras, como sucede no teatro c na música , o género dito «ligeiro»,
por oposição ao dilO«sé ri?», pode atingir dimensão capaz de eliminar esse preconceito. E o caso dessa mulher, a quem chamaram «a rainha do crime», c que sem ter cometido nenhum viveu
longos anos a imaginar suas inquietantes histórias , c com elas
conquistou milhões de leitores, torna ndo-se um caso assombrosoe único.
Agatha Mary Claris5a ChriSlie nasceu em Torquay , no Devonshire, a 15 de Setembro de 1890, filha de mãe inglesa e pai
ame ricano. As suas primeiras vocações, ambas malogradas, foram a de ser pianista e cantora de ópera. Casada com um oficial
da marinha, tomou dele, em substituição do apelido de soltei ra
(Miller), o nome de Christie, com que se iria tornar mundialmente famosa_ E contudo não foram fáceis as diligências para
se revelar: .. O Misterioso Caso de Styics», seu primeiro livro,
só veio a alcançar o grande êxito de livraria que teve, depois de
recusado por vários editores, até ser finalmente publicado, em
1920_ A partir daí continuaria, pelos anos fora, o triunfo de uma
escritora que comemorou os 80 anos com o seu 80. 0 livro, «The
Passenger to Frankfurt».
O sucesso extraordinário de Agatha Christie, na senda do romance policial, não assentou nunca nos primores do estilo literário nem na análise psicológiea dos personagens- mas na imaginação fértil, servida por uma capacidade narrativa de estilo acessível, que estiveram na raiz da divulgação da sua obra, em que
com mais de 80 livros, traduzidos em 103 idiomas, atingiu a cifra
fabulosa de 350 milhões de exempla res vendidos.
Das personagens dos romances policiais da Agatha Christie,
tornaram-se mundialmente famosas a da velha soltei rona Miss
Marple, e a do detective Hercule Poirol, cuja carreira só pouco
antes da sua morte a escritora se resolveu a termi nar. com a publicação, em 1975, do livro q~e há trinta anos guardava já escrito, .,Poirot's Last Case .. ( .. O Ultimo Caso de Poirob).
Mas não foi apenas através dos livros que Agatha Christie
alcançou um invulgar renome: para além da fama ac rescentada
pelos diversos filmes de êxito, produzidos a partir da sua obra
(como .. Chamada para a Morte», "Crime no ExpressodoOriente» e .. Morte no Nilo»), a escritora britância dedicou-se também
ao teatro - onde, para avaliar o seu sucesso, basta citar aquilo
que, de entre as 20 peças que escreveu, aconteceu com duas delas: .. Witness for the Prosecution» (<<Testemunha de Acusação») foi distinguida em 1955 com o Prémio do Círculo dos Críticos de Arte dos Estados Unidos, sendo os seus direitos cinematogrMicos adquiridos por 325 mil dólares: e a peça ..The Mousetrap .. (<<A Ratoeira .. ), estreada no Ambassador's Theatre, em
Londres, a 25 de Novembro de 1952, logrou um palmarés nunca
an tes alcançado na história do teatro de todo o mundo. pois
mantém-se ainda hoje em cartaz. com 34 anos consecutivos de
representações. além de ter entretanto subido à cena em teatros
de mais de 40 países,
Sob o pseudónimo de Mary Westmacott, Agatha escreveu
ainda um livro de poemas e histó rias para crianças, e seis romances de amor; e foi autora, fora do terreno da ficção, das impres-

Pelo cap.-frag. Cristó l'ão Moreira
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sõcs sobre as expediçõcs do seu segundo marido, o arqueólogo
e professor universitário Max Mallowen. cujas pcsquisas na Síria ela acompanhou.
Agatha Chrislie COnlava 85 anos quando morreu cm Wallingford (Oxford), a 12 de 1aneirode 1976. Era membro da Real
Sociedade de Leitura; a Universidade de Exeter concedera-lhe
um grau honorífico cm Lctr:ts: recebera, pelo conjunto da sua
obra. o título de Dama do Império Britânico; e a sua efígie figurava, entre as personalidades famosas, no Museu das Figuras de
Cera, cm Londres. Mas a sua fama ultrapassava Iodas essas distinções. continuava-se nos milhões de leitores que por todo O
planeta mantêm vivo o nome de Agalha Christie.
Para a nossa antologia fomos buscar umas passagens do livro
cuja acção decorre a bordo dc um vapor navegando no Nilo, e
que por sinal é um dos títulos mais famosos da autora: «Morte
no Nilo». Deslocado do seu lugar próprio no enredo, um trecho
de Agatha Christie aparece necessariamente desprovido do en·
canto do mistério em que os livros da escritora inglesa têm ocon·
dão de colocar os leitores. Além de que quisemos respeitar, na
escol ha das passagens. a velha técnica do romance policial. de
não desvendar o fim. Mas resta apesar de tudo a exemplificação
dessa linguagem. fluente e simples. de que uma dama de olhos
azuis se serviu para mostrar ao mundo, através da venda de tantos
milhões dos seus livros. que por uma vez não foi verdadeiro
aquele ditado de que ..o crime nãocompensa ......

De «MORTE NO

NILO ~

Dez minulos depois chegavam ao cais,
Ollde eSlava atracado o S. S. Karnak. As
duas Ollerboumes já se encontravam Q

bordo.
O Karnak era menor do q14t! o Papyrus
ou o Lotus, lIavios da Primei,o Catarata,
grandes demais para passar pelos canais
do represa de Assuan. Os passageiros subiram para bordo, indo fogo procurar as
suas acomodações. Como o navio não eslava cheio, mui/os ti/lham cabines 110 tom·
bodilho de passeio. Toda a parle fronteira

desse tombadi/ho era ocupado por um salão erwidraçado, onde os passogeiros podiam sefllar-se pafo admirar o rio. No

tombadilho de baixo, ficava Q sala de
fumo e o pequeno salão, e no lombadilho
inferior a saIu de jantar.
Deixando as mafas na cabine, Poiror
voltou ao lombadilho, para apreciar Q partida, indo reU/lir-si! a Rosali#!, qUi! i!stava
debruçada na amurada.
- Emão vamos para a Núbia! Estã
comell/e, madcmoisellc'!
A jovem respirou profundamente e
respondeu:
- Estou, sim; lenho a impressão di!
que estamos agora realmenli! longe de
ludo.
Fez um gesto com a mão, mostrando o
rio nafreme deles. EspectlÍculo em que havia qualquer coisa de selvagem: o lençol de
4g/la; os ri!eifes sem vi!getação que desciam até d margem; aqui e ali, a.t ruínas d#!
uma caso abandonado. O un4rio linha
um encanto melancólico, sinistro, mesmo.
- Long#! das criaturas - acrescentO/I
Rosalie.
- A mio ser dos companh#!iros de viag#!m, madCffioi.sellc'!
Ela i!ncolheu os ombros, dizendo:
- H4 qualquer coisa ni!ste pais que me
foz ficar ... m4. Tudo o que ferve dentro de
mim parece virã tono ... Tudo Ião mal distribuído, fão illjuslO .. .
~Ser4? A gentil não podi! julgar pelas
aparências.
Rosalii!murmurou:
~ Veja as mães de algumas pessoas ..
e veja a minha. Para ela, não exisle outro
deus a não sero Sexo, e Solomé Oflerbourne i o seu profeto! - Interrompeu-se. E
depois:
- Tolvez #!u não devesse ter dito isto.
Poirot fez um gesto com ambos as
mãos.
- Por que não? Estou Iwbiwado a ouvir muita coisa. Se, como diz, es/4fervendo por d#!ntro -como gelâa no fogo -eh
bien, deixe qU#! a #!spuma v#!nha d superfIcie, para que a gente possa também /irá-Ia
com uma colher! - Poirot fez um gesto,
de quem a/irava qualquer coisa ao rio e
acrescentou:
- Pronto, já se foi!
Rosalii! /1(10 ptJde deixar de sorrir.
- Que homem extraordinário é o senllOr! - murmurou. De repenU: contraiu-se e exclamou: - Olhe quem está aqui!
Mrs. Doyle eo marjdo! Eu não tinha a menor ideia que também jam fazer esta viagem.
Linnet acabara de sair de lima cabine
qlle ficava no porte central do tombadilho

e Simon vinha logo atrãs dela. Poirot teve
um leve sobressalto ao vê-Ia apartc#!f Ião bela, tão senhora d#! si. AtiWde arrogante, feliz. Simon também parecia outra
pessoa. A boca rasgal'a-se-Ille num sorriso
e parecia um colegial satisfeito.
- Q/te maravilha! - disse, inclinando-se também na amurada. - Acho que
I'OU gostar muitíssimo da viagem; e voci,
Linnel? Não U lem impressão alguma de
viagem de IIIrismo - parece que vamos
conhecera coração do Egipto .
Linnel respondeu vivameme:
- Tem ra zão. t Ião ... seh'agem, se é
quemeexprimobem.
Ao dizer is/o, passou a mão pelo b raço
de Simon, e ele aper/ou-Iha carinhosamente.
- Estamos a largar, Lin.
Reolmente o navio afastava-s#! do cais.
Tinho começado a viagem de sete dias até li segunda Catara/a e de novo de valIa
aollo/el.
A/rás deles, ecoou uma gargalhada
cristalina. Linnel deu uma súbita reviravolta. Jacqueline de Bel/efo" eSlava ali,
tendo na rosto uma expressão zombeteira.
- OM, Linnet; não penseí que viesse
encomr4-la aqui. Julguei Ii-Ia ouvido dizer que ia ficar mois dez dias em Assuan.
Que surpresa.
- Você lião ... não ... - balbuciou
Linnet. Depois, conseguindo um sorriso
convencional: - Nem eu Ião pouco esperava vê·IQ.
-Não?
Jacqueline afusIOlI-se para o aI/Iro
lado do navio. A mão de Linnel apertara
com força o braço domQrido.
-Simon ... Simon ...
A expressão de prozerdesaparecera da
fISionomia de Doyle. Via-se que estava furioso. Fecllou os punhos, apesar do esforço quefazia para se dominar.
Os dois afastaram-se dali. Embora
não volfasse a cabeça, PoirOl percebeu algumas palavras soltas.
- ... Fugir ... impossível ... poderiQmos ..
E depois, mais alia, a voz de Doyle,
desesperada, mas decidida:
- Não podemos fugir Q vidQ inteira, Unnel; QgorQ, remos que s#!guir PQra
diQnle.
Algumas horas mQis /Qrde. Anoi/ecera.
Poirot esrava sentado no salão envidraçQdo, admirondo O panoramo. O Karnak
passava por uma gargamo do rio. Os recifes desciam com uma espéci#! de ferocidQde até às ãguas que corriam ellfre eles.
Estavam agora lia Nlíbia.
Poirotouviu um mído..
Linner Doyle QPQreceu Q seu IQdo.
Cruzavo e di!scruzavo as mãos e Poirot estranhou-lhe o expressão do rOSlO; d#! criança assustadQ e perplexa. Foi ela a primeira
afolar:
- Mr. Pairar, estou com medo ... com
medo de rudo. Nunca me senti assim. Esles rt!cifes selvQgens, sombrios, nus ..
Para onde vamos? Que voi acomeur? Tenho medo, repito. TodQ a glmte me odeia,

não sei por quê ... fui sempre amável, tenho procurado ajudar os OIuros ... e no entall/O muita geme me odeia. Excepllwndo
Simon, e.slOu cercoda de inimigos. 1I0rr(vel saber que hú quem lias deteste.
- Mas que significa lIIdo isso, madame'!
- Nervos, fall·ez.. mas lenho a impressão do perigo ... perigo ã minha ~'olta.
LallçO/I um r4pido olhar por sobre o
ombro, depois disse bmscamellle:
- Como irú acabar lUdo isto? Estamos
pruos aqui. Numa ratoeira. Não há saída
nenlluma. Temos que cominuar. EIl ...
não sei onde eSlOu.
Linllet sentou-se nllma cadeira a se/I
lado. POifOLfilol/-a gravemente, temia nos
olllos III/UI expre.fsiio compassiva.
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Hercule PoirOI acabava de tirar a espuma do roslO recém-barbeado, quamlo ouvil/ uma pancada lia porta. Quase que
imediatameme Race elltroll sem cerimónitl
alguma.
- O seu inslilllO não o ellganou. Aconleuu! - diss#! ele ao tletecril'e.
Pairai endireitol/-.fe e perguntou bmscameme:
-Acomeceu o ql/ê?
- Linnel Doyle morreu; lel'OI I I/III lira
na cabeç(1ontem ti noile.
Pairar ficolI uns minwos em silêncio.
D/lus unas apareceram vh'amente diante
dos seus olhos ... Uma jovem. em ASSIIQ/I,
diundo em 10//1 ofegante: .. Goslflria de
lhe encosrar o revólver ti cabeça e premir
o galilho .•. ~ E OIura. mais rece/lle. ( I //lesma voz dizendo: *A gente seme que lião
pode cO/ltimwr .. q/te qualquer coisa I'ai
estalar ... E aquela f/lgidia expressão de s/jplica /10 olhar. Que acomecera com ele,
qlle mio respolldera ao ape/o? ESlivera
cego. surtia, imbecilizado. com aquela
vOlllatle de dormir.
Rau COll/illUOlI:
- Como te/lho urfa posição oficial,
matUtaram-me cham/lr, entregam/o-me o
caso. O "avio devitl parlir daqui a meia
hora, mas só partirá com ordem minlla.
Há, IIaluralmente, /I possibilidade de o assassino ler vindo de terra.
Poirot saclldill negativameme a cabeça. Roce pareceu cOllcordarcom ele.
- Tem razão. A hipótese del'e ser
afastalla. Bom, me/I /lmigo. aSSIlIl/(/ acamal/do. Você emellde mais do qlle eu do
asSUIlfO.
Poirol. que se veslira com gralldt: rapidez, vollOu-se para o amigo. Iliumlo:
- ESfOU ãs sllQsordells.
Saíram para o 10mbmlilllO.
- Bessnef já del'e eSlar lá - disse Race. - Mandei·o chamar ill/edil/mmellle.
Havia, no //lIdo. quatro cabines l/e
IIIXO, com casa lle banho. Das lillOS (I bombordo. uma era oCllpada por BeS.vlIl'r. /I
outra por A/I(lre'" Pellnington. A t'Jlibo(·
lia. a primeira era de Miss Van Sclmyle( I'
a segllime de U/mel Doyle. A de Simon fi·
cara cOllfígua o esta.
Um criado milito pll/ido e lIt'rI·oso. do
1(1(10 lle fora da cabine de Linllel. abrÍlI a
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porta para os dois IIomenselllrarem. BesslIer eSlava debruçado sobre a cama, mas
erguell a cabeçu e grllllllill quando os viII
c/regar.
- Que 1I0S diz, Dr. Bessller, desle lI egócio? -pergwrlOlI Rou.
a médico coçou com ar pel/sO/il'o
queixo ainda IIáo barbeado.
- Ach! Elo levolI 11m liro à (1IIeima.
-rorlpa. Veja ... aqlli ... por cima da ore·
flUI •.. ollde a bala ellfrou. Uma bala lIIuilO
pequemr, (Ie calibre 22, diria eu.
revólIIer quase el/costado li cabeço ... Vej(l. o
pele eSlá clramrlScada.
De IIOVO, e com /ris/ezo, Pairo/ se lembrou das palavras que Ollvira em Assumr.
Bessl/er comilmoll:
- Ela tS/ava a dormir.. Não hOllvt
Irl/O ... O assassino efllrou 110 escllro e InU/ou-a, sem q/le ela livts:'õe percebido coisa
alguma.
- Ah! Non! - Exclamou PoirO/. selllilldo·se ullrajO(lo 110 sell sellso psicológico. (lacquelillt de Bellefor/, de rellólver
em prmho. ellfrando sorrateiramenle
III/ma cabine às escuras.. Não, islO lIào
eSlalla .. cerIO
Bessller {tlOrl'o alravé.f das gros.vas lell'
les tios óculos e declarou:
- Mas garm!fo-fhe lJue foi o qrle aconlecerl.
- Sim, sim . Não eSlava a pellsar lia
que me llisse. Não ql/is COlllratlizê·lo.
Bessner deixou escapar 11m grunhido
de salisfação.
Pairai adümlOu-se. Lilmel Doyle es/a1'(1 deitado de fatia, em posição IUltuf//1 e
cafma. Mas, flcima tio aI/vida IUlllia um
pequello orificio, e 11m c{rwlo de sal/grle
seco à vol/u dele.
O de/eclil'e sacudiu Iris/emellte a ca~
ça. Nis/o, sell olhar fixorl-se na parede.
l/eixando escapar uma exclamação de espal//o.
A brallcrlra da parede eslava macufadll
l10r lima gramle lelra 1 /mçO(/a com 11111 Iiquitlo escuro.

°
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Fallllrorp abatlou o cabeça.
- Não vi nil/gr/ém qllam/o saí parti o
IOmbadiflro, pouco afiles de ser titulo o
tiro.
- AI!, IIrlIS O sl'I/hor saiu pela por/a a
eSlibortlo.
- Sim, do mesmo lado da minha ca·
billa.
- EI//ão Ilda /I'';ll IIislO lima pessoa
(/Ul' eslil'eue a espillr pelos IIillros tllI porta
II bombordo?
- Não - cOI/fe.uO// o rapaz.
- Alguém mI/is o/ll'irl (I detOlll/çrio, II
//Iio ser o crimlo lIlíbio?
- QlleerHuibfl. nua.
Depois III' rlmll lU'qruma pmulI. Fal/ ·
/lrorp cOlltillllOU:
- Lembro·me ligara lle l/III' as jll/Jeftls
/inhum sillo fedll/dlu. porque Miss VIIII
Sdluyfer selllifit I/l/W correllll' de ar, ao
princípio dll /lOil/'. As IJOrras giratórias
IIImbêm e.fllll'llllr feclrudas. Drll'ido que ti
tle/ollllção pmles.ve .ur oUl"Ído. Teria SO(/·
do apella.r COlIJO eSllllo de uma ro/ll(l ao
Slll/or.
- Alé agora nil/Xllém parece ler oUl'i·

°
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do o segrll/do lira - aquele que mO/ali
Mrs. Doyle -comelllorl Race.
- Logo Iro/aremos disso - disse "oiroto - Por enqrramo quero concentrar-me
em Madcrnoiscl1e til' Belleforl. Precisamos de il/lerrogar Miss Bowers. Mas ames
de sairem - com um geslo detelle Cornélia
e Fal//horp - desejo qlle ne dêem cerlas in formações sobre as Sllas peuoos. Assim
não será necessário chamá-los lIovomeme.
Primeiro, o sel/hor: o .veu I/ome, complela?
-lames Leclldale FOII/horp .
.
- EI/tlereço?
- GlasllJore House, Marke/ Domring101/, Nonhamplollshire.
-Profissão?
-SOl/advogado.
- As suas raz6es para IIisilllr tSle pa(s?
Houve //Ina pal/sa. Pela primeira IIez,
o impassillel FOIl/horp pareceu desconcertado. Disse, fil/ofmenle, quase balbuciando:
- Ummm ... por prazer.
- Ah, - exclamou Poiro/. - De férias, hem, defirias?
-Ummm ... sim.
- MllilO bem, Mr. Fan/horp. Qrleira
dar-me um resulllO dos sells actos, depois
dos acolllecimelllOs que acaba de expor.
- Fui imetliatamente para a coma.
-A qrlehoras?
- Logo depois da meia-noite.
- A sua cabine é a 22, a estibordo, a
mais próxima dosaMo?
- Exaclllmellle.
- Mais uma pergullla. Ouviu ofgullla
coisa ... seja o quefor, depois de se retirar?
Famhorp pareceu refleclir.
- Dei/ei·me imedia/ameme. Creio ler
ollllido o ruído de 11m baque I/a água, enqual/Ia ia a pegar IIOSOIIO.
-Oullill? Peno?
Famltorp llbanou a cabeça.
- Fr/J/lcamellte, lião o poSSO dizer. Erl
eSlall" meio adormecido.
- E. o lJlle lIoras dellia ler sido isso?
- A uma Irar/I. mais ou menos. Francamen/e. não posso precisar.
- Mllilo agradecido, /.1r. Famlwrp .
Nãoquero lIIais nada.
PoirO/I·oltol/·se para Camélia.
- E agora. Miss Robso/1. o serl I/ome
todo?
- Camélia RUI". O meu elldere~'o é:
The Reli HOII.re. BellfieM, Comrec/icu/.
- POrlJlle veio 110 Egipto?
- Minha prima Marie, Miss Van
Schl/yler, cOIII'idou·me para "ir em slla
companhia.
- l á cOllhecia Mrs. Doyle, al//es de a
el/COlllrar lIe.rla IIiagem?
- Não, lião COl/lrecia.
- Qlle fez ali/em à /loile?
- Fui imetliatumellfe para a call/a, llepois de ler ajudado o métlico a /m/or da
pemado Mr. Doyle.
-A sllacabilleé... ?
-4/, o bombordo-pegada à de ,.,'iss
de Bellefor/.
- Or/virl olgl/l1/(/ coisa?
-NMla, /lbsolutamcmellatlll.
- Ne//lrrmr baque?
- Não. Nem poderia olll'ir. pois do
m('u lado IIIlI'io eSla encostado à lIIargemo
Pairo/ il/dinou a cabeça.
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- Mui/o agradecido, Miss Robsoll.
Talvez pOSSl1agora fazer.me a gelltileza de
me mal/dar Miss Bowers.
Depois til' Cornélia e Fal//horp safrem,
Race voltou-se para Poiral:
- Parece claro. A lião ser que as /rês
Itstemwrhas illdepelldemes eSlejam a melllir, lacquelille de Bellefort lião potleria ter
reallido aql/tla arma. Mas alguém a apa·
I/horl. E alguém presenciou a ce/lU. E aI·
guém foi bas/ame itliola para escreller a 11'/rall/apare(/e .
allllirl-se lima pOllcada na parlO e Miss
Bowersaporecell.
A enfermeiro semOll-se com a cafma e
correcção habiluais. Respondeu as pergumas de Poirot, diundo-Ihe o "ame. en·
dereço, profissão e acresceflla"do:
- Es/ou ao serlliço de Miss Vali
Schl/yler há mais de dois anos.
- A saúde tlessa senhora é realmellle
tlelicatla?
- Não. não posso dizer que seja - tlec/arou Miss Bowers.
- lá lião é mlli/o 1/0110. e é lIervosa
qual/to à srla saúde, de modo que gosla til'
ler sempre lili/a enfermeira a srla lado.
Mas lIIio tem nenlruma moléSlia gralle.
Gos/{/ Ile ur j'ervjda, e eslá dispas/a a pagar p{/fa isso.
POirOI pareceu compreellder.
- DUI'i diurque Miss Robson foi clramá-faOl//em, atloi/e. Miss Bowers?
-Foi,sim.
- Pode l/iur-me exactamel/le o que
ocol/teceu?
- Pai.\" lião! Miss Rob.volI COII/Oll- me
reswnidamcllle a cella do salão e eu acampaI/hei-a. Encontrei Miss de Bellefor/III/m
estado de grallde excitação.
- Fez alguma ameaça comra Mrs.
Doyle?
- Não, Iloda desse génem. Parecia /0moda de mórbido arrependimenlo. Til/Ira
bebido milito, pelo que me pareceu, e estava a sell/ir a rcacção. Achei q/le "ão l/ellÍ(t
ficar SOZiIlJIIl; dei-lhe IImll il/jecção III'
morfina e passei a lIoi/ea sell latia.
- Agora. Miss Bo ....ers, quero que me
;esponda frallcamell/e: Miss Belleforl sairl
dacabille?
- Não, náosaiu.
- E a senhora?
- Fiquei com ela até hoje de manhd.
- Tem li cerleza absol/lfa?
-Absolrllll.
-Agrellecido. Miss Bowers.
Depois de a enfermeira sair os llois 1/0IIIel/S emreollraram-se.
Jacqrlelil/e tle Bel/efort eS/(l1'U absolu·
/omente inoceme. Quem leria assassillado
Limre/ Doyle?
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ogesto étudoll.
uma viagem de adaptação de
aspirantes a «Sagres» velha
tocou em Casablanca, onde
demorou uns quantos dias.
O navio fundeara a meio do porto, e logo à chegada começaram a
surgir a bordo uns Quantos indígenas
na tentativa de prestar serviços e
vender artigos tipicos da terra.
Naquele tempo não havia lavandaria a bordo e o recurso a lavadeiras de terra era procedimento habituaI. Entre os que se propunham à lavagem da roupa um havia que , por
ter sido tripulante de uma traineira
portuguesa que pescara nas costas
de Marrocos, sabia meia dúzia de
palavras da nossa língua. E foi esta
particularidade que levou a guarnição a dar-lhe preferência, entre vários que disputavam entre si o privilégio da escolha. Como de uso, foi -lhe
a roupa entregue em volumes separados, cuidadosamente individualizados com os nomes do pessoal e a
relação do número e espécie das peças necessitadas de lavagem.
Nos dias seguintes mais chegados nova roupa lhe foi entregue, na
vulgarização que entretanto se fora
fazendo a bordo dos seus préstimos.
Sucedeu , no entanto, que da roupa
levada para terra nenhuma vinha ele
devolvendo. E à medida que o tempo
passava começaram a surgir preocupações.
O árabe, quando instado, prometia, na sua algaraviada, que a roupa
viria muito a tempo, antes do navio
partir. O certo é que, já na véspera da
largada , nem uma sô peça devolvera. Foi o imediato alertado, no receio
fundado de que alguma medida se
impusesse a tempo, nâo lasse o
caso de a roupa se perder.
Fardas, camisas, lenços, meias,
camisolas - tudo lhe fora confiado
numa boa fé que, lace às circunstâncias, começava agora a vacilar. Já
alguns, mais exaltados , recorriam a
ameaças , que o lavadeira aguentava
calmamente, na certeza aparente de
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que seria fiel aos compromissos assumidos.
No dia da partida, faltava apenas
uma hora para tocar à faina, o árabe
não aparecera ainda , e nem uma s6
peça de roupa lavada havia sido entregue. Já o imediato pensava numa
diligência policial de última hora
quando, finalmente, surgiu ao portaló o lavadeira que desembarcou do
bote , em que sempre se deslocava,
sucessivos volumes de roupa que
depositou no convés e que, em seguida , desatou à pressa. Mas o que
lhe fora entregue devidamente etiquetado, era agora um SÓ montão de
roupa em que, anonimamente , se

misturavam as peças de uns e outros , numa identificação impossível.
O imediato mandou aviso para
que oficiais, sargentos e praças viessem ao convés e escolhessem o que
lhes pertencia.
Foi uma pesquisa demorada que não chegou ao fim.
Um remexia, aqui e além, na procura da meia que faltava para completar o par. Outro arrebatava uma
camisa, na convicção de ser sua ,
para logo a devolver, ao constatar
que se enganara. Mais um , ainda,
desesperava na procura das calças
brancas de uma farda de que sô recolhera o dôlman . Já duas praças
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disputavam, entre si, a posse de uma
camisola. Um sargento, cansado de
revolver o monte, garantia que lhe
faltava uma farda de cotim. Outro
protestava ao verificar que umas
cuecas novas voltavam esfaceladas.
E um oficial, de cabeça perdida, não
atinava com a única capa branca de
boné decente que tinha para os grandesdias.
O pior é que todos estes contratempos - e muitos outros - coexistiam no tempo, numa confusão babélica indescritível.
Quando soou o toque claro do
clarim para os postos de faina, ainda
o monte da roupa se não tinha desvanecido inteiramente do convés. Alguns tinham desistido da procura,
outros não levantaram peças deterioradas pelos maus tratos da lavagem.
O imediato já tinha deliberado, na
altura, que ninguém pagasse ao lavadeira. Os prejuízos causados, e o

descuido do seu proceder, eram merecedores de castigo.
O árabe é que não se conformava - e teimava em receber. Com o
navio prestes a largar, teve de ser
empurrado pelo portaló fora e obrigado a embarcar no bote que amarrara
embaixo.
A .. Sagres», lentamente, foi engolindo a amarra. E, uma vez liberta
da prisão que a cingia ao ancoradouro, começou a deslizar suavemente
para a saída do porto.
O lavadeira, que se mantivera
nas proximidades, em pé, na embarcação, olhava sobranceiro o navio.
A guarnição, em postos de faina,
mirava-o um tanto divertida, apesar
dos danos que sofrera. E foi quando
o árabe, de repente, virado bem de
frente para o navio, desatou a fazer
.. as armas de S. Francisco» numa
cadência acelerada.
Mas a .. Sagres» começara a distanciar-se devagar. E o lavadeira,

empunhando febrilmente os remos,
impulsionou o bote com rapidez, de
modo a ganhar seguimento bastante
a não deixar afastar o navio. E de
novo, pousando os remos e Elrguen·
do-se, retomou com raiva o cruzar
rítmico dos dois braços com os punhos fechados. Duas ou três vezes
repetiu a manobra.
O andamento da "Sagres» acabou inevitavelmente por o deixar
para trás.
Da ponte, os binóculos dos oficiais vislumbraram ainda, de longe e
por uma última vez, o perfil do lavadeira destacando-se, erguido, sobre
a embarcação, no protesto dos seus
gestos, agora mais espaçados ..
... O árabe sabia, seguramente,
que aquela linguagem era bem co°
nhecida dos portugueses ...

Silva Braga.
v/sIm.

Notícias Pessoais
EM DESTAQUE
Física da Armada , foi premiado pela
sua actuação como atirador de pisto!a
livre e de ar com primido. Naquele
ano sagrou-se ve ncedor, nas especialidades referidas, do Campeonato
dos Países Latinos e fez parte da equipa portuguesa que ganhou esta competição, tendo inclusivamente batido
os respectivos records nacionais.
A medalha olímpica Nobre Guedes foi instituída pelo COP há 33 anos
para galardoa r atlelas amadores em
evidência, não podendo ser atribuída
mais de uma vez ao mesmo praticante.
A «RA» felicita este camarada
pela dist inção recebida .
A medalha olímpica Nobre Gue·
des, com que o Comité Olímpico Português (COP) distingue o mel hor
atleta amador do ano, loi atribuída ao
cap.-te n. Mário Manuel da Fonseca
A lvare nga Rua pela sua actividade
como atirador na temporada de 1985.
O comandan te Alvarenga Rua.
que representa o Centrode Educação
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CASAMENTOS

Temos o praur de al/llnciar o matrimónio dos segll il/tes camaradas,
aos quais desejamos as maiores felicidades:
J.°-sarg. E RA Arnaldo dos San-

tos Sebastião com D. Maria da Con·
ceição Garcia, em 11-6-86 . Cabo FZ
128169, José Leonel Veiga com
D . Maria Graça Figueira de O rnelas,
em 21-4-86 • 1.°-mar. CM 229980,
Fernando Agostinho Gonçalves Rodrigues Nunes com D. Fátima Angelina Rodrigues Português, em 3-5-86 .
I ...·mar. FZ 774784, José António da
Silva Bentes com D.Susana Carla
Mart ins Moreira , em 22-3-86 • 2.°_
-mar. V 2 10284, Óscar José Lima dos
Santos com D. Josefina Maria Dias
Duarte , em 11·5-86 • 2. 0 _mar. FZ
748884, António Martinho Vasconcelos Ferraz com D.Maria Manuela
Ferreira Cardoso, em 5-4-86 • 2.°.
-mar. FZ 753184, Agostinho José da
Costa Coe lho com D. Madalena Maria da Si lva Lima , em 29-3-86 • 2.°_
-gr. SIC 726985, Perreito Eduardo
Martins da Costa com D. Maria Celeste Vieira Magalhães , em 4-5-86.

***********

PASSAGENS À RESERVAI
'APOSENTAÇÓES
Cap.-m.-g. António Luís de Carvalho Moitinho de Almeida, em 11-6-86 • Cap.-m.-g. José Manuel Afonso, em 20-2-86 • Cap.-ten . AN Fer-

nando de AJmeida Cavaco, em 28-5-86
• I."-Ien. Fernando Moreira Pereira
em 12-2-86 • l."-ten. OT Antónj~
Paulo Sacadura , em 31-1-86 • 1.0.
-ten. OT João de Matos Lourenço, em
31-1-86 • I.°-ten. OTS José Inocêncio de Oliveira Belo, em 30-5-86 •
I.°-ten. 5G Hugo Manuel Guerrei ro
Carrega, em 31-5-86 • l.°-ten. SG
Antero da Cruz Barreira, em 8-2-86
• I.°-ten. SG Américo Cardoso , em

28-2-86.
Sarg.-mor R João de Miranda _
Sarg.-chefe TF João Cerdeira Gil.
Sarg.-aj. CE Vital Tertuliano Baptista - Sa rg.-aj. SE Manuel de Almeida
Guerreiro - Sarg-aj. CE Fernando
de Magalhães Fernandes _ Sarg.-aj.
MO Fe liz Tapada dos Santos Serra _
I.o-sarg. CE João Hélio Correia de
Amorim Torres _ I.o-sarg. ETA
João de Sousa Borralho _ I.o-sarg.
CE Manuel Gomes _ l.°-sarg. FZ
António Luís Teixeira , em Junho
de 86.
Cabo TFH 549759, Manuel Ferreira dos Santos , em Junhode86.
Inspector do OPMM César dos
Anjos Leite, em Junho de 86.

***********
FALECIMENTOS
É com desgosto que participamos
o falecimemo dos seguintes camaradas, a cujas fammas apresel/tamos
sentidas condolências:

V/alm. RF Luís de Noronha Oliveira Andrade, em 31-5-86 _ I. °-ten.
SG RF Mário Augusto Macedo, em
20-6-86 _ Sarg.-aj. A RF Mário
Eduardo Alves Lopes, em 12-6-86 _
l.°-sarg. MO Manuel João da Silva
Francisco, em 3-6-86 _ l.°-sarg. CE
AntónioJosé Rosado Leal , em 7-6-86
- I.°-sarg. A RA Manuel Pereira
Barbosa, em 26-5-86 _ 2. o-sarg. CM
RF José da Silva Barrau, em 16-5-86
- Cabo TFD RF 274228, António
Cerqueira, em 8-1-86 _ Cabo aux.
RA 249839, Manuel Maria Gonçalves Andrade, em 12-6-86 _ l.°-mar.

M RF 303427, Manuel Rolo , em 7-5-86 - 1.°-mar. TFD RF João Augusto
dos Santos, em 3-6-86 _ Cabo da ponte do OPMM, apos., Francisco Neves, em 10-6-86 _ Operário de 2." cl.,
jardineiro, do OPCM Dionísio AnIónio Arranhado, em 13-6-86.

***********
VÁRIAS
Foram recememerlle empossados
cargos indicados os seguimes oficiais, aos quais desejamos os maiores
êxitos no deJempenho das novas funções:
'lOS

Cap.-frag. Pedro Manuel Correia
do Amaral e Adriano Manuel de Sousa Beça Gil, comandantes dos TU
443.0.3 e TG 443.0.1 > respectivamente _ Cap.-ten. Henrique Alexandre
Machado da Silva Fonseca, comandante do NRP «Afonso Cerquei ra».

Aos camaradas indicados, agraciados com as condecorações mencionadas, apresentamos as nOJsas felicitações:
V/alm. Paulo Joaquim da Costa
Teixeira, c/alm. Artur Aurélio Teixeira Rodrigues Consolado e c/alm .
AN Hum berto Lola dos Reis, cap.-m.-g. António Gomes da Silva, José
Luís Pinto Gomes Teixeira , Horácio
Gata Metelode Nápoles, João Geraldes Freire, Raul Trincalhetas Janes
Semedo, Luís de Sá Machado Rebelo
e Rui Vasco de VasconceloseSá Vaz ,
cap.-m.-g. ECN António Balcão Fernandes Reis, cap. -m .-g. MN Jaime
Est rela Pinheiro, José Manuel Ângelo Moreira e Luís Borges de Sousa e
cap.-m.-g. EMO António do Sacramento Miguez Chagas, medalha de
Mérito Militarde I. a classe.
Cap.-frag. José Luís Correia Bessa Pacheco e António Luciano de Sá
Homem de Gouveia, medalha militar
de prata de Serviços Distintos.
Cap.-frag. José Manuel Rodrigues de Olveira Costa, João Manuel
Velho da Si lva Dias, Hermenegildo
Duarte Lourenço e Jaime Martins
Montalvão e Silva, cap.-frag. EMO
Fernando António Lorena da Costa
Freire e Silvino Aniceto Pinto , cap.-frag. AN José Ferreira Brito, cap.-frag. EM António Manuel Machado

dos Santos Reta , cap.-frag. SE Joaquim Gomes de Moura , cap.-ten.
José Joaquim Casado Parreira , José
Manuel Fernandes de Barros Braz
Mimoso , Henrique João Pais Vacas
de Carvalho, João Manuel de Oliveira Alves Correia, António Carlos Rebelo Duarte, José Manuel Guerreiro
Brou c José António Rodrigues Pereira, cap.-ten. MN Eurico Luís Marques Mendese José António Pinto de
Sousa Borges , cap.-ten. AN João Pedro de Sousa Pinto , António Maria
Gomes de Azevedo e José Manuel
Chiote Lopes da Silva e cap.-ten. FZ
José Manuel de Carvalho Passeira ,
medalha de Mérito Mi litar de 2.classe .
I .o-ten. António José Bonifácio
Lopes, António Tomé Robalo Cabral e António Maya Dias Pinheiro,
I.o-ten. EMO Carlos Manuel de Sousa Costa Ramos , I"'-ten. AN Reinaldo Silva Castro e Rafael Sardinha
Mendes Calado , I .o-ten. SE Manuel
Lopes da Costa e António de Jesus
Dias e I .o-ten. OT Isidoro Gonçal\les
Filipe , medalha de Mérito Militar de
3. a classe.
Sarg.-aj. SE Mário Cardoso de
Carva lho, medalha militar de cobre
de Serviços Distintos.
Sarg.-mor TE Francisco Jesus Vital , sa rg.-mor HE Augusto da Silva ,
sarg.-chefe MO Carlos Alberto dos
Santos Moura , sarg.-aj. CE Horácio
Gonçalves Torres, sarg.-aj. O Manuel Francisco Alves Mendes, sarg.-ajo A Joaquim Augusto Alves , sarg.-ajo CM Joaquim Ferreira Risso e
Fausto da Conceição Sande Carriço,
sarg.-aj. R Manuel da Cruz Jacinto,
sarg .-aj. E Joaquim Pereira Teixeira,
sarg.-aj. TF Carlos Torres Ribeiro,
I.o-sarg. L Joaquim José Ernesto Viveiro, I. OS_sarg. SE Bernardino Caria
da Silva e Manuel Meira Malaquias ,
l.°-sarg. US Joaquim Barata Marques, l."-sarg. A Josué Luís Espadaneira Bolas, t. o-sarg. V José Valéria
de Sousa, I.o-sarg. M José dos Santos
Rosa Cachaço. Cabo TFD 565059,
Artur Dom ingos Cravo; cabo TFH
71066 1, José Ferreira Isidoro e cabo
M 91473, Júlio Manuel dos Santos
Leitão , medalha de Mérito Militar de
4. a classe.

***********
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--Lorchas. tancar, tancareÍIa -imagens de Macau (totodos81g.-af. LManueJ Hona).

Recordação de Macau
A

o iniciarem-se as negociações para a passagem da administração do território de Macau,
desde 1557 entregue a Portugal, para a Repú-

blica Popular da China, os versos que publicamos, feitos por um inspirado e jovem olicial da Marinha dos

anos 50, têm o sabor amargo de uma despedida. Despedida que põe ponto final num pedaço da nossa His-

tória, dos mais bonitos e mais agitados também, que
muitos portugueses viveram. fora deste rectánguJo
da Península Ibérica de onde partiram .li descoberta
e conquista de um grande império, que como todos ...

Ganhando umas sapecas, esfomeado,
p'ra ir logo perdê-las no fan-tan ...
Vejo agora a sempre alegre tancareira
Que nasce, vive e morre no tancar ..
E a lorcha, com suas velas de esteira
E canhões de pela boca carregar ...
E o tin-tin, pelas ruas passeando,
Sem mostrar qualquer desejo de vender
O que vai no seu cesto transportando
(Que é mais velho que o velho pode ser) ...

sedesfezl

JÓIA DO ORIENTE
Jazendo, junto à água procelosa
Onde o tufão impera, omnipotente,
Rebrilha linda pedra preciosa
À branda e rubra luz do Sol nascente,
Em sândalos e lótus engastada,
Envolta em cambraja da mais' fjna,
Em mil e uma faces lapidada ...
Visão caleidoscópica da China:
Daqui, vejo a chinoca insinuante,
Passando de cabaia adamascada,
Exótica, sorrindo fascinante,
De aromas estravagantes perfumada ...
Ali, naquele outro facetado,
Vejo o coolie correndo com afã,
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E vejo, com assombro, o vil pirata
Que o novo, o velho e a mulher ataca,
Maltrata, rouba e se preciso mata,
Quer seja por milhões ou uma pataca ...
E apei-pa-chai, bonita e elegante,
Cantando numa voz sem harmonia,
Ao som dum instrumento arripiante,
A mais desconcertante melodia ...
E escribas ... massagistas ... dançarinas
E cantadores de histórias, aoluar ...
E ópio .. e jogo .. . e as meninas
Que nascemp'ra viver num lupanar ...
E tudo a bela jóia nos reflecte,
E sempre algo de novo - bom e mau ..
E mais cada faceta nos promete
Da jóia da cidade de Macau!

Com toda a sedução do Oriente
- Oh ! gemaqueconténsobemeomal! Engastada lá além, no Sol nascente ,
És pertença do tesouro de Portugal!
Se tembro de 1950
2. "" ten. Leonel Cardoso

N. R. _ Glossário: «cabaia Jt : vestido usado pelas chinesas:
"coolie Jt: assalariado chinês ; ~fan·tan »: jogo de azar: d~rcha Jt:
embarcação chinesa, á vela, ligeira e pequena, usada especIalmen te em Macau ; _pata ca»: m oeda de Macau ; «p ei·pa -chaJ» : vers4~
chinesa da gueixa. que act ualmente já niio e xiste: «sapecas »: d I '
nheiro; ntancan ou . tancá . : pequeno barcochinés, a. re~ os ; d ancareira ,,: mulher que tripula o tancá ou tancar; ntJn -tm »: ferro-velho.

Filatelia
AS NOVAS EMISSÕES DE SELOS PORTUGUESES
Foi já referido nesta publicação
que dezanove países, inctuindo Portugal, criaram , em 1959, uma organização que ficou conhecida por Conferência Europeia de Correios e
Telecomunicações (CEPC), sendo
também dito que os países membros
passaram a emitir, uma vez por ano,
uma série de selos alusivos ao acontecimento.
O grande número desses selos já
emitidos, bem como outras peças filatélicas a que eles deram origem ,
passaram a constituir importante
material para a elaboração de Irabalhos especificos.
Os Correios portugueses fizeram
esle ano, a 5 de Maio, a sua emissão,
denominada Conservação da Natureza e Ambiente, escolhendo Irês espécies animais cuja existência se encontra mais ou menos ameaçada, situação que é comum a várias outras
e que resulta, fundamentalmente,
das grandes transformações nos vários domínios, principalmente a crescente urbanização e a implantação
dos complexos industriais, estes
nem sempre acompanhados do mais
apropriado saneamento, pelo que
vão desalojando essas espécies ditas selvagens, reduzindo, consequentemente, o seu número.
O motivo escolhido para esta
emissão pode representar um contribulo para que os responsáveis pelo
equilíbrio biológico tentem criar estruturas capazes de tornar possível a
sobrevivência de muitos animais
que, pela mais ou menos útil função
que desempenham, ou ainda pela
agradável presença que nos oferecem, devem ser preservados.
São três os selos emitidos , que
reproduzimos, um para o Continente
e oulro para cada umas das Regiões

J~::::~::~;.~lrmpõe-se,

1"............

Autónomas, todos com a taxa de
68$50.
Para o Continente - Foi escolhido o sáveJ, peixe muito apreciado
entre nós, e que se dá nos rios portugueses, principalmenle no Tejo e no
Douro , que necessita de subir, em
determinada altura do ano, para desovar. O aparecimento das barragens hidroeléctricas que o impedem
de desovar nas melhores condições,
a poluição que mata uma grande parte, e ainda o desrespeito pelo período apropriado para a sua captura,
são razões mais que suficientes para
tão acentuada diminuição da espécie, a exigir a tomada de medidas
tendentes à sua preservação.
Para os Açores - O priôlo , também conhecido por Dom Fafe açoriano, ilustra o selo para esta Região
Autónoma. A sua população é estimada em cerca de cinquenta casais
que se encontram num vale da zona
orienlal da Ilha de S. Miguel. A assustadora redução é atribufda principalmente a alterações do habitat que
ocorreram com as sucessivas transformações, quase sempre de ordem
agrícola.

por parte das entidades responsáveis , uma actuação incisiva que impeça a extinção eminente, face ao já tão reduzido número de exemplares.
Para a Madeira - - O selo emitido
para esta Região Autónoma mostra-nos a cagarra que é considerada
uma das principais aves das Ilhas
Selvagens.
A sua postura é apenas de um
ovo, ao fim dum período de migração
que chega a ser sete e oito anos. Eslas aves eram, até há pouco tempo,
abatidas aos milhares, sendo depois
salgadas e vendidas para alimentação dos madeirenses que delas
aproveitavam também as penas e
uma substância oleosa , retirada do
estõmago, para fabricação de cosméticos.
Assim, o seu número foi sendo
substancialmente reduzido, tornan do-se indispensável medidas protecloras que coloquem ao abrigo de novas reduções estes animais e que
permitam a reconstituição das existências.

Para esta emissão foram produzidos três carimbos de 1.° dia de circulação , mas são tão semelhantes
aos selos que lhes serviram de suporte que nos parece não constituí·
rem importante contributo filatélico .
Marques Curado,
I.o..ten. SG
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Retrospectiva

8

As relíquias de Santo António
no Arsenal da Marinha
ingularmente eXf"ess;wl a vinda das relíquias de
SUlllo Ant6nio à cidade de Lisboa, sua terra natal.
Pode dizer-se que a população imei,a da capital este·
ve p resellte neste regresso , após setecentos anos de ousencio. Ausencia que nunca/ai completa, porque Somo António é uma figu m que está sempre viva lUIS almas e 1I0S coraçõesdos Portugue.çes. (. . .)
Assim comcçllva o «Diário de Notícias» de 5 de Junho
de 1966, uma grande reportagem sobre o acontecimento
e m epígrafe , que constituiu o número mais sensacio nal
dascomemoraçãesdo Dia de Po rtugal, desse ano.
E mais adiante:
A população da cidade e llrredore.ç, a partir das 20 ho-

S

ras, começou a concentrar-se através das principais rIIas da
Baixa pombalina, a fim de assislir ao solene desfile das relíquias de Santo Amónio, da capela l/e S. R oque, 110 antigo
Arsenal da Marinha, para a Sé Patriarcal.
Com efeito, ali se enCOlllravam desde manhã, naquele
pequellO templo da Armada, os testemunhos do gra/lde
laumalurgo que haviam desembarcado às 8 horas do paque/e «Giulio Cézare" , 110 cais de Alcâmara, VÜldos de
Itália .
A acompanhar as relíquias vie ram no navio 150 peregrinos de Pádua c várias e ntidadcs religiosas e civis italianas, que desembarcaram com elas. juntando-se à grande
representação portuguesa que ali os aguardavam e da
qual faziam parte e ntidades religiosas , militares e civis.
As relíquias desembarcaram em duas caixas cobertas com
as bandeiras nacional e da Câ mara Municipal de Lisboa.
E a reportagem cont inuava:
Depois foram transportad(ls aos ombros de marinheiros, para um carro-armão da Marinha de Guerra ( ... ). SegllÍdamente organizou-se um cortejo de alllomóveis, em
direcção ao Arsenal, em cuja capela, conforme assinalámos, as relíquias ficaram depositadas, perante a veneraç(io
de muitos fiéis que ali afluíram e de t//fIIOS consecu/ivos de
marinheiros.
Dizo jorna l que grande multidão e nchia por completo
as cercania's do Arsenal. nomeadamente a Avenida da Ribei ra das Naus e o Terreirto do Paço , onde estavam já
montadas bancadas para a home nagem aos heróis da
guerra do ultramar que ali ia decorrer no Dia de Portuga l
(10 de Junho). També m as ruas que o cortejo ia percorrer, desde o Arsenal até à Sé (ruas Augusta . de Santa Justa, da Conceição, Largo da Madalena e Rua e Largo de
Sa nto Antónioda Sé), estavam apinhadas de povo.
18
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andor com uma dtu r flrquias dr SIJ rl lO Anlórlio pasSIJ ptlIJ Rua A rlguSIIJ
após Ifr sardo da t:IJptla dr S. Roqur. no ArUfl1J1 da /L1IJrinha. IJ t:anrinho
da SI (/010 do M",jro dr DOCUmtnlUrdo do • Dr'drio dr NOliâ/ls ») .

Eda restante reportagem. resumimososeguinte :
Pelas 10 horas da no ite - uma noite de primavcfll. de
céu estrelado e sem vento - começou a desfilar a que foi
certame nte uma das maiores e mais imponentes procissões que se relizou em Portugal. Abria-a a fanfarra e clarins da Guarda Nacional R epublicana. a cavalo e em uniforme de ga la. A segu ir. vinham representaçõcs de bombeiros e da Casa Pia. sargentos e praças da Marinha de
Guerra. banda da Armada. alunos da Escola Naval e uma
força de marinheiros. Depois. va riadíssimas instituições
religiosas. uma força de soldados de lnfantaria(-). band.1
do Exército. alunos da Academia Militar e uma força do
Etército. e sargentos e praças da Força Aérea. respectiva
banda de música e força de soldados.
Desfilaram seguidamente vários movimentos juve nis
de organ izações catól icas. duas lo ngas fi las de me ninos do
coro. precedendo o a ndo r que transportava a primeira relíquia - um maxilar do Santo con tido num re licário valiosíssimo de prata e pedras preciosas - , alunos dos semi nários e clero de todo o país. Sob o pálio, o arcebispo de Me-

I

Na ala nOTrI' do Edifício da Marinha (amigo A,.fl nal da Marinha), jUn/o
00 IUMI do por/QO dr

actUO

da Praça do Munidpio, rs /ti localüada

(updu dI' S. Roqllt ondt lorum dqw:riladus.

rlpIJ.fO

Q

Slmro António da Ba fa com in.signia.s mililares (folo do livro _S/lnlo An·
Iónio de Lisbou, Mili/ar no Brasil_. de losl Curlos de Mucedo Gomes) .

dtsrmbarqut. as f tf(-

qllilU dr Somo Amó nio (fo/O • RA. - RI/i Salta) .

{ilene transportava a outra relíquia - um dedo do Santo
dentro de outro va lioso relicário.
E por último , seguiam membros das Câmaras Mun icipais de Lisboa e Pádua. altas figuras nacionais eestrangeiras, nos campos social e cultural , forças com bandas de
musica da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de

•

Segurança Pública e muitos milha res de fié is, sobretudo
da cidade de Lisboa.
E porque este apontamento se destina essencialmente
l i contribuir para a história da «Nau de Pedra» - uma histó ri a que nada fica a deve r à da «Nau Catrineta» - , não
relataremos as cerimó nias que tiveram lugar a seguir , terminando com pequenas notas dessa reportagem, que julgamos curiosas.
A delegação de bombeiros era intervalada por cinco
lindíssimos pendões, pertencentes ao Museu Antoniano,
que relatam cinco dos mais expressivos milagres do gloriosotaumawrgo.
Enquanto estiveram em Porwgal, as relfquias de Santo
Amónio ficaram d guarda da Marinha até entrarem na Sé,
e do Exército até d SIlO ida para Itália .
Além do inestimável valor que possuem como relfquias
- lima vez que são testemunhos de um dos maiores vultos
da liumanidade de LOdos os tempos - estão avaliadas e
com /1m seguro de cem mil contos ( islo em 1966!).
M. do Vale,
d u/m .

(0) Talvez o lei/or ntio saiba q/le San/o António foi mililardo Ex/r·
eito - simbolicam en te, clam. Do livro de Marioue/a Gusmóo _Á lbum
Comemo,u/ivo da MOfle de Sto . An/ó nio_, transcrevemos o que COIIsta
u e!.re resJni/o:
Es/a carreira deve·se /lO faclO de se lhe atribui, impoflante intuses·
sdo nlU vitórilU dlU ba/alhas Iravadas CQlltra OJ cas/elhrmos após aRes·
/au'lI{tio do IndeJnndlnciu.
Oalis/amentode San/o António no Terço da Câmara de Lisbouapa·
reee referido n os versos do mestre da cDJnla dD Infanta D . Cata rin a, Se·
bus/ião da ,,'Ollsecae Paiva, e IIIlsdlcim a.slle l erón imo VDhia (/665) deli;·
cadtlSa D . AfollSo VI por/u malldudoafiSlar Ião glor;osopormgllês.
Anos depois (24 de IUlleiro de /6ó8), S. Alllónio lalis/ado, por or·
demde D. Pedro II, no RegimenlOde Infanlaria de tagos.
Os a/is/amtrltQS ndo fica ram por ai. Segue·se o Regimento de fnfan·
taria de Peniche (denominado a partir de 1808, Regimen/o de Infall/aria
11.° 13). NeSla unidade militar, 5an,o Anlónio / promOI'ido a alferes, a
pedido de oficiais e soldados, com soldo (/e6$(){)() rlis.
Mais larde, 5anlO Amónio / ulislado fiO regitlll'lI/o de Infumaria
n. - /9, de Cascais, constando que a SII/I imugem. condu zida nos ClmlPQS
de batalha por uma mulu branco, mui/o encorajOIl os heróicos soldados
da Gu~"a Pl'ninsular.
Assinada a paz com a França. o prfneipe r('genle D . Iodo VI, e.uão
no Brasil, parectndo ler esquecido que o 5amo já linha /I graduaçáo dt
oficial·gentro/. promove·o ao POSIO de /elle.ue-t:orolltl dt IlIfa/llarlo .
A carreiro mililar do 501110 não se circurucre.·ell apellas a POflllgal
Continenlal: Brasil, Angola. MO(ombique. MUCIlII (' índia IIImblm li.·e·
ram em SU/IIO A mónio 11m bral'O milita,.

°
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Educação Física
DESPORTO
ATLETISMO

I

A equipa de alletismo da Marinha, disputando o Campeonato Regional da 3.a Divisão, obteve o primeiro lugar na classificação a uma
distância de 11 pontos da segunda
classificada . Estão de parabéns os
atletas e o treinador da equipa professor Sebastião da Cruz - cuja
dedicação está na base dos resultados obtidos .

FUTEBOL DE 5
Terminou recentemente no Grupo n.0 1 de Escolas da Armada , em
Vila Franca de Xira, o torneio interno
de futebol de 5 o qual põs em confronto 16 equipas e movimentou um
lotai de 148 jogadores.
Classificaram-se em 1.0 e 2.0 lu·
gares duas equipas da Escola de
Alunos Marinheiros.

Equipa vencedora do torneio de futebol de 5 do G 1EA.

sica da Armada (CEFA) o II Campeonato da Marinha de Natação.
Os agrupamentos de unidades
mais representativos em número de
nadadores, foram a Base Naval de
Lisboa e o Grupo n.0 2 de Escolas da
Armada .

NATAÇÁO
TORNEIO COMEMORATIVO

Camões e das Comunidades, com a
participação de 94 atletas .
Nas diferentes modalidades foram vencedores : lança mento de rel enida - sarg. FZ Mendes , Força de
Fuzileiros do Continente : uma hora
a correr - equipa do Arsenal do AIfeile ; natação (4 x 25m com testemunho) - equipa da Escola de Fuzileiros.

Com a presença de 72 nadadores, divididos em 3 escalões etários,
decorreu no Cenlro de Educação Fi-

Decorreu no CEFA o lorneio comemorativo do Dia de Portugal, de

Medeiros de Almeida,
' ....ten. SEG

Numismática
e Medalhística
Medalha do Depósito de Munições NATO de Lisboa
A medalhística da Marinha continua a ser enriqUeCi- I mos a emissão da medalha do Depósito de Munições
NATO de Lisboa , que reproduzimos.
da com as fecundas e magníficas criações do capitãoNo anverso da medalha, que na orla tem gravado o
-de-mar-e-guerra Sousa Machado. Desta vez anuncia-
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nome do organismo que a emitiu, o centro é totalmente
ocupado com o respectivo brasão. Merece re ferência
que no brasão foi utilizado o esmalte (branco, azul e vermelho) e o dourado.
No reverso, o autor ocupou todo o chão com os escudos de Portugal, Inglaterra e Estados Unidos da América, os quais são separados por três âncoras; sobre os
escudos, as legendas com os nomes dos respectivos
países.

Desta medalha foram cunhados 200 exemplares,
numerados, em bronze, no módulo de 90 mm.

M. Horta,
sarg.-aj. L

N. R . - A .. RA .. agradece o exemplar olBrBCido; a lola/idade cm
cunhagem nlo foi posla" venda.

Reportagem
CONvivlO
DE ANTIGOS COMANDANTES
DO G1EA
Recentemente. por amável eonvitedo
comandante do Grupo n.OI de Escolas
da Armada (G IEA) , capitão-de-mar-e-guerra Espadinha Galo, realizou-se naquela unidade um interessante convívio
entre os seus antigos comandantes, o qual
constituiu uma agradável reunião onde
todos se sentiram num cordial ambiente
de confrat ernização e de grande amor
pela Armada.
Compareceram os vicc-almirantcs
Oliveira Júnior . Fragoso de Matos, Almeida d·Eça. Ramos Rocha e Rebelo da
Silva, os contra-almirantes Vosgicn de
Noronha. Portugal Ribeiro e Sousa Ceregeiro e o capitão.de-mar-e-guerra Gomes
Teixeira, alguns deles acompanhados de
suas esposas; presente também o, na altura , futuro comandante daquele Grupo
de Escolas, capitão·de-mar-e-guerra Sá
Vaz. Impossibili tados de assistir, enviaram saudações os vice-almi rantes Morgado Belo, Alves Lopes e Sá Teixei ra e os
contra-almirantes Negrão Neto e RodriguesConsolado.
Recebidos pelo respectivo comandante, seu imediato, capi tão-de-fragata Ribei ro Reis, e out ros oficiais, os visitantes
começaram por admi rar a nova galeria de
retratos dos comandantes da antiga Esco-

la de Mecâncos e do GIEA que, desde
logo, lhes proporcionou uns momentos
de boa disposição ao contemplarem-se,
como eram, nos belos tempos cm que ali
tinham servido.
Durante um animado e esplêndido almoço houve possibilidade de recorda r alguns factos menos conhecidos, da mais diversa ordem, ocorridos durante vários decénios cm que os visitantes tiveram O honroso privilégio de comandar aquele estabelecimento de ensino naval. sempre em
franco e modelar progresso, tanto no aspecto militar como no da preparação tée-

nica e profissional dos marinheiros portugueses.
Depois de uma curta visita à biblioteca-museu, onde assinaram o Livro de
Hon ra, 05 convidados, como já aconteceu
cm 1984, retiraram-se encantados com as
atençócs que. tão fidalgamen le. lhes tinham sido dispensadas nesta unidade de
elite, onde se mantêm bem evidentes um
fo rte espírito patriótico e uma extraordinária devoção pela Armada.
(Colaboração do

~/alm.

FragoJodt' MaIOJ)
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COMANDANTE
DA ESCOLA NAVAL DE BREST
No âmbito do intercâmbio cOITe esc0las, ocorreu no passado dia 17 de Maio a
visita à nossa Escola Naval. nOAlfeite. do

contra-almirante c.Jammayrac , comandante da Escola Naval de 8rest , que era
acompanhado pelo adido naval junto da
Embaixada da França cm Lisboa.
Recebido pelo contra-almirante Fuzela da Ponte. comandante da Escola Naval , o almirante Jammayrac cumprimentou os oficiais e professores deste estabelecimento de ensino superior da Armada
e assistiu ao desfile do batalhão escolar,
comandado pelo comandante do Corpo

de Alunos, capitão-tenente Bandarra
Branco.

Depois de uma troca de impressões.
seguiu-se u ma detalhada visita às instalações da Escola após o que o visitante foi
obsequiado com um a lmoço.
Simultaneamente com esta visita. e no

mesmo âmbito. encontrava-se nesta Escola uma delegação de guardas-marinhas
da Armada francesa .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ADIDOS NAVAIS
NOS FARÓIS
Adidos navais das embaixadas acreditadas em Lisboa visitaram, acompanhados pelo chefe do protocolo do Estado-Maior da Armada, capitão-de-fragata
Santana Mendonça, no dia 23 de Maio, a
Direcção de Faróis, em Paço de Arcos,
onde foram recebidos pelo respectivo director , capitão-de-mar-e-guerra Pereira
Varandas. A lém de visitarem as instalaçóes daquela Direcção. os adidos navais
tiveram também ocasião de se deslocarem aos fa róis do Bugio e da Guia.
Foto tirada no farol do Bugio. Da esqutrda
para a dir~ila: cap.-t~n. AN A~ia dos Sim/os:
cap. ·I~n. EMQ P~drtira Carntiro: cap.-m.-g.
Noguára Machado. adido naval do Brasil;
cap.-frug. Ftrr6ra JÚnwr. subdir«lor dos Far6is: cap.-m.-g. D.Juan Viscasilúu. adido na\'tÚ th Espanha: cap.-m,·g_ P~rtira Varandas.
dir«rOr dos Far6is; gOl . CIutng Chunshtng.
adido naval da R~púbfjca Popular da China;
cor. Andreas Ko/::i ~ C4p. J~arr Cauw.r. adido
,un·al t adido naval adjufIlo da Rtpública da
ÁfrUa do Sul; cap.-frug. Frank BrO"·II. adido
lIQVal do R~ino Unido t Ocap.-frag. Santana df'
MUldonça. chift do prOlocolo do EMA (JOIO
..RA ,. -caboT AmaldoSG) .

•
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cONVÍVIo
DO RECRUTAMENTO DE 1952
Com a participação de cerca de 450
pessoas, entre ..fil hos da escola,. e familiares, realizou-se na Escola de Alunos
Marinheiros (EAM). em Vila Franca de
Xira. no dia 25 de Maio. mais um almoço-convívio do recrutamento cm epígrafe.
Do programa fez pane um passeiofluvial no Tejo na unidade auxiliar da Mari-
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nha «Zêzere,.. tendo os convivas desembarcado no cais da Quinta das Torres. A
seguir assistiram, na capela do Grupo
n.<> 1 de Escolas da Armada (GIEA), a
uma missa celebrada pelo capelão da uni·
dade em memória dos camaradas já falecidos. após o que foi descerrada uma pia·
ca em que se assinala a passagem dos «fi-

lhos da escola» daquele rccrntamemo. há
34 anos. pela EAM. Depois foi o almoço
de confraternização. que decorreu num
ambiente alegre e onde se trocaram brindes e se recordaram episódios vividos na
.Briosa,..
A festa tenninou com um acto de variedades em que actuaram fadistas convidados e se ouviu música. tendo. na ocasião. sido oferecidas rosas às senhoras
presentes. assinalando o Dia da Mãe. e
aos «filhos da escola,. pona-chaves com O
brasão do G I EA.
A comissão organizadora do convívio
agradece. por intennédio da .RA,.o as
facilidades concedidas pelos almirante
CEMA. comandantes do GlEA e da
EAM e ao eapelão daquele Grupo de Escolas .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CONVÍVIO
00 6.° CFOT
No passado dia 31 de Maio. num restaurante da margem Sul do Tejo. realizou-se um almoço de confraternização do
Curso de Fonnação de Oficiais Técnicos
de 1980r'82.
Ao evento. que decorreu em ambiente de grande alegria e sã camaradagem o es-

te"e presente a quase totalidade dos oficiaisque frequentaram aquele curso.
Após ter sido e\'ocada a memória de
um camarada de curso já falecido. foi decidido efectuar anualmente idêntico con·
vívio em dia e local a combinar .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOVOS MARINHEIROS
JURARAM BANOEIRA
No Grupo n."1 de Escolas da Armada.
em Vila Franca de Xira. realizou-se. no
dia 6 de Junho. o juramento de bandeira
de 783 recrutas da I.' incorporação de
1986. O acto foi presidido pelo almirante
Sousa Leitão. chefe do Estado-Maior da
Armada. que foi recebido pelo comandante da unidade, capitão-de-mar-e·guerra Sá Vaz. e teve a presença de várias
entidades militares e civis. adidos navais
de países estrangeiros e de muitos familiaresdos novos marinheiros.
A cerimónia começou com a imposição de condecorações a militares da Armada. seguindo-se uma exortação aos juramentados em que o comandante da Es·
cola de Alunos Marinheiros. capitão-tenente Vacas de Carvalho. fez uma retros·
pectiva da Instrução Militar Básica. mOli"ando-os para que futuramente pratiquem OS ensinamentos colhidos na Escola
de modo a tornarem-se dignos das tradições da Armada. Depois. foi feita a distribuição dos prémios escolares (Prémio de
Aprumo Militar ao 2."-gr. reco 104486.
Almeida Fernandes. e Prémio de Educação Física ao 20"-gr. reco 176686. Silva
Manins). a que se seguiu a leitura dos de·
veres militares e da fórmula do juramento
e desfile do batalhão escolar. encerrando
com demonstraçôcs de ordem unida e de
educaçãofisica.
Desta incorporação. é de assinalar

que de 500 recrutas que não sabiam nadar. 400 atingiram o nível I ao longo das
iOsemanas de instrução.
N. R. - É mm muita sO/is/Oflio qlt~ ~nd~.
"fOmos 00 GIEA as nossas mt/horts sOlldaf~S ~ porablns ~/o o/to n[\J~1 dos Sllas [~.stas d~
juromm/O d~ band~jro. qu~ muito dignificam
nuo sÓlU/u~fa grande unidade. mas IOmb/m a
próprUJ Marinho.
R~f~rjmos

que OS nom~s dos militara can-

d«orodos ~ dos qu~ [oram distinguidos com
prémios escolo~.s anuais [oram jli mmcionodos
~m mím~rosonltriorts.

(FQ(a«RA.-RIII Sollo)

••••••••••••••••••••
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A . ESCOLA. DE 1945
CONFRATERNIZOU
Já vinha de longe a inclinação que o

Rolo linha pela Maria da Conceição. Para
ele não havia pelas rcdondcZllS moça mais
bonita, alegre . prendada c expedita.

Bcm queria chegar-lhe 11 fala , mas e ra
tímido c acanhado. predicados que o

aconselhavam a ficar- se pela vontade.
Saudável. fi sica me nte bem formado.
foi às sortes c ficou apurado para a Marinha. Fez a recruta na Escola de Alunos
Marinheiros nos primeiros meses de
1945. Os rigores da instrução. o exemplo
dos superiores. o convivio com os cole·

gas. as .. saídas da barra,. nos desrroyers da
altura desentorpeceram-lhe os nervos,
incutiram-lhe esperteza, tornaram-no

mais loquaz.
Princípios de Agosto, dia de festa cm
S.João do Campo. SUl! lerra natal. No
meio do animado arraial , um garboso marinheiro, impecavel me nte vest ido, farda
branca desenrugada , a1caxa azul sobre os
ombros fon es, manta de seda com vistoso
laçarote , sapatos pretos be m ilustrados.
boné um tudo nada ao lado da cabeça altiva. era alvo de olhMes interrogadores.
Não havia e ng.mo, tratava-se realmente
do Rolo.
Folgazã como semprc, 11 Maria da
Conceição passou-lhe ao alcance . Ele não
esteve com rodeios. Uma atrevida piscadelodeolho , foi o rilstilho ..
Seguiu-se o namoro. o te mpo militar
obrigatório cumprido , a saída da Marinha.o casame nto.
Anos de luta titânica pela sobrevi ve nda dece nte , repa rtida pelos dois. Traba-

lho duro , mas be m sucedido com os fa vores da sorte a acompanhá-lo. Filhos criadosse m nunca darem desgostos, ne tinhos
que são umas jóias! Vida actual desa fo gada , muito desafogada mesmo.
Sábado, dia 7 de Junho passado. acostumada confra ternização a nual do recrutamen to de 1945 para comemoração do
4 1" a niversário do alistamento na Armad, _
O almoço-co nvívio teve assen to num
restaurante na Malveira , com a presença
de largas dezenas desses moços do aludido e afastado recrutamento. muitos deles
acompanhados por famil iares. que se desloca ram propositadamente de váriospontos do país.
Muito se fal ou da Mari nha. das s'ludades dos bocados bons c até menos bons
nela p;lssados. Animação gra nde. con trolada, segundos de recolhimento Icmbrandoos camaradas já fal ecidos.
O vinho bebido ao almoço foi oferta
do 6238. o Rolo. especial da sua lavra. ali
da região .
Foi lá que ouvi mos. e por ele contada
com a corroboração de sua espos'l. a história d este nosso "filho da escola ... que
gostos,lme nte responsabiliza a " Briosa ..
pelo seu .uran jo com a si mpática cachOI)a
de há 40 anos a trás. hoje respeitável
D . M'lria da Conceição.
Por culpas assim .. bem hajas ditosa
Marinha , nossa am'lda!

se

(Colaboraçtlodo 1." -/tIr .
Pt'dro5adt'CaT\'ulhol

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••
O ALMIRANTE CEMA
NO SEA LINK 86
O almirante Sousa Leitão. chefe do
Estado·Maior da Armada. participou nos
Estados U nidos da América do Norte. cm
Ju nho fi ndo, no SEA LlNK 86. a con\'itc
do comandante supre mo Aliado do
Atl:'mtico. almirante Lee B<lgget.
Durante este simpósio. que envol\'cu
cereil d e 200 individualidades militares c
civis. for:ull analisados os di versos aspeclOS do pode r maritimo e da sua si luação
ac tual.

Emidm/j's miliWft"5 dt'spt"flrm-u do IIllIIirllllll.'

CEMA uo At.'roporw dll POr/t"/u/!ow. RA _ _
rllbo T Aml/ldoStI) .

••••••••••••••••••••
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NAVIOS DE GUERRA
ESTRANGEIROS
Após a realização de manobras navais
apo rlaram ao Tejo c m J unho findo, para
descanso das suas guarnições. os con tratorpedeiros NLMS .. Tromp" (holandês),
HMS .. Ba nlcaxc» (britimico), USS .. Briscoe» (nofle-americano) c HMCS .. Algonquin .. (canadiano) e as fragata s BNS
.. Wandclaar.. (belga). I-IDMS " Pcdcr
$kram .. (dinamarquesa) c FGS .. Karlsruhb (alemã) I:omandados respectivamente pelos capilães-de-ma r-e-guc rra Van
der San c P. Bootherstone e capitàes-de-fragala H .Griffin , J. Nadeau, Van Dijke,
K . Borck c P. Hoffmann, que fo rmam a

Força Naval Permanen te do A tlân tico
(STANAVFORLANT). Esta fo rça na·
vai, de que tam bém faz parte a fragata
portuguesa NRP .. Comandante João
Belo .. , era comandada pelo comadora
holandês Haver Droeze .
No mesmo mês, o porto de Lisboa recebeu, em visitas de rotina , uma força
naval francesa composta pelos contratorpedeiro .. Maille Breze», draga-minas
.. Berlaimont .. , «Be rneval,. e .. L'Hermi nier.. , submarino "Vénus» e navio de recolha de to rpedos .,Pégase»: a fragata italiana «Euro .. , os submarinos britânico
"Walrus» e canadiano "Onondaga » e a
lancha de desembarque nigeriana
.. Ambe .. , que eram comandados peloseapitães-de-fragata Radigucst e SaugTain ,
capitães- tenentes Boespflug, Descleves,
Gaspari e Blancho. capitão-de-fragata
F.Pieroecapitães-tenentes G . Anderson,
J. Piam e Agbiti, respectivamente.
Estas 17 unidades tinham, na totalida-

de, 2554 oficiais, sargentos e praças de
guarnição.
Também o porto do Funchal foi visitado. em Maio , pclos contratorpedeiros
.. Aconit,. e .. Dupcrré .. c fragata «Jean
Moulin .. , da ArmOldOl francesa, draga-minas holandês " Woerden », navio auxiliar
be lga .. Zcnobc G ramme .. e navio de
apoio à aviação .. Shabad .. , da marinha de
Oman , os quais era comandados pelos capitão-de-mar-e-guerra Bonneau, capitães-de-fra gata Oliveaw e Balch, capit:io-tenente Zwart , capitão-de-fragata Preutis
e primeiro-lenente Cornillie, respectivamente. Tinham, na totalidade. 653 oficiais, sargentos e praças de guarnição .

OQlmirtlll/t CEMA r«tbt. tm .oi,r/(ldtCI.mpri",tnIOS, o comolldQnlt da S TA NAVFO RLANT. comodoro II. Drotzt. qut t rQocompa·
I1hodQ ptlos cap. -jrQg. H. Grjlfirr t CQP.·m.·g.
P. Boo/htrS/orIt (110[0/0, datsqunJa pa ro a di·
rti/a por tS/Q ordtm) (falO " RA .. - Rui SQl/a).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
O MINISTRO DA DEFESA
NA ESCOLA NAVAL
No âmbito das visitas de trabalho a estabelecimentos de ensino superior militar. ago ra iniciadas. o ministro da Defes.1
Nacional, dr. Leonardo Ribeiro de A lmeida, deslocou-se. no dia 20 de Junho,
à Escola Naval. no Alfeite. acomp:lnhado
do seu secretário de Estado adjunto, dr.
Silveira Godinho.
Aquele membro do Governo foi recebido pelo almirante Sousa Leit:"io , chcfe
do Estado-Maior da Armada. e pelo comandan te da Escola, contra-almirante
Fuzeta da Pontc. tendo-lhe sido prestadas. à chcgada. as honras militares da Ordenança por uma companhia de fuzileiros. com banda.
Após ter passado re vista ao Corpo de
Alunos. o ministro da Defesa Nacional
assistiu a uma exposição feita pclo comandante daquele estabelecimento de
ensino supe rior da Armada sobre as missões que lhe competem. os meios neccssários para a sua prossecuçito c os principais
problemas cxistentes. Final mente, cfectuou uma visita às instalaçõcs da Escola .

••••••••••••••••••••
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COMANDO DO NRP
. AFONSO CERQUEIRA

o comandante Naval do Continente,
",ice-almirante Andrade e Silva, empossou o capitão-tcncnte Henrique da Fonseca no cargo de comandante da corveta
«Afonso Cerqueira» numa ceri mónia realizada a bordo desta unidade, no Alfeitc,
no dia 20 de Junho, e a que assistiram o
director do Serviço de Manutenção e o
comandante da Base Naval de Lisboa,

contra-almirantes Mendes Rebelo e Machado da Silva. respectivamente. além de
vários oficiais do Comando Naval do
Continente.

DeiJL:ou de exercer aquelas funções o
capitão-tenenlc Fuzeta da Ponte. que foi
designado para prestar serviço no CINO·
BERLANT.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIA DAS FORÇAS ARMADAS
Foi em Monte Real que este ano, no
dia 22 de Junho, se comemorou o Dia das
Forças Armadas, coincidente desta vez
com o Oiada ForçaAérea.
As fcstividades evocativas das duas
efemérides. em que foram condecorados
24 oficiais, sargentos e praças dos três ramos das Forças Armadas, foram presididas pelo Chefe do Estado. dr. Mário Soares, que estava acompanhado pelas mais
altas entidades dos órgãos de soberania e
das chefias militares. nomeadamente os
presidentes da Assembleia da República
e do Supremo Tribunal de Justiça, primeiro-ministro. ministro da Defesa Nacional c ehefes do Estado-Maior-General
das Forças Armadas e dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Força
Aérea.
Na alocução que proferiu, o general
Lemos Ferreira diria que su-se mililar
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Momento em que o Presidente da Republica chegava II Base Alrea de Monte Real afim de p residir
àsc:erimóniasdo Dia das Forças Armadasedo Dia da ForíD Atrea

nunca foi um cargo fácil, nem uma profISsão de remuneração significath'a e, menos
aindD, um emprego ou uma ocupação de
conveniência em relação directa com o
meraulo de trabalho. Por isso, a/glUlS parecem ter grande difICuldade em compreenthr-nos em raullO.do da diferença dos
padrões de vida, da forma de comportarnento, dos print::ípios que se observam e
das lealdades que servem. Outros, talvez
por força do ambieme intensamente materialista que os t::erca, terão até dificuldade
em emender que os militares são cidatúios
normais apesar da sua disponibilidade
para aceitarem sacrificios, restrições e
condições para o exercicio das suas tarefas
que náo têm para/elo com a esmagadora
maioria dos outros sectores de actividade.
Mais adiante, o general CEMGFA
afirmaria que não deixa no enramo, de ser
interessante e curioso COMlalar que sem-

prequeos perigos Sl!avizinham, emão não
só rapidamente se reconhece que, afmal,
as Forças Armadas são bem net::essárias,
como muitos dos seus detractores desapa.
recem discretamente da cena activa quando não procuram abrigo em paragens
mais cómodas e tranquilas. Antes de terminar_afirmaria que os militares terão de
continuar as suas missões sem desfaleci·
memos e sem hesitações dentro do quadro
legal que nos rege.
Nas cerimónias tomaram pane 50
aviões de diversos tipos. tropas pára-quedistas e a esquadrilha acrobática Asas de
Ponugal. Entretanto. em Leiria foi inaugurada uma exposição de actividades
aeronáUlicas.

••••••••••••••••••••

AMPLIAÇÃO DA BASE NAVAL
DE LISBOA
No nosso 0. 0 173IFev. de 86, sob o título «Breves Notícias da Armada,., fizemos refe rência a que a Base Naval de Lisboa. no A[feitc. eSlava a sofrer obras de
remodelação e ampliação, cuja primeira
fase está orçada em um milhão e quatrocentos mil contos.
Publicámos então uma foto do novo
cais de atracaçâo. paralelo ao já exiSlente. Hoje, damos à estampa outra fOlografia que mostra a construção de outro cais
de atracação. no lado oposto, junto aos
estaleiros da Lisnave, eda planta de como
ficará a Base.
ASptCIO da co/lSfroçâo

do

nO~'Q cais

th aITQCQ-

{tio. jUnlo dos estaleiros da LisrlQ\'e.

...

Após comp{na.

(l

Base- Naval de Lisboa ficara

tkQCQ,dQCOm~fa planl.:l .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
INAUGURADA
A SEDE DA ACADEMIA
DE MARINHA

(FOIO .RA,.-Rui SQfla)

No dia 26 de Junho passado. à (arde.
realizou-se uma sessão plenária da Academia de Marinha para inauguração da
sua sede, a qual ficou instalada na ala norte do Edifício da Marinha. no espaço anteriormente ocupado pela Biblioteca
Central da Marinha que. para tal. foi objecto de completa remodclaçâo, sendo
criado, inclusivamente. um auditório com
124 lugares. Como se sabe. ela tinha funcionado. a título precário. no Museu de
Marinha e no Instituto Superior Naval de
Guerra.
Presidiu o almirante Sousa Leitâo.
chefe do Estado-Maior da Armada. Ia·
deado pelo secretário de Estado adjunto
do ministro da Defesa Nacional. dr. Sil·
veira Godinho. e secretário de Estado da
Investigaçâo Cientifica. prof. eng. o Aran·
les e Oliveira (também presidente da
Academia). e pelos presidentes das secções de História Marítima e de Ciências . •
Artes e Letras. prof. dr. Luis de Albu-
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querque e contra-almirante ECN Rogério de Oliveira, respectivamente .
Aberta a sessiio, o almirante Rogério
de Olivei ra, na sua qualidade de presidente cm exercício da Academia, usou da
palavra para fazer o historial daquele órg;io de cultu ra da Armada, as diligências
e boas vontades que levaram, finalme nte,
a ter as presentes instalações e no futuro
que , na sua óptica , terá de interessar nos
seus estudos e trabal hos jovens oficiais, e
civis.
Seguidamente, o membro efectivo da
Academia, prof. dr. Borges de Macedo,
proferiu uma interessante conferência subordinada ao tema .. O Porto de Lisboa na
História de Portugal», que despertou
muito interesse na assistência.

A encerrar a sessão, o almirante Sousa Lcit;io , que também é membro efectivo da Academia , proferiu algumas palavras de fé no futuro da mesma que, como
disse, ocupa o devido lugar na «Nau de
Pedra», no coração da cidade e do porto
de Lisboa.
Na visita que foi feita às instalações ,
que mui to devem ao di nam ismo do presidente cm exercício e à compreensão e boa
von tade do almi rante CEMA , tiveram os
visitantes ocasião de verificar que são absolutamente dignas do fim a que se destinam e vão contribuir certamente, dada a
localização privilegiada que ocupam ,
para urna frequência muito maior do que
aquetêmtido .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Foto «RA_ -cobo T AmoldoSá)

BODAS DE PRATA
DO G2EA
No Grupo n."2 de Escolas da Armada , no Alfeite, decorreram , no dia 27 de
Junho findo. as celebrações do Dia da
Unidade e do encerramento do ano escolar 1985/86, integradas no 25." aniversário
da sua criação.
Presidiu o al mirante Sousa Leitão,
chefe do Estado-Maior da Armada, es·
tando presentes antigos comandan tes do
G2EA e directores das respectivas escoo
las, bem como vários almirantes e oficiais.
Depois da chegada do almirante
CEM A ii tribuna, o comandante da unidade, capitão-de-mar-e-guerra Pires
Dias, pronunciou uma alocução cm que
fez a história daquele Grupo de Escolas,
apelando para que os homens da sua
guarnição sejam sempre, e acima de tudo,
marinheiros, o que, por si só. implica se·
rem bons militares, bons cidadãos e bons
portugueses.
Com todo o pessoal em formatura, se·
gui u-se a homenagem aos mortos da unidade, cerimónia muito sentida e muito
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emotiva, com fundo sonoro do mar a ser
sulcado por navios, pios de gaivotas e apilosde faina a bordo, uma boni ta ideia que
sinceramente aplaudimos.
Seguiu-se a distribuição de prémios
escolares c des portivos aos segui ntes elemen tos da guarnição: prémio «Alm irante
Pereira da Silva». ao sarg.-chefe TR Ferreira Franco; prém io «Elísio da Nova»,
ao 1."-n1<lr. A 400 184. Mendes; prémio
«Júlio Ricardo», ao 1."-mar. A 102782,
Raçõcs; prémios .. G2EA», (Cursos de
Formação de Sargentos), aos 2."-sarg. A
Ferreira, 2."-sarg. T Alhuquerque, 2."·
-sarg, CE Rodrigues e 2,".sarg. M Lisboa;
(Cursos Técnico Elcmenlar) I."·mar. A
102782, Rações; 1."-mar. T 116182, Silva
1."-mar. CRO 1301 82, Casadinho e 1."-mar. M 327082, Caridade: (Cursos de
Formação Técnica) 1."-mar. A 400184,
Mendes; I."-mar. T 419 184, Santos; 1."-mar. CfP 409184, Silva e 1.°-mar. M
420284, Gonçalves: (Instrução TéCnica
Básica) I. 0 _gr. A 238484, Cascalheira;
1. 0 _gr. TI 272484, Santos; I. 0 _gr. Cfr
203 184, Abran tes: I ....-gr. M 272584, Sousa; I ,o_gr. A 32 1784, Cardoso; 1. 0 _gr. TI
322384, Ligeiro; 1. 0 _gr. CRO 318384,
Abreu; 1. 0 _gr. M 370484. Rosado: 1. 0 .gr.
A 170385, Lopes: I.<>-gr. TI 122485,
Gaio: I."-gr. COT 172185, Bico e I. 0 _gr.
M 169285, Correia.
A ceri mónia terminou com um desfile
em continência ao al mi rante CEMA, por
todas as forças em parada, ao qual se seguiu um almoço conjunlo com a guarnição.
É de assinalar a ponlualidade brilánica com que decorreu o programa, podendo afirm ar-se que tudo começou e acabou
ao mimlfo exacto!

••••••••••••••••••••
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Um almanaque
(quase) desconhecido
m 1860 João Basílio Garraio, abre em Lisboa, no
n.0 6, 1.0 andar, da Praça da Ribeira, no Cais do

E

Sodré, uma firma que intitutaJ. Garraio & C.aeque
se dedica à venda de objectos de marinha, o que significa sextantes novos ou em segunda mão, agulhas de marear, bitáculas, buzinas de nevoeiro, barómetros, barógrafos, od6metros, só para mencionar alguns dos mais
importantes instrumentos de pilotagem que são referidos
nos anúncios publicitários da época.
A Casa Garraio estava também preparada para pro-

ceder à regulação de cronómetros de bordo, dispondo
para o efeito de um observatório com uma luneta de passagens, certamente operada por João Basilio, que era
piloto formado pela Escola Naval de Lisboa e explicador
de pilotagem pela Direcção Geral de Instrução Püblica
do Reino.
Em 1874 inicia a publicação de um "Almanach Maritimo» , com efemérides para 1875, extraídas do ... Almanaque Náutico de Greenwich» .
Ao longo dos anos em que foi publicado, o almanaque vai incluindo outras informações como características de faróis e transcrições de roteiros da costa do continente e dos territórios portugueses e, além disso, legislação vária e artigos sobre temas de interesse geral para
aqueles que andam no mar. Especialmente por estes ültimos artigos, tentámos averiguar, na Casa Garraio, que

''''
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passados 126 anos ainda se mantém no mesmo ramo e
no mesmo local("), se possuía uma colecção completa
ou parcial dos almanaques, mas a resposta foi negativa
e uma das razões, ao que parece, é a firma ter mudado
várias vezes de proprietário .
Restava, por consequência, o recurso ás bibliotecas,
o que fizemos em Lisboa, Porto e Coimbra, mas estamos
conscienles de não termos esgotado todas as fontes
possiveis. Apesar de ser impossível confirmar, admitimos como muito provável que o ültimo almanaque publicado foi para o ano de 1919. De facto, como havemos
de ver adiante, das quatro bibliotecas que dispõem de
colecções quase completas no que respeita aos üllimos
anos, três terminam em 1919, sendo uma delas a da Escola Náutica Infante D. Henrique, proveniente de oferta,
em 1980, da prôpria Casa Garraio. Alias, esta firma foi
trespassada, pela primeira vez, em 1917, aJoão Rodrigo
de Menezes (lê-se no almanaque para 1918) e, aSSim,
faltando talvez por falecimento o verdadeiro dinamizador
da publicação , esta ainda aparece com as efeméndes
para 1919 mas, depois, extingue-se.
Apresenta-se um quadro com as informações dos almanaques que encontramos , esperando que nas estantes de alguns dos leitores se encontrem os nümeros faltantes de 1884, 86, 88 , 92 e de 1895 a 99 e assim se possa completara colecção.
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BiblIOteca Nacional de Lisboa
Biblioteca da Universidade de Coimbra
Biblioteca Pública Municipal do Porto
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(') O endereço actual é A v8nida 24 de Julho. 2. 1. "-Cto.
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Biblioteca Central de Marinha
Biblioteca da Escola Náutica Infante D. Henflque

• , • • ,

37: Á~1iO

PAI:'U.1911

ALMANACH MARITnro
••

,

d

..

-_ .. _-_ . -

c-J. ......... c..

~=oo

................... . ...

, _.,..... _ ......
..... -c-....-........

. . . . _ _ .. _-1l1li . . . . . . . - _ . _ ..
~

&ooIII1q;II. ~ • . , . . . -

Q

1'1"

~._ - - ,. - _

_._._-

... ..-

~

--~

A leitura dos artigos atrás referidos e que eram. na
quase totalidade, da autoria de João Basílio - por vezes
repetidos em numeras subsequentes - permite avaliar
quais eram as novidades e os problemas que, ao longo
dos anos, iam preocupando os homens do mar, especialmente no domínio da navegação. Para o leitor poder
aproveitar da pesquisa que efectuámos. apresentamos
os titulas dos artigos que consideramos de maior interes·
se , seguidos dos dois ultimas algarismos do primeiro ano
em que foram publicados. Excluímos, no entanto, os arti·
gos respeitantes a cálculos náuticos que aparecem com
grande frequência.
Socorro aos afogados (75).
Magnetismo. Noções elementares (76).
Meteorologia (77-78-79).
Maneira de salvar afogados (79).
Marés (80).
Cronologia (80-81-82-83).
Sinais de perigo a bordo (87).
Emprego do barómetro (87).
Bússola ou agulha de marear (87) .
Emprego de óleo durante os grandes temporais
para destruir a arrebentação das vagas (91).
Aos Corintos, onde se fala de um navio-escola
para a Ma rinha Mercante (09).
Dos diferentes métodos de determinar a longitudedeumlugar(09).
A respeito de cronómetros (09).
Inluencia das fases da Lua e das marés sobre
o tempo (09).
TábuasdeJ. W. Norie(98).
Aparelho porta-cabos (01).
Regras a seguir na direcção das embarcações
(01).
Instituto de Socorros a Náufragos (01).

~u

capa do .,Almanacll Maritimoparaoanode

'9' ,.

Derrota e seus problemas (03).
Novo curso de pilotagem (04).
Instrumentos náuticos de reflexão (05).
Palestra de marinheiros (06).
Ventos e correntes do globo. Noções gerais
(05-06).
Reallnstifutode Socorros a Náufragos (08).
Instruções para se fazer uso do aparelho porta-cabos (13).

O primeirosalva-vidas português (14).
Náufrágio do vapor« Veronese» (14).
Crónica científica. A telegrafia sem fios em Portuga/(14).
Regras para determinara desvio da agulha quan·
do combinado com a variação magnética ou
total(09).
Método prático para conhecer as principais estrelas (10).
Novosinaldenevoeiro(11).
Homemdomar(11).
Aparelho de salvação Vieira da Silva (11).
A respeito da barca patente (tI).
A hora legal (12).
Radiote/egramas meteorológicos (IS).
Psicómetro(IS).
Ohomógrafoinglês ( 16).

A. Estácio dos Reis,
cap.·m.-g

• •••••••••••••••••••••••••••••
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PROBLEMAS
DE ARITMOGRAFIA

Tem a nossa revista publicado
nesta secção alguns problemas de
aritmografia, indicando apenas uma
solução.
Escreveu-nos o cap.-rn.-g. Tavares Simões esclarecendo que aqueles problemas admitem , com certa
frequência, mais que uma solução.
Apresenta, como exemplo, o problema inserido no n. O 176/Maio de 8S, o
qual tem apenas as 22 soluções que
indica :

7+6- 4=9
7+0- 2 = 5

7+ 2 - 0 = 9 7+ 4-2 = 9
4+ 4- 3= 5 4+ 2- 1= 5

9+3- 4 =8

6+3- 1=8 6+ 3- 1= 8

7+6- 4 =9 7+2- 0=9 7+4 - 2= 9
6+0- 1=5 3+4- 2=5 3+2- 0= 5
8+3-3=6 5+3- 0=8 5+3- 0= 8
7+6- 4=9 7 +5- 7= 5 7+3- 1= 9
5+0- 0 =5 6+ 0+3=9 7+3- 5= 5
7+3- 2=8 4+ 0-2=2 9+3- 4 =8
7+ 5- 3 =9 7+7 - 9= 5 7+3- 1=9
7+ 1- 3= 5 5+ 1+3=9 6+3- 4 = 5
9+3- 4 =8 3+ 3- 4= 2 8+ 3- 3 =8
7+ 5- 3=9 7+6- 8= 5 7+3- 1= 9
6+ 1- 2=5
8+ 3-3= 8

5+ 1+3= 9 5+ 3- 3 = 5
3+ 2- 3= 2 7+3 -2= 8

7+5-3= 9
5+ 1- 1=5
7+ 3- 2=8

7+5-7= 5 7+ 3- 1= 9
5+1+3=9 4+ 3- 2= 5
3+1- 2= 2 6+ 3 - 1= 8

7+5- 3=9
4+ 1-0=5
6+ 3- 1=8

7+4-6=5 7+3- 1= 9
5+1+3= 9 3+ 3 - 1= 5
3+ 0- 1=2 5+ 3 - 0= 8

7+ 4-2=9
7+ 2- 4=5
9+ 3- 4= 8

7+7-9=5 7+2-0= 9
4+2+ 3= 9 7+ 4- 6= 5
2+ 4- 4= 2 9+ 3- 4 = 8

7+ 4-2=9
6+ 2 - 3=5
8+ 3- 3=8

7+6- 8= 5 7+ 2- 0 = 9
4+ 2+ 3= 9 6+ 4- 5 = 5
2+3-3= 2 8+ 3- 3 = 8

7+ 4- 2= 9
5+ 2- 2= 5
7+3 - 2= 8

7+5-7= 5 7+ 2-0= 9
4+2 +3= 9 5+ 4- 4 = 5
2+ 2-2=2 7+3- 2=8
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7+ 7- 9= 5
6+ 0+ 3= 9
4+2 - 4= 2

7+ 6- 8= 5 7+ 6 - 8= 5
2+ 4 + 3= 9 3+3+ 3= 9
0+ 5- 3= 2 1+ 4 - 3= 2

7+ 6-8 = 5
6+ 3+ 3= 9
4+ 1- 3= 2

7+ 5- 7= 5 7+5 - 7= 5
2 + 4+3 = 9 3+ 3+ 3= 9
0+ 4- 2= 2 1+ 3- 2=2

7+ 4 - 6=5 7+ 4- 6= 5 7+ 4- 6= 5
2+4 + 3= 9 4 + 2+ 3= 9 3 + 3+ 3=9
0+ 3- 1= 2 2+ 1- 1= 2 1+ 2- 1= 2
7+ 3 - 5=5 7+ 3- 5=5 7+ 3 - 5= 5
2+ 4 + 3= 9 4+ 2+ 3= 9 3+3+3=9
0+ 2- 0 = 2 2+ 0 - 0= 2 1+ 1- 0= 2
7+ 7- 9= 5 7+ 7- 9= 5
3+3+3= 9 2+ 4+3 = 9
1 + 5- 4= 2 0 + 6- 4= 2
Considerando que os problemas
de aritmografia têm, com frequência,
mais que uma solução, em futuras
apresentações de problemas desta
natureza desafiamos o leitor a descobrir o maior número passivei
delas.

••••••••••••••••••••

* MÁGICOS
AINDA OS QUADRADOS
o artigo «Quadrados Mágicos» ,
publicado no n.o 178/Julho de 86
desta Revista, veio recordar-me um
passatempo que muito nos distraiu ,
quando nós e o autor do artigo ainda
não nos Unhamos encontrado nos
bancos da Escola Naval. Simplesmente, nessa época, como desconhei ciamas as regras de construção, fazer
um quadrado mágico, mesmo de lado
4, era um valentíssimo «bico de obra ...
Mais tarde viemos a saber que
existiam proced imentos simples que
evitam matar a cabeça à procura de
soluções que, por vezes, nunca aparecem . Encontrámos vária literatura
sobre o assunto mas a obra ma is
acessível é sem dúvida a " Enciclopédia Britãnica .. , que ao longo das
suas múltiplas edições tem apresentado, sob o titulo Magic Square, algumas regras de construção, especial-

mente de quadrados de lado impar,
para os quais existem diversas soluções gerais. A que mais apreciámos,
porque não exige qualquer preparação e é extremamente prática devese a De la Loubére. A seguir apresentamos, como exemplo , o processo de construção de um quadrado de
ladoS.
10

4
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23

17

"

9
2

1. Colocar o número 1 na casa do
centro da coluna da direita ;
2. Prosseguir a colocação de números sempre na casa contígua de
cima à direita. Esta é a regra geral
que tem as seguintes excepções:
a) Quando cai fora do quadrado
transferir o número 5 casas
para a esquerda (como sucedeu ao 2, 9, 18 e 25) ou para
baixo (4, 10, 17e23);
b) Quando não for passivei prosseguir (como sucedeu ao 6
pois a casa já se encontrava
ocupada pelo 1) passar para a
casa contigua à esquerda e
continuar segundo a regra
geral. Procedimento idêntico
terá de seguir-se com o 16
pois a sua posição passivei já
se encontrava ocupada pelo
11.

Este método permite ainda construir quadrados mágicos começando
a numeração no centro da fila superior e, também, em qualquer casa,
mas com a limitação de as diagonais
apresentarem (sempre?) somas diferentes.
Agora o leitor, se for curioso deste tipo de passatempo, poderá construir, sem qualquer dificuldade, o
maior quadrado de lado impar que
desejar, apenas necessitando para o

efeito espaço, tempo e muita paciêneia. Até poderá, eventualmente, habilitar-se a inscrever o seu nome no

famoso "Guiness Book 01Records» ,
onde tanta gente ilustre tem entrado.
A. Estácio dos Reis,
cap.-m.-g.

••••••••••••••••••••
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MINI·CRUZADA

,

2
3
4

5
6
7

I I I I

antiga emDistribui. 3
- Norma de procedimento ; forma
que toma o pref. ln quando o radical
seguinte começa por b ou p. 4 Herdade, dividida por marcos; juntei.
S - Dirigir-se; concordo. 6- Comete fraude. 7 - Enfeitarás com objecHOR IZONTAIS: 1 barcação de remos. 2 -

tos de ouro.

*

FEITiÇARIA

FAQUIR EM SUA CASA
Há truques simplicíssimos, que
não exigem qualquer habilidade especial, mas que necessitam de uma
preparação muito cuidada (e de ensaio) para resultarem inteiramente
bem . O aprendiz de feiticeiro, como
já temos dito muitas vezes, deve temer o pior inimigo do êxito, que é a
precipitação. E, posto isto, vai começara espectáculo:
Todos conhecem as lamparinas
de azeite, ou seja, um copo com três
quartas partes de água, uma quarta
parte de azeite por cima (o azeite é
menos denso do que a água) e, flutuando no azeite, um pavio aceso.
Como fazer uma lamparina comestível- e bebível?
Enche-se o copo de limonada. O
flutuador será uma amêndoa e o pavio uma lasca de amêndoa ou de noz
que se enterra no flutuador e arde
muito bem. Quando for engolir o pavio, basta sacudir o copo para a
amêndoa se afundar e se apagar,
podendo então comê-lo.

••••••••••••••••••••
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PALAVRAS CRUZADAS

, , , • ,
,

"

,
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,
XADREZ

VERTICAIS : 1 - Grande navio
com muitas velas, que constituem o
seu único meio propulsor. 2 - Co-

*

meteu erro em. 3 - Vara achatada e
alargada na extremidade inferior
para fazer vogar uma embarcação;
cidade da Caldeia (Mesopotâmia)
pátria de Abraão. 4 - Cólera; manto
de lã grosseira em uso na Turquia. 5
- Rosca do corpo da serpente; gostar de. 6 - Escudo. 7 - Folhas de
arma ou instrumentocortante.

Especulando com um conhecido
tema combinativo, as negras estão
em condições de forçar o resultado.
Como?

,

•
,
HORIZONTAIS: 1 -lntriga; lago
salgado. 2 - Aborrece; atasca. 3Vestimenta indiana; engelhar. 4 Rasga; saudação; virola. 5 - Suaviza; átomo (abr.). 6 - Nome feminino; nome masculino. 7 - Nota musicai; negação. 8 - Zangue ; letra grega; gênero de orquídeas. 9 -Autêntico; terra de pousio. 10-Afaga; pequeno barco de pesca de Setúbal.
11 - Vaga; atravessar.

MINDOGUES

••••••••••••••••••••

* DAMAS

As negras jogam e ganham.
Tempo médio de resolução:
1. as categorias: 2 minutos
2. as categorias: 3 minutos
3. as categorias: 5 minutos
Iniciados: 8 minutos
Armando Romao (Feijó)

••••••••••••••••••••

VERTICAIS: 1 - Parte do fruto
que assenta na terra ; aferir. 2 - Fruto; quinta de Angola. 3 - Cidade da
Guiné-Bissau; vereador. 4 - Advérbio; interjeição; intimo. 5 - Nota musicai ; maldição. 6 - Apaziguei ; ligo.
7 - Acostumada; igualdade (farmácia). 8 - Preposição; sapo do Amazonas ; gemidos. 9 - Gira; zangados, 10 - Leque; flagelo de Deus.
11-Fome;ligar.

33

*

PROVÉRBIOS
METEOROLÓGICOS

* CONCURSO N.O 179

(Sorteiodeumprêmioentreasrespostascertas)

A B C D E F G H

J K l M N

Relativos ao mês de Julho:

1~4-~~-+-+-4~--~+-+-+-4-~-I
2~4-~~-+-+-4~--~+-+-+-4-~-I

Por Santa Marinha, (13 de Julho)
vai ver a lua vinha;

tal a acharás, será a vindima.
R
Pelo Santiago, (25Julho)

3~+-+-~~~-4-4-+-+-+-+-+-I
41-4-4-4-4-4-4-4-4-4-+-+-+-~
51-4-4-4-4-4-+-+-+-+-+-+-+-~
61-+-+-+-+-~~~-1-+-+-+-+~
71-4-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~
81-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~
9~4-4-~~~~~-+-+-+-+-4-4~

pintaobago.
(De um cademo do falecido comodoro

Flaeschen de Mendonça)

Se vem chuva e depois vento,
põe-te em guarda e toma tenlo.
R

Se tens vento e depois ág ua,
deixa andar que não faz mágoa.
R

10~4-~~-+-+-4~~+-+-+-4-4-~-I
111-4-4-4-~~~~-+-+-+-+-+-4~

Volta direita,
vem satisfeita;

volta de cão,
traz furacão.
R
Vento Sudoeste, mansinho e panga,

é temer dele quando se zanga.
R

foi-se o Nordeste, turvou-se o azul,
Fugiu do Norte, foi parao Sul .
R

Quando ao sol-posto o Norte é puro,
tens bom tempo seguro.
(Apresentados pelo cabo-de-mar, apos.,
MonteirodeFreitas, Lajesdas Flores)

121-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~
131-+-4-4-~~~~-+-+-+-+-+-4~

14 ..

~~~~

____________. .

A BATALHA NAVAL

~

porta-aviões - 5liros ; 1 cruzador 4liros ; 2 conlralorpedeiros - 3 tiros ,
cada; 3 fragatas - 2 tiros, cada ;
4 submarinos - 1 tiro, cada) ou a

Cada concorrente fará 35 tiros,
que indicará na sua resposta (ex. :
5-H, 1-M, 12-C, etc.) .
Serão tidas como respostas cer-

atingirem com maior numero de
disparos.
.

las as que afundarem a esquadra (1

(Soluçãonon.o I81)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

-

SOLUÇOES

*

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 Cabala;
AraI. 2 - Amola; atola. 3 - Mali ;
avelar. 4 - Ara ; ave ; aro. 5 - Ameniza ; at. 6 - Ana ; Ari. 7 - Fa ; atadu-

ra. a - Ire; ela ; ate. 9 - Lidimo; adil.
10 - Amima ; aiola. 11 - Rolo ; pas-

sar.
VERTICAIS: 1 - Cama ; afilar. 2
- Amora ; arimo. 3 - Bolama ; edil.
4 - Ali ; ena ; imo. 5 - La ; anatema.
6-Avi ; alo. 7 - Avezada; aa. 8 Ate; aru; ais. 9 - Rola ; irados. 10 Alara ; Atila. 11 - Larota ; elar.

••••••••••••••••••••
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*

MINI-CRUZADA

HORIZONTAIS: 1 - Varinel. 2 Eroga. 3 - Lema; im. 4 - Era; adi. 5
- Ir; ameno 6 - Rouba. 7 - Ourarás.
VERTICAIS : 1 - Veleiro. 2 - Errou . 3 - Remo: ur. 4 - Ira; aba . 5 No; amar. 6 - Egide. 7 - Laminas.

••••••••••••••••••••
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DAMAS
Brancas
24-20

23-27
2-9
9-31
20-2

Pretas
10-5 la )
9-31
31-28
28-24
32-28

31-27 e ganham.
(a) se:
9-13, 18, 22
2-5 e 20-24
se :
9-31
20-15 e 15-19

*

XADREZ

1 .. .,Te2!!
naram , pois
3.Rhl,Txh2
xeque-mate
3.Txf2,hxg6.

as brancas abandose, 2.Dxd4,Tgxg2 +
+ 4.Rgl.Teg2 + +
e , se 2.Txg6 ,Txf2

••••••••••••••••••••
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CONCURSO N.' 177

Um corpo mergulhado desloca
uma quanlidade de líquido igual ao
seu volume , enquanto que um corpo
que flutua desloca uma quantidade
de líquido cujo peso é igual ao do cor·
po. Como a moeda é mais densa do
que a água, quando se deita para
dentro do lago o nível deste baixa.

VENCEDOR:
Manuel Pais , Beja .
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Nota de Abertura

s

Desfiles militares

ou militar há muitos anos, tantos que quase
lhes perdi a conta! Por isso, reformado que sou,
jamais tomarei pane em desfiles militares ... infelizmente. Mas muitos fazem parte das minhas passadas andanças de marinheiro; primeiro como
aspirante da Escola Naval. depois como oficial, subalterno ou superior. Alguns deles ficaram para sempre na
minha memória, pela imponência ou significado de que
se revestiram.
Nesses tempos, havia entre n6s, marinheiros, uma
certa relutância de aprender infantaria, argumentando,
como' desculpa, que éramos homens do mar e não de
terra. Então, quando estava à vista uma dessas cerimónias, lamos para o CoJpO de Marinheiros, no Alfeite,
aperfeiçoar o pouco que sabíamos sob a orientação dos
«carolas» da infantaria, que os havia, embora em número restrito. E, quando íamos para a rua, deve dizer-se em
abono da verdade, faziamos sempre sucesso. O povo
adorava a sua Marinha e ovacionava-a quando a via
marchar pelas ruas da capital. E nós sentiamo-nos orgu-

E cheguei, finalmente, ao âmago da questão que me
propus trazeI a lume. Antigamente, os desfiles militares
faziam-se no coração da cidade, na sua sala de visitas,
entre o Parque Eduardo VIl e o Terreiro do Paço, com a
tribuna montada na Avenida da Liberdade. O povo acorria em massa, os pais levavam os filhos, os avós levavam
os netos, os maridos levavam as mulheres e todos vibravam de patriotismo, todos se emocionavam, todos
aplaudiam ... Quantos garotos resolveram ali enveredar
pela carreira das armas, ao ver o aprumo, a disciplina,
a ordem, que irradiavam aqueles homens fardados!
Os tempos mudaram e muitas coisas mudaram também. Todos compreendemos isso. Porém, há algumas
que é imperioso manter, porque pertencem à tradição,

lhosos da nossa profissão e, até certo ponto, compensados das agruras da dura vida do mar. Lá vem a nossa
Marinha ... ! Viva a Marinha ... ! eram frases que nos atiravam as multidões que se juntavam para nos ver desfilar.
Era o contacto directo, um aceno de simpatia entre
uma e outras.

estão na alma do povo, são da cidade, foram sempre
assim, estão certas ..
E, obedecendo a todas estas condições, estão certamente os desfiles militares na Avenida da Liberdade.
Fora dela, são coisas de bairro, poucos vão ver, é fora de
mão, não têm significado nem jeito ..

"
Terá o povo perdido a estima e consideração que
sempre teve pelos militares? Terão estes perdido o
amor pela Pátria e pelo povo, que sempre foi seu apanágio? Para mim .. nada disso! As Forças Armadas estão,
como sempre estiveram, prontos a dar a vida pela Pá-

tria, se necessário for, e a ajudar o povo nas suas justas
causas; o povo, esse, apesar de algumas vozes agoirentas e dissonantes, continua a rever-se nos seus marinheiros e soldados.

.

U~ J«-CL
c/alm.

N. R. -Na/oto, de 1977, embora encobenopelos «/uzos~,
pode ver-se o numeroso público (algum apinhado nos bancos)
que assiste ao desfile.
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Uma carta ... a meias (II)
o complemento da história publicada sob o mesmo titulo,
transcrevo hoje mais um excerto dessa longa carta a dois - precisamente a parte em que, numa lentativa humorada, se descreve o dia
do Juizo Final. Nela se faz alusão a
esquadrilhas. campos de concentração, divisões motorizadas, lançamento de panfletos. Tudo influência
do clima que se vivia em plena
II Grande Guerra - época da redacção do escrito.
A figura lipica de um coronel , que
se refere, existiu de verdade. Chefiando uma repartição do Estado, em
Timor. era a sua convivência muito
procurada pelos oficiais do navio,
pela cultura que o distinguia a par de
um fino sense of humour.
O Kbloco .. em que os dois oficiais
derramavam a sua prosa fantasista
também se menciona. E, numa alusão muito breve, mas significativa,
perpassa ainda a lembrança do sorriso daquela a que ambos chamavam
a sua ... Princesse Lointaine.

N

..•

«Exalei o meu último suspiro
numa tarde de Dezembro, confortado com os Sacramentos de Santa
Madre Igreja, na minha aldeiazinha
do Minho. O Sol ia a morrer também
num poente frio, amortalhado em
grossas nuvens escuras - pobres
mantas de trapos que um vento noroeste esfarrapava mais. Das herdades subia o fumo das lareiras, nessa
tarde transida mais atulhada da lenha húmida dos pinhais. Na volta do
caminho chiava, lugubremente , um
carro de bois, tangido com pressa, a
fugir da chuva, que ameaçava perto.
Um cão uivava ao longe e havia no ar
uma canção triste de mulher, num
casal vizinho. As árvores , despidas
de folhas, aconchegavam-se mais
na sua nudez, por cima dos caminhos desfeitos em grossa lama.
«A minha alma voou ao céu, nessa mesma tarde. Encontrei já a porta
fechada - e ainda não eram 6 horas.
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Confesso que logo me impressionou
mal este recolher tão cedo. Pensei
que, talvez , no Inferno, admitissem
noitadas ..
C< Esperei até de manhã, adormecido. Acordei, quando S. Pedro fez
rodar, com força, na fechadura renitente, a pesada chave de ferro. Apresentei a minha papelada. Estava
tudo em ordem . Fui admitido no santo retiro. Mas, logo de entrada, aconteceu-me um sério percalço. Quando
um anjinho, de asas brancas, me
conduzia, ao longo de compridos
corredores, para me indicar alojamento, cruzou-se connosco uma
mulher escultural , de olhos candidamente postos no soalho de uma nuvem. Não me contive e olhei para
trás, naquela atitude tão portuguesa
de quem quer fixar pormenores. Que
elegância no pisar, que suavidade no
gesto!... Perguntei ao anjinho a sua
identidade.

«- Ê uma das 11000 virgens respondeu.
«Náo resisti. Voltei para trás. O
meu guia, confiado que o seguia,
continuou em frente. S6 deu pela
falta à porta do meu quarto... o
anjinho...
«Fui detido, pouco depois, por
dois anjões fortes, espadaúdos, de
olhar duro, quando tentava o primeiro madrigal junto da milésima vigésima quarta virgem - tal o número
dela . Imediatamente me levaram
para o 'Campo de Concentração dos
Amorosos Impenitentes' - onde me
encontro ainda, neste momento.
Vivo aqui há anos, há séculos, ou talvez milénios-não sei. Não se vêem
mulheres, nem são permitidas conversas sobre o assunto. O isolamento é completo. O meu camarada nunca cá apareceu - sinal certo que
nunca encontrou, no seu caminho , a

tentação sob a forma de uma virgem
numerada!
"Há tempos consegui que um
anjo da guarda fosse , com a promessa de lhe contar secretamente algumas anedotas, saber disfarçadamente, à secretaria , qual o paradeiro
do meu velho amigo. Soube, então.
que, excedido o prazo da sua apresentação no céu , foi dado como refractário.
"A vida aqui é monótona. Jogo às
damas, tristemente, com um coronel
velhote que conheci frequentador da
primeira lila das revistas do Parque
Mayer. Também veio aqui parar por
qualquer tentativa amorosa que falhou .
.. é o jogo a única distracção que
nos permitem - num recordar surdo
dos tempos saudosos do planeta .
.. Ando sempre com este bloco
debaixo do braço. e já fui chamado
ao anjo-chefe do acampamento para
confessar o que ele contém. Opus·me tenazmente e fui mandado embora com a promessa solene de o
entregar no dia do Juizo Final .
.. De vez em quando correm boatos de que está para breve esse julgamento . Mas, imediatamente, são
afixados editais a desmentir.
.. Noutro dia, uma esquadrilha de
diabinhos vermelhos largou panfletos encorajando-nos à revolta, para
uma libertação próxima. Perseguidos por uma forte formação de anjos-caças, depressa desapareceram na
linha do infinito.
" O coronel foi transferido para o
'Campo de Concentração dos Amorosos Sem Remédio', por lhe ter sido
encontrada, escondida no dólman,
uma revista galante , largada pelos
atacantes do outro dia. Agora ando
sê, não converso com ninguém. Penso às vezes nas delícias do Inferno
- mas os diabretes nunca mais voltaram .
.. Espero, ansioso, o Juízo Final,
para voltar a ver o meu velho e errante camarada , e vislumbrar. agora em
toda a sua pureza eterna , aquele sorriso inesquecível ...
.. Há já três dias consecutivos que
não se consegue dormir no acampamento. Altifalantes proclamam por
toda a parte que se avizinha o dia do
Ju ízo Final, convidando à oração .
Grupos de anjos , em formação cerrada, soprando trombetas , passam
hora a hora, aqui ao lado, rumo ao

Vale de Josafat, onde terá lugar o julgamento definitivo da espécie humana. Ninguém poderá faltar, sob pena
de maldição eterna.
«O barulho é ensurdecedor. Os
avisos, para entendimento das gerações sucessivas, repetem-se, sem
interrupção, em quatro mil novecentos e oitenta e sete linguas diferentes
e em trinta e três mil duzentos e quatro dialectos. Ouvi falar latim e agora
vejo como fui enganado no curso dos
liceus e nos ... le-deums. Da abóbada
do céu suspendem-se milhares e milhares de editais gigantescos, com
letras garrafais, para serem entendidos pelos povos alfabetizados que
passaram pela Terra. Só a secção
portuguesa conta noventa e quatro,
com os mesmos dizeres, mas redigidos nas sucessivas ortografias oficiais.
"O coronel , amnistiado, passou
pelo meu acampamento - de que
fui , depois , também libertado. logo
que me viu . correu a abraçar-me e a
ciciar-me algumas palavras ao ouvido, num sorriso equívoco. Ainda coisas da revista .. .
«Agora, sinto-me mais feliz. Ao
longo do vale , e nos caminhos que
lhe dão acesso, vai uma azáfama
nunca vista. Todos se preparam para
o grande acto, com o pensamento
em velhos encontros de oulros lemposoAqui ao lado, um cavalheiro medieval puxa brilho à couraça enferrujada; além um romano compõe, com
método, as dobras da toga. Adiante,
um elegante de 1820 revira os olhos
lânguidos ao ajeitar o nÓ grosso da
gravata develudilho.
" O coronel pintou o bigode ... e eu
escovei o fato aos quadrados do pó
dos séculos ...
«... É hoje o grande dia. Uma divi·
são motorizada de anjos da guarda
enquadra-nos no caminho que leva à
presença do Criador. O espectáculo
que se nos depara é indescritível. As
milhares de gerações que passaram
no planeta esperam, confundidas
nos seus trajes variadíssimos e nas
suas linguagens distantes, o começo
do julgamento.
"Penetramos lentamente o
coronel e eu - na mole imensa da
multidão. Os meus olhos não param,
observando o pormenor mil vezes diferente do que me rodeia. Vejo uma
múmia egípcia desembaraçando-se
da última tira de pano que a cingia e ,
ao lado, loyola , sinistro, num hábito

negro . Um pequeno desvio para a direita, e é uma beleza assíria contrastando com a fealdade repelente de
uma hotentote seminua. Ao lado, a
compleição forte de um alleta olímpico briga com os ademanes equ ívocos de um menino do Chiado. O coronel , junto de mim, deixa escapar
um 'Irra! que é bruto!' ao contacto
duro de uma armadura seiscentista
que passa. Segredo, receoso, que
me pareceu S. M. EI-rei D. Sebastião,
mas tenho que segurara meu irritado
amigo que quer vollar atrás para discutir os erros tácticos de Alcácer Quibir .
.. lá ao longe avisto, por fim, as
barbas brancas de Jeová flutuando
na brisa doce que sopra brandamente. Milhares de santos e santas, mártires e anjos, escalonam-se a um e
outro lado do tribunal .
"Foram chamados os primeiros
réus - Adão e Eva. A serpente está
presente como testemunha de acusação. Jeová, enquanto infp.rrogB ,
brinca com a maçã na mão direita.
.. O coronel ficou para trás, de
olho esgazeado, a ver uma colónia
de nudistas. Eu sigo sempre procurando, num esforço atento, o meu errante amigo. E que estranhas cenas
continuo a obselVar. Napoleão, de
mão enclavinhada no colete , passa
ao lado. indiferente, de Josefina e
Maria luísa que, amígas, confidenciam intimidades do Corso. Schubert, num arranco de génio, conclui,
numa pauta esfarrapada, a 'Sinfonia
Incompleta'. Romeu segue de braço
dado com uma jovem criada dos Capuletos, debaixo do olhar escandalizado da lerna Julieta. Malherbe , de
cabeleira solla , chora de mansinho a
vida efémera das rosas. Cleópatra
exibe a Marco António, entre sorrisos, a chaga viva do seio mordido
pela cobra assassina. Aníbal, olhando a Terra, procura ainda, num recordar distante, as ruinas fumegantes
da saudosa Cartago. Schopenauer ri
às gargalhadas , num optimismo saudável. Rembrandt reflecte, no sombrio da face carregada, os tons dilectos dos seus quadros. D. Pedro , o
Cru , come esfomeado , numa sanduiche, o último coração dos assassinos de Inês. Robespierre, ainda de
cabeça mal colada ao tronco, arranja
assembleia para uma eloquência
emudecida há séculos. Péricres passa, empertigado, cheio de civilização. Maquiavel e Voltaire olham-se
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de frente, curiosos dos seus sorrisos.
Lucrécia Bórgia ri. provocantemente,
para um frade capuchinho. Alé m, Hitler passa de braço dado com o velho
Aockfeller.
Que vejo eu, agora? Uma camisa
verde ... um chapéu colonial... um
pull-over castanho, pousado, negligente, sobre os ombros! ... Mas é ele,
o meu perdido amigo, entre um turco

de alfange rebrilhante e um velho
lembrando certas estatuetas de tim-tins. A emoção embarga-me a voz.
Quero gritar e não posso. Corro para
ele. Piso a longa cauda do vestido de
uma dama antiga a afogar em pó-de-arroz o largo colo desnudado e tropeço na durindana enorme de um general prussiano de bigodes.
« - Meu destitoso amigo! Dá-me

o abraço da tua amizade e do teu
perdão!...»
E nesta situação embaraçosa,
ma is uma vez o " bloco» passou às
mãos do outro camarada para continuar uma carta prometida na última
noite de uma longa comissão em Macau ...
Silva Braga,
va/m.

Voz da Abita
CARTAS AO DIRECTOR
Dos nossos leitores e amigos
recebemos a seguinte correspondência:
Do " Pezinhoc ", cabo M, lisboa, a carta que transcrevemos:

AS GREVES E EU
Na última carta que enviei para
publicação na "nossa Revista"
(Abril/Maio) manifestei a minha gratidão aos grevistas do Metropolitano
e da CP por me terem dado a oportunidade de andar a pê, o que foi
um beneficio para a minha saude,
tanto do corpo como do espírito.
Gostei, habituei-me, e agora faço-o
com bastante regularidade, com a
vantagem de poupar uns tostões.
Desta vez (Junho) venho também endereçar os melhores agradecimentos aos grevistas do gás da cidade que me forçaram a lavar-me e
a tomar banho com água fria. Custa
muito, mas ennlece os músculos e
poupa também alguns tostões ao
magrissimo orçamento caseiro,
cada vez a acompanhar com mais dificuldade a a custa de supress6es
sucessivas o aumento, que não
pára, dos bens essenciais.
Em ambos os casos falo apenas
por mim, com o poder de adaptação
que a Marinha deu a todos os marinheiros. Faltam os transportes?
Anda-se a pê.. . Falta o gás? Lavamo-nos com água fria e cozinha-se a
electricidade.. . Falta a electricidade?
Cozinha-se a gás e iluminamo-nos
com velas ... Falta a água? Temos
em casa um depósito dela e lavamo-nosAmaruja ...

6

Para os que o não são, esclareço
que quando andamos a navegar temos, As vezes, de racionar a água
doce (a salgada não falta , mas não
dá para beber nem para lavar) para
que e/a Chegue para os dias que temos que permanecer no mar. Então,
cada homem tem, normalmente, 5 litros por dia para se governar. Usando um balde de madeira, dos que se
usam na Marinha, uma esponja, um
bocado de sabão e alguma imaginação, consegue-se andar limpo e sem
cheirar mal. É assim que na Armada
se safa a rascada quando a água ê
pouca!
Tudo isto ê muito bonito, mas o
pior ê O que se passa com a esmagadora maioria das pessoas que, não
sendo marujos, sofrem muito com
estas greves. As crianças, os velhos,
os doentes ... são as grandes vítimas,
não falando nos prejuízos que advem para certos serviços, como hospitais, restaurantes, etc.
Anda agora muito em voga a
ideia de regresso a natureza. O mundo está altamente poluído, hã lixo por
toda a parte. as águas estão contaminadas, os pesticidas estragam
tudo ...
Com jeito talvez o caso se resolvesse. Façam mais greves, pare
tudo, e teremos voltado ao passado:
andaremos a pê ou a cavalo, iluminar-nos-emos com candeias de azeite, iremos buscar água as fontes, faremos serões ao luar... Que maravilha!
Termino perguntando se não haverá outra forma de resolver os problemas laborais nos serviços indispensáveis A população?

É que assim, como há mar e
mar ... tambêm há greves e greves ...

o
De uma carta dirigida ao comandante da Escola de Alunos Marinheiros pelo pai de um recruta da 1.- incorporação de 1986, se transcreve o
seguinte :
(. ..) Permita-me, Senhor Comandante, que realce. ainda, o ritmo, a
beleza e o rigor dessa extraordinária
e emocionante solenidade, no decurso da qual eu não sabia que mais admirar. se a determinação, a competência e o profissionalismo dos pedagogos, se o entusiasmo, a destreza
e o empenho dos alunos. A verdade
é q ue, no final, ficou mais claro no
meu esplrito o relevantíssimo papel
das Forças Armadas na preservação
e desenvolvimento das grandes virtudes cívicas do povo que somos e o muito que todos lhes devemos,
mesmo só no que diz respeito à formação humana e, atê, profissional
da nossa juventude. Bem haja, pois.
o punhado de cidadâos que, em
cada geração, toma para sua profissão e ofício social a carreira das armas, em especial nos quadros da Armada - essa instituição nacional em
cuja história se espelha a própria história de Portugal.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência, assim como
aos oficiais, sargentos e praças em
serviço permanente nessa Escola,
os meus melhores cumprimentos.

• •••••••••••••••••••

Do sarg.-aj. A RF Joaquim Prata, Rio de Mouro, uma carta de que
transcrevemos:
Tenho lido cartas publicadas na
Voz da Abita que me dão muita satisfação por me trazerem
memória
episódios da vida do mar que todos
vivemos e são tantos que jamais se
esgotarão! Afastado há muitos anos
da " Briosa» avivam as saudades
dos bons e maus momentos que
passei na Armada. TenhoB1 anos de
idade e fui o aluno n. " 100 da Escola
de Alunos Marinheiros do Sul Faro, nos anos 20/21. Gostaria de
estabelecer contactos com «filhos »
da minha escola pelo telefone ou carta para a morada indicada. Seria interessante saber quantos ainda existimos - alunos, instrutores, etc.
A minha morada é a seguinte:
PraceIa da índia, 9-2. " Esq., Rio de
Mouro - Sintra - 2735 Cacém (fel.
9260723).

a

••••••••••••••••••••
SAUDAÇÕES
De José Alexandre Pinto Rodrigues de Sá (o Sá), ex-mar. L
139282, Casal de Cambra, Odivelas, extensivas ao pessoal da 1.'" Repartição da Direcção de Abastecimento, ao sarg. Leitão , ao comandante Negrão e aos marinheiros da
1.'" incorporação de 1982, incitando-os a que sirvam a Marinha com dignidade e orgulho, já que ele não teve

oportunidade de continuar, porque
Marinha só há uma, a Portuguesa e
mais nenhuma. Termina dizendo
que o que o faz estar ainda ligado
Marinha é a nossa Revista.

a

o
De António Fernando da Silva
Nova, ex-mar. C 128070, Póvoa de
Varzim, com um grande abraço para
todos os que com o seu esforço e dedicação nos proporcionam em casa
um pouco da nossa querida Marinha,
através da " Revista daArmada».

o
De Jacinto Santana Pereira, ex-mar. S 13370, Alcácer do Sal, oara
os que fazem a nossa Revista que
me entra em casa todos os meses a
recordar os inesquecíveis 5 anos
que passei na Armada e que foram
os mais bonitos da minha vida (dos
17 aos22 anos de idade) .
N. R. - Os nossos agradecimentos. pelas suas palavras. a estesnosSDS amigoseassinanles.

••••••••••••••••••••
CONvíVIOS
Os " filhos da escola» da 2.'" incorporação de 1964 vão reunir-se no
seu primeiro almoço de confraternização no restaurante do Supermer-

cada da Marinha, nas Barrocas, no
dia 4 de Outubro prôximo.
Os interessados em participar
deverão contactar com: 1."-ten. SEH
Guerreiro Inácio, Instituto Hidrográfico (leIs. 55-266 , da rede interna ou
6011 91/6, dos TLP) ou 1.0 -sarg. L
Pires Raposo, UAOACM (leIs. 1 ~12 ,
da rede interna ou 36896 1, ex!. 75,
dos TLP).

o
Para comemorar os 20 anos de
incorporação na «Briosa », os «filhos
da escola » do recrutamento de Outubro de 1966 vão reunir-se num almoço-conv ivia no dia 5 de Outubro prôximo, em Jocal a designar. Os interessados em participar deverão contactar com: 1.0 -sarg. E Cardoso (tel.
22148 88) ou cabo L Rui (tel.
2295302).

••••••••••••••••••••
MISCELÂNEA
O cap.-ten. António Bento, na situação de licença ilimitada, gostaria
de contactar camaradas que tenham
como «hobby » a construção de modelos de navios da nossa Armada (a
partir d e cont rato rpe deiros , tipo
«Vouga », inclusive) .
Enviar nome, morada e telefone
para a Secretaria da " Revisla da Armada " .

••••••••••••••••••••

Saibam Todos
Que en tre

<I Assi.'ilénciH na Doe nça
<lOS Milit ares da A rnl<lda
(A DM A) e o Centro de I-l istocompati biJid:'lde do Su l (Campo
Santan a. !30 - Facu ldade de
Ciências de Lisboa tel.
5-1- 09 [2) foi estabe leci do um
acordo para que os se us be nefi ciários possa m usufruir de se rviços que abrangem os ca mpos de
exames e amll ises la boratori<lis.
especffi cos pa ra transplant es e
diáli ses.
QUI:' quaisquer o utras in for m<lçóes
pode rão ser obtidas na 5." Rep.

da D. S. Pessoal (A DM A). Rua
do Arse nHI. lctr;t I . Lisboa.
Que na Secretaria da " Revista da Armada" podem ser adquiridas as
segui nt es publicações. rece ntemente edi tadas pelo Institut o
H idrogní fi co:
• " Pl ano Quinque nal de Acti vidades do I1-1 1 986~ I99(h, . preço 36()$()();
• " Relatório de Acti vidades do
11-1 - 1984». preço l()(}()$()() .
Que por despacho do min istro da Defesa Nacion al. de 3 de J ulho 86.
foram revistos os valores estabe-

Iccidos nas IHbclas de com part icipação para Assistê ncia na
Doença <lOS Mil i t ltTe~ (onde estií
incluídu a A D MA) previs tas no
Decre to-Lei n." 585n5. no que
respeit a a meios a u x i 1iare~ de
diagnóstico. meios de t c ra pêU l i~
ca. intc rnHlllc nto e inte rve nções
cirúrgicas. instrume ntos de prótese e e nfe rmagem. e m regime
de livre escolha por parte dos milit a res e se us fam ili<lfCS.
Que as novas ta bc J a~ ue com pan icipHçào e nlrar:.tm e m vigor no dia
I de Agosto últi mo.
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giado Mar
e os M -nhe-ros

João de Barros
N

Pelo cap. -frag. Cristóvão M or eira

flO pode fazer-se uma his tória da lilCnltura portuguesa,

por abreviada que seja. sem J,dar de João de Barros
- o autor das «Décadas da Asia,,_ Nascido cm 14%.
provavelme nte cm Viseu. seu pai recomendou-o. 11
hora da morte. 11 D. JOfl0 de Menezes. cam;lTci ro-mor do príncipe D. Jo,10, que h,lvi" de ser o rei D. 10;\0 111 : c isso explica
que tenha sido cri ,Ido c educado no Paço. c feito moço de
guard <l-rou pil do príncipe. que lhe animou os p rimeiros passos
na litcraluT;I, c a escrita d a S\I;I p rimeira obra. «C rónica do I mpcradorClarimundo», um longo romance dCC'lVabria Que JOliodc
Barros apresentou ao rei D . Manuel L c este o cxprtou a conti-

nuar. escrevendo

li

história dos nossos fei tos na India. Subido

D. JOllO ao tro no. nflO tardou a ser nomeudo governador do caste lo de Sáo J orge da Mina, cargo que se p resume tenha exercido
entre 1522 e 1525, a no em que ascendeu a m,lis alto posto, o de
tesou reiro da Casa da í ndia. onde se acumulavam os re ndimentos aduaneiros d as especiari as importadas do Oriente, E m 1535,
ten do-lhe o rei eoneedido. em p,lrceria com Ai res da Cunha e
Fern,io Álvares de And rade. a c,lpi tania do Maran hflo. fieou
Joflo de Barros ii beira da ruina. quando na eosta do Brasil naufragou a armada que para o efeito se organizara. E as dificu ldades em que ficou. agravava-ils n[Lo só a generosidade de auxilia r
as familias daqueles que na expedição tinham sossobraço, mas
Iõlmbém a honradez que nriO eonsentia que na Casa da India se
enriquecesse ilpesar de fe itor deI:! durante 35 anos. E as dividas
d<L malograda empres<L do MaranhfLo só ,lO resignar de tal cargo.
cm 1567. pôde JoflO de Barros vê-Ias perdoadas pelo rei D. Sebastiiio. E três anos depois aconteceria a morte do historiador.
ocorrida a 20 de Outubro de 1570 na quinta de S,io Lourenço,
próximo de Pombal. para onde se retirara. Sepultado na ermida
de Santo António. próximo de Vermoil. seri a trasladado em
16lOpara;t igreja paroquial de Alcobaça.
_
Ao longo de todos esses anos de ,!fazeres da Casa ~a I~dia.
nimbados pelas já referidas dificuldades e desgos tos, fOI J oao de
Barros construindo a sua obril literária. Aos livros da juvcntude.
onde avulta como pri ncipal a .. Ropicapnefma» (1531-32) (um
colóquio crÍlico que lembra Gil Vicente. e que 50 anos depois
seria posto no Index ,pela inquisição), sucedem-se: dOis, .. Panegíricos». o de D. Jo;io III (1533) e o da infanta D. Mana: um,l
.. Cartilha para aprender a ler» (1539). para faci litar ils crianças
das escolas a entrada no grego e no latim: a «Gramática de Lin·
gua Portuguesa» (1540). seguida dc um .. Diálogo cm louvo r de
nossa linguagem» e de um «Diálogo da viciosa vergonha». amo
bos travados entre Barros e um seu filho. Mas de todo o legado
de Jo,io de Barros avulta a .. Ásia». obra mcstra da historiografia
pOrlugueS<L, da qual o primeiro conjunto de dez livros, a primeira década, foi impressa cm 1552: a segunda data de 1553. a terceira de 1563 e a quarta de 1615. bem depois da morte do eseritor. sendo o texto complctado por Jo[Lo Baptista Lavanha, então
eronis t a~mor do reino. Mas ainda cm vid,l e ra famoso o nome
de João de Barros: com suas Décildas. que Afonsode Ulhoa traduziu para o italiano, atravessara fronteiras: conta Manuel Severim de Faria que o p,IP<L Pio IV mandara colocar no V;ltic:mo,
ao lado do busto de Ptolomeu. outro do escritor português.
Nas .. Décadas d,! Ásia». que abrangem os ecnto e vinte anos
que vão das primeiras 1l<lVcgações do infante D. Henrique .. té
à morte de Nuno da Cunha cm 1536, João de Barros torna-se
na pros .. o exemplo que Camões rcpresenta cm seu ve rso: com
o grande vate rivaliza n,l riqueza sugestiva d a expressão, molda-
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(Gravllra do SUI'iço dI' DoclUl1emaçâo (lo ~ Diário dI' NOIicifl!i.).

da na cadência grave e solene de um mestre da oratória. com que
constrói uma história que <<trabalha mais no substancial do que
no ampliar as miudezas que cnfadam c nfiO deleitam». <: assim
inaugura um novo estilo na hislOriografia portuguesa. E certo
que as Décadas espelham a concepção de uma I listória que se
quer exemplar de virtudes. cm que se usa a rcgra de nfio mcntir.
mas sem abandonar uma outra regra. a de n[Loconlar ludooque
é verdade. p,lTa ciliLr o preceito ciceriano que a propósito de
João de Barros referem António José Sawivil c Ósca r Lopes. na
sua «História da Literillura Portuguesa». Mas sc salientam cssa
deliberada omiSSiio que o escritor faz. a não ser cm casos dema·
siado conhecidos. dos actos menos gloriosos das pilhagens e pi~
ratarias dos portugueses. fazem igualmente notar o aspecto positivoe modcrno da obra de Barros: a sua conccpçiioecuménica
da História. «concebida à escala do planeta» - concepção que
lhe permitiu «aperceber-se, ao mesmo tempo que da unidade do
mundo, da diversidade das civilizações. da relatividade da civili·
zaçiio europeia c da H;lativ<I pcquenez da Europa».
As .. Décadas da Asia». páginas épicas que a Camões serviram de inspiração, são uma obra voltada para a exaltação da
nossa expans,io marítim ... Não fallavam por isso escolhas possíveis para esta antologia: c entre tantas ficamo-nos pelas passagens de três capítulos do livro quarto da Década primei r,!: aquelesem que Joftode Barros descreve como V,iSCO d .. Gama largou
de Lisboa. e pela rota do Clbo foi em demanda do caminho da
í ndia. c como dois anos depo is ao Tejo regressou: e pelo meio
metemos as páginas cm que.se relata a escala de Melinde, c
como dali partiu o Gama. e fi India pelo mar chegou. e vendo-se
diante dela lhe pareceu. c fi sua gente. «que tinham acabado o
fim dos seus trabalhos» - como se outros muitos, penosos c
grandes, não estivessem para v;r.

Das «DÉCADAS DA ÁSIA»
(DÉCADA PRIM EIRA , LIVRO Q UA RTO) (1552)

00
CA PíTULO li
Como Vasco da Ga ma partiu de Lisboa. e do qu I." passou ItI c he ga r ao padrão
q ue Bar tolomeu Dias pôs a lém do Cabo de
80a Esperança

Chegado Vi/seo da Gama com os ouIras capilries a Lisboa,

do

(1110

de mil

1/(/

en/fatlll lle JI/lho

(/IIIII(OCeI1l05 (' 1101'('11111

e

sele. la/1/0 l/lIe par(! se pOf/ir, sem guardar

{/ eleiçlio dos meses lh' qm' om IIsamos
para ir IDll m( m H'nlOs gerais qll(' cursam

/laqueIas parles; porque, /laqueie lempo,
tam eSellm emallotíciadaler.1I (/111' ia buscar 1."01110 os \'el1/O.I' qlle sal'iam para boa
IUlI'egllçiio.
E

como Vl/SCO d(j Gama, para 1'0(11"

parlir. mio esperol"(I mais qUI' nal'ios pres/('.f (' 1/1/1 pOIlCO dI' /lorte. ll//t' lIaqwdes meses de Verlio ê ~('r(lf 1I('$1li COSIII de E.rlJapostos os I/(/\'ios {'III Reste/o, /lIgllr tle
IlI!cortlgem IlIIliga, UIII dia al/les dn Sllfl
pl/nil/a foi ler rigília ('0111 os oU/ros capilâes 1/ f(/Sf/ dI' Nossa SI'I1{IO((/ da l'OCIIÇtiO
de /3e/êm, Sillllldll neSll' IlIgar de Iksle/O
ti qUl/ll/l/quele 11'1I1{1O era 1I111111'rmidll qlle
o il/fl/I//t' dom !-fel/ril/I/{' mOlI//oll flllldar,
OIull' eSIllWlII1 II1g11115 freires do com'enlo
de TOI/Ulr parll adminislrarem os SI/Crtl1II/'1II0S llOS IIIMell/1/e,r, Ao segllil/le llillqlle em sábado, 8 de lulllO - por SI'r dediC/ldo II No.\'sa SI'I/hora t' 1/ nUI/ th' IIIlIilll roII/I/gl'm, a,ui por e,flfl dl'I'Oçâo como por ,H '
irt'lII despI'tlir do.\' l/II(' ialll /w arll1lu{(I,
COl/correll grande //Iillll'ra de gellle a elll,
E /flll/I/do foi 110 eml>tlrCl/r (Ie Vl/scO dI/
Gmlll/, os frârt's (/a casa COII/ I/(gulls sact'r(1011'S, l/I/e dll ddat/(, Iâ emm it!os (Iizt'r
lIIisSlI, orlll'lU/fl/1I1 ullla del'ota procisstlo
COIII /file o (e)'(lrallllll/le ,I'i lIesltl urdl'lII: de
I' 11,1' Sl'II,I' COI/1 drios 1/lI.\' mtios, e rodaI/ gl'lI1(' da citlmh' ficm'lI delrlÍs respollde//(Io a
/tIl/alarlain/w l/lle os slKatlole,l' dial//e illm
caI/lili/do, lé os pOrt'lII JUII/o llo,f bllléi,l' elll
qlte fI' /Wl'illlll de (('colhl'r, Olldl'. fl'ilO silênl'Ío I' lodos pO,flOS em jod/lOs. o l'igtliro
(!tI cllsa fl'z elll l'OZ a(la 1111111 ('onfi.l',flio gerai: I ' 110 fim (leIa o,r ab.\'oll'l'lt mi forll/a da,f
bltllll' qlle o illfa/1/e dom lIenriqlte lillha
IWI'Ít/o p(lm (Illlleles l/III.' l/e,l'le descobrimenlO e COllqlllsll1fall'cesst'm (como lItrlÍS
di,f.f('lIlOs), No qllllllllllO foi /lInwltigrilllll
dI' IOdos, que II('Slt' dillfomollflquelfl praia
POS,H' das IIIl/iW,I' que lIe1a se llerrllll/alll /111
par/il/a l!tU arllltlda,f f/lle cada ano IItlO I(
rSllls parteJ, (Jlle Vasco da Gama ia a lles·
cobrir, donde COIl1 raZtio lhe paliemos
dUUllllr praia de lágrimas pllra os que l'tiO,
e lerra de prazer ao.v qlle I'bn, E q!l((//t/o
l'do 1(0 desfraldar dlls l'ela,t que os mllreall/es, segulldo SI'U lISO. deram aq/lde
aJegre IHil/cipio de camillho, dizem!o boa
viagem! todolos que eS/{/\'lllll prO/IIO,l' I/l/
\'Is/(/ deles, com IIIIUI piellosa IU(IIumid(lde, (/obmram esws lâgrimlls: t' COII/t'faram tle os el/comendar a DeliS, e /al/~'lIr
juízo,f segundo o que c(l(llI UIII senlia daquela par/ida, Os nlH'egallles, dado que
com o fefl'or d(1 olHa e "h'oroço duque/a
empre,w embarcaram COnlellleS, IlImbém
II/III,

pl/smdo o lermo dt' de,rferir (/(IS lIelas, lIel/do ficur cm lerra seus pl/rClI/es e amigos.
e lembraI/do-lhe qUI' SIUI lI;agem CSI//I'(I
pos/(/ em esperal/ça, I' ntio elll lem po cerfO
/lem lugar sabido. ass/ os IIcompal/lwlIl/m
em lágrimas COIIIO em o pensmlll.'l/lo tll/S
(,ollm.\' que em U/III IIOI'OS c"sos se represenlllm na memória dos hOll/l'lIS, AS,fi que
uns O//lIIm/O pllra a lerra e Oll/ros para o
IIIl1r, e junll/menle todos OCUP{/(/os 1'111 /tigrinllls e pellsamen/o l/aquelll incerlll I'illgl'lll, /tinto eSlil'eram prontos lIisso lé que
os /Ull'io.f se alongaram lia par/o,
Sl'rillll compal/ha desta bem fOrllllladl1
l'iagelll, elltrc marell/ues (' llOlI/l'nS lle ar1II1l.\', mé C/'1I1O e Sl'lel//lI (Jessofls: e os /rês
/lal'Íos pouco mais 011 ml'lIo,r de ceI/lO lIIé
ce//lO l'Í//lC IOnéis cm/ti 11111, Do primeiro,
chamado ",Salll Gabriel ~ . em que ia VflSCO
dll GIlI/UI, ali pi/alO Pêro de Alel/lJller,
que fora 1/0 (ft'scobrimemo do Cllbo (Ie
BOII ESIJerallça, et'scriwjo Diogo Dias, irlIujo de Bartolomeu DillI, Do .\'egul/do,
I,or I/ome ", Sam Rafael». capi/ljo Palllo da
Gamll, era piloto lotio de Coimbra e eseril'(jo latia dI' S(í. Do It'rcl'iro, a que clllIma1'11111 " Bérrio », mpiulo Nicolau Cqelho.
..,a pilolo Pêro Escobar e I'scril'lio A I l'aro
rle Brag(I, E da/U/1I era capi/tio 1111/ GonÇlIlo Nllnes, eri(l(lo dele Vasco da Gama: II
(/ual ifl ,l'OlIIel//l' (lIIw r i,,/wd(l (só com marinheiros). pam depois qlle os man/imenlOS do,~ I/m'ios se fo.\'.\'el/l gllsUlI/do 101l1tlrel/l os qlle da lel'(llI(l .\'obressalellles, e (/
gl'l/le St' passar(1 des,
Parlidas e,w/,f quatro I'e!a,t, c BarlOlomeu Ditls em Slla compal/l!ia em o I/(/\'io
pllra {/ Mi/III, COIIIO ('s/tIl'a aUt'I//(lllo, com
bOIll 11'IIl(W l(1It' lil'erml/ CIIl Irezt' dil/s fo((IIIJ la ti ilha de Sallliago, l/ue é fi principal das do Cabo Verde. onde IOlIIaram algum refresco, Depois da pflr/illtl (III qwd
ilha, Bar/olomell Dias os IICOmlJllIJllOU lé
se pôr 1/0 camillho da dl'rro/(l parll (I Milla.
Vasco (hl Gamallll SIIfI, E a primeira lerra
l(11I' tomOl/, allles de c!J('gflr (/O Ctlbo dl'
Boa Espefltllça, foi II baíll al(lIe ora chamam de S(l/Jwl hIena, hfll'emlo cinco mesey que cm par/itlo de Lisboa: olUle saiu
em lara por fazer //gutlda e aSJi tom(lr II a/111m do Sol,
Porqlle. como lia liSO llo IIs/roMbio
pl/r(1 aquele mester lia 1lI/1'egllçâo 1/(/IIÍll
pouco lempo lJlIt' os marem!ll's deste reino
SI' a/lfO\'eilll\'alll e O!i /IlJllio,~ eram l,equI'/105, niio cOIJfim'ulIJui/o de u/Omar (lemro
lIelel' por causa do seu arfar, Principal//Iellle ('0111 111/1 asfroltíbio de pall de Irê,r
palmos (/e (liiime/ro, () qUlIlllfl/llll'lI111 elll
Irê.f paus ti IIJlllleira rle cábrelllJOr melhor
segllrar /I lillha I'Olar e mI/is I'erificada c
tliSlinlllmenle flm!erem ,\'aher a l'erdadeira
(1lllIra dl/quell' lugar, pOSIO que lel'(/s.l'el/l
Oll/ros de la/(Io mais peqllel/o,r, ttio rIUliC/lmellle começoll e.Ha IIrle quc /l1l1l0 fflllO
lem d(l(lo ao I///I'egar,
Pois, eSflll/do Vasco da GilllJll COIII OJ
pilolOs pro/!/os 110 tol/lar allllra do Sol por
eSle modo, derllm-Ihe {/I'iso f{tle delrás (/e
/11/1 leso (outei ro) lIirtllll (lndar doi,l' negrO,1
haixos á IIl1l1/eirtl de quem IIp(lIIlwl'a alSu -

mas erVa,f: e como iSIO em o principal q/le
ele desejlll'a - achar q/lem lhe desse a(gllmil raulo da terr(1 - com mld/O prazer
I/Il/llSl/m ellle mandoll rodcar os I/egros
por ul//a encoberlll, pam serem IOmado.l',
Os (/lll/is, como (lI/fim'(lm cun'os e "mI/lO.\'
em IIpanhar ml'l aos pó (Ias mOIl/tI,I' COI/I
um lição de fogo /111 mtio, nllllca se/uirlllll
II gellle (/lIe os rodem'lI semio qlUllldo r('melf'ram 1/ eles, dos lJll(lis 101l/IIrllm III/I.
Vasco da Gamll. porque mio lillha lil/gua
que o emel/desse, e ele de (1,I',fOmbNu/o t/aquda I/CJlIidade mio IIclldial/Os {U't'/IOS qlle
(I /W/IIreza fez comllll.\' (I lodolos hOll/cl/s.
II/al/dou I'ir l/oi,I' grumetes, 11111 dos quais
I/egm, qlle se a,l'selllilram junlO dele a comer e beba, apartam/o-se ddl's por o desassombrar, O qllal modo lI/uOI'eilOlI
II/l/ilO, porque os gfllllletes o prol'ocllral//
(I {'omer: COlII qlll'. (Jl/(lIIllo Vas('o d(1
GllI/W IOmoll li 1'11'. já e.flfll'll desussombral/O, e ()or acel/os mostroll IIIIJllS serrllS que
seriam dali dilas léguas, duntlo a ell/enda
l/lIe ao pé delas estal'll fi pOl'oaçtio da Slll/
gell/e. Vasco tia Gama, porque lUio /Jodill
el/villr melhor descobridor pam apelidar
os ml/ros, com l/lgllllS brincos de cllsnÍl'eis
e confas lh' criswlino e 11m barrt'le lIIalldou
que o so/ta.l'SellJ, acel/l/Illlo-Ihe que fossl' e
IOrtlasse com sells cOI/lp(mhl'iro,r, paraI/II'
darl'lII Olllro um/o, O que ele f"z logo. lrazem/o aqllela /lIrtfe ilez 011 doze, l///e vi/l1/(/m b /Iscar qlll' ele levolI. q lIe lambélll
lhe foi dado: e dt, 1/1/(I/IIa,t IIIOSlra,r de ouro,
praia, especiaria lhe apreseI/II/N/III, de lIe1I/111111a (!ertllll /lOfici(l,
QtJaIlt/o veio o Ol//ro dia, jlÍ {'mil eSles
l'ierllm mais lle q//arenla, 1(1111 familiares,
que pe(liu 11111 homem de armas dllllllm/o
FerlUio Veloso li Vasco da Gall/a qlle o
deixlI,ne ir com ele,l' l'er a pol'oaçtio qtle li·
nl/(/III, para lrazer alguma mais /lotida da
lerra do que eles dm'am. o qlle lhe Va,~co
da Gama {'ol/cedeu qlla,~e a rogo de Paulo
da Gllma, ,H'II irmtio,

°
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CA PÍTULO VI
Com o Vasco da Gallla c hegou à \'ila de
Melinde. onde asse ntou paz com o rei dela
e pils Ulll p adrão: e. havid o piloto. se par·
tiu para a india. ond e chegou
S('gllÍndo Vasco (/a Gama seu caminho
com e!iftl prl'sll de mouros, tiO Olllro tlitl
que erll de PáscolI d(l Ressurreição, indo
com tol/olos n/l\'ios emblllldeirados e a
colI/plmllll deles l 'O/Il grandes folias, por
,wlenit/{/(!t· du fesfll, 1'''1'80/1 ti Melillde,
Aonde logo, IlOr 11111 desrellmlo ell/ compllnllia tle UI/! dos 1II0uros, IIllIl/doll di:a
ti el-rei quel/! era e o call1inho que fazia
t' (I lU'ces.l'illtll/e qlll' lillha (Ie pilolO: e (/lIe
esw fora a Cf//I,m de lomar aqueles home/JS, pedil/(Io q/le /hl' IIJlmdasst' df/r 1/1/1.
E/-rei, JUllIitlo esl/' re('(u/o, PO,flO q/le
(lO /101IIf! criSltio IÍI'esse IIl/llde /lf/lllr(/16dio
l/I/{' /lIe têm IOdolo,\' mOl/ros, como ('(II 1/0·
mi'1/I bem inelimll/o e si,flIdo, sal)elll/o por
esle IlJOUro o 1II0l/0 de COlIJO os nossos St'
hO/ll'ualll COIII des, e que 1111' parl'dlllll
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homells de grlllule ânim o /1(1 feito c/li gller·
ra, e 1/(/ cO/H'ersação bralldo,t e curidosos,
,teg/llulo o bom Irtl/llmemo q/l(' Ihl' fizeram
dl'pois tle os IOmare/ll, lião qllerelldo per·
der (lmiz(lde III' tal gellle com suas obrt/S,
como pertleram os olflm.t príncipes por
cujos portos pa,uamm, (l.\'seIIIOU de lerur
O/I/ro moela com eles, em/lU/mo lliio I'isse
sil/al cOlI/rúrio do ql/e lhe eSle mOllro COI/'
1/II'a, E logo por ele I' pelo degre,lado I/UI/I '
(1011 dois homells (10 capitão, mos/ramlo
em p(lh/l'ras o COII/elllllmell/O qlle lin"a de
Sll(! Ilimla: que (Iescall.w,\'.fc, porqlle pilo·
lo,~ e IImiz{/(le IlIdo acharia Iwquele sell
porto: e '11Ie, em sil/al de .fI!gllritlade, lhe
mandal'a uqllelc al/f'I de Ollro, e lhe pedia
lIol/L'esse por bem lle sair elll lerra para se
,'er com ele. Ao qlle Vasco (Ia Gaf1lu respomlell cOllformeà \'(mlllde de eI-rei: m,IS,
(11/(11110 II ,mir em lerra li ,fe I'er com ele, ((O
presenle mio o I)odia f"zer, por d-rei sell
senl,or lho defellder, lé /e\'ar sell recado ((
eJ-rei (Ie Culecm e u omro.V prillcilJeS da iI/llia, Que para eles ambos assellfarem pa z
e amiu/(Ie, l10r ser" COllj'U que IIle eI-rei
tell senhor lili/is encolllt!l1dfll'a, Ilel/hll/lI
Olllm modo lhe parecia 111l'II/Or por mio
sair do seI/ regimell/o, ql/e ir de em sells
bll/éi,f I~ jl/I/lo tia pmÍlI e Sll/I real senhorül
meler-se mlqlleles z(//lIblICOS, com ql/e
tullbos ,ve potleriam I't"r 110 /IIar: Imrtllle,
p(ml ele gal/hllr por IImigo Ião podero,fO
príl/cipe ('omo I'TII d-rei de POr/ligaI, C/ljo
capilão ele era, maiores COII.fII,I' dCllifl faur.
Espedidos e.fles doi.f mouros, comellles do que lhe Vasco ,III Guma disse e deu,
com alg/ll/Uls peça,f qlle lamb~1/I levor(/l/I
pura el-rei, IIssi uprovei/Olf IlIlIde o recado
e I"ese/lle, que cOl/cedt'1I lUIS ,';SltIS dll II/a lleira que Vasco da Gama pedia, A (/lIal
fucilillade os /lOSSOS IIlribll;ra//l IIlllis a
obra de DeliS que a Oll/nl cousa, porq/le seglllltlo (lchaVIIIII os mOllros dllqllelas
parles cioso.f de ,WIIS lerrU,f - I/ão pOlUam
dar mura CIIII.~II, pois mil rei ,W!/II ler deles
mlli.f no/icills lJue a que lhe ,lera o 1I10llro,
e .tem IIlgI/l/lflllecessidmle, ,fe I'illha meler
110 mar //io COllfi(ldllmellle. E prlllicamlo
IOdos sobresle CIISO e 110 modo '1111' ,eriam
nes/Us l-IstaS, asselllOlI VII.VCI) II" Gamll que
sell imujo e Nico/IIII Coelho ficllssem em
os 1Itll'ios II bom recaIO, e ((11110 1/ pÍllue que
plldesselll aClldir a qualqlll'r I/ecessidade:
e ele COIII ,od%s bllléi.f ea mais limpa gellle tia frO/II I'eslidos III' fesla por fora r arIIII1S st!.cre/Us, com grande 1I1"lmlO III' bllll,feiras e loldo 1/0 blllel, fosse (/O IlIgar das
I'is/as, A qllal ordem se lelle qUfIl/(lo I'do
110 dia delllS, parlimlo VII.fCO dll Ga/1/u dos
IIIII';OS com gral1de eSlTOmlo (Ie Irombnas,
o llue lIulo respol/dia COIII as l'Olt'S de genle animando-se III/S (/Os OIl1ros em praur
dllqllelll fesll/: porqlle, com o era 110 /erceirI/ Oillll'(1 dal'áscolI, Itmpo em q/le eles cá
/10 reillO eram coslllmados II feslll.f e prl/ur, p("ecÍlI-I"es q/U.' eSIIII'IIm elllre os
s/'us,
Vasco du Gama, indo assi nes/e 111110,
II a meio camil1"o II/{/Iulou suspender o
remo, IJOr e/-fei lião ser tlimla recolhido ao
St"1f ztllllbllCO; o qlllll V;'IIUI 110 longo da
1"lIia melitlo em um sombreiro de sl'da
com IIS cOr/illas da pllrle do //lar alel'alllll'
das. e ele IUl/çlldo em 11m allllor sobre os
ombros de qll(l/ro IIollle/ls, cercado de
muilll /{el/le /lObre, e a do pOl'O dia",e e de·
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mÍ.f bcm llfaswflu flllm (lrlrl!m l'isJa (/Os
nossos, lOdos com gral/dl' IIpllmlo de fesllI
e /UlIgeres (( seu lIIodo. Emrm/o d-rei 1/0
zumbllCo com fllgumas pessoas prillcipais
I' lIIelleSlr~is (11Ie IIIlIIgiam, 10lla fi //Iais
gt"lIle qw: 1,611e se emb(lrcou por Oll/ros
barcos, cerClllldo e/-rei por lotlalas partes;
somellle tleixaram I1lI1a aberw que lilllia a
I'islll pura os IIOSSOS, em modo (Ie cortesia.
E o primeiro sillol de !,lIZ que Vasco lia
Gama II/m,dOIl fllzer, cfllal/do-se os i"s/fumemos tle fes/tl, foi /l/al/(llIr lirllr os da
gl/erra, (f!le emm (1/gUII,{ berços e.vpillgardl/s, e /lO fim dele,v /II/UI grwule griw, 110
ql/e res/lOlIlleml/l os I/OSSOS /l(Ivios com
olllra /(11 obrll, Ulé limrem as cú"wras dll
ar/ilharia. A qlwllrol'oatla, COI/lO era COI/Sal/Ol'allas orelJws lllll/ue/a geme, foi P(Ireles /(1/11 grande esp(m/O que 1101/1'1' emre
todo.v rll/lror de se collrer a lerr(I, MIlS seI/limlo Vasco llll Gama a /Orl'llção deles
mal/dou fuzer sil/al com que cessoul/quele
10/1/ que os lIs,Vombral'a. e lle si chegol/·se
110 zlImbuco (Id-rei, o qllal o recebeu
COIIIO homem cm cujo peito mio havia má
1t"lIção: e em 10(/(' (I prãlica lllle ambos lil'e·
mll/, que tlurOIlU/1/ bO/llIJe(ltlço, /lido foi
COIII /(III/U .~egurançl/ de ali/balas pllrles
COIIIO se elllrdes /tOIlI 'era cOllhecimell1O tle
I/Iaisllias.
E tmlOslmmlo-llte Vusco da GIIIII(/ o
grmule aSlrolábio de pau 1/11t" lel'al'll, e 01/lTOS de me/(ll COIII que /01//(/1'(1 (/ IIllIIm (lo
Sol, lião$(' es/xmlou o mourodiuo. dizel/'
do qlle algl/tU pilolOs tio /I.1(lr Roxo lisaI'um de ;1I.f/rumefllos de Itmio de figllrtl
lriallgll/ar e q//lulraflles. com que tom(l'
1'1111/ a 111/1"" do Sol, e principlllmeflle da
e.vlrelll de qlle se mllis ,verl'i("" I'm a I/alll"
gação. MIIS que ele. e o.v mareml/es de
Cambaill e de Ioda a /IIdi", Iurd que a SI/O
nlll'eg"ção /.'Ta por certaS eSlrt'las assi tio
Norle COIIIO do SI/I e Oll/rtlS l/ouÍ\'eis que
Cllr.f(l)lllm I)or meio do céu de Oriente II
Poellle, I/ão lomal'am (I ,flUI dislâllcio por
il/SlrlllllelllOS selllellrãl'eis llquelt's, mlls
por oll/m de que se ele serl'ia, o qUlll ills/fml/t'mo 1111' trouxe logo a mOSlrar. qUf'
era de Irês lábllllS,
VlISCO da Gllmll, com e.fla e O/(/ras prrlliclI.f (Iue I)or I'ezes lei',' COIII e.I'lc pilOlO,
pllrecill-lhe ler lIe1e um gram le,fOllro: e por
não pertler. o mais em brel'c qlle pôde,
(Iepoi.f qlft' meleu por cOl/selllimell/o llel·
-rti UIII padrão por I/oml' .Salllo Espírito,.
fUI povo"ç(io, dizendo ser 1'111 leSlem/III/1O
(Ia pllZ e lIIniu/(le quI' cC!m de aSSelll"f{/,
,fI.' fez à I'ela camilllro da India (( vime qUII'
irO dias lle Abril, E alral'/,sst",do aquele
grande go/ftio de selecel/las Ilgllas, qlle Irá
de 1/1/10 à O/lIra COSIII, por espaço de 1';'lIe
e dois dias sem aclrllr COIIStl qlle o impedisse, II primeira ler,,/ qlle /011/011 foi abaixo
(/a cidllde CalecllI abril de diws léguas: e
(Iaqlli por pesClldores da lerrll, que logo
((clldiram aos m/l'ios, foi lel'ado a ela, A
qllal, COI/lO era o lermo de sua flllvegllção,
e na inslruçtio qut' lel'(J\'p lIenlll/I1111 OIl/ru
COllsa Ilre era II/lIis encomendada, t' para o
rei de/II llOml'mlameme le l 'II\'(1 carias e e/ll ·
bllÍ.f(f{11I como (10 mais poderoso príl/cipe
llaqllelas p(lrles e seI/irar de IOdalas espe·
ciarias, seglllulo a IlOtícifl lll/e I/aqllelt'
lempo I/t'sle rein o de Porll/gul líl/lru",os
dele, p(lft'cel/ tiOS nOSSO.t, I'elldo-se diame

°

deltl, que
Irllbalhos,

lill//(/1/1

tlClIbado o fim de seus

DO
Como Vasco da Ga ma se partiu do
porto de Caleeut e foi ter ii ilha Anchedh'a
onde ,'eio unI j udeu: o qual Vasco da
Gama prendeu e ele se fez cristão, E de
mais que passo u na liua "iage m t ~ chegar
ao reino
Cheglldos com assllz IrtlblllllO jl/I1IO
tl((s ilhas de Cabo Verde. com 11111 lemfJo·
mI forte qlle uli lil'eram. Nicolau CoeI/lO
se aparlOl/ lle Vasco lia Gumu: e, cllitltmdo
ele flue o lraútl (III/e si (ii sua rrente). I'eio
ler ri bllrrll de UJboa II dez ,Ie Jll/lro tlaqut"le 11110 de qlllltrOCI'I1IOS 1I0l'ell/a e IlOl'e, 1/(1·
I'elldo dois UIIO,V (I,I(! sllím por elu: c qualldo soube q/le Vasco tia Gama mio era (lill'
dtl c/reglldo, qlliserll I'olwr ao mur e//l sI/a
busca, Ma.f sabemlo ef-rei, qlle el1llÍo esta1'(1 mi cidade, (/(, slIa chegada e COI//O (1IIerill tornllr em bll,I'C(1 de seu cllpiltiO, m(lI/ dOI/ 'Iue el1lm.fse p(lra l/entro,
Vasco d(1 Gtll/W, com llql/ele lemporal
foi ler à ilha de SIIII/illgO e por trazer sell
irmrio PlI!llo da Gama //IlIi doellle, dei:wII
por mpilão f'lII,veulltll'io a João lle Sá, q/le
se I'iesse (/ USbOll; e ele por remediar II
.tll!ide dI' sell irllltio, em lima ct/Tal'ela qUi'
fr(>/O!~ , pa.vsol/ -se à illlll Terceirll, olltlt' o
I'eio elllerr(lr /10 mosleiro de São Fral/cisco, por I'Ír já mlli llebi/i/mlo, A mo"e do
q/UlI dellll/llilll dor II Vasco du Gtll/III, por·
fI!/I', llUm de IJertler o irmâo, lill/m Pmdo
da Gllll/{l qlll/liI/adcs para sell/ir Sllfllllorle
illlem dele IÍI'ess/' co"hecillll'lllo: e IIIlIis,
por ftllecer às porllU do galart!rio de sel/s
trablllhos,
POr/im/" V((SCO l/a Gal//a dl/qlle/a ilha
Terceim, ti I'ill/e" 1101'1' de Agoslo c/legoll
ao pOr/o dI' Lisboa, e sem enlmr /111 cid{/(I"
lel'e 11fI/{I,t I/OI'el/as el/1 casa t/e Nossa Se·
"hora de Belém, dOllde ele par/iII (l eSle
dl'scobrilllelllO , E aqui foi 1' ;5;/(/(10 de (Odolo.f sel/hores 1111 cOr/e lé o dia df.' sua enImda, tlue se fl'z com grande solenitlude:
I' por se lIIai,f celebrar SI/II 11;,/d(I, !tol/I'e
10l/ros, Cl/I/IIS, 11/01103' e oll/ra,l' feslas, ell/
(/!/e "'-rei qllis mOSlrar o gml/de (OI//(:lIIalIIelllO qlle linha ,Ie lúO illlstre .ferl'iço,
como lhe VlIsCO da Gamafez. ql/e foi 1/111
(los maiort's qllt' se vil/ fei/O por 1'lIssalo em
lriO brel'e lelllpo e com Ião pOlICO CI/SIO,
I)or C(I!IS(I do qlml, como adi(/11le.fe dirá,
el·rei acrescel1lOIl à S/ll/ fOro(1 o.t líndol',
q!le ora lem, de «senhor da cOl/qllislll,
III11'egaç~o t' comércio da Eliópia, Arábia.
Pérsill e hlllia ~.
E 1111 smi.ff(lçào deste grallde serviço
mOJIrO/I el-rei lJ//all/o o eSI;'IIIII'fI, fazeI/do
logo l' ,Iepoü mercê 1/ Vasco (III Gama ,leso
lOS cousas: 'Ille ele e selu irmãos se (liaIIwsselll de dom, e que fiO escw/o das arlIIas lle slla lil/hagelll acrt'scell/(lsse lima
peça tias arll/IIS rellis (Iesle rei!IO, t' o oficio
lle almirU/l/e dos //lares da I"dia,e mais
/rezemos mil reaü tle relida; e ljue em cml"
11111 (l/l0 pudesse empregar IW hulill llll:enlOS ( rlllodos em mercadorias, os qlluis reglll"rmeme, IIfI especillria q//e lhe I 'em do
emprego deles, respondem cá 110 reillo
dois COIIIOS e oitocelllOS mil reais. e /Ilda

ix/O lle j uro: I.' IIssi emule dll Vit/iglldm.
(·or".t'IU!O dl'pois o It'lllpO .'111 quI.' lU COIISlIS
clll IIU/itl //lOS/N/N/III ser li 8ralll/l':ll l/dllS
IIllIiort/o q/li' p lm'rilI IlO.f />riml'iroSllllOS.
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CAVALOS DE RAÇA PORTUGUESA - Esqueletos fossilizados
permitiram o conhecimento da evolução do cavalo ao longo dos períodos
geológicos, a partir do terciário, tudo
parecendo indicar que, desde o tamanho dum câo pequeno até ao de
algumas corpulentas raças que hoje
se vêem, o cavalo se foi ajustando
aos terrenos e climas e aproximando
dessa grande variedade que nos
rodeia.
Crê-se que o cavalo doméstico
tenha derivado do único verdadeiramente selvagem, o cavalo-de-przewalski, da Ásia Central , de que existem actualmente poucos exemplares
em jardins zoológicos na Europa e
na América . Pensa-se que tenha
sido domesticado cerca de
3700a.C., e sabe-se que uma das
suas principais ocupações foi em acções guerreiras.
Quanto ao chamado cavalo selvagem da América do Norte, o mustang, parece não passar dum tipo de
cavalo doméstico abandonado à
vida selvagem. Em relaçâo ao selvagem da Europa, o tarpan, extinto em
1870, deve ter derivado do asiático,
e foi , na opinião de alguns especialistas, uma raça de cavalos domésticos
que regressou ao estado selvagem.
Deste último parece descenderem
duas raças, o inglês e o árabe, ambos muito vocacionados para a corri-

da.
O cavalo deve ter sido o primeiro
meio de transporte, inicialmente
como montada e depois como tractor
de veículos, com tal incidência nos
campos de batalha que alguns historiadores referem que os Hunos chegavam a passar vinte e quatro horas
por dia a cavalo.
Estes animais dividem-se em
dois grandes grupos que, em função
do sangue, os relacionam com as tarefas que normalmente desenvolvem. São considerados de sangue

Dt' . Dleada 1_ Li.·ro IV _. dt' Jodo dt' Barros. Edição com prt'fácio t 1l0lUS dt Joaquim Ft rrtjfQ.
da Edi/oria/ Domingos Bar"ira. CO/tcçtlo Porlllgal.

Filatelia
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quente aqueles que, não tendo dimensões muito avultadas, são temperamentais e inteligentes, sendo.
por isso, utilizados como cavalos de
sela e de tracção ligeira. É neste grupo que se encontram os de puro-sangue, inglês e árabe, que combinados
cruzamentos foram transformando
conforme o interesse dos criadores.
Os de sangue frio são mais pesados
e de temperamento mais dócil, o que
os torna capazes para as ocupações
mais lentas, como as de ordem agricola.
Chegaram até nós muitas raças,
de sangue mais ou menos nobre segundo os conceitos dos seus mais
entendidos admiradores. fixando-se
em regiões que, por factores de vária
ordem, lhes são mais propicias.
Os CTT portugueses não quiseram deixar de referir quatro raças tão
representativas em Portugal , e emitiram, a 22-5-86 , a série de quatro seIos que reproduzimos.
- O selo da taxa de 22$50 mostra o Alter, de origem andaluza, com
o qual se exibe hoje, no nosso pais,
a Escola Portuguesa de Arte Equestre. Próximo de Alter do Chão foram
reunidas, no século XVI II, cerca de
quatro dezenas de éguas daquela
raça que as sucessivas gerações
aperfeiçoaram.
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- Para o selo com a taxa de
47$50 foi escolhido o cavalo Lusitano, descendente duma raça que iniciou, na Península Ibérica, três ou
quatro milénios a.C. , a prática da
equitação. Em Espanha é designado
por ginete espânico, nome que provém. naturalmente, do facto de ter
sido utilizado, no último milénio a.C.,
pela tribo ibérica Gimnetes. Esta
raça é criada no Alentejo e no Ribatejo, sendo muito utilizada nas práticas
de sela e toureio.
- O selo da taxa de 52$50 é ilustrado pelo Garrano, cavalo que os
perlodos glaciares devem ter forçado a chegar à Península, onde se
adaptou facilmente. Encontra-se em
todo o nosso pais, muito especialmente no Minho e Trás-as-Montes,
sendo muito utilizado no transporte
de carga daquelas regiões.
- O Sorraia ilustra o selo com a
taxa de 68$50. E uma raça que procriou, no século XIX, nas margens do
afluente do Tejo, onde deve estar a
origem da sua designação.
Quanto ao carimbo de 1.° dia de
circulação, por ser diferente dos desenhos da emissão dos selos, parece-nos ser um bom contributo para
um arranjo filatélico.
Marques Curado,
1.o./(m. 5G
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Estas sAo as traseiras da ..casa do marinheiro ... Parreiras cheias de uvas, milho seco, pinheiros. . Por isso. ele diZ que em LIsboa até lhe falta
o
(No canto supenordireilo, o sarg. ·aJ. A José Valente de Aguiar).

.r...

Um sonho realizado
uponho que toda a gente lem um sonho na vida
Para uns é sair-lhe a sorte grande, lotoloto ou totobola, para outros ser actor de cinema, cantor, jogador de bola, toureiro, ministro, deputado ... enfim qualquer coisa que dê fama e ... proveito.
Os marinheiros, tanto quanto me foi dado observar
nos muitos anos de contacto com eles, são mais modestos e o seu maior sonho é arranjar uma casa, para quan·
do deixarem o serviço viverem nela e cultivarem o quintaI. Esta ambição tem, provavelmente, origem na reacção natural à dura vida do mar. Em lugar de uma casa
aos tombos, que sempre tiveram, e do mar a rodeá-Ia ,
onde nada mais há que água salgada, uma que não balançe e em terra, onde não há o perigo de morrer afogado
e onde se podem cultivar flores ou legumes e até, coisa
que nunca se viu no mar, árvores de sombra ou de fruo
tos ...
Mas, como não há bela sem senão, os que canse·
guem realizar esse sonho vão alquebrados pela idade,
levam às costas as consequências da sua situação de
reformados, que não são boas, e levam, sobretudo, bem
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dentro do coração, as saudades do mar e dos navios
onde tanto se sofre e que tanto amam.
O caso que vamos narrar é bem a demonstração do
que acabamos de dizer. Ê um de entre muitos que chegou, casualmente, ao nosso conhecimento.
O sargento artilheiro reformado José Valente de
Aguiar assentou praça na Armada em 1936 e serviu-a,
devotadamente, até 1973, data em que foi licenciado. A
sua carreira decorreu sem grandes sobressaltos, podendo dizer-se que foi absolutamente normal. Embarcou em
vários navios, navegou em muitos mares e fez serviço
em unidades em terra, tendo sido, como ele prôprio diz,
e como se passava com os artilheiros da Armada desse
tempo, pau para toda a colher, tantas e tão variadas foram as funções que desempenhou. Nunca teve problernas disciplinares, chegando ao fim com a caderneta
completamente limpa. Também no aspecto de convivência as coisas lhe correram de feição, dando-se bem com
superiores e inferiores . Grangeou, por ipso, muitas amizades que conserva e lhe servem agora para convfvio e
para recordar tempos idos.

Foi. pois. de alma lavada. mas cheio de saudades,
que se despediu da «Briosa ... fez as malas e foi assentar
arraiais na s>ua terra natal. linda aldeia da Beira Litoral
que da pelo nome de Azagães e lica situada na freguesia
de Carregosa. concelho de Oliveira de Azeméis.
Reconstruiu a sua casa, que data de 1757. em 1973.
mas deu-lhe o ar marinheiro que lhe está no sangue. Colocou perto dela um anemómetro. num mastro alio. e sobre uma torre com depósito de água um cata·vento com
os pontos cardeais orientados devidamente, encimada
por uma réplica do famoso Galo da Ajuda. Para gasto da
casa há mais outro depósito de água com duas ãncoras
pintadas, e ... aquilo que podemos designar pela sua
obra,prlma, que vamos tentar descrever, embora não
seja nada fácil!
Quando foi para a sua aldeia. o sargento Aguiar levou
na sua bagagem milhares de conchas, búzios e corais,
de todos os tamanhos, feitios e cores, que tinha coleccio·
nado nas várias terras por onde passou, nomeadamen·
te, no Extremo Oriente - Austrália, Timor, Macau e Sino
gapura-, índia. Moçambique. Angola, Cabo Verde, etc.,
não sabendo ainda bem o que Iria fazer delas. Depois de
ter encarado várias hipóteses. concebeu construir um
conjunto arquitectónico a que deu o nome de «Nau Catrjneta II ... Iria montá-Ia no jardim; mas quis fazê·la sozinho
e sem ninguém ver. para não ser influenciado por opiniões discordantes da sua.
Meteu-se na garagem, onde apenas permitia que
entrasse sua mulher. e empregando cimento, areia e
ferro, milhares de conchas, centenas de búzios e duas
dezenas de corais e a sua imaginação e habilidade construiu, em mais de mil horas de trabalho. a maravilha que
o leitor pode apreciar na fotografia da capa!
Só ele vê nela uma nau : o corpo do navio - um tanque de água, todo lorrado de conchas e búzios-, a parte
de vanle terminando numa cabeça de vitelo é a carranca
da nau. o mastro grande, constituído por uma série de taças. em cascala. da qual escorre água para um tanque
com peixes, alimentado também por vários bicos de gali-

nha. À volta deste tanque há umas floreiras com plantas
decorativas.
No corpo da nau há uma espécie de nicho, no qual,
bem lá no fundo, estão figuras que representam a Sagra·
da Família. No lago flutuam dois navios à vela, ligados
a terra por cabos que marinheiros seguram.
Enfim . numa muito pobre descrição, é esta aobra-prima do sargento Aguiar. que o é não só para ele mas.
creio, para todos quantos a vejam. E para que o possam
fazer sentados, construiu um banco rotativo, também forrado com conchas, mesmo em frente.
De salientar que ela foi feita em 39 peças separadas
que depois juntou . pois s6 assim, pesando mais de três
toneladas, podia transportá-Ia para fora da garagem,
além de tornar possível a sua mudança para qualquer
outro local.
Dono e senhor de uma linda vivenda e de alguns ter·
renas, casado e sem filhos , o sargento Aguiar vem frequentemente a Lisboa, mais propriamente ao Feijó, onde
conservou a residência, conviver com ex·camaradas e
amigos, que é como quem diz, matar saudades da Marinha.
Se um dia deambular por aquela aprazível região,
faça como já faz muita gente: bata·lhe à porta, peça
licença e vá contemplar a .. Nau Catrinela 11>. , feita exclusivamente pelas mãos de um homem ali conhecido,
merecidamente, pelo nome que melhor o define, o marinheiro. Vafeapena .. .

M. do Vale,
ela/m.

Livro das Armadas (10)
Texto .. ctu .. lizado do códice reproduzido n.. contrac.. pa:
No ano de 5/2
Partiu parti ti í"dia a 28 lle Março lima frola de doze
vehu repartidas em dilas capitánias; em /lma de oito velas,
ia por Cllpitão-mor Jorge de Melo Pereira, filho de Vasco
Martins de Melo. e para ficar lia í"dialJOr capitão de forta/eul tle Cmulllor; e ,/li outra, de qulltro velas, ia por capilão-mor Garci(l de SOWilI. E O.f capitães de rodas emm
estes.'
... Horafogo,"" Jorge da Silveira; pllSSO/I ii í"dia por fom
dallltalie S. Lourellço;
",Col1ceiçiio,"" Gonçalo Pereim;
'" Mada/em,,",, Dom Jolio ele Eça;
",NaUlré», Jorge tle A Ibuquerq//e;
... Santa Cruz,"" LOfJO Va z de Sampllio;

... Serra ,., Jorge lle Melo Pereira, pam ficar por capitiio
da fortaleUl de Clma"or;
. SlUIIO Amónia,.. FmI/cisco Nogueira; perdido lias
IlllOs de AI/goche; salvou· ...e ele, com dois filhos sel/S, I! a
mais geme quase roela se perdeu;
. Virtudes". Sim(io de Mirwula, pam ficar por capillio
de Sofala;
Amónio RaIJOSO, de Beja.
Pêro de A Ib//q/lerq/le;
" S. Giiio,"" Garcia de Sousa;
"Safl/o Afl/ónio Gmllde", Gmpl/r Pereira. para ficar
por Secretário de AfollSO de Albuquerque, e disso o serviu,
e llepois l/ Dam Francisco de Almeida.

••••••••••••••••••••••••••••••
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A NAU,
"e NOS
A «Nau de Pedra » (composição do cap.-m.-g. Sousa
Machado com fala de Rui Salta).

á dias, atravessando rua da Baixa, ouvi dizer um
cidadâo para outro: «Eu sou beirão! .. Punha na

H

voz certa ênfase , certo orgulho. E pela maneira de

pronunciar o " SOU» bem se via que era. É curioso que
grande maioria de residentes nesta urbe número um do
rectângulo continental não enjeita raízes da terrinha bem

mais pobre, de lugarejo sem representação no mapa escolar, quanto mais não fosse , por pintinha dotamanho de
borradela de mosca. Mas dessa terra sem direito a pin!inha no mapa, e de toponímica ignorada por cartógrafo,
ele, seu filho, preza-a profundamente, não lhe regateando pergaminho de qualquer excelência : ou já regista foral
do tempo dos afonsinos , ou por lá houve histórias com
mouras encantadas, ou tem , pelo menos, um briol de se
lhe tirar o chapéu .
Saber da história - ou das estórias como chamam os
brasileiros a ocorrências de menor pompa - da vila ou
da aldeia onde gatinhámos e andámos aos ninhos , é
sempre gratificante, mesmo para aqueles que não saibam exactamente o que esta palavra quer dizer. Ser da
terra do Malhadinhas, ou do Vasco da Gama , do melhor
azeite , das moças mais bonitas ou do rancho folclórico
mais castiço, é guardado com reverência e proferido com
emoção .
Até os nossos manos transatlãnticos com cepa enraizada por cá não deixam de a ir ver, e dela querer saber,
quando escapadela possível os traz até às latitudes
lusas. Saber do passado que nos toca, de alguma maneira, é sentimento que anda de parelha com o orgulho da
individualidade.
Numa época onde a esperança de melhores dias que
por aí corre , e se apregoa, a par de desejável , não deixa
de lecer certas malhas que puxam fortemente para o fundão do homem comum europeu , tonificar aquele pendor
de individualidade só pode robustecer e prolongar pelo
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tempo o que somos e o que herdámos dos nossos maiores. Sem preju izo de podermos ser mais europeus, escusamos de deixar de ser tão portugueses, como mais sós,
ou menos sós , orgulhosamente temos sido. Buscar raízes, conhecê-las, ter maior consciência dos lugares, dos
acontecimentos, do que foi a história dos espaços que
nos tocam , só pode valorizar aquele sentimento de orgulho sadio de não se ser anónimo nem amorfo entre os
demais.
Vem este alinhar de ideias que podia estender-se
mais longe, mas talvez chegue, e não enfade tanto, só
assim - a propósito de uma história que está por contar,
e merece , como todas as histórias ricas de conteúdo, de
sabor, de pitoresco, até de drama! - que seja divulgada :
a história da NAU DE PEDRA.
Não há, cremos, quem não ligue o sintagma , um tanto ambíguo, à sua verdadeira natureza. " Nau de Pedra»
é mesmo aquele imóvel pombalino donde se rege a Marinha. Tão imóvel , que não balança, não garra, não encalha, aguenta os maus tempos, até os terramotos e os incêndios , mas onde a mão do homem tem feito intervenções profundas. Não sou, eu próprio muito velho, e já o
conheci tão diferente! Imóvel e local , pedras e espaços,
tercenas e arsenais , incêndios e águas santas, passado
e presente , há tanta coisa ali para contar, e tão interessante de ser conhecida, que um livro só nem esgotará as
vivências por que passou.
Pois bem, este livro nem é preciso fazê-lo: já está feito. Em bruto , ainda. Em papel vulgar A4, com fotocópias
de gravuras, mas de conteúdo acabado. Só requer interesse, e trabalho de edição. Estamos absolutamente à
vontade para aqui trazer esta notícia, pois nada temos a
ver com tal livro, a não ser, acidentalmente , haver conhecimento do original na secretaria da "Revista da Armada». Recente viagem ao Brasil - prémio de concurso

em que entrei - levou-me a visita quase obrigatória à
sede da Marinha, na ilha das Cobras . onde passara já
duas semanas como imediato de navio em doca. A ami·
zade e camaradagem que se revivem em tais ocasiões
fizeram chegar às minhas mãos algumas publicações
magníficas que a Armada brasileira se orgu lha de editar.

Com história quinhentos anos mais curta que a nossa,
nem por isso lhes faltam motivos, gravuras, pinturas, es-

critos e relíquias em que se revejam e agarrem-as tais
raízes, onde o presente se vai alimentando. Edições de

,

luxo? Talvez sim, talvez não ... Como as fardas, as vestes
talares litúrgicas, até o simples teatro de revista, escritos
desta natureza se não necessitam de pompa, requerem
pelo menos apresentação de que se goste. E depois,
passam a objectos dignos (e muito apreciados) quando
aplicados em ofertas de certa distinção.
Pois está feita a história da nossa " Nau de Pedra ...
É preciso que ela se transforme em livro que possa ler-se
com interesse, e, se passivei, se constitua em obra de
arte, admirável em si mesma. Conteúdo não lhe falta.
Como aperitivo imagine-se apenas que foram lá construidos muitos dos navios das nossas descobertas, onde
descarregaram riquezas as naus da índia, onde houve

depois a Escola Naval, a Sala do Risco , o Museu de Marinha, onde desembarcaram os restos mortais de Vasco
da Gama e de Camões, por onde passaram Mousinho de
Albuquerque e o corpo do duque de Saldanha, para anele
foi transportado, moribundo, o rei D. Carlos apóso regicidia, ali à porta, onde houve uma nascente de ág uas santas, onde ocorreram dramas como o da noite sangrenta.
Enfim, pode dizer-se que aquelas pedras falam ; nomes
como Casa da Balança, Ribeira das Naus. Bica de D. Miguel, além de Sala do Almirantado , balão do Arsenal , caldeirinha, cábrea, e tantos mais. sugerem-nos, de facto,
outros tempos, outras vivências, outras histórias. Só que
nós não lemos as pedras. lemos os livros. Uvros necessários.
Oxalá, pois, este que já está feito, passe, breve. o
tempo de gestação a aprontá-lo para emergi r à luz do
dia, e nos revejamos nele como descendo ao fundo das
nossas raízes, que são as raízes da nossa Marinha. O
que afinal pouco mais custa que bochecho de combustível em quarto de hora de manobras.

Sousa Machado,
cap.-m.-g.

Numismática
e Medalhística
Dia
da Marinha
-1986
(Fotos ..RA . -RuiSalta)

Desde 1980 que o Clube Militar Naval e o Clube do
Sargento da Armada vêm , anualmente, mandando
cunhar uma medalha para comemorar o Dia da Marinha. Este ano foi gravada a que reproduzimos, a qual
presta homenagem a um n otável escritor português
que também foi oficial da Armada - Wenceslau de
Moraes .
O anverso da medalha tem o comandante Wenceslau de Moraes como figura principal e uma legenda
extraída da sua obra (<<Sopram ventos I Do Ocidente I
I E as folhas mortas I No Oriente se ajuntam II); nele
são também reproduzidos os mapas da Europa e do
Japão, de cujas ilhas se expandem os raios do Sol
Nascente. Na orla superior estão gravados os emble·
mas das associações promotoras da edição.

No reverso, num fundo de cruzes de Cristo, foram
reproduzidOS um mar encapelado e um cabo (no qual
se inscreve a legenda ll Dia da Marinha 1986n). o qual
é assinalado por um faroL
Foi seu autor o cadete João António da Cruz Rodrigues Gonçalves, perte nce ndo a gravação a Cunharte-Adolfo. Foram cunhados 2000 exemplares em bronze, numerados, no módulo de 80mm.
M.Horta ,
sarg.·a). L
N . R. - A ..RA. agradece oex emp/arque lhe foi oferecidopelo
Clube do Sargento da Armada. A medalha pode ser adquirida ao
preçode 500$00, no CMN (Praça Marqu6s de Pombal, 2-1200 Li$'
boa) ou no CSA (Lar go Trin dade Coelho. 21·2. G _ 1200 Lisboa ou
PraC6taB Rua 15. Feijó-2800AJmada).
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N tlca

e soais
Valé ria Patinha com D. Ana Maria
Grilo Cleta no. em 24-5-86 . I.<'-mar.
AP 269~81. José Fernando Mang.. s
da Cruz Sa ntos com D. Maria Adelina Silva de Jesus. em 4-6-86 • 1.0_
-mm. FZ 774783. Nelson Serôdio
Barreto com D. M.. ria Isabel Proença
Cam acho, em 26-4-86 • 2."-gr. FZ
765685. Manuel Augusto Rodrigues
de Ol iveira com D. Amélia Dias da
Costa, em 12-4-86.

EM DESTAQUE

***********
PASSAGENS À RESERVAI
IAPOSE~'fAÇÓES
Cud. SarllQS Mudtiru.

Foram condecorados com a mc-

da lha de praia, de coragem, abnegação e humanidade do Instit uto de Socorros a Náufragos os cadetes António Lu ís dos San tos Madeira e João
Manuel Couceiro da CosIa Sequei ra
pela sua acçflo. no diu 28-2-86, na tentativa de sa lvar o seu c,ullarada Maleus Félix, aq uando da rea lização de
um exercício. se I:lIlçaram ao rio Zê-

Cad. Cosia Stqut'irQ.

zere completamen te equipados. com
risco da própria vida, não tendo. infelizmente. obtido sucesso devido às
cond ições extremamente adversas
com que lutaram.

(Sobre este acidente ver noticias
na pág. 25 do nosso n ." 176/Ma io 86).
A «RA» fel ici!iI estes alunos d ..
Escola Naval pelo seu acto altruísta.

***********************
PRÉMIO ESCOLAR

o prémio .. Reserva Naval,., instituído pe la Escola Nav'll. foi atribuído
ao asp. RN Mario Manuel Simões
Rocha, aluno do 49." Curso de Formação de Oficiaisd .. Reserva Naval.
A .. RAlO felicita este aspirante
pela distinção recebida.

***********
CASAMENTOS
Temos o prazer de amlllciar o maIrimúnio dos ,\'egllintes camaradas,
aos lj/lail' (Jesejamos (IS maiores [elieid{llies:
Cap.-frag. EMO C.. rlos Manue l
Sequeira Braga Pimentel com D. Ma16

ria Madalena Bello de Sousa Rego.
em 28-5-86 • l."-ten. AN Manuel
António Lourenço Pereira com D.
Dulce Fernanda Soares An tunes. cm
27-5-86 . 2."-ten. Manuel Alexandre
Ferreira Pinto de Abreu com D. Maria Margarida Sarmento Gomes
Mola. em 24-5-86 • 2."-tcn . FN
Humberto Manuel Rodrigues T .. vares com D. Isabel Maria Pinto de Almeida. em 24-5-86 . 2."-ten. FZ Armando Jorge da Costa Pereir.. Lourenço com D. Ana Cristina dos SunIas. em 24-5-86 • Sarg.-aj. A RA
Nu no do Couto Pin to C:lrdoso com
D. Maria Boucinha de Maga lh.1cs.
em 28-6-86 . I."-sarg. FZ Abel Joaquim Gomes de Figueiredo com D.
Muriel Ed la de Mendonça de ClImpos Vieiril. cm 28-5-8ó • Cabo FZ
94870. An tónio Manuel ESlevinha

V/alm. Adriano Agostinho S.. ntos Coutinho Lanhoso. em 9-7-86 •
Oa lm. AN Humberto Lola dos Reis.
cm 25-6-86 • Cap.-m.-g. ECN José
Filipe Inglês Baião do NascimenlO.
em 3-7-86 • Cap.-fmg. SG Macias
Augusto Di nis. em 30-6-86 • Cap.·
-frag. SG Afonso Rodrigues Baptist ...
cm 30-6-86 . Cap.-ten. AN Antón io
Micael Franco Caiado. em 1-7-86 .
l."-Ien . OT Albe rto Soares Custódio. em 4-7-86 • I."-Ien. OT Lúcio
Joaquim Gil. em 30-6-86.
Sarg.-mor TES Leonel Fernandes
• Sarg. -aj. L António Pereira da Rocha . Sarg.-aj. CE José Ganhão Moreira • Sarg.-aj. CM Armando dos
Santos . Sarg.-aj. T José Pereiril Marinho . Sarg.-aj. CE Amadeu da Si 1v.. Monteiro . I."-sarg. FZ Arnaldo
Rola Justino Carvalho . I."-sarg. SE
Bernardino Caria da Silva . I.o-sarg.
A João Guedes Pinto . l.<>-sarg. B
António Augusto da Cunha • 1."-sarg. CE Artur Regado Cunha . 1. °.
-sarg. TF Fernando Lopes . l.o-sarg.
CM Manuel Colaço Pedro. em Julho

86.
C.. bo FZDG 385355. Manuel António Garcia . Cabo FZG 1102763,
Manuel Gonça lves Vieira, em J ulho

86.
l."-oficial do OPCM O lga Amorim Franco Gomes . Operário pri nc.
cnnalizador do OPCM Aníbal da
Conceição Vitorino. em Ju lho 86.

***********
FALECIMENTOS
É com desgoslO quI' p articipamos
o f alecimento (los seguim es caml/rodas, a Clljll.~ fa mílias apresel/famos
sel1lidas co mlo léncias:

V/alm. RF He nrique Mateus da
Silve ira Borges. c m 26-6-86 • Cap.-m.-g. RF Manuel Lopes de Me ndon·

r

ça. em 30-6-86 . l ."·te n. SG RA José
Joaquim Sousa Fernandes. em 14·7·
·86 . I.°-tcn. SG RF Guilherme lourenço da Silva Fe rreira Guedes, cm
26-11-84 . Sarg. -aj . MQ João de Oliveira Cabrita, cm 1·7-86 • Sarg.-aj .
A RF Firmino Lopes Silva, em 14-6·
·86 • Sarg. -aj . A RF Manuel Pais
Raimundo. em 12·7-86 . l."-sarg. M
RA José Dias Rocha Rama. em 5-7-86 . I.°-sarg. H RF Manuel Duarte ,
ém 20-6-86 • Cabo M RF 263215 ,

Narciso dos Santos. e m 24·6-86 •
Cabo M RA 334053, José Pinto O liveira, em 12-7-86. I."-mar. <lUX . RF
304127, Manuel Fe rreira Junior , e m
29-5-86

***********

re nço, comanda nte do NRP .. Ho nório Barre to» _ Cap.-Ie n. Orlando da
Silva Paulino, comandante do NRP
.. Delfim» _ l.°-te n. João Carlos Beleza Go nçalves Vaz, comanda nte do
NRP «Cunene .. _ I.o-ten. Sim ão Neves de Almeid:l . coma ndante do NRP
«Al abarda ».

VÁRIAS
Foram recem em ellte empo.çslul05
lias cargos indicados os seguimes oficiais. aos quais desejamos os m aiores
ê.t:Ílos 110 desempenho das flOI 'a.ç fi m ções:

C/a1m. Narciso Augusto do Carmo Duro. director do Se rviço de Instrução e Treino _ Cap.-m.-g. AN
José Manuel Go nçalves da Silva. superintendente dos Se rviços Financeiros da Armad.1, interino _ Cap .-ten .
Fernando Alberto dos Santos Lou-

A os camaradas il/dicudos. agraciados com tiS condecorações m encionadas, apresel1UII1/Os (IS nossas feliciwções:

Cap.-m .-g. MN José Fre ire de
Vasconcelos Carne iro e Me neses ,
medalha de Mérito Mi litar de l. el .
- LO-te n. SG Francisco José Antunes. medalha de Mérito Militar de 3 . ~
cl.
M

***********

ermln
• PÔR NA ALHETA - Posicionar o navio de modo a
receber o vento ou o mar pela alheia. Em gíria de bordo ,
fugir, escapar-se.

mite efectuar as manobras necessárias ao governo
do navio.

• PORTA-AVIÕES - Navio de guerra destinado ao
transporte de aviões e dispondo de convés apropriado
ao seu levantamento e descida.
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• PORTA ESTANQUE - Porta que veda uma abertura
de passagem feita numa antepara estanque; porta de
combate. As portas estanques podem ser de charneira
ou de corrediça.

.'

• PORTA-BATEL - Corpo flutuante, de madeira ou
ferro Que, forçado a mergulhar por entrada de água,
fecha uma doca seca pelo lado do mar; porta-caixão.
• PORTA DE MAR - Pequenas portas montadas na
borda falsa , móveis em torno de um eixo horizontal , que
abrem de dentro para fora por efeito da pressão da água
embarcada e a fim de lhe dar escoamento ; porta de tempo; porta de água .
• PORTA DE VISITA - Porta normalmente de forma
circular ou eHplica que encerra aberturas no pavimento
que cobre o duplo fundo.

• PORTALÓ - Abertura na amurada servida por escada por onde se entra e sai do navio. Na nossa marinha
o portaló de honra é o do lado de bombordo.

Parte plana do leme ligada

• PORTAR - Exercer o navio grandes esforços na espia ou amarra por efeito da força do vento ou do mar.
S. é /p /dia,

à madre sobre a qual , a pressão da água actuando, per-

cap.-m.-g. AN

• PORTA 00 LEME -
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DIA DA MARINHA

Alocução
do almirante CEMA
Na cen"mónia miJjtardoDia da Marinha, oalmirante Sousa Leitão, chefe do Estado-Maior da Armada,

pronunciou a seguinte alocução:
Decorrem em 1986 na Figueira da Foz as prinCipais celebrações do Dia da Marinha, continuando
uma afirmação de presença em todos os portos e mares do nosso País. na defesa dos interesses nacionais
e no apoio sem quebras aos que vivem do mar e no
mar exercem a sua actividade. Foi assim, nesta orientação, que em anos anteriores o ponto alto da festa
teve lugar no Funchal, em Lagos, em Lisboa, em Ponta Delgada, no Porto e em Setubal. Serã por isso que
em anos vindouros outros importantes centros marítimos serão escolhidos para o efeito. Neste ano a Marinha pretende homenagear esta acolhedora cidade
que tem sido berço de tantos homens do mar que,
com o seu saber, experiência, espírito de sacrifício e
grande amor à profissão, tantas vezes arriscando e
perdendo a vida, lhes trouxeram prosperidade e renome.

Recordo os lugres que anualmente regressavam
dos bancos da Terra Nova, com os seus belos mastros, e com os bojos de tal modo atestados de peixe
que era necessário descarregar uma parte utilizando
embarcações menores, antes que pudessem entrar a
barra, mesmo em tempo de marés vivas. Recordo os
arrastões que lhes seguiram, quando a hora do progresso condenou impiedosamente os lugres. Como
recordo as características secas de peixe na margem
Sul do Mondego.
E quem não conhece as tradições da pesca artesanal, sediada na Figueira e em Suarcos, que a par do
porto de abrigo, desde séculos vêm dando uma típica
caracteristíca maritima a esta bela cidade?

..
•

o Dia da Marinha não é apenas o dia de festa em
que recordamos o início da viagem extraordinária que
levou Vasco da Gama à Índia, simbolo das descaber·
tas portuguesas dos séculos XV e XVI e de tudo o que
elas significam.
O Dia da Marinha é especialmente uma forma de
mostrar ao País e aos seus dirigentes a presença e o
estado de prontidão da Marinha para a execução das
missões que lhe estão confiadas, e que constituem razão da sua existência.
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(Foto " RA n - cabo T ArnaldoSá)

Começarei por lembrar as missões que estão rela ·
cionadas com o exercicio da soberania em águas interiores e territoriais, e com a sua dissuasão e contenção da ameaça militar externa.
Não menos importantes e necessárias são as missões que constituem o exercício da autoridade do Estado Português em todas as águas onde tem jurisdição e que nelas defendem os interesses económicos
e outros. Sem a presença efectiva dos nossos navios
de guerra nos mares nacionais, e sem a sua acção dissuasora e fiscalizadora, não teriam sentido os acordos
internacionais e as leis internas que estão estabelecidas para defender as pescas e para impedir a poluição
das águas e outros actos ilicitos.
Lembrarei ainda as missões da Marinha destinadas ao conhecimento cientifico das águas em que temos responsabilidades militares ou interesses económicos. Sem esse conhecimento hidrográfico e ocea-

DIA DA MARINHA

,

,

nogrâfico, não é possível basear uma defesa ou exploração racionais, nem discutir o assunto em mesa de
negociações com possibilidades de êxito. Já se iniciou a corrida às riquezas dos mares, não apen as dos
seres vivos que as habitam, mas dos minerais dissolvidos nas águas e existentes no solo e subsolo. Os
países que não dispuserem de conhecimentos científicos aprofundados serão inevitavelmente secundarizados e prejudicados.
Como lembrarei as missões humanitárias e de
apoio às marinhas de pesca, de comércio e de recreio,
e ainda à população em geral que frequenta as nossas
praias. A Marinh a tem sempre activado o Serviço de
Busca e Salvamen to, com uma corvet a ou fragata no
fiar ou pronta a sair para o mar e p restar auxilio. Nas
nossas praias de banhos, como tal classificadas, funcionam operativos do Instituto de Socorros a Náufragos, que em ligação com as prestigiosas Corporações
de Bombeiros com sede em cidades e vilas do litoral,
asseguram uma eficácia de salvamentos que ê considerada boa pelas associações internacionais congéneres, e que tem vindo a melhorar de ano para ano.
As nossas costas já não têm a neg ru ra por que eram
tidas no século passado. A Marinha mant ém, de longa data, em serviço, uma boa rede de fa róis, bóias e
balizas e ajudas-rádio à navegação que, com as excelentes cartas e roteiros náuticos que edita, garantem
a segurança de navegação aos navios nacionais e estrangeiros que passam nas águas portuguesas ou fre quentam os nossos portos.
Todas estas missões a Marinha executa dia a dia,
sem alardes e com muita determinação. Todas elas
são igualmente importantes. Sempre que possível os
navios e embarcações da Marinha executam-nas em
simultâneo, o que constitui poupança notável. Manter navios é dispendiOSO, é mesmo bastante dispendioso, e por tal razão a maior parte dos países entrega
às suas Marinhas a responsabilidade destas tarefas,
como acontece entre nós . Noutros casos, na faixa costeira, é pessoal especializado da Marinha, militar, militarizado ou civil, que as realiza em perfeita coordenação. Por isso prezo, como igualmente valiosa e necessária, a presença na Marinha de pessoal civil e militarizado, a vários níveis de categoria, dos cientistas
aos aprendizes, dos faroleiros -chefes aos tripulantes
das embarcações salva-vidas.
Uma das grandes preocupações da Marinha, no
momento actual, tem vindo a ser a melhoria dos
meios de que dispõe para executar todas estas missões, tendo em atenção o quadro de austeridade imprescindível à recuperação económica do Pais. Esses
meios são de três espécies: o pessoal, o material e o
financeiro.
No que se refere ao pessoal as inovações tecnológicas impõem uma melhor selecção e preparação.
Como é exigente e dura a vida a bordo dos navios, ao
pessoal militar que entra exige-se uma grande motivação. Depois vem a necessidade de cursos e estágios, cada vez mais importantes. Teremos que os es-

tender mais ao pessoal civil e militarizado, para aproveit ar integralmente as suas potencialidades . Os
convénios que temos feit o com as Universidades são
um exemplo de cooperação superior ao nível científico, que interessa levar a outros níveis nomeadamente o tecnológico, cooperando com as industrias que
produzem material para a Marinha ou afim.
No que se refere a material, a palavra-chave é modernização. Temos a considerar os navios e equipamentos, as infra-estruturas e edifícios, e a organização que optimiza estes meios. Ouando se fala de navios e equipamentos, as soluções estão estudadas e
em realização. Há novos navios a obter ; outros a modernizar pela substituição de equipamentos, annas e
sensores; outros a abater por não ser económico recuperá-los. Aliás a Marinha s6 deve ter os navios que
tiver capacidade de manter e operar.
Com a construção das novas fragatas que se espera ser iniciada no corrente ano, e com a modernização
dos submarinos, das fragatas e corvetas existentes,
teremos os meios passiveis para desempenhar as
missões de dissuasão e defesa militar do País, em
conjunto equilibrado com o Exé rcito e Força Aérea.
Nesta á rea de modernização incluo obviame nte a
modernização do material dos fuzileiros e a constituição de nucleos de treino para guerra de minas de que
perdemos a operacionalidade com o empenhamento
nas guerras de África. Então, como agora, o problema
sempre foi estabelecer as prioridades.
Para a execução das missões relacionadas com a
autoridade do Estado nas águas juriSdicionais - interiores, territoriais e da zona económica exclusiva são insuficientes e pouco adequados os navios existentes. Têm sido utilizadas corvetas de 1300 toneladas, feitas para missões em África, cuja guarnição representa o dobro do pessoal que pOde operar os navios de 1600 toneladas estudados pela Marinha para
tal serviço com a designação de patrulhas oceânicos.
Os planos estão feitos; resta construí-los; o que deve
ser feito em estaleiros nacionais.
Os outros navios que a Marinha usa em tarefas de
vigilância e de fiscalização são os patrulhas da classe
"Cacine». O seu pequeno porte restringe a actuação,
pelo que numa fase posterior terão que ser substituídos por unidades de maior-tonelagem.
Também na área da investigação do mar se sente
a falta de uma unidade oceânica adequada à cooperação com os países de expressão portuguesa e outros
países com quem mantemos relações orientadas neste sentido. Os requisitos estão definidos, falta concretizar a aquisição ou construção.
Como já antes referi, a Marinha só deve ter navios
que possa manter e operar. A manutenção de navios
é muito dispendiosa, em especial quando não existem industrias nacionais que p roduzam os equipamentos e sobressalentes que necessita. Daí a necessidade de melhorar o sistema de manutenção/reparação, o que passa pela optimização dos ôrgãos envolvidos e pelo apetrechamento do estaleiro naval da

19

DIA DA MARINHA
Marinha. Não que se pense prescindir da indústria
naval exterior à Marinha, pOis não se considera adequada a solução de aumentar o Arsenal do Alfeite
quando há falta de encomendas nos outros estaleiraso Mas sim rentabilizar o sistema dentro das estruturas de Marinha, de modo a recorrer a estaleiros exteriores nos casos mais adequados e não por motivos
de saturação ou planeamento deficiente.
Resta-nos abordar o terceiro vector, que ê o constrangimento financeiro. Aprende-se em gestão, logo
no inicio, que os meios financeiros são sempre escassos, e que a arte reside em os aplicar convenientemente. Como também ensina, que abaixo de certo limite de escassez não há planeamento de distribuição, mas sim de corte de tarefas essenciais. E a fase
de austeridade por que estamos passando. Há missões que temos vindo a executar com grandes deficiências por falta de verbas adequadas, que se reflectem na manutenção de navios, especialmente por carência de sobressalentes, na reparação de edificios e
intra-estruturas, muito degradadas algumas; e na
operação dos navios, escolas de aplicação e outros organismos, no primeiro caso por carência de combustíveis.
A Marinha detém um património valioso, direi,
muito valioso. O não usar esse património, reparando-o quando necessário, representa, para o Pais, prejuízo inadmissível. Não é grande a restrição num ano
ou mais, com a consciência de que é passageira. E o
temor que se torne crónica. A Marinha compreende
a necessidade de austeridade. Mais do que isso pra tica·a, e há longos anos. Como disse há um ano, em cerimónia do Dia da Marinha: "Sempre a Marinha tem
vivido a austeridade com coragem, poupando no su-

pérfluo para garantir o essencial. Só que agora foi
afectado o cumprimento das missões. II
E essas como acima referi abrangem um largo espectro. São de defesa nacional. são de autoridade do
Estado nas águas jur isdicionais, são de investigação
científica, são de carácter humanitário. Todas elas essenciais. Por isso a Marinha tem que ser vista na realidade que é, e não segundo modelos decalcados de
outros países. A Marinha tem que ser apoiada ao nível das grandes decisões e prioridades, dado que executa missões que nenhum outro departamento está
apto para o fazer, nem o poderá fazer tão bem pelo
mesmo custo. As necessidades da Marinha têm que
ser analisadas pelos nossos dirigentes sob a lógica
fria das realidades, sem permitir que outros interesses, sectoriais ou de grupo ou até pessoais, imponham soluções mais caras e menos eficazes.
A Marinha, disciplinadamente, conta com isso.
Entretanto continuaremos a trabalhar, sem alardes e com muita determinação. Direi com muita coragem. para não sermos perturbados pela maledicência
que está crescendo e corroendo o País. Há que remar
contra esta vaga que é destrutiva e não leva a nada.
Uma coisa é a crítica salutar, escla.recida, bem intencionada ~ e essa é necessária. Outra coisa é a destruição sistemática das instituições. Temos que nos
orgulha.r de que há muita coisa que trabalha bem, e
dizê-lo sem complexos. Como temos que corrigir o
que trabalha mal, e depressa. E fazê·lo com naturalidade, sem pessimismos.
E o caminho que temos vindo a incentivar, é o
rumo que continuarei a imprimir à Marinha, porque
assim o exige o ideal que escolhemos de servir e honrar a Pátria .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Homilia do bispo de Coimbra
Pejo seu significado e interesse transcreve-se a
homilia proferida pelO bispo de Coimbra, D. João AJves, na cerimónia religiosa do Dia da Marinha:

Por feliz escolha têm hoje lugar nesta linda cidade
da Figueira da Foz os principais actos do programa do
Dia da Marinha.
Por feliz escolha porque esta cidade desde longa
d~ta viveu do mar e para o mar, que nela continua a
fazer sentir determinantemente a sua presença e importância.

..•

Do programa destas comemorações faz parte
ace.r:tadamente esta celebração litúrgica.
E que, no geral, os marinheiros portugueses declaram-se crentes e católicos. E nas grandes datas da
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vida dos cristãos é próprio louvar a Deus, render-Lhe
graças e sufragaras que já deixaram este mundo.
Ficariam, por isso, incompletas e mesmo empobrecidas as comemorações sem esta acção litúrgica.
Penso que não é dificil descobrir na maioria dos
marinheiros a atitude expressa na primeira leitura extraída da Bíblia. Nela o autor mostra-se maravilhado
com a criação.
Extasia-se diante da sua grandeza e da sua beleza. Louva o Senhor, Criador, pela Sua sabedoria, que
o leva a exclamar : Como são belas as obras do Senhor!
Há aqui a atitude de quem sabe olhar e contemplar, de quem sabe meditar e louvar.
Como seria fácil descobrir páginas escritas por
marinheiros semelhantes a estas extraídas da Sagrada Escritura!

DIA DA MARINHA

,
t

(Foto ..RA» -cabo T ArnaldoSa)

E não seria de admirar que se fizesse tal descoberta .

Quem tem vocação para o mar cedo descobriu
nele encantos e grandeza, mesmo quando a sua instabilidade gera o respeito e até o medo.
Quem tem vocação para viver nos oceanos tendo
a seus pés a vastidão das águas e por tecto a imensidade do céu, facilmente intui Deus e com Ele estabelece relação intima de admiração, confiança e respeito.

•
•

Todo o marinheiro é sempre, de um ou outro
modo, um contemplativo, mesmo que a vida imponha
árduas tarefas a exigir coragem e determinação.
Deus que lê nos corações e não apenas na face saberá descobrir em cada marinheiro, vivo ou falecido,
a sua riqueza espiritual e a cada um dará hoje os dons
de que mais necessita.

•••
Mas nesta hora é justo também lembrar os feitos
dos marinheiros já falecidos .
Quantos serviços não prestaram, ao longo dos séculos, a Portugal!
Serviços de natureza económica e serviços de natureza cultural, mas principalmente serviços pela definição do nosso perfil nacional.
Sem a sua acção não seríamos, certamente, o País
que somos. Pais aberto a outros povos e a outras culturas. Pais que se tornou para muitos povos condição
de progresso, de comunicação de valores e plataforma de integração no mundo culto e civilizado.
É, sem duvida, esta a característica mais saliente
e valiosa de toda a nossa história.

É por esta epopeia que nos admiram, é por ela que
temos um lugar ímpar entre os povos. É por ela que,
ainda hoje, requerem a nossa colaboração. Somos
mu ito povo dos Povos.
Seria fastidioso lembrar, neste dia e nesta hora os
grandes feitos realizaaos pelo nosso País, com a colaboração da Marinha, desde Ceuta em 1415 a 1500
com o achamento do Brasil, para me referir à época
áurea do nosso serviço à própria humanidade.
Lembrarei, no entanto, que se inscreve neste lapso de tempo o encontro com os Povos de Âfrica, do Bojador às praias de Moçambique; a ligação marítima
com a longínqua Âsia pela primeira armada de Vasco
da Gama, e o achamento das Terras de Santa Cruz,
depois designadas Brasil, no continente Americano.
Que m.lIavilhosa epopeia a que realizou este pequeno País, apenas com cerca de três milhões de habitantes, epopeia que faz inveja a muitos outros países maiores na população e no poder .
É certo que nela nem tudo foi positivo.
É certo que nem sempre foi o espírito impoluto de
cruzada que dominou.
É certo que nem sempre esteve ausente a ganância e mesmo a vil corrupção, mas tudo apreciado. com
objec';l'Jid.lde, acaba por nos oferecer um saldo positivo.
Aí estão os novos povos do Brasil, de Angola, de
Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Guiné, senhores dos seus destinos, integrados no concerto das nações, com voz própria na defesa dos seus interesses
e capazes, ainda que com grandes problemas, de projectar o seu futuro .
Aí está o extraordinário trabalho de evangelização nas terras do Brasil, de Âfrica e do Oriente , que
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originou tantas igrejas locais notáveis não apenas
pela sua vida cristã e pastoral, mas tambêm pelo serviço prestado aos seus países na defesa da pessoa
humana e dos seus inalienáveis direitos, colaborando
na edificação de comunidades assentes na justiça, na
solidariedade e na liberdade, segundo as exigências
do Evangelho que, há momentos, Cristo mandou que
fosse anunciado em todo omundo e a todos os povos .

•••
É da sabedoria dos séculos lembrar a memória dos
antepassados, principalmente dos mais ilustres .
Com tal atitude renova-se a consciência de povo,
fortalecem-se as raízes dessa consciência e provocam-se novos cometimentos.
Feliz o povo que não perde esta sabedoria e que
zela pelo seu desenvolvimento em cada geração.
Vem isto a propósito dos anos que vivemos e dos
que se vão aproximando até ao fim do presente século.

Todos eles se vão referindo a datas grandes de
grandes vultos da nossa história e alguns mesmo da
história da própria humanidade .
Em 1500 é o achamento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1497 a chegada à Índia, pela primeira
vez, da armada portuguesa, capitaneada por Vasco
da Gama.
E antes deles , Diogo d 'Azambuja, Diogo Cão, Bartolomeu Dias e tantos outros que fizeram grandes
descobrimentos nas costas de África a ocidente e a
oriente.
Factos grandes na história de qualquer povo a merecer-lhe constante respeito e admiração.
Como estão, o Povo Português e seus Governantes , a reagir a estas datas jubilares?
Haverá consciência do seu valor e signüicado?
Quando s e vêem a Espanha e os Paises da América de expressão castelhana, deliberadamente votados à preparação das comemorações dos quinhentos
anos da descoberta da América por Cristóvão Colombo, que neste acontecimento tanto ficou a dever aos
portugueses, somos levados a pensar que em Portu·
gal se está em s onolência comprometedora.
Não se vê bulir ideia ou inquietação, como se de
coisa de somenos valor se tratasse.
Será que ainda perdura o triste e ridículo envergonhamento de uns tantos, há alguns anos, por os nossos antepassados terem prestado o serviço que prestaram à humanidade?
É certo que Portugal se debate com grandes problemas de ordem económica, que a todos nos preocupam. Mas não haja duvidas. os problemas do nosso
País não são exclusivamente, nem principalmente, de
ordem económica e financeira . Estes, em boa parte.
são consequência dos problemas de ordem cultural,
de ordem ética e social. São os problemas de identidade nacional, que são os principais .
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É meditando na sua história que Portugal poderá
cobrar forças para nova arrancada na fidelidade a si
próprio e ao seu papel no concerto dos povos.
Daqui a importãncia da comemoração lucida dos
grandes feitos da sua existência histórica.
Seria condenável que se passasse por est as datas
de uma forma inconsciente deixando a outros os créditos que nos pertencem .
Que não tarde o aparecimento de sinais de que.
ainda vive em nós a consciência do Povo que fomos
e somos.
A gravidade dos problemas económicos nunca
justifica letargia empobrecedora e aviltante, quanto
à comemoração condigna dos grandes acontecimentos da nossa existência como Povo.
E comemorações condignas. sem vãos nacionalismos nem triunfalismos , exigem estudo e programaçãocuidados, o que leva muito tempo.
Que os Responsáveis do nosso Pais, com sabedoria e sentido da história e do momen to que vivemos,
não tardem em aproveitar tantas oportunidades de
fortalecer a consciência da identidade nacional, condição indispensável para todo o esforço de renovação
do Pais.
Nesta tarefa cabe à Marinha um lugar importante,
porque foram marinheiros bastantes dos que escreveram as melhores páginas da nossa história.

•
••
Continuemos a nossa celebração agradecendo a
Deus toda a ajuda que nos deu e aos nossos antepassados e rogando tenha em Sua glória os marinheiros
que já partiram deste mundo.

• •••••••••••••••••••••••••••••

Reportagem
oPRESIDENTE DA REPÚBLICA
NO . CACINE.

,

Aquando da sua recente visita à Região Autónoma da Madeira . o Presidente
da República deslocou-se. no dia 29 de
Junho, às Ilhas Desertas, tendo regressado ao Funchal. acompanhado da sua esposa e comitiva. a bordo do navio-patru-

•

lha ",Cacinc».

Foi a primeira vez que o dr. Mário
Soares viajou a bordo de um navio da nossa Armada, na sua qualidade de Chefe do
Estado .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ALTOS CARGOS DA ARMADA
o superintendente dos Serviços do
Pessoal da Armada. vicc-almirante Alves
Sameiro. empossou. cm cerimónia realizada no seu gabinete no dia 2 de Julho, o
contra-almirante Carmo Duro nas funçôes de director do Serviço de I nstruçâo
cTrcino.
Assistiram ao acto o supcrinlCndCnlc
dos Serviços do Material da Armada,
vicc-almirante Duarte Lopes, o subchefe
do Estado.Maior da Armada, contra-almirante Moreira Rato, o director do Serviço de Saúde Naval. contra-almirante
MN Félix António. e o director do Gabinete de Estudos da 0.0. do Material NavaL contra-almirante EMQ Serra Rodeia, além de outros oficiais.
Deixou aquele cargo. que exercia interinamente, o capitão-de-mar-e-guerra
ChagàsTorre.

••••••••••••••••••••

(Folo~RA~-RujSalla)
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NOt,OS ofiCiaiS
PumammlU

M~di('os

JURAMENTO DE BANDEIRA
E ENTREGA DE ESPADAS

o superintendente dos Serviços do
Material da Armada. vice-almirante
Duarte Lopes. presidiu li diversas celebrações militares realizadas no dia 4 de
Julho. na Escola Naval. no Alfcilc.
A~ cerimónias iniciaram-se com 11 rcvista ao Corpo de Alunos. formado na parada sob o comando do primeiro-tenente
Felido Moreira. seguindo-se a cnlrcg:1 de
espadas aos subtcncntcs que frequentaram o Curso de Formação de Oficiais
Técnicos de 1984·86 c o Juramento de
bandeira de Ires novos oficiais Médicos
Navais c dos cadetes do 51." Curso de
Formaçiiodc Oficiais da Reserva Naval.
O capi tão-te nen te I kn riquc Galo,
professor dos 10 .... c 11." grupos de eadeiTas da Escola Naval, proferiu a habitUlll
cxortaç:io aos juramentados. e ncerrando-se as cerimónias com o desfile das forças em parada.

Os cadtll'S do.s /, ~ Cw.m dI' FormaçãQ dI' Oficiais da Rl'sl'rI'a Na,'ul,

"
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Os amigos sorgl'1I10S ql'l' frequell/arom o Curso dI' Fomloçfio
auspadas(fOlos . RA __ cobo T Amo/doSá},

Na"als dos QUI/dros
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NAVIOS DE GUERRA
ESTRANGEIROS
Aportaram ao Tejo cm Julho findo.
em visitas de rotina. uma força naval belga composta pelo navio-auxiliar ..Gode-

tia ... e pelos draga-minas «Brcydcl>. c .. Aster»: uma força de navios de operaçõcs
anfíbias da Armada espanhola. comandada pelo capilão-dc-mar-c-gucrra L.
Abascal. constituída pelas unidades .. Velasco,.. "Martin Alvarez,.. c ocA rosa ... ; a
fragata da Royal Navy «Ambuscadc .. ; o

navio-escola «Cisne Branco,., da Armada
brasileira. c o navio de treino japonês
«Ginga MaTUlO. que eram comandados
pelos capilão-dc-fragata J-I. Boden.
J."'-Icncnlcs R. Bculen c M. I-Icllcmans.
capitães-de-fragala B. Santiago c C.

Roquetas. capltao-Icnentc S. Amor.
capilâo-dc-fragata l. Harvcy. capilão-Icnente R. Coelho c capitão da Marinha
Mercante Y. Yanabc, respectivamente.
Esteve igualmente no porto de Lisboa
uma força naval espanhola. eomandada
pelo eapitão-de-mar..e-guerra C. Pardo.
composta pelos contratorpedeiros "Charruca" e «Mendez Nunez» e pela fragata
«Extremadura,..
Estas 12 unidades na\'ais tinham. na
totalidade. 1503 oficiais, sargentos e praças de guarnição e embarcavam 14 guardas-marinhas brasileiros e 323 cadetes
belgas. espanhóis e japoneses .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOTÍCIAS DE MARINHA
DE MACAU
Instalado pelos Serviços de Marinha.
a quem cabe também a sua operação. entrou recentemente ao serviço um novo
sistema de comunicações do Serviço Móvel Marilimoque passou a garantir atOlai
cobertura do percurso efectuado pela navegação enlre Macau e Hong Kong. além
dum maior alcance na operação do eanal
16. o que veio aumentar consideravelmente a segurança nas águas circunvizinhas daquele território de administração
portuguesa.
Para aquisição e instalação deste novo
sistema. dotado de modernos equipa·
menlOS sintetizados e de capacidade de
gravação com indicação cronológica. foi
indispensável a colaboração da Armada
através do concurso do capitão-de-fraga·
ta Duarte Lourenço. que se deslocou a
Macau paraoefeilO.
Ainda no campo da segurança maríti·
ma na mesma área. iniciaram já os Serviços de Marinha o estudo dum sistema
computadorizado de gestão de tráfego. o
que permitirá um melhor controlo e segurança da na\egação .

.... ...., .

1-:, "

0IXrQIlfU> com o no~'O SLsltmo dt comunicQçQn
doSt",'içoMó\·tf Morltimo

(CoIobQroção dos ~"'iÇM
dt .\forinhodt .\foCQuJ
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JURAMENTO DE BANDEIRA
E IMPOSiÇÃO DE BOINAS
Presidida pelo almirante Sousa leitão. chefe do Estado-Maior da Armada.
realizou·se no dia 18 de Julho na Escola
de Fuzileiros. cm Vale de Zebro. mais
uma cerimónia de Juramento de bandeira
e imposição de boinas.
Coincidindo com o final do ano lectivo
daquela unidade. a cerimónia que. dado
o seu vasto e diversificado programa. foi
seguida com muito interesse quer pelas
altas patentcs da Armada. para além de
outras individualidades militares e civis.
nomeadamente a governadora civil de Setubal c o presidente da Cãmara Municipal
do Barreiro. qucr ainda pela numerosa
assistência constituída pelos familiares
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dos alunos. correspondeu à expectativa
de actos ant..:riores. c à qual os _fuzos .. já
nos habituaram.
Após a leitura dos deveres militares.
seguiu-se o juramento de bandeira dos 27
cadetes do Curso de Formação de Oficiais
da Reserva Naval (CFORN) e dos 218
alunos da Instrução Militar Bâsica
(1MB).
Seguidamentc. rcceberam as suas boi·
nas de fuzileiros. para além dos 27 cadetes
do CFORN. 72 alunos do Curso de For·
mação Técnica e J 76da Instrução Técnica
Básica.
Estavam também em parada 27 cabos
FZ quc terminaram o Curso de Formação

•

de Sargentos e 29 alunos que concluíram
o Curso Técnico Complementar.
De acordo com os diversos actos programados. e para além da homenagem
aos «fuzos» mOrtos em campanha c da imposição de condecoraçôes - a medalha
militar de prata de Serviços Distintos ao
l.°-tenente SG António Berrucho e as
medalhas de Mérito Militar de l. a. 3. a e
4." classes aos capitão-de-mar-e-guerra
MN Borges de Sousa, LO_tenente AN
Reinaldo Castro e sargento-ajudante TF
Carlos Ribeiro. respectivamente - destacam-se ainda a distribuição de prémios
escolares aos alunos que se distinguiram
aos vários cursos e também a entrega de
diplomas a três sargentos da Republica da
Guiné-Bissau que frequentaram o Curso
de Formação de Sargentos.
A cerimónia terminou com o desfile
das forças em parada e com demonstrações fisico-militares e um «talloo» de ordem unida executado pelos alunos da
1MB. após o que os presentes visitaram o
Museu do Fuzileiro, recentemente inaugurado,
(Colaboração
da Escola d~ Fil ziltiros)

Os cadtlts do CFORN rtctbem as S/las boinas dt fuzileiros (fOIO ~ RA .. -Júlio Tilo) .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Unidada navais - uma LDG, uma corveta. a
fragala .Comandante Hermtnegifdo Capelo ••
o novio Irarupone _5. Migutl. e OUlra LDG.
por ala ordem da aq.* para a dl. - - apofudas
por mews aéreos preparam-se para o destmbarque anfíbio na prafu do ManinluJl (foro .RA.
-cabo T Fernando Mtndes).

EXERCíCIOAERONAVAL
.ALBATROZ 86.
Decorreu nos ultimos dias de Julho.
ao longo da costa portuguesa. entre Lisboa e o Algarve, o exercício aeronaval
... Albatroz 86,., que envolveu dez unidades navais - fragata «Comandante Hermenegildo Capelo», corvetas «João
Roby"', ... General Pereira d'Eça"., «António Enes,. e «Afonso Cerqueira», submarino ... Albacora», navio de reabastecimentO de esquadra «S. Gabriel,., navio
transporte ..S. Miguel» e lanchas de desembarque grandes (LDG) «Alabarda» e

..80mbarda .. - , um batalhão reforçado
de fuzileiros. uma secção de mergulhadores especiais. meios aéreos e uma companhia de pára-quedistas. num tOlal de 2000
homens. Dirigiu as operações o segundo
comandante naval do Continente. contra-almirante Machado da Silva.
Além de outras faces do exercício,
que tinha em vista aperfeiçoar procedi.
mentos de cooperação aeronaval e, em
especial. o planeamento e condução coordenada de operações. bem como avaliar
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" capacidade dos meios 10j!.ístieos de
apoio à sua exeeuçiio. assistiu-se . no dia
26. na praia do Martinha1. próxima de Sagres. ii um assalto imfíbio das forças cm
manobras. conjug:ldo com uma operação
de lançamento de tropas pám-qucdistas.
A esta pilrte do .. A Ibatroz 86» assis ti·
ram o ministro da Defesa Nacional. dr.
Leonardo Ribeiro de Almeid... Osecretário de Estado ..djunto d .. mesma past:l.
dr , Silveira Godinho. os ehefes dos Estados-Miliores da Armada e da Força
Aérea. almirante Sousa Lcit[lo e general
Hrochado de Miranda. respectivamente.
para além dos presidente e viee-presiden.
te dil Comissfio Parlamentar de Defesa c
do governador civil de Faro .

•
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Irrrl'no do . inimigo •. .. (Imo . RA . - cuho
T ,·tnJrmdo IIh",/l's).
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Apontamento
s questões da toponímia são realmente de
grande interesse e representam, por si s6,
uma ciência. a do estudo dos nomes de
lugares habitados e de sitias, de paises. ruas. caminhos, etc.
l(Baptizar>" que etimologicamente significa mergulhar, imergir. banhar, etc., e é o primeiro dos sete
sacramentos da doutrina cristã, é considerado hoje
como uma verdadeira instituição, não só na órbita do
cristianismo mas ainda na prática comum de dar
nome aos homens e às coisas.
No quotidiano, porém, a toponímia apresenta
grandes semelhanças com o baptismo. obviamente
no sentido comum que as duas palavras vão tendo.
Estudar a toponímia de uma cidade, por exemplo,
deve rá ser um interessantíssimo !!hobbYlI (como sai
agora dizer~se) para quem queira fazer respirar o espirito e entusiasmar-se por descobertas de grande
graça. alarmar-se com autênticas aleivosias culturais
e quase chorar com ridículas e injustas posturas
oficiais.
A toponímia de Lisboa, para não fugir à regra, terá
naturalmente uma longa história para contar e até,
caso alguém se apresentasse para o fazer, constituir
valiosa colecção de estudo. inédito. para os, felizmente ainda existentes, olisiponenses esforçados.
A Câmara Municipal dispõe de uma Comissão de
Toponímia que, permanentemente, se debruça sobre
os nomes que dará às novas artérias, baseada nas
imensas cartas que constantemente recebe com propostas e nas directrizes que o plenário lhe dá.
Só que essas propostas e directivas são, hoje,
todas com nomes de eminentes figuras da vida artistica, política e culturaJ ligadas à cidade, Não mais chegou uma proposta histórica, de nome popular, de colectividade. Cada um. e isto é humano, quer ver numa
rua. jardim, largo ou avenida um nome do seu familiar, do seu mestre, e desconhece, ou não se lembra
sequer, da dificuldade que há em descobrir novos
locais. Se for preciso, e é-o sempre na ideia de cada

A
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um. mude-se o nome original, que nada ou pouco
significa.
Ora isto faz com que se perca toda a originalidade
da toponímia. e com decisões politicas perde-se uma
tradição, tão bonita. de nomes pitorescos e de
sempre.
Rua do Capelão (a quem interessa quem foi o
sacerdote em causa?). Villa Bertha, Travessa do Meio
à Ajuda. RuadoSoL
Agora ê sõ Rua do doutor tal, do professor qual, do
artista, do estadista! Merecem sem duvida, mas a
verdade ê que só vivem uma geração. a da memória
do seu nome, e isto quando. por pOlitiquices exibicionistas. não são saneados, às vezes para voltarem,
depois. por outra manobra do poder.
Avenida 24 de Julho. em Lisboa. Grande (e sempre angustiante por mar do trânsito) artéria lisboeta .
Mas quem sabe o que é este 24 de Julho? Só este ano
lá foi mandado põr o 1833, em parêntesis envergonhado, ao menos para lembrar aos transeuntes que,
pasme-se. se comemora uma data onde milhares de
portugueses mataram irmãos seus, embora conquistando o prenuncio de uma liberdade. Passando pela
24 de Julho o lisboeta comum, olhando as placas. vive
o holocausto fratricida .
Muito há pois para contar e vasculhar nesta matéria. Mas o que me espanta é encontrar, por exemplo,
na deliciosa povoação da Trafaria uma rua chamada
KMarquês de Pombal)) .
É que Sebastião José de CalValho e Melo, marquês de Pombal e conde de Oeiras. em 23 de Janeiro
de 1777. pura e simplesmente. mandou incendiar
aquela localidade, pois nela se escondiam, com o
apoio total da população os mancebos refractários ao
recrutamento militar.
Memoriar assim. quem nos mata, é obrai

Pinto Machado.
cap.·[en

Dr. John de Courcy Ireland
-um irlandês amigo de Portugal
•

m 1984 esteve em Lisboa o dr. John de Courcy
Ireland que recolheu informações no Arquivo
Geral da Marinha sobre naturais da Irlanda que
estiveram ao serviço na nossa Armada. Tivemos en·
tão a oportunidade de o conhecer e de o ouvir falar
com apreço de Portugal e da nossa história.
O dr. John Ireland tem escrito artigos em jornais
irlandeses sobre o nosso país e feito palestras na
rádio em que foca episódios da nossa história.
Na sua mocidade, alistou-se na Marinha Mercante
e fez viagens a Portugal, Espanha e América do Sul,
onde aprendeu a falar português e espanhol. Pelo
estudo, foi aperfeiçoando os seus conhecimentos
destas línguas que hoje domina perfeitamente.
Ê presidente da Associação de Socorros a Náufragos de Dun Laoghaire (Irlanda). investigador honorário do Instituto Maritimo Nacional do seu país e um
distinto historiador naval. Além disso, é membro honorário da Associação Maritima da Austrália, doutorado honorariamente pela Universidade Nacional da
Irlanda e doutor pelo Trinity College de Dublin. Recentemente, foi recebido na Academia de Marinha

E

Francesa. É sua intenção publicar um livro com o título KA Irlanda e os Irlandeses na História Maritimall .
Nos estudos que efectuou em Lisboa, o dr. John
Ireland recolheu interessantes informações sobre irlandeses ao serviço da Marinha portuguesa. Dos artigos por ele publicados sobre este assunto, referimos,
a seguir, alguns dados por ele obtidos no Arquivo
Geral da Marinha e outras publicações.
O capitão-de-mar-e-guerra Tomás Tully que deve
ser de origem irlandesa, comandou o brulote «Santo
António de Páduall que tomou parte na batalha do
Cabo Matapão, em 1717, contra os turcos. Como se
sabe, a esquadra em que estava integrado compunha-se de sete naus, dois brulotes, uma charrua e
uma tartana e foi mandada armar por D. João V a pedido do Papa, para prestar auxílio aos venezianos
contra os inimigos da nossa fé. Era comandada pelo
general do mar Lopo Furtado de Mendonça, conde de
Rio Grande e encheu-se de glória naquela batalha.
São de origem irlandesa os vários membros da
família O'Neill existentes em Portugal. O dr. John
Ireland verificou que havia na lista telefónica de Lis-

A flsquacUs portuguesa que romou parte na baralha de MBtapllo.m J 717, ancorada no porto de Messines, da qual {azia parte o bruJotft

_Sanro Anrónio de Pádua". comandado pelo cap. -mo-g. Tomás TuJ1y qu. s. sup6e ser de origem irlandesa.
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boa 29 pessoas com este apelido. Pertenceu a esta família um oficial de Marinha que serviu no iate real
iiAmélia!! e pediu a demissão após a proclamação da
Republica(l). Um outro oficial de Marinha membro
desta família prestava serviço no Comando da Defesa
Marítima de Faro quando o dr. John Ireland esteve
em Portugal. Embora o desejasse, não póde contactar
com ele (2).
Outro irlandês que serviu na nossa Marinha foi
Gabriel Fallon que esteve embarcado durante muitos
anos nas frotas do Brasil e sofria de moléstias adquiridas a bordo (escorbuto e reumatismo) .
Mac Donogh, oficial de origem irlandesa, estava
embarcado na fragata ii Rainha de Portugal!! que tornou parte na batalha do Cabo de S. Vicente, em 5 de
Julho de 1833, contra os miguelistas, tendo morrido
em combate. Foi prometida uma pensão de 90 libras
a sua mãe que esta requereu lhe fosse paga.
Um irlandês pediu o comando duma canhoneira
durante a Guerra Peninsular, para defender o porto
de Lisboa contra os franceses, mas apenas lhe foi
dado o encargo de transportar para Inglaterra um
grupo de freiras 1
O capitào-de-mar-e-guerra Mac Douell, de origem
irlandesa, comandou a pOderosa esquadra que o marquês de Pombal mandou concentrar em 1776 no sul
do Brasil, para a reconquista do Rio Grande. Numa
acção contra os espanhóis, tomou uma nau que
levou para o Rio de Janeiro.

De referir que o irlandês João Milley Doyle fez em
1824 uma proposta ao governo de D. João VI para o
estabelecimento da primeira linha de navegação, a
vapor, entre o Norte da Europa e o Mediterrâneo, tendo pedido o privilégio de durante catorze anos os navios desta carreira não pagarem direitos no porto de
Lisboa. Comenta o dr. John Ireland que a companhia
britânica P. & O. fez uma fortuna com a exploração
desta carreira que estendeu atê à Índia, pelo Canal de
Suez.
Curiosamente, das averiguações por ele feitas no
Arquivo Geral da Marinha, consta que seis indivíduos
juraram perante os Evangelhos, em 9 de Dezembro
de 1835, que Marcus O'Dalhunty tinha nascido na Irlandaem 17 de Março de 1817. Este tinha o curso matemático da Academia Real de Marinha e pretendia
ser nomeado aspirante da nossa Armada, mas tinha
demasiada idade, pelo que pediu dispensa do limite
de idade à rainha D. Maria n.
De salientar que num recente artigo publicado no
(1lrish Times», em 2 de Janeiro de 1986, mais uma vez
o dr. John Ireland se refere ao nosso país com simpatia e recorda episódios mais importantes da nossa
história, a propósito da entrada de Portugal na CEE.
Numa carta que nos escreveu, informa que espera
voltar ao nosso país no próximo ano para continuar a
estudar as relações entre a Irlanda e Portugal.
Ficamos a aguardar com curiosidade o resultado
das suas indagações nos arquivos do nosso país!

(I) Segundo-tenente Hugo O'Nelli.
Ca.pitlio·tenenteJosé Carlos de Moura O'Nelli.

Henrique Alexandre da Fonseca,

e)

cap.-m.-g.

Virar de querena
uando hoje vemos um navio em doca seca ou flutuante
ou empoleirado num plano inclinado para limpeza do
fundo ou fabricos nas suas obras vivas, esquecemos
que até ao século XIX, nem sempre foram estas soluções utilizadas.
De facto, o processo mais antigo a que se recorreu para se
efectuarem os trabalhos atrás referidos, consistia em varar a
embarcação ou o navio numa praia, de preferência em maré de
águas vivas, o que acontece de quinze em quinze dias. Deste
moela, conseguiam-se perioelos em que o navio se encontrava
total ou parcialmente em seco, podendo-se, nestas condiçôes,
realizar os necessários fabricos. Varar ou darquerena são dois
termos diferentes usados para significar encalhe intencional.
Diz Frei Gaspar da Madre de Deus: Se as naus entrassem pela
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Barra Grande (. ..) ali mesmo as haviam de varar; (...) nem é verosrmel que as varassem em lugar tão remoto do ancoradouro
(. .. )e); afirma João de Barros: deu Querena à caravela e
depois, de espalmada
começou a fazer seu caminho

e),

e).

Com navios de dimensões apreciáveis, o procedimento que
acabamos de descrever não era aconselhável, especialmente
quando tinha de se inclinar o navio sobre um dos bordos para
permitir o trabalho na quilha ou nas tábuas junto a esta, pois

CJ

wMemórias da Capitania de São Vicente hoje chamada dtj
S. Paulo, do Estado do Brasil... edição de 1797, pág. 127.
Espalmar: limpar e beneficiara fundo do navio.
"Asia~, edição de 1945,ldécada. Livro I. cap. VI, pág. 32.
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provocava um grande esforço no costado. Para evitar danos
deste tipo usou-se virar o navio de querena. Nesta manobra,
o navio era inclinado sobre um dos bordos, usando para o efeito
uma barcaça que, por meio de aparelhos de força, puxava petas mastros do navio até descobrir a quilha. Também se dizia
que o navio deu lados reais ou simplesmente lados, quando
o casco era virado mais ou menos, sem chegar a descobrir a
quilha. Nestes casos, mas especialmente quando o navio virava de querena, era indispensável que a operação se fizesse em
águas calmas, de preferência em doca de abrigo para evitar
que o jogo entre o navio e a barcaça produzisse qualquer avaria. E mais, calafetar bem as escotilhas, para que a água não
entrasse para o intenordo navio.
A mais antiga descrição, que conhecemos em língua portu·
guesa, dos preparativos e manobra desta operação encontra·
-se num manuscrito, possivelmente do século XVIII, intitulado
o "Marinheiro Perfeito", proveniente da Biblioteca da Casa de
Palmela(4).
O processo foi usado durante grande parte do século XIX,
pois apesar de existir um dique no Arsenal da Marinha este teve
longos períodos de inoperosidade(5). Entretanto foram sendo
(.) Biblioteca Central da Marinha. Cota ROd 50 t .

(5) De facto, o dique do Arsenal da Man·nha. construfdo no fim do
sécuio XVIII esteve completamenle inoperante de IS07 a 1850, e só
a partir de 1877 passou a ser uma instalação verdadeiramente. eficiente. Esclarecemos o leitor que o dique do Arsenal da Mannha fOI a única
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Navío virado de querena sobre uma barcaça. segundo desenho a lápis
(pormenor) de Domingos Sequeira. 1818 - Museu Nacional de Arte

Antiga.
publicados no nosso país vários manuais de marinheiros que

incluem longas descrições com as manobras de virar de querena, mas nenhuma delas é acompanhada de gravuras que
ajudem a melhor compreender as diversas fases desta algo
complexa operação.

O Museu de Marinha dispõe nos seus arquivos de algumas
fotografias de navios virados de querena. No entanto, é curioso

assinalar que, no nosso país. pelo menos Irêsartistas plásticos
se interessaram por este tema. O primeiro foi Manoel Marques
de Aguilar (1767-c.18161 que gravou em 1791 uma .. Vista da

Cidade do Porto. desde a Torre da Marca athe as Fontainhas»,
que mostra uma grande actividade no rio Douro, em que se
destaca um navio dando lados para o calafate do costado, vendo-se grossa fumarada devido ao aquecimento do breu (6).
Também João Pedroso (1825-1890), é autor de uma gravura
em que nos mostra , junto à Torre de Belém, uma cena idêntica
à anterior, mas onde ressalta a grande sensibilidade e a beleza
do traço deste notável pintor de marinha
Um outro pintor, que foi talvez o mais extraordinário desenhadorque nasceu neste extremo ocidental da Europa, deixou-oos algumas folhas com preciosos estudos de navios(8), reali-

e).

doca seca que em Portugal teve aquela designação, que consideramos
incorrecta, mas que lem sido mantida por tradiçáo. No fim dos anos 60
já exisliam em Cacilhas as duas docas do Sampaio que, em 1893. f0ram vendidas â firma Parry & Son. Foipreciso esperar pelo inIcio desle
século para o pofIo de Lisboa passar a dispor de mais duas docas na
Rocha Conde d·Óbidos.
No que respeita a docas flutuantes tivemos uma de madeira, explorada pela firma Sanlos & c. - que operou no Tejo de 1868 a t896,
data em que inesperadamente se afundou por avaria nas válvulas.
(6) «Colecção de Gravuras Portuguezas, Porto e Douro", 1.- série,
s/data, estampa n. " 6. Agradece-se ao arq. Octávio Lixa Filgueiras por
nos ter indicado esta gravura.
() Existe um exemplarno MuseudeMarinha, cota GR-/-2/2.
(8) "Domingos António de Sequeira, Desenhos», Lisboa 1972/
/1975, desenhosn. os306a316.

Calafetando o fundo de um batelão, 1894 (Arquivo de fotografia do
Museu de Marinha).

tJarcaça deslinada a virar o navio de querena, segundo desenho a lápis
(pormenor) de Domingos Sequeira, 1818 - Museu Nacional de Arte
Antiga.

zados em 1818, destinados a um "Panorama de Lisboa», que
infelizmente se perdeu no incêndio dos Paços do Concelho de
1863.
Para realizar estes seus estudos, sabemos por Maria Alice
Beaumont, autora de uma importante biografia de Domingos
Sequeira (1768-1837) (9), que este pintor pediu facilidades aos
Governadores do Reino para que lhe fosse emprestada uma
barraca de campanha de coronel e um soldado para a armar
e desarmar, com o intuito de realizar uma vista panorâmica de
Lisboa até à barra e de Cacilhas ao Ribatejo.
Domingos Sequeira dirigiu-se ainda a Carlos May, intendente do Arsenal da Marinha, para lhe ser concedida uma embarcação grande e estável para estudo de diversos pontos e
um escalerque o transporlasse aos vários pontos volantes entre eles a nau "S. Sebastião» que se deslocaria segundo as
suas necessidades. E pede mais uma vela grande para cobrir
a barraca que mandou fazer no terraço de São Vicente de
ForaCo). De tudo isto s61he foi fornecida a vela e o acesso à
nau «S_Sebastlão»_
Mas o mais importante que ressal!a dos estudos atrás referidos, realizados por Sequeira, é o facto de, entre os navios por
ele magnificamente desenhados, haver mais do que um virado
de querena. Além disso, o artista apresenta-nos o perfil de uma
barcaça destinada a esta manobra, que é a única representação isolada que conhecemos deste tipo de embarcação e que
nos permite constatar que o seu aparelho de força fixo era
constituído por três sólidos cabrestantes. Além da qualidade do
desenho, Sequeira deixou-nos, assim, um documento do maior
interesse para o estudo da historiografia naval.

A. EstáciodosReis,
cap.-m.-g.

(~'dem, págs. 9a 76.

C ) Idem, págs. 43 e 44

Veleiro virado de querena, 1903 (ArqUIVO de fotografia do Museu de
Marinha).
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vimentar a roda de um moinho de
água. Se tal fosse possível estaria
realizado um sonho do homem que
tem séculos e que consiste em
encontrar o ambicionado molo-contínuo.
Outro exemplo é a afirmação :
Esta fraseê falsa. Oe facto, se é falso
o que a frase diz é porque ela é verdadeira. Se é verdadeira porque é
que diz que é falsa?
E, a propósito , deixamos-lhe o
seguinte problema:
Quantos erros encontra na seguinte afirmação:
Nesta frase hà tres erros.

A. EstáciodosReis

•

cap.-m.-g

••••••••••••••••••••

* CANTINHO CHARADíSTICO

Movimento Perpétuo, de M. C. Escfler (litografia. t 96 t),

* PROBLEMA

Todos nós já ficámos algumas
vezes baralhados com situações a
que assistimos ou nas quais somos
envolvidos. Sentimos que existem
incoerências nessas mesmas situa·
ções mas , por mais vollas que demos à cabeça, não sabemos explicar. Há quem use o processo para

obter vantagens pessoais , extorquindo dinheiro ou quaisquer outras
regalias, por vezes prejudicando
oulros que, ingenuamente. caem na
armadilha .
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Porém , há aqueles que estudam ,
investigam e lentam descobrir e explicar no insólito das referidas siluações, qual é o mecanismo que nos

faz hesitar e que nos confunde.
Para dar um exemplo recorremos
a um desenho que consideramos
uma obra-prima no seu género. O
seu autor, M. C. Escher. fê-lo em
1961 e chamou-lhe Movimento Perpétuo. De facto, se olharmos para ele
superficialmente. não percebemos
onde é Que a água , Que corre sempre
no mesmo plano horizontal. vai encontrar a diferença de nível para mo-

1. Amigo que em tempo de adversidade está a nosso lado é
como agradável melodia. 2-2
(Adic.).
2. O ressentimento é um mal do
coração ou do espirito? 3-2
(Afer.). Filisteu , Almada.
3_ O justiçado sem razão está
sempre em contestação. 4-3
(Apoc.).
4. Falta sem repreensão é um
"furo" que torna O homem
perjuro. (Em lemo) .
5. Errei quando disse nada valer
o artigo daquele jornalista.
2-2 (Encad.).
6. Dirige bem o seu barco o bom
marinheiro, mesmo que haja
nevoeiro. 4( + 1)5 .
7. Trocista sem encanto, esconde-se em qualquer recanto.

10(- 5)9.

8. Amparado por bom cajado. o
homem nunca será beliscado. 4-5 (Epent.) .
9. Sinais de embn'aguez são o
bastão do homem fanfarrão.
2-2(3) (Haplol).
10. A ternura é. no casamento,
um subtil encantamento. 4(4/
/1) (Hipert.).

11. A arte sempre mira trabalho
perfeito e vistoso. 2-2 (Intere.).
12. Branca é a alma do irmão que
tem o bem por padrão. 5(5)
(Metam.).
13. O dinheiro na mão do tratante
torna-o arrogante. 2-3 (Parag.).
14. Exigir demasiado não é prova
de amor. 2-3 (Pro!.). Filisteu,
Almada.
15. O diabo quando quer enganar
a gente toma ar de inocente.
3-2 (Sine.).
16. Na idade do amor, a mulher
meiga é que mais nos encoraja. 2-2 (Sint.).

*

XADREZ

C - A.R.7.6.2
0 - R. t O
p - R.D.7.2

E -A.D

C-8.5.3
0 - A.D.V.7.3

P -A.8.3.
Sul joga 7 sem trunfo. Carta de
saída: V de es padas.
Jogue você, tomando o máximo
de possibilidades.

••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••
PALAVRAS CRUZADAS

E- R. 6

Esta posição corresponde a um
estudo de Prokes (19 11) o qual nos
mostra no seu desenrolar um instruti·
vo final. O peão avançado consegue
decidir a luta. Como?

MINDOGUES

*

* BRíDEGE

As negras jogam e ganham.

* CRIPTO·CRUZADAS

Tempo médio de resolução:
1." categorias: 8 minutos
2." categorias: 15 minutos
3.- categorias: 22 minutos
Iniciados: 26 minutos
Armando Româo (Feijó)

••••••••••••••••••••

* PASSATEMPO
B____ _

•

HORIZONTAIS: 1 - Tormento;
ligo; Força Aérea Portuguesa (abr.).
2 - Átomo (abr.); cogumelo subterrãneo; preposição. 3 - Semelhante;
matemática (abr.); rente. 4 - Novilha; discípulo. 5 - Pouco vulgar;
onomatopeia de campainhada. 6 Muar; cãnhamo de Manila. 7 - Apelido; encostas. 8 - Final; cama. 9Cabelos brancos; alimento; ruido.
10 - Artigo definido; peixe; bastaL
11 - Luz; corrente de água; ocas.
VERTICAIS: 1 -Apagar; paus. 2
- Amarraras; acontecimento. 3 Casa; saudáveis. 4 - Sacerdotes
budistas. 5 - Recu rso; inchar. 6 Que te pertence; nome de homem. 7
- Médico dos olhos. 8 - Ugação. 9
- Bebida; repetição. 10 - Porto à
saida do mar Vermelho; fraude. 11
- Forças;juntas

FL ____ _
A- _____ _
N___ _

C____ _
0 __ _
E_____ _

••••••••••••••••••••

* CONCURSO N.' 180

-,
- ... - - - "
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(Sortllio de um prémio IIntrll as respostas cer/as)
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N___ _
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G___ _
R___ _
0 ___ _
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Substituindo os traços por letras,
o leitor encontrará os nomes de 12
substâncias minerais (uma está repetida).
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Percorrendo o tabuleiro a salto
de cavalo, começando nas casas 1 e
3 e terminando nas 2 e 4, o leitor encontrará, num desenho simétrico,
duas quadras de Almeida Garrett.
(Soluçãonon." 182)
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*

* PROVÉRBIOS
METEOROLÓGICOS

BRíDEGE
E-A.6
C - A.R.7.6.2
O-A.l0
P-A.D.7.2

Sol-posto ledo

Relativos ao mês de Setembro:

com claro ao Norte

Em Setembro,
ardem os montes

andar sem medo

que estás com sorte.

e secam as fontes,

""

""

Céu pedrento,

Setembro molhado,

não tem assento,

o figo fica estragado.

E-V.l0.9.7.5
C-V.9
0-8.6.5.2
P-9.6

Ferrado a correr,
ferrado corrido,

""

E

S

E -8. 4.3.2
C-D.l0.4
0-9.4
P -V. l0.5.4

C-B .5.3
0 - A.D.V.7.3
P -A.B.3

levante a morrer ;

cava que é mês para tudo,

O

E-A.D

""

"" , planta, colhe e
Em Setembro

8J

levante sumido.

No diade S. Mateus, (21 Sei.)
vindimam os sisudos

"

O contrato parece depender
duma distribuição dos paus 3-3. No
Nâo te dê cuidado.
entanto, para aumentar as suas possibi lidades de ganhar, você deve
Vaga ao revés encrespada,
preparar um squeeze copas-paus,
vai dar·te o vento saltada.
caso um dos adversários possua a D
de copas à terceira e quatro paus.
(Apresentados pelo cabo-de-mar. apos.,
Esta condição é essencial, mas é neMonteirode Freitas. Lajesdas Flores)
cessário jogar as cartas na ordem
correcta :
R de espadas; A e R de copas
(Golpe de Viena); R e IOde ouros; A
PROBLEMA
de espadas; depois todos os ouros;
Na expressão Nesta frase ha tres .
sobre o último ouro, Norte balda o 7
erros encontram-se os seguintes
de copas. Como pode facilmente ve·
erros :
rificar, o pobre Este está liquidado.
1.0 erro: hátem acento agudo ;
2.° erro: tres tem acento circunflexo;
Vacas de Carvalho,
cap.-Ien
3.o erro : a frase sótem 2 erros.

Nordeste molhado,

e semeiam os sandeus.

""

(De um caderno do falecido comodoro
Flaschen de Mendonça)

•••

SOLUÇOES

*

CRIPTO-CRUZADAS

*

•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••
1:< CANTINHO CHARADíSTICO
1. Manodia; 2. Despeito; 3. Demandado; 4. Pecado/capelo/doloso ;
5. Gazeteiro; 6. Bruma; 7. Escarninho; 8. Espenicado; 9. Farola; 10.
Amor/ramo; 11 . Oevisado; 12. Nívea/
/L; 13. Ventoso; 14. Bem-querer; 15.
Tendeiro; 16. Reanima (Era + mina) .

••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••• 1:< PALAVRAS CRUZADAS
1:< XADREZ
1 ... ,8e4!! (Evita Tbl+, assim
como Tg4. Se 1... ,Bxf3 2.Tbl+ ,Re2
3.Tgl e empate com 4.Txg2)
2.Ta4!.. ., (A 2.fxe4,Rç2 3.Tç4+,Rd2
4.Td4+,Re2 eo peão coroa) 2... ,Rçl!
3.fxe4, ... (Se 3.Tal+,b Bbl! ganha)
3... ,Rb2 4.Tb4 +, Rç2 5.Tç4+Rd2
6.Td4+,Re2 e as negras ganham
final.

°
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HORIZONTAIS: 1 - Mar; ato;
FAP. 2 - AI; trufa; de. 3 - Tal; mat ;
res. 4-Arala; aluno. 5-Rara; tlim.
6 - Mu ; ma. 7 - Sa; lombas. 8 Ocaso: leito. 9 - Cãs; pão: som. 10
- As ; pargo ; ta. 11 - Sol: rio; vaso
VERTICAIS: 1 - Matar; mocas.
2 - Ataras; caso. 3 - Lar : sãs. 4Lamas. 5 - Arma: opar. 6 - Tua:
Ari. 7 - Oftalmologo. 8 - liame.
9- Rum: bis. 10-Aden; batota. 11
- Pesos: somas.

*

PASSATEMPO

Bronze. Rochedo . Azinabre. Nitro. Carvão. Ouro. Estanho. Nitro.
Enxofre. Gesso. Rubim. Opala.

• •••••••••••••••••••

*

CONCURSO N.' 178

O desportista náutico fez um caixote com dois metros de lado e meteu dentro o mastro na diagonal. De
facto, a diagonal de um cubo é
V3 sendo a aresta, o que para
um valor de dois melros, dá uma diagonalde3,46m.

ª,

ª

VENCEDOR :
1. 0-len. Areias Figueira. G2EA,
Alfeite .

•

Dia da Marinha na Figueira da Foz
•

.•

Celebração da missa por alIna dos marinheiros
falecidos na Igreja Matriz .

Aspecto
da Câmara Municipal.

em

ao edifício

Imposição de condecorações a militares da
Armada.

Navegação.

Recepção a bordo da corveta "António Enes lI.

Concerto pela Banda da Armada no Casino
Peninsular.

,

(Ver aJoctIção do alm. CEMA • homilia do bispo de Coimbra na pág. 18. noticilirio na pág. 25. Fotos dlA. - cabos T Arnaldo
Sá aFernandoMend••).

Livro das Armadas (lO)

(texto actualizado do códice, pág. 13)
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Nota de Abertura
Os militares,
as forças de segurança
e o Povo
titulo é demasiadamente extenso e a nota
muito curta para tratar este assunto com
o desenvolvimento que merece. Tentarei
tornear a dificuldade, que se pode traduzir pelo
dito de meter o Rossio na Betesga, abordando-o
apenas muito superficialmente.
A ideia foi-me sugerida na passagem de mais
um aniversário da Guarda Nacional Republicana
e do programa televisivo que lhe foi dedicado.
Começarei por dar os parabéns a essa força militar, pelos seus 75 anos de existência, e à Radiotelevisão Portuguesa pela maneira criteriosa e
inteligente como organizou e apresentou esse

O

programa.

Por ele tivemos ocasião de vercomo se prepara
o pessoal dessa Corporação para o desempenho
das suas múltiplas missões, a maneira e os locais
em que exerce as suas actividades, os meios de
que dispôe, as suas carências .. . tudo muito bem
explicado, em termos simples, comedidamente ...
Muito bem realmente I
Nas palavras do general comandante-geral,
apenas as necessárias e suficientes, foi abordado
o melindroso assunto das relações das forças de
segurança com as populações, e é precisamente a
esse respeito que peço vénia para tecer algumas
considerações.
Apesar das criticas que alguns exaltados antimilitaristas lhes têm dirigido e da imagem negativa que alguns dos seus elementos, com ambições
que ultrapassam o que a sua carreira lhes pode
oferecer, as Forças Armadas portuguesas continuam a ocupar lugar privilegiado no coração do
povo que sabe bem o que elas já fizeram pela Pátria e o que são ainda capazes de fazer . Marinheiros, soldados e aviadores são pOis olhados por ele
com estima e consideração, como foi sempre num
país em que, desde a sua fundação, se tiveram de
enfrentar gravíssimos problemas, na resolução
dos quais os militares tiveram papel relevante.
Quanto às Forças de Segurança, nas quais se

consideram as da GNR, apesar de militares, também o problema é mais delicado pais, povo latino
que somos, fervendo em pouca água, dificilmente
se aceita cumprir a lei, q uando ela bole com os
nossos interesses. E esse ê o papel principal
dessas forças.
Deste modo, torna-se absolutamente necessário doutrinar o povo para ver nelas a protecção
para as suas pessoas e bens e não uns inimigos
desumanos e prepotentes que lhes restringe as liberdades, multando-os ou metendo-os na cadeia
quando prevaricam . Pense-se só o que seria este
pais, e os outros claro, sem as Forças de Segurança. Secam elas é oque se vê ...
Mas há o reverso da medalha, ponto também
aflorada, e bem, pelo comandante-geral. Estarão
todos os elementos das Forças de Segurança à altura da sua transcendente missão? Nós sabemos
perfeitamente que, mesmo descontando os que
pelo seu carácter não são vocacionados para a profissão, há muitos outros que o não estão tambem.
Lidar com as pessoas já é difícil em circunstâncias normais, mas lidar com elas em situações que
implicam a intervenção das Forças de Segurança
é-o ainda muito mais. E, quando se trata de multidões, as suas reacções são imprevisíveis ...
Há pois absoluta e urgente necessidade de
criar entre as Forças de Segurança e o povoo mesmo clima de confiança que existe entre este e as
Forças Armadas. A Nação recorre a estas quando
se sente em perigo, os cidadâos recorrem àquelas .
Sendo impossível, como é, vivermos sem umas e
outras, façamos por compreender o importantissimo papel que desempenham e não lhes criemos
dificuldades nem lhes queiramos mal. Afinal o que
todos desejamos é o bem do país e do povo, em
paz e harmonia ..

clalm.

3

Justa homenagem
ntegrada nas festas de S. João do corrente ano,
realizou-se em Vila do Conde, em homenagem ao
pintor de marinha Artur Guimarães, do Porto,
uma exposição de desenho e pintura daquele notável

I

artista.
Porque tem colaborado nesta Revista, graciosamente e com a melhor das boas vontades, associamonos gostosamente a esta justa homenagem, publicando a breve nota biográfica que integra o catálogo
daquela exposição.
Artur Guimarães, pintor de marinha, nasceu na cidade do Porto, na freguesia do Bonfjm. Frequentou o

liceu e ingressou na antiga Academia de Belas Artes
do Porto onde foi discipulo dos Mestres Acácio Lino,

António Carneiro. José de Brito e outros notáveis professores.

Diplomado. dedicou-se inteiramente ao estudo da
arte e arqueologia histórica e naval. É convidado a colaborar em revistas portuguesas e estrangeiras, sendo os seus trabalhos, quer em desenho, quer em
aguarelas, justa e merecidamente apredados pela
critica nadonal e estrangeira. Mestre Artur Guima rães ocupa um lugar primacial como desenhista e
aguareh'sta primoroso. Na verdade, nos seus quadros, belissimas aguarelas, os céus e os mares são
primorosamente tratados; a reconstituiçãoarqueológica marítima é de completa fideHdade, estudando
nos melhores documentos a estrutura dos navios portugueses desde os primórdios. Na sua obra de arqueologia histórica, os castelos, os solares, as muralhas, os pelourinhos, são rigorosamente desenhados
e pintados com expressão natural. Dir-se-ia ter o segredo da cor, por isso que, as pedras seculares têm
a cor autêntica da pá tina dos tempos, assim como o
colorido própria e natural. Em suma, toda a sua obra
o consagra como um verdadeiro artista. E mais: a sua

Naufrágio do ~S. Rafael.. - Vila do Conde - OUtubro de

4

obra constitui um precioso documentário naval e histórico. Desde a batalha do Cabo EspicheI até à do
Cabo de Matapan, além de outros motivos históricos,
aos navios-escola «Sagres» e aos vasos de guerra dos
séc. XIi ao XX. Depois os monumentos da Beira Alta,
Minho, Douro, etc., são outro documentário de não
menos valor. Instado por amigos e admiradores efectuou várias exposições, entre as quais uma em 1953
com mais de sessenta quadros na sua totalidade adquiridos pelo Ministério da Marinha para o seu futuro
Museu. No mesmo ano realizou outra no Coliseu do
Porto a convite do Departamento Marítimo do Norte.
Em 1966 outra no salão de festas da Instituição Regionalista e Cultural "Casa da Beira Altall, e ainda outra
no N COlóquio de ArqueOlogia.
Os seus quadros encontram-se em poder de particulares que os foram adquirindo, durante anos. Muitos outros estão no Museu de Marinha, Departamento Marítimo do Norte, Gabinete de História da cidade
do Porto (Casa do Infante), Instituto de Investigação
de Angola, Museu de Luanda, Museu de Greenwich,
Museu de Wilhelmshaven, Dayton, Rio de Janeiro e
Durban (África do Sul).
Em 1971, apresentou numa exposição colectiva
na Casa do Infante, 70 pelourinhos, e em 1980 expôs
no Posto de Turismo de Matosinhos, 45 quadros com
na vias históricos portugueses.
Durante muitos anos foi colaborador de inúmeras
exposições que se realizaram no Gabinete de História
da cidade do Porto.
Também, há anos, executou para a Litografia
Nacional 16 lindas aguarelas de admiráveis veleiros,
que foram reprOduzidas para selos do correio da República do Uruguai, indo, depois, para o Museu Naval
desse pais.
Para a mesma Litografia, em 1964, executou 6

'9' , (Aguarela de Artur Gulmaráes - '970).

Já por várias vezes exp6s em Vila do Conde, sobretudo os curiosos motivos deste velho burgo, tão
simpático, do qual Artur de Guimarães se considera
muito amigo.

aguarelas de bergantins reais, que estão no Museu
de Marinha, e que foram reproduzidas para selos do
correio de Moçambique.
Também esta representado no Museu Militar do
Porto, em belos quadros históricos, entre os quais se
encontr a a primeira fortaleza militar do Porto, denominada Pena ventosa.
Desde os anos 20 que pinta assuntos arqueológicos, dedicando-se sempre à pintura dos navios antigos e modernos portugueses, tirados da pouca documentação que existe. Assim, deve ter alguns milhares de quadros executados durante 70 anos de labor
diário. Conta, agora, 82 anos de idade e continua a
pintar com o mesmo entusiasmo com que afez desde
a sua juventude.

Cham amos a atenção do leitor para a maravilhosa
agu'arela NaufrágiO do «$. Rafael» (esboço que serviu
a vários quadros), um desenho da uniea fotografia da
época que existe, que reproduzimos.

M. do Vale,

Voz da Abita
CARTAS AO DIRECTOR
Dos nossos leitores e amigos
recebemos a seguinte correspondéncia:
Do .. Pezinhos», cabo M, lisboa , acarta que transcrevemos :
Aqui hã tempos, caí na asneira
de me oferecer como testemunha
abonatória num julgamento em que
estava envolvido, como queixoso,
um camarada amigo. Fi-lo com todo
o gosto, pois ele bem o merecia.
Ja quase me tinha esquecido do
caso, quando recebi um postai-intimação para comparecer no julgamento, no dia tal tantas horas.
E lá fui a uma vila dos arredores,
de comboio. O tribunal funcionava
numa antiga vivenda de dois andares, sem quaisquer condições para o
efeito e sem o mínimo de dignidade.
Localizado o Juizo em que devia
apresentar-me, no meio de um verdadeiro labirinto de portas e corredores apmhados de gente, esperei, já
com outras testemunhas presentes,
que acontecesse alguma coisa. Mas
não. A porta mantinha-se teimosamente fechada, sem entrar nem sair
ninguém por ela. Apesar da intimação ser para as dez horas, eram já
onze e meia quando surgiu do interior um funcionário com um papel na
mão, AnunCIOu o julgamento, fez a
chamada das testemunhas e ... avisou que o julgamento ficava adiado

as

para dia e hora a anunciar por convocatória.
Como ja não tinha tempo para vir
almoçar a Lisboa fui fazê-lo num restaurante dos mais baratinhos que ali
havia e, ja com o estômago mais
aconchegado, tomei novamente o
comboio e regressei.
Passados 1 a 2 meses, tendo,
como da primeira vez, quase esquecido o caso, novo aviso para comparecer, passando-se ludo como da
frustrada ida anterior... Adiadol
Terceiro aviso, mais dois ou três
meses passados, veio encontrar-me
doente, não podendo comparecer.
Enviei o respectivo atestado médico,
vindo a saber depois que dessa vez
o julgamento se tinha feito à revelia.
Estava, finalmente, livre do compromisso assumido voluntariamente, tendo totalizado duas manhãs
perdidas e gasto uns centos bons de
escudos em almoços e transportes ..

o
Jurei a mim mesmo que nunca
mais cairia na esparrela. Mas cai, só
que desta vez o tnbunal era em Lisboa o que tomava tudo mais fácil.
Aprimeira comparência, também
o julgamento foi adiado, porém, em
condições muito diferentes das do
outro tribunal. Fomos todos recebidos por uma senhora amabilissima
que nos explicou as razões do adia-

menta, pedindo inclusivamente desculpa pelo transtorno que nos causou.
Nada teria, pois, a dizer se não
fosse a confusão que me fez o postal
que recebi a mandar-me comparecer. Rezava textualmente assim:
AVISO (ao lado tinha escrito, à
mão, com tinta vermelha e sublinhado:ullimo).
Notificação para efeitos de chamamento a juízo (artigo 83. 0 do Cód.
Prac. Penal). Fica notificado para
comparecer (aqui tinha uma seta,
desenhada mão com tinta vermelha, que apontava para a margem
onde estava escrito sem falta urgente) neste juizo no próximo dia (tinha
a data), pelas (tinha hora), incorrendo na pena de 200$00 a 20000$00 e
em indemnização de igual importância a favor do Cofre Geral dos Tribunais se faltar e não justificar a falta
dentro de 5 dias (artigo 91. 0 do Código do Processo Penal) . Devera ser
portador deste aviso (esta última frase vinha também sublmhada).
Num espaço livre, ao fundo do
postal. vinha escnto o segumte, a
tintaprera: assuntO .1 seu favor.
Agora diga", =1"1 este postal é ou
não... esquisito! Em primeiro lugar
assustam-nos com ameaças de muItas ... C/epals, ao anotarem. a máo. a
palavra último pressupõe ter havido
outros avisos antes. o que não se verificou .. . depoiS, a anotação sem falta

a
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urgente desnecessária, face às
ameaças anteriores... e, finalmente,
a que diz assunto a seu favor parece
não ter cabimento. pois a verdade é
que eu não estava envolvido em
nada, era apenas uma testemunha
abonatôria, nada havendo que pudesse ser a meu favor ou contra.
E é assim que correm as coisas
dos tribunais neste abençoado país!

••••••••••••••••••••
Do capitão José Robalo, Setuba l, uma carta com palavras de amizade pela Revista e um recorte do
jornal .. O Tiro Civil», de 15 de Abril de
1898, que julga poder interessar aos
nossos leitores , por falar de um antigo marinheiro que foi afamado toureiro. Trata-se de Manuel dos Santos, que viveu entre 1873 e 1951.
Acerca dele fizemos os seg uintes extractos do livro "No País das Touradas», da autoria de Solilóquio, que é
o apodo usado na crónica pelo nosso
distinto colaborador e amigo capitão-de-fragata Cristóvão Moreira, na
parte que se refere à sua vida na
Armada .
De entre os marinheiros de que
reza a história da tauromaquia, o
bandarilheiro Manuel dos Santos foi
certamente aquele que nas nossas
arenas atingiu maior popularidade,
popularidade que se estendeu ao
Brasil e da qual não desmoreceu nas
suas actuações em Espanha, onde
aparece citado, e com direito até a fotografia, nessa autêntica bíblia do
toureio que são «Los Toros» de Cassio.
E, depois de exaltar a sua valentia:
(...) Concluída a primeira aprendizagem na Escola de Marinheiros,
Manuel dos Santos estava pronto a
iniciar essa vida aventurosa que lhe
ia permitir, como ele contava, conhecer as Áfricas e o misterioso Oriente,
e ali conversar por mímica com os
chineses, diante da Grande Muralha,
essa vida de marinha da qual até ao
fim só guardou boas recordações,
exceptuando os três meses que passou na baía de Tungue, a um quarto
de ração, vendo mOrrer camaradas
que a biliose dizimava. De tudo o resto falava com alegria, até do castigo
que apanhou quando em Macau,
embarcado no transporte «África»,
reagiu na mesma moeda ii violência
com que foi acordado quandO dormia
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fora de horas, o que lhe valeu estar
E a terminar:
«hospedado» durante três meses na
(...) Homem aberto e generoso,
Fortaleza de Moçambique.
chapa ganha chapa gasta, Manuel
Também ai, com a sua graça e dos Santos morreu em Lisboa, sem
alegria, se fez idolo da guarnição, e deixar fortuna, a 2 de Outubro de
1951, com 78 anos. Figura das mais
nem por isso deixou de ser promovido mais tarde a primeiro-marinheiro, populares do seu tempo, nem a viapós exame feito na corveta «Rainha bração dos aplausos nem o convívio
dos nobres e dos importantes o fizeD. Amélia ».
Desde os primeiros passos na ram perder a simplicidade, nem esMarinha que Manuel dos Santos se quecer essa vida de marinheiro que,
tornara conhecido pela sua perma- dizia ele, teria escolhido para sempre
nente boa disposição; logo na sua se não fosse a paixão do toureio. No
primeira viagem, de 18 meses, na seu livro de memónas que, homem
corveta «Afonso de Albuquerque», de poucas letras, um jornalista o ajusob o comando de Augusto Henrique dou a escrever, confessava: «O mar
Correia, se fez amigo de toda a gente é bom e bravo como o touro.» E,
- e entre ela um aspirante chamado mais adiante: «Foi no mar que eu
Gago Coutinho. Anos depois, quan- aprendi a querer ao Sol e a não ter
do encontrava o glorioso almirante, medo dos touros.»
Manuel dos Santos cumprimentavaN. R. - Nâo confundir esle loureiro com
o sempre dizendo: "Viva quem é
uma glória mundial." E o almirante o célebre matador Manuel dos Santos ( 19251
/973).
respondia: «Viva quem é uma glória
nacional." E assim ficavam nas devidas proporções, a fama do popular
toureiro e a do almirante que a história dos nossos dias consagra.
ANIVERSÁRIO DA REVISTA
Da «Afonso Albuquerque» passou Manuel dos Santos
corveta
Tiveram a gentileza de nos enviar
"Mindelo», onde tem porcomandansaudações pela passagem do nosso
te outro nome ilustre da Armada, Au15. 0 aniversário a Direcção do Clube
gusto de Castilho, que põe ao azouMilitar Naval, com parabéns a lodo o
gado marujo a alcunha de «Vida Alepessoal que nela presta serviço pelo
gre". E, estando o navio em S.
trabalho desenvolvido ao serviço da
Tomé, dã brado a sua actuação hilaMarinha de Guerra portuguesa e voriante, pormenorizadamente descritos de prosperidade para o futuro, e
ta no jornal da ilha, numa récita que
da revista .. Mais Alto", com palavras
a guarnição ali organizou a favor dos de muita simpatia, manifestando o
colonos indigentes, dirigida pelo
brigadeiro pil. av. Mendes Quintela a
guarda-marinha Metzener; o especsua solidariedade pela nossa camtáculo rendeu um conto e seiscentos
panha para que as estátuas que
mil réis, uma fortuna para esse temexistiam nas antigas províncias ultrapo.
Da «Mindelo» passou Manuel marinas venham para Portugal.
Os nossos agradecimentos.
dos Santos ii «Limpopo», e depois ii
«Liberal», cujo comandante era o então primeiro-tenente D. Bernardo da
Costa Mesquitelfa, que foi prestigioso almirante e pai de o. Bernardo
Mesquitelfa que havia de ser empresário no Campo Pequeno e também
o mais famoso crítico taurino do seu
tempo.
(. ..) Segundo-marinheiro, ganhando catorze mil réis por mês, assustou com um pau de marinheiro
um fulano que lhe acenava com boa
maquia para que ele alterasse o seu
testemunho em certo juramento. Foi
esse carácter franco que, com sua
valentia e improvisação, Manuel dos
Santos levou para as arenas.

••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••

A co, ..ew_O. forlo
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operigo é constipar-se
Museu de Marinha recebeu recen temente um
pequeno guache represe ntand o a corveta
«D. João» debaixo de um violento temporal.
Junto ao veleiro em árvore seca, apenas desfra ldando
uma pequem. vela de proa. duasembarcaçães ao sabor do
mar alteroso. Uma data: 1871. E a assinatura do aguarelista constituída por três lacónicas iniciais: A.F.N.
Este gesto deve-se à genti leza da Senhora D. Dulce
Correia Rumina Corrêa de Sá que fez acompanhar a oferta de um pequeno apontamento, e que pensa ter sido
escrito por um seu antepassado, Francisco dos Santos
Carvalho Corrêa, que viveu entre 4 de Outubro de 1826
e7deOezembrode 1892.
Comecemos pela corveta, cujo nascimento tem uma
história curiosa. De facto, em 25 de Maio de 1827, em Oamão, tendo sido vislOriada acorvela «Infante D. Miguel».
verificou-se que o seu estado era tão mêlU que impunha.
para a sua reparação, uma despesa de 38280 rupias. Por
mais 3400 rupias construía-se uma nova corveta e assim
foi decidido. Em 9 de Outubro de 1828 foi lançada ao mar
a «O. João I». com 45 ,54 metros de fora a fora, 24 peças
e uma lotação de ISO homens. Tinha alcaxa branca e na
proa ostentava um busto do Deus Marte como se pode ver
por um desenho(l) de João Brás de Oliveira que nela embarcou como guarda-m ari nha em 1872. Este navio , que

O

(') .NarrUlil'as Na\"aiso. II parir. póg. 54, do dalI>!. folio 8rtú dr
Oliveira.

teve uma longa vida. roi considerado incapaz de navegar
em 1874. Em 1892 o casco ainda servia. enca lh ado, cm
Luanda.
Quanto ao temporal que deu origem à pintura que
apresentamos. confirmámo-lo por uma nota de 17 de
Maio de 1869 que o comandante Thom<tz José de Sousa
Soares Andreae). então primeiro-tenente. dirigiu <tO visconde da Praia Grande de Macau, director-geral de Marinha . Diz que no dia 5 ao en trar na área do farol do cabo
da Boa Esperança, o vento tornou-se de refregas e o barómetro começou a baixar rápida e progressivamente. Depois das 11 horas do dia 6 o vento tornou-se violento do
N e na madrugada de 7 o barómetro marcav:1 743.5.
O mar violento levll·lhe a ba leeira de BB e os respectivos
turcos e depois o esca ler de ES. A trincheira do convés
de SB , desde o portaló até à enxárcia do traquete é
destruída e a água. entrando em grande quantidade. foi
dificilmente esgotada. No dia 14 a guarnição leve um
merecido descanso na baía de Simão.
Mas curioso é o episódio que nos conta António Marques EsparleiroC) . Qual/do se declarou o lemporal. elll
meio da /loire. limo Jellhora qlle ia de passagem, acordaI/do sobressaltada I}elo eSlrondeM dOlem/Jeslode. lel'antou-

e)

Arqui.·o Grro/ do """riIJlw. con'f'/(I .0. folio I •. doculllt'lfIos
a'·/Ilsosl8JO·75.
C) . T,b Sic/l/OS do M"r •• \'01. 15. págs. -15 . 6. (loc'tmlUlI<lt'lfI" AI//(>nio Mo'ques Esp"rlúro.
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-se apressada e subiu à tolda, apenas em rOl/pas brancas,
a pergullfar ao comam/ante se havia 'Jerigo. Thomaz Andrea, apesar das preowpações que a siwaçiio lhe dava,
sem desvillr a a/ençâo das manobras que eSlava dirigindo,
respondeu-lhe, com admirável serenidade: ", Há um só perigo, minha senhora : é o de V. Ex. se comlipar. Queira
recolher-se (/0 sell camarote, que este frio potle fazer-lhe
mal. » O que mostra que o perigo nem se mpre impede o
senso de humor.
Q

A. Es/áciodos Reü.
CIIp. -m. -g.
A proa dll CQf\·t'/a • D. João 1_. 1'111 que se I''; II mrrllllca. Em primriro
plU/1O "';-se /1m marillhl'iro agarrado au /)(/11 dl' pim-fH'i.re. df/lido illlllr($sãoqul'f'sró fi pfllmar. (Desl'lIho doelalm. Julio Rrãsdl' Olil·l'ira).

Saibam Todos
Que pela portaria n. " 387/86, de 24 de
Julho , foi fixada em 5 anos a validade dos cartões de Deficiente
das Forças Armadas (DFA) e
deficiente civil das Forças Armadas.
Que aquela va lidade é contada a partir da data de emissão do respectivo cartão.
Que a renovaç,io do cartào deve ser
providenciada durante o período de 3 meses que antecede o
respectivo limite de validade.
Que os beneficiários da Assistência
na Doença aos Militares da Armada (ADMA) poderào , conforme acordo estabelecido. re·
correr aos se rviços prestados no
Hospi tal de Jesus (Travessa da
Arrochela , 2 - Lisboa), nos re·
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gimes de internamento e ambulatório.
Que para usufruírem dos serviços daquele hospital , os bene fici ários
deverão aprese nt ar-se munidos
do respectivo cartão de identidade da ADMA , devidamente validado.
Que qua isquer oulras informações
serâo prestadas na 5." Rep. da
O.S. Pessoal (ADMA), Rua do
Arsenal. letra 1 - 1188 Lisboa
Codex.

••••••••••••••••••••

Filatelia
1986-PASSAGEM DOCOME-

TA HALlEY - Sabe-se que, durante muitos séculos, o aparecimento e
desaparecimento de corpos estranhos no espaço impressionou as
populações que, como era natural,
arranjaram as mais variadas explicações, nem sempre muito tranquiliza-

'"'-

lOC

doras.
Edmond Halley, matemático inglês, propõs-seobservar, em 1680, o
comportamento dos cometas, lendo

concluído. pelo registo dos seusaparecimenlos com intervalos de tempo
tão iguais, que eles se deslocavam

segundo órbitas elípticas .
Este ano, com a certeza da pas-

sagem do Halley , de que existe notícia ler já sido avistado no século III

a.C., e dispondo a Humanidade de
avançados meios tecnológicos, foi
possivel observar e estudar todo o
comportamento do cometa nas vizinhanças da Terra.
Os correios portugueses não se
alhearam do acontecimento e produziram a peça que mostramos, que
assinalou filatelicamente o fenómeno espacial. É pena que não tenha
sido emitido um selo, ainda que, com
ele, aparecesse esta «folhinha» cujo
significado, filatélico e postal, parece
não ter deixado todos os coleccionadores satisfeitos.

FORTALEZAS DA MADEIRA A situação geográfica, o isolamento
e ainda a capacidade para uma boa
produção agricola, foram factores
suficientes para que o Arquipélago
da Madeira tenha sido procurado por
muitos povos que, por força das características naturais , desenvolveram várias espécies vegetais, fazendo aparecer condições propicias
para o tráfego de mercadorias que
cedo invadiu tão cobiçadas paragens.
A acção defensiva era diffcil , pelo
que se tornou necessário dotar a Madeira de fortificações que permitissem evitar uma fácil penetração dos
invasores. Em 1513 mandou D. Manuel levantar uma pequena fortaleza, ainda inacabada quando, em

1566, uma armada francesa saqueou o Funchal e arredores durante
dezasseis dias, matando muitos dos
defensores.
Em 1569 foi então nomeado,
para o cargo de mestre das Obras
Reais , na Madeira, o fortificador Ma-

teus t-ernandes que mandou construir na ilha, com frente para o mar,
uma cin1ura de muralhas guarnecidas por duas fortalezas.
Construções e remodelações sucessivas foram depois acontecendo,
até que , no principio do século XVIII ,
durante a vigência do governo de
Duarte Sodré Pereira, a Madeira ficou totalmente fortificada.
Os CTT emitiram este ano , a 1 de
Julho, os quatro selos reproduzidos,
ilustrados por outras tantas fortalezas da Madeira. Para poder coincidir
com as comemorações dos dez anos
da Autonomia da Região da Madeira,
esta emissão foi antecipada em relação ao plano para 1986, como se
pode ver no respectivo documento .
- Para o selo de 22$50 foi escolhida a fortaleza de S . Lourenço, no
Funchal, cuja construção inicial data
dofimdoséculoXVI.
- O selo de 52$50 mostra o forte
de S. João do Pico, no Funchal , do
iniciado século XVII.
- O forte de S. Tiago, também
no Funchal , é uma construção de
cerca de 1614 e ilustra o selo com a
taxa de 68$50.
- O forte de Nossa Senhora do
Amparo, no Machico, é uma construção da primeira década do século
XVII e foi o desenho escolhido para
o selo com a taxa de 100$00.
O carimbo de 1.0 dia de circulação não se pode considerar um im prescindível complemento para um
trabalho filatélico, visto estar representado no selo da taxa de 52$50.

Marques Curado,
1....ten SG
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros

Benito Pérez Galdós
Pi!lo cap.-trag. Crist61'iio Moreira
cnito PérczGaldós nasceu cm Las Palmas, na maio r das
ilhas Canárias, a 10 de Maio de 1843, c de lá saiu ainda
jovem para o continente; desembarcado cm Cádis, seguiu de diligência para Madrid. que se ria a sua cidade
adoptiva. cujos ambientes populares deixou rCHalados cm suas
páginas, c onde mo rreu a 4 de de Janeiro de [920, T inha 77 a nos,
eslava cego. soltciro c sozin ho. Próxima ficava a recordação desse vel ho que passeava com cria nças, que ele não via mas que o
ado ravam. Já o mesmo não pode dizer-se dos críticos seus contemporâneos, que tardaram a recon hecer a Galdós o lugar que
lhe perlencia nas letras espa nholas, fruto de uma obra infatigávcl: vários foram os imos cm que publicou três ou q uatro livros.
Assim juntou, ao lo ngo da sua vida, 46 «episódios nacionais ..
(série de novelas históricas cm que pôs o acen to pat riótico e um I
selo pessoal. e que lhe deram grande popularidade), 31 roma nces (a mais autêntica vocação de G .. ldós, ma nifestada nos pe rsonagens cheios de vida com q ue povoou a Madrid do século dezanove), e 21 obras tea trais (o nde por vezes se mani festa a influên- I
cia de Ibsen, mas cm que acaba predominando a técnica do '
roma nce que está na base dos seus sucessos).
Personagem ma rcado por uma introversão donde transbor- ,
dava a melancolia, e por um sentimento rep ublicano em que se,
man ifestava um violento a nticle ricalismo, mo tivado talvez pela
sua ascendência (onde havia um avô inquisidor, um tio que era '
cura e uma mãe muito religiosa), Beni to Pé rez Galdós foi um
escritor profundamente cspanhol, apesa r das influê ncias quc rceebeu da Europa, c em particular da paixão q ue sentia por Bal- :
zac: q uando em 1867 foi a Pilris, e numa barraca à borda do$ena ·
comprou o «Eugénie Grandet .. , já não parou enquanto não le u
todos os outros livros do francês cuja glória sonhava para si. Três
anos depois publicava o seu primeiro romance (<<La Fontana de'
Oro.. ), que anunciava O autor de «Angel Guerra .. e de «Desheredada», o escritor que iria construir essa pintura insuperável de
costumes que é «Fortunata y Jacinta .. , que iniciou mal regressado de uma viagem a Po rt ugal, livro que Menéndezy Pelayoconsidera como «um dos maiores esforços do engenho espanhol
contemporâneo»: com o csplendor desse livro, don Benito confirma-se, e ntre os res tau radores do romanee espanhol. como o
primeiro e o maior. o mais fecundo e de mais rica inventiva. servida por uma entrega total ao seu oficio: para Galdós, viver era
eserever.
Ao absorvente amor ao trabalho, ao olhar céptico e ama rgo
lançado sobre a vida, ao sentimento que lhe exaltava a pena.
junta Galdós a espontaneidade e a improvisação. Começa
«Dona Perfecla» sem saber como desenvolve r o assunto, e avança nela «aosempurrôcs». «Gloria», o romance que o lançou, foi
obra de um e nt usiasmo de q uinze dias: a primeira pa rte apareceu-lhe «escrita» na cabeça. um dia em que passava pela Puerta
deI Sol, entre a «cal1e ... da Montera e o Café U niversal. A amar·
gura de «Misericórdia». dessas almas to rturadas q ue parecem
trazidas da pintura «esperpentica» de Goya, nasce dos mendigos
que pedem esmola, em vez da pe rdida esperança, à porta da
igreja madrilena de San Sebaslian.
Nos romances de Galdós, em meio das desigualdades que a
paixão por vezes acentua. senti mos a irresistível a tracção das figuras q uc o grande escritor espanhol foi arrancando à vida, e assim para além dele ficaram. locadas pelo sopro do seu talento.

B
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(Foto do Só'TI'iço dó' Do<.." umó'lIIuçl;O tio ~ Diário 1ft' Noticias~)

Para a antologia da nossa Revista, cem busca de tema naval.
traduzimos dos «Los Episódios Naeionales» aquele que foi o primeiro e será talvez o mais famoso: «Trafalgar... Escrito num estilo inovadoramente simples, é um exemplo da História escrita
para toda a gente. Postil na boca de Gabriel Amceli (protagonista que Galdós criou, inspirado nas suas conversas eom um velho
mari nheiro que encontrou certa vez cm Santander. e que tinha
sido grumete na «Santísima Trinidad»). a grande batalha naval,
vista do outro lado de Nelson. do lado da derrota. do abatido
orgulho espanhol. ganha uma expressâo de emocionante dramatismo. sem que se percam os primores da observação e da gr<.ça.
Dessa obra. que Galdós escreveu feb rilmente em dois meses, pena é que nos obrigue o espaço aos limites de do is breves
trechos: O primeiro. quando Gabriel descreve como embarcou,
com religioso assombro. subjugado por navio de tanta grandeza.
no «Santísima Trinidad»: o segundo. quando já não podia ser
mais do q ue uma corajosa mas impotente testemunha da derrota ,
e rendição. Acabado estava o mito da Inve ncível Armada. q ue
nas páginas de Galdós encontram uma nova e trágica grandeza.

De «TRAFALGAR"
(1873)
Oulllbro era o mês, e 18 o dia. Dessa
(1010 não lenho dúvida, porque 110 dia seRI/iII/e largou a esquadra. uvU/uámo-lIos

mll;1O cedo e fomos alé ao molhe, onde uperavo um bOle q!lt! tiOS conduziu a bordo.

Imaginem os senhores qual seria o meu
tSfllpor, que digo eu, estupor.', o meu enIIIsiasmo, o meu desvario, quando me vi

pertO do $antísima Trinidad, o maior barco do mil/Ido, aquela fortaleza de madeira

que, vista de fonge, se representava 110 minllU imaginação como 11/110 fábula portentosa, sobrenolllral. único monstro digno
da majestade dos mares. Quando o

1I0SS0

bole passava junto de 11m navio, eu examj·
nova-o com certo religioso assombro, ado
mirado de ~'er Ião grolldes cascos que ollralias da muralha me pareciam Ião peq/lClli.
lOS: 1I0Ulras ocasi6es pareciam-me mais
peq!ll!nos do qllt! aqllilo que a minha imaginação tinha forjado. O illquieto entusiasmo de que me sf'mia possllÍdo p'lllha-/IIe em risco de cair à água, quando CO/ltemplava com ixtase uma figura de proa,
objecto que fascinal'll a minha ate/lção
mais lia que qualquer Ol/Iro.
.
Por fim chegámos 110 Trin idad. A m edida que nos aproximó~·amos. as formas
llaquele colosso iam allmentalldo; e quando a lancha atraCOII. confulldida na faixa
lle mar Ollde se projectava. como lIum IIegro e horrh'eI espelho, a sombra do navio;
quando vi como se submergia o casco imóvel,l(! água sombria (/uc açOl/laWl suave'nente ocos/ado; qUlllulo levamei os olhos
e I'i as tris filas de canhões assomamlo a.f
sI/as bocas ameaçadoras pelas portas. o
meu entusiasmo trDlufonllO/l-se em medo,
e fiquei pálido e lem mOl'Ímell/O, agarrado
ao braço lia meu amo.
Mas. IIl.f im que subimos e me achei a
bordo, dilaIOl/-se-me o coração. A l/iro.ra
e IIltlssima mastreaç/io: a allilllllçáo do for((llezll: a vista do cé/l e l/a bufa; a ordem
admirÓ~'el de q/lall/OS objectos ocupavam
o cOnl!éS, desde as maças postas em fila até
aos cabrestames, bombas e escotilhas: a
I'ariedade dos IlIIiformes: tudo. ellfim, me
suspendeu de tal forma que durallle /1m
bom bocado eSlil'e l/b.forto 110 contempla·
ção de uma máquillllttio formosa. sem me
lembrar de mais multi.
As pessolls lliio podem fazer ii/eia l/aqueles magnificos nados. e mIlito mel/OS
lia $anlÍsima Trinidad. ao I'erem as más
estamplls em que aparecem represental/os.
Também lião se pareciam IIada com os 11//vias de guerra de hoje, cobertos com o seu
ptsudo amis lle ferro. compridos, 1II01lÓtOI/OS, /l egros, e selll acillenles bem visiveis
lia sua vasla eXlensão. à.f vezes chegam a
parecer'IIIe IIIIS imensos alaúdes fllll/lan.
tes. Criados por lima época posilil'isla. e
adeqllados à ciência nóutico-militar desles
lempos, que (lfr(/\'él do vapor eliminou as
I/wllobras, fiando o êxito do comb(lft 11(1
forçll e no pode, dos nllviO.f, os barco.f (Ie
hoje são silllplts móqui//(!.f til' guerra. ellquanto (/ue naquele lempo eles ertllll o
próprio guerreiro, com latias as armas tle
a/llque e defesa, mas COI/fiado principalmente na SIIU destre!.a t I·alor.
Eu, qlle observo quallto vejo, tú'e sem-

pre o COSllIIl/e de associar. até ao extremo
do exagero, ideias com imagellS, coisas
com pessoas. ainda qlle pareçam sem associação possível. Vendo mais tarde as catedraischamadas gólicas da nOssa Castela.
e as da Flandres, e observando com que
imponellle majestade a sua cOl/struç40
subtil e complexa se destaca entre as de estilo modema. erguidas pela utilidade, lois
como bancos, hospitais e quartéis, não
pude deixar de trazer à mem6ria as difert/ltes classes de navios que vi na minha
10llga vida, e comparei os alltigos com as
catedrais góticas. As suas formas, que se
prolollgam para cima; o predomínio das
linhas verticais sobre as horizomais: cer/o
intxplicó~'el idealismo, qualquer coisa de
histórico e de religioso ao mesmo tempo,
mesclado com a complicação de linhas e
com jogo das cores que o sol combina a
seu capricho, dl!fermillaram essa associação extravagame, que eu explico pela marca de romamismo qlle as impressões da infância deixam 110 /lasso espirita.
O Santísima Trinidad era 11111 lIavio
com ll'/Glro pontes. Os maiores do IIl//IIdo
lillllOl1/ Iris. Aquele colosso. cOflstru{do
elll La Haballa , com as mais ricas mallei·
ras de Cuba, em 1769. comava trima e seis
allos de hOl/rosos serviços. Tinha 220 pés
defora afora, 58 de boca. e 28 de pomal,
desde a qllilha ao convis, dimensões exI,aordil/árias qlle emão I/enhum I/avio do
mundo alca/lçava. As sua.f podero.m.f caI.'emas, que eram /1111 I'erdul/eiro bosque,
Sl/s/emavam quatro pavimen/os. Do seu
cos/ado, que era uma fortíssima muralha
de madeira, e fora artilhado de 1/01'0 em
/805. sailllll 140 bocas de fogo. O illterior
era maravilhoso pela distribuição dOl diversos compartim entos, fossem as pontes
pura a arlilharia, as cobertas da gUllmição, os pai6is de géllero.f. as câmaras dos
oficiais, a enfermaria, as co!.il/has e os res·
tantes serviços. Fiql/ei absorto ptrcorrel/do as galerias e escol/dtrijos daquele Escorial dos mares. As câmaras, li popa. eram
por dellfro 1/111 pequello palácio. e por fora
lima espécie l/e frllltástico alcazar; os balcÕtS, os pavilhões das esqllil/as da popa,
eram como gmlldes jaulas abertas ao mar,
dOI/de a I'ista podia percorrer três quar/as
partes do horizome.
Nada mais gralldioso que o arvoredo.
aqueles maslros gigamescos, la/lçados
para o céu, como UIII desafio à /empts/ade. Parecia que o vemo lião havia de ter
força para impelir suas el/ormes gá~'eas. A
vista elltomecia e perdia-se a cOnlempltlr
essa madeixa imel/sa que 1/0 mastreaçiio
formavam os eSlilis. as adriças, os amalllilhos, as IiIlIlOs, as ellxárcias que serviam
para sus/ere manobrar o velame.
Estava eu absorto fia contemplação de
tanta maravilha qualldo semi I/II/a fOr/e
pallcada lia lIuca. Julgllei que me til/lia
caldo elll cima o mastro gramle. Voltei-me
e lal/cei 11/110 exclamação lie horror ao Iltr
que era o meu cruel lia:
- Que procuras aqui? - llisse-me fiO
tom .,suave ,. que lhe tra habilllal- Queres aprel/der o oficio? Ouve, João acrescemOIl, dirigillllo-sea 11m marinheiro
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de feroz aspecto - sobe+/IIe es/e cógmlo li
verga maior para que se passeie por ela.
Iludi COI/forme pude o cOlllpromisso
de passear pela verga, e expliquei COIII
toda a cOr/esia que, tl/contral/do-me ao
serviço de dOI/ Aiollso GlIlierrez de Cisniega, lil/ha vindo para bordo em SilO
compal/llia .. , Na câmara, meu amo falavu
acaloradameme CO III o comalldante do navio, dali Fral/cisco lavier de Urülrle, e
CO/ll o comandante da esquadra, dali 801/asar Hidalgo de Cislleros. SegUI/do o
POI/CO que o//vi, Ilda reslavam dlÍvil/us de
que o general fral/cis tinha dalio ordem de
saida para a mal/hã seguime.
Sair no dia seguime: q//e prazer!
Navegar I/aquele gigamesco barco. o
maior do mll/uio. Prese/lciar uma batalha
no meio dos ml/res; ver dúpararem os cunhões, como se apresavam os lIavios illimigos. que fesla mais formosa.' E depois
vollar a Cádis. coberto de gI6ria ... Dizer
a quamos quisessem Ouvir-me: .Eu estive
lia esquadra, vi tudo ... ,. Olhar com desdém todos os que dissessem: "Coma. Gabrielilo. essa coisa tão tremenda/,.. Oh!
Isto erl/ mais do que aquilo que a minha
imaginação pr~cisava para enlouquecer...
Digo fra l/cameme: l/aqllele dia lião teria
/rocadocom NeISOll.
Amanheceu o dia 19, que para mim foi
felicíssimo; e ainda lião tinha amanhecido
já ell estava 110 castelo da popa com omeu
amo, que q/lis presenciar a mal/obra. Depois da buldeuçtio começou a operação de
suspender. Içaram -se as gáveas grandes, e
o pesado molinete, giralldo com O seu
guinchar agudo, arrullcava a poderosa âl/cora do fUlldo da baía. UI/S marinheiros
corriam para as vergas. outros manejavam
os braços, prOl/tos à voz do COllframestr~,
e todas as vozes do navio. até a( lili/das,
ellchiam o ar de IIIIUI espantosa "'guraviada. Os apilos. o sino da proa, o cOl/cer/O
de mil vozes IIIII/umas, miswradas com o
guillchar dos moilões; o ral/ger dos cabos,
o bOler das velas IIOS mas/ros allles lle se
encherem, impelidas pelo vemo, todos esses vários sons acompal/haram os primeiros passos lio colossal navio.
PequenQ.f omlas "cariciavam o cO.vwdo, e a mole majestosa começou (I desliz"r
pelo baía sem tlar a metlor cabeçal/(/. sem
I/ellhum balul/ço. com marcha grtlve e .m·
lelle que só se I/OIOV/I obse"'al/do a trunslação imagillária dos 110 vias mercallfes an·
coradose da p"isagem.
Ao mesmo tempo a vista andava li 1'01·
ta, e que espectóculo, Deus meu! Trimu e
dl/a.r lIaU.f, dl/co fmgalOs e dois bergll/jlil/s, entre esptlflhóis e france.fes. colocados a vallte, e a ré, e lias bordos, cobriam-se de velas e largUl'UI" também. impelidos
velo escasso I'emo. NUllca vi mal/hã mais
formosa. O sol inundava lle luz a 1I1tI8"ífi·
ca baía; um ligeiro matiz de púrpura lingia
a superficie das óguas para orieme, e I I C/Il/ei" de co'inas e de momes di.t/lIIlle.ç, tlue
limilavam o horizome para os I{/(Io.f (lo
parla, permal/eciam acesas pelo fogo tlll
passada /JI/rora: 110 céu limpo apellllS havia umas IIII1'ens I'ermelhas e douradas a
levante; o mar azul estai'" trallq/lilo. e so-
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I1rt, t'lle IIIl". e l/('bllixo l/tullII'fe céll. os
ll,mrt'lIfll l/lIdos. ('O/llSI/(U brim('llS
iuirilll'lllll li II/{Irdlll. forllll/llllo li IIIl1i.\· I'islO.m ('Sl/um/ra qlll' U IIIIS 01110.\ 1I/IIIIl/nos
IJodi' aprí'.I·ellU/r-SI'.

'·"'lIS.

•••

... Um oficial que COIl/il/llhO'il li pri·
II/eira hll/eritll'llbiulI rl't'('/)l'f o r(/el/,l', t' (11/Irs dr falllr clIiu morto (10.1' pés do J('II clle·
ft'; UII/ gllllrdll-marinlw (/I/e el'{m'lIIIO flldo
mill /{/lIIbém //Iul ferido, I' Uriurft' ficou
cO/llple/{/lIIente sá /lO U!cllzt". cobaIO dtO
/II0flO.Çt' feridos, Nem mesmo t'lI/lio l/ SI/a
"ij'tll se Illmrlou dos bllrcos iflg/eJe.\ 11('111
dos 1/I00'imel//os dll IIOSSll lIrtiflll/ril/; l' o
II,I'pt'C(O illlpOIlt'lIIe do Idcllwr e (/(, loldll.
onde IIgol/izlII'lIlII sellJ llllligo.~ e ,\'IIba"t'r/lOJ. I/(io CO/llOl'ell o seu peilo I'amnil. 1/1'11/
qut'bral/lOll fi .\'1/(/ enérgica dell'fll/illll(c/O
dt, 1I1111/1l'f o fogo /llé morrer. Ah! recor·
dumlo t'lI. 1/{'"oi.r, II serel/idllde t' o t~slOicij'·
11/0 de dOI/ Frtll/dsco JlIl'i{'r Urillr/t'. fim/e
comprce/lder {I/do o qlll' IIOS CO/l/I//II do.v
"t'r6it·o.I' cupilâes dlllllUigllitllll/;', Ntio ('fJ"II"ria t'U e/l{(io li I)a/m'rll sublime. lIIa.r
"ell(lo o I/os,m cOlllllllllimle "o//ll)ft'emli
i/"e Im/m' os idiolllllS I/e,'em /t'r I/m l'OClÍ/mlo forlllo.w pllfl/ CXfJri//lir IIl/m'la gml/t/t':;:a l/e alll/lI. l/'W mc 11(m.'cill ftwor rllfll.1
l'ei:r5 olllOrglldo por Oell.1 00 IIO/IIt'm
miserIÍl't'l.
Emrcl/mlO, gf(l/llle pUf/e dos cilllhôe,v
li/llll/III dei,mdo d,' faur fogo. porllue meII/de da gel/II' esliIl/(1 fora d,' cOl/lbll/e, Ta/·
",' Z mio II/e ti l/e.1S" fixmlo I/(''ua c/n'wl.\'ltllIc/a Je, Icmlo .mil/o dll CIÍIIWf/I. impt'fido
1)('(all/i"lIa c/lriosidlu/e. mio O/II'I,ÇSt' III/UI
\'0<: (1111' com III/I acelllO lerri"el me (Iiue:
-GabridilO.lltllli!
Marc/lI/ cllllltIlIl'II-IIIC; f/{'II(1i l)rO"UI",cllle. e flli eflcol/lrá-/o t'IIIPI.'llhllllo II .ft'rdr //III t/Os ('{lIIltõe.f (11Ie I;'IIUI ficmlo St'/11
gellle. UIIW bll/a lil/lw lel'(l(lo li .. h/t'/o·I/Omellu (/ pOl/la do slIa 1)('fI/(/ til' (11111. o
l/III' (1 fez diur:
- Olha ,fI' chego ( I /f{/2('r li II" ClIl'I1e c
osso!
Ooó' I/Iari/lháros jazia/ll mo/'lO,\' II seu
/m/o; 111/1 tt'rceiro. grlll'CI/I('lI/e ferido. el'forçl/l'a-.fe por Comillllar II sen'ir (I pe('il,
- COII/IJUdft' - lfiuc·lh,' MlIrcial - III
jlÍ lllÍO pOlI"s /lCIII acemler 11//1/1 b,'(IIII,
Arrill/COII 1/lIIechll dlls IIIÚO.1 110 ferido.
c e,,{rt'gOIl-/IIi1. Iii 2e/1//0:
- TOlIIll. Gilbrieli/o, Se {/'/IS IIIt'i/o l'llis
cl ágllll.
Dizl'/1//o i.I·lo. carregou o nmlu;o COIII
IOda II f!/'t',I',Wllfl/(' IIU' foi IW....I';I"'/. ajudado
por III/I grl//IIe/t' (IIIC ('JIiIL'lI iflU/St' ifto.w:
apolI/(I/'(II//-I/O t' "Xdall/llrWII (1IIIbos:
~ rogo,I., Aproximei III/Wc/UI, l' o cilllluio
displlrol/,
A oilt'raçtio rel'{'fil/-st' I)(}r .1·( 'gul/dll I'
lerceirll "e:, e o rllitlo l/O Cfllllltio. dis/)arll'
do I)(}r mim. reSSOOIl de 1111111101/0 ,'.rlrIlOr·
dinlÍr;o t!t'lI/ro dll lIIillllllaflllll. O CO/lsit/;,rl/f-lIIe //lio jtí 11111 es/,,'(·ulI/or. ItIIIS 11111 m',
lar I/edl/ido ('III ltio grtlm/iosu Iragt!(/ill.
l/issi/)(}II por 11111 il/Sl/II/Il' o /lu'do, e .1t'l/ti/lU' com grtll/d,'s brio.... ou pl'lo,\' II/('/IOS
com a firll/I' /'l'solll('rio de al'II/'('lIItI-/o.1,
Dt'sde ('II/rio filflll'i (I slIlu'r qUI' o Itt'l'o{SII/O
é qllll,ft' .I·I'II/P/'" lili/II forll/a 1ft' /)/lIIdol/or.
Mareilll e ali/rol' 01111/1'(/11/'1/11': "'li I'ft'dl'o
qu" /IIe fi:t'.Ut' (/ig/lo d" I',,'mlt'l'lI SII(I (/f1'1/'
Çlio.
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. Ah! - dizi(1 ell. COI/1 orglllho, pllfll
mim me.flllO - se II II/illllll I'(/frml::inllll me
Iwde,Ç"e I'er Ilgom .. COII/O eSlou I"llleme.
II displlmr liros til' c(lI1lllio ('011/0 11m homem.' Pelo II/C/lO.l i/el'o Icr mlll/dado p(lm
o Oll/tO /lIIl11do dllll,l' dliz.ill,f (Ie ingleses. ,.
MII,1 estt's IIO/)(C,I' pelll'llInenlOS 0('//1'11((1111 -1111' IIIlIilO POU,'f) {('mIJO, porque Mllrc/tt!. cuja f/lligada fWII/fl!lll começm'll II
jmqllejar I/l'poi.\' do .1'('11 esforço. respirOIl
com rilui". sccou o .wmgllt' qllt' IlIe lI[lIlÍfI
1'0/11 forÇlI ti Cilhl'ÇIl, ft'cllofl os olhal'. os
bmço.f eSlem/t>rtllfl-.fe 1/11111 t/eslllllio. e

i/ine:
- Núo IIO.1SO II/((;S: li póll'ora SObe-lIIl'
úmbeçu, Tm:·lIIl'úglla. Gabriel.
Corri ti bllSctir águlI, c (1I/lI/U/O IllrOI/Xl'
bebell COIII IÍm/lI, /'i",'Cel/ /omar com iSlo
1101'((,1' forçll,f: 1//lIw.I' {·OIllill/lilr. qmllldo
11111 grwllle estrépilo I/O,f iki.,'OIl .I'ell1 1II0,/i·
//11'11/0, O 1I1I/,1'l ro gmnde, cOr/l/(lo pelo
fogo, caill sobre o COIlI'é.\" ,'(/Irás de/e o da
ml!Z(!I/f/, O III/I'io ficolI c/t"io de t'SCOII/'
bros. e a desoft/em foi e.l'l)(lIIfOSa,
Fl'Iizlllellft' fiqlld III/III illfl'rl"ldo. se//l
receber IIIl1Ú' do que lili/li ligl'im feridl/ /llI
cabeçll. o ql/e, (III/bom ao pril/cípio lIIe
1!t';xlI:ue (III/ri/ido. lIIio IIIC illlpel/ill i/t>
uflls/ar os I'ei/(l(os IIt' "e/u e O.f ('(Ibos qlle
/IIe til/hall/ mido 1'11/ c/lIIll, O.r I/wrinltc;ro.1
t' so/d(l(/os pl/glllll'lIl11 /mr dcsalojar I/lI/lI
IIW.f.W ltio el/orllle de {'OI'IIOS ;II/i/eis. e i/esl/e el/tiio s6 lIar/ilharil/ da,\' baleria.I' baixa.f
SIISlt'IIIOII o fogo, SI/i {'o/lforll/t' pudi', pro('Ilrei Murdlll. III/O o l'lIco/llrei. e 1'01/1/0 O,f
olhos 1/(/ fOrre IIO/ei '1//(' o t:olll llllllall/e jlÍ
IIr/O eSflll'lI M, GflIL'elllell/e ferido I/lI cllb,'{"a por III/I estilhl/ço. li/llla míl/O eximill/e.
e flesse II/OIIIl'lIIl1 llolf maril/heiros subimll/ pum !e"lÍ-fl1 PI"(I a ct'imllfll, Corri
IlImbém pI"IIIá. t' c/lláo 1I111/U'dllÇO de lIIelralllil feril/-lIIl' /lO ombro. o q//(' 1111' (ISSIIS1011 "11/ C,I'lrell/O, jl//gam/o (/"e II fcritlll em
II/orflll e ia t',mlor fi último slIspiro, A mi/11111 l,erIUrbo(lio mio II/(' impediu t/e C/lI ri"
/III cômllra. o/lfle pdo mllilO Sl/l1glll' q//e
deilm'il da f('ridu /11(' (Ii·bililá. ficlllldo por
1111/ momemo dt'.1I'lll/('{'ü!o.
Ne.1s/' pa.f,mgt'iro Il'lIlrRo. CO/lli/luá li
olll'ir o estrépiw (/0.\' clllfh(k~ da segUl/C/a
e lerceim bll/eri",r. t' (Jr'J'nir 111'10 "02 qlle
t/i:il/: .,Aboft/tlgelll,l.. Ih ftll/çtls!.. Os
m"c!/(/llos!,.
Depois (I col/fu1iio foi UIO 8mllde. que
lIIio Pllde l/islil/gldr (Ulllilo lfllt', em (tio
drSCOIIIIIIIll/ (·O/lt·"r/O. pl'rll'/lda ii I·Oz.eS
ItUII/WWS, Ma.f mio .1'", fOlI/O. se/ll .mir d(l'
tlud,' cSlmlo i/(' .wllo/él/cill. apercebi-me
IIt' qm' se jll/8(1\,(1 tI/do IJl'fdido. t' (/ue O"
ofic/lti.v e.~I{j\'WI! rl'llI/it/o.~ lia C/I/!lIIff1 pl/m
I/COrt/llr (I ft'lIdi('t/o: e 1{/lIIhém pO.uo assegl/rar que. St' mio foi illl'el//o (/lI minlla
flll/lII.ria. ressoou pdo CO/lI'Ó lili/li I'OZ qlle
I/i:ill: .0 Trinidad mio se reI/de, . COIII
t'l'fll':(1 lfl/(, foi li "0: III.' Mareill/. se é qlle
rl'lIlmt'II/"lIlgllhll dÚ'.v(' iii! coisl/,
Snili-II/e l/t'SIU'rlllf. e 1'10 ///('(1 (Imo arrojm/o sobr;' 1111/ dos sofli,l' i/a cômllffl. 1'011/
II ('/lbt'ça escolI(lidll ,'111ft' lH lIulo.v, 1/1111/
gt'SIII 1ft' (/t'.n's"l'ro. ,' .1'('11/ cuidol' (/a sI/a fe·
rida. An'rqllt'l'III(' tI"'t', e o infeli: iII/c/tiO
lI(io I'I/CO/llrou mdho/' /llIIllei!'lI de exprimir o St'l/ II!'s(·OI/.wlo st'mio 1/ di' Ilbmçllr'l/1l' IJ(I/<'flllllm('II/('. CO/l/O se cSliw!ssemos
ambos próxill/os dll IIIOrle. Ele. "do 1111'I/OS, creio lfm' se cOIuillt'I'(lI'11 1/III1.n' II mor-

rer 5Ó (II' (/or. ,mr(I'U! II SIIlI ferilla lIáo ti/llia
a II/e/lor gml'll/IIlIt'. CrJ/lsolei-o cOIlforllll'
pl/(Ie. di::em/o-Ihe q//e se ii bmaJl/(/lIIio se
lillhll81111110 mio em porlflll' t'lIlil'('sse dei·
.flll/O l/C II/lIIlIr blls/(/I//es illg/eses COIII ()
II/t'lI cIIIII"iozi/o. e i/("(('.fC/'l//á (/1/1' 1)lIrll a
Ol/lfI/ I'ez serflllllos lIIais aforlllllfldos: llrglllllelltos l1IIeri.I' qlle m/o flca/lllflfl/II! 1/ SUII
lIgi/IIÇtiO.
S(iim/o para fom ti p/'Ocurtl di' ágllll
pam o 11/1'1/ 1111/0. prcsenc/ei o IICIO do (lrrillr (/fl blllu/eifll. 'I'I(' (li"dll [llllIWI'U 11/1 ClIrtIl/gllt'jll. que com (1 IrOI/ CO i/a me:ena effl
11111 dos I)(}IICOS reSlos (lo ilfl'Ort,do do I/lI'
1'10 Ill Ie t'S/III'11 de pé. Aqudt'/ulI/o glorio.
soo jlÍ csbummdo ell/ mil /I/gl/res. simll (1(/
I/ossa IW/lr(I. llUI' debaixo IIl/s S/lIU pregllS
cOl/grega l'/lIU(/os os COmbll/ellle.f, l/e.{I·eu
do /IIUSlro IJllrli mio mais s/'r içlldo, ti h/da
dI' III/I orgll/ho IIhmido. dl' 11111 tinill/O e,1forçl/(Io lfl/(, suclI/llhe lIIlle jO/'FI.1 .\'/lI)/'rio res. 1/f;0 pod(' el/COlllfl/r ill1//gell1l1l11;,\' pI'rft'iUl, !,ilfll ,fer r"prl',\'el1/(l(la al/l" o/IIf1.f 111/mimO.I'. do (1111' aque/c l'Slm,,/arle qlle .l'e
abmt' I' I/l'sap(/fet·e. como I/m .fOl 1(1/(' 1('
/)Ó(', O dlllludll {(/fih' fri.f/í,ç.1;ma, dlt'gal/'
do 1/0 fim IIt,f/l(1 ('atreir(l 1/0 mOl/lell/o lia
r(,lIllipio. i/uminoll ii I/OSSII bl/lu/t'im com
oseuli/limo mio.
O fogo cenoll. t' 0,1 i/lg/eses pe/lt'lmfllII! /lO ImfC/J I'enrii/o,

Df . Trafu/gl/r~ ,
BibliOl«u 8asicu 5U/I'UI, Esputllm,

• •••••••••••••••••••
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Percalço natural
uns exames médicos de cano
didatos à Escola Naval- já lá
vão muitos anos - apresentou-se um rapaz oriundo da província, lá bem do interior, com saúde de
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ferro, imune , que fora sempre, ao as-

salto de mazelas. Bem conslitufdo ,

criado nos ares puros da serra e com
farta mesa em casa de pais lavrado·

res , jamais tivera precisão de assistência cl ínica , ao longo dos seus ver-

desanos.
Era, pois, aquela, a primeira vez
que ia ser examinado , dos pés à ca-

beça , na precaução elementar de saber-se se poderia aguentar a vida
rude do mar alto. Já no Hospital da
Marinha lhe fora extraído o sangue ,
para múltiplas análises , e tirado radiografias em diversas posições para ele experiência inédita, que seguira curioso. E, agora, desnudado
perante uma equipa médica, ia ser
submetido a um exame final, decerto decisivo para o seu futuro marinheiro.
Após várias provas chegou, por
fim , a auscultação. E um dos médicos , aplicando o estetoscópio sobre
o peito do candidato, intimou secamente:
- Oiga33!..
O rapaz, ignorando o fundamento da ordem , repetiu em voz baixa ,
um tanto indeciso:

- 33 ..
- Mais alto!. .. - ordenou o clínico, de novo imperativo.
- 33!!! - quase gritou o candidato.
- Continue! ... - insistiu o médico.
E o moço, agora já mais familiarizado com o exame , clamou em voz
sonora:
-341. .. 351. .. 361..
Médicos e enfermeiros soltaram
uma gargalhada unissona, que
ecoou fortemente no gabinete. E o
candidato, na sua ignorância , ainda
levou um certo tempo a compreender a causa de tanta hilariedade ..

..
•

Falando de médicos talvez venha
a propósito recordar uma velha história que se contava a bordo, no meu
tempo. Decerto que, ao contrário da
que narrei anteriormente , que foi verídica, esta , embora pudesse ter fundamento no proceder ocasional de
um qualquer eventual personagem ,
creio bem que nunca poderia rematar no desenlace trágico que a culmina .
Mas, o melhoré contar.
Pois a bordo de um antigo navio
de guerra em longa comissão no Ultramar, ainda no século passado, o
médico da guarnição, com largos
anos de embarque, não era homem
de estudo que se preocupasse muito
com a sua formação profissional.

Findo o curso, já há muitos anos, jamais, desde então, abrira um livro da
especialidade ou praticara em hospitais. Lidando com guarnições diminutas, em geral gente nova pouco
atreita a doenças, a experiênciaclinica de que dispunha era bem escassa. Demais, conhecia de há muito as
manhas dos marujos daquele tempo,
muita vez simulando mazelas, que
não tinham , na tentativa de se livrarem temporariamente das maçadas
do serviço. E foi assim que , com o
correr dos anos, se fixou num receituário sim ples , que repetia por igual ,
quaisquer que fossem as queixas
das praças na consulta. A um que,
coxeando, se lamentava de um reumatismo teimoso a prender-lhe as
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pernas, logo prescrevia compressa.s
de água do mar, bem quentes, aplicadas ao deitar. A outro que, palpando o fígado, se contraia em dores
agudas, receitava água do mar, too '
mada às colheres, antes das refeições. E a um terceiro, ainda. que, de ,
cara inchada, gemia com guinadas
nos queixais, aconselhava bochechos de água do mar, um tanto morna, de hora a hora.
Das prateleiras da botica de há
muito que haviam desaparecido quase todas as especialidades farmacêuticas. E as escassas, que restavam, nas embalagens amarelecidas
pelo tempo, decerto já teriam ultrapassado largamente os prazos de
validade. Agora, bem alinhados e
travados por causa do balanço, só

hav1a garrafões de água do mar, esta
colhida na prevenção de dificuldades
de recolha por ocasiâo de mau
tempo.
Veio a suceder que uma noite,
em viagem, O navio foi assaltado por
mar grosso, que o fazia dançar, meio
doido, nas cristas das vagas irritadas.
Oe manhã cedo, o pessoal da
despensa estranhou que o senhor
Doutor, sempre tão pontual nacãmara ao pequeno almoço, em quaisquer
condições de tempo, não tivesse
aparecido ainda. Receoso, odespenseiro foi chamá-lo ao camarote,
mas ninguém respondeu. Abrindo a
porta, a cama estava intacta e, num
alarme, foi dar noticia ao imediato.
Devassado o navio de popa à proa,

o médico desaparecera. Como?
Para onde? Era conhecido o seu hábito, depois das refeições, de fazer
os cem passos, lá em cima, no convés, mesmo com mau tempo. Interrogado o pessoal dos quartos da noite, uns o tinham visto de facto, no
convés, num passo incerto, para trás
e para diante, a defender-se do balanço desencontrado que fazia. Teria
decerto acontecido o pior. Ao fim de
tantos anos de mar, o doutor jamais
voltaria a pisar terra. Por fim, a confirmar o triste evento, o cabo de quarto
da prima, que não fora ouvido, esclareceu, com naturalidade:
- Sim, eu vi : o senhor Doutor
caiu ... à botica...
Silva Braga,
vla/m.

Terminologia Naval
• PORTAwVOZ - Instrumento tronco-cónico provido
de bocal , utilizado em comunicações a distância ou para
dirigir manobras em ocasião de mau tempo; megafone.

• PORTO SUJO - Porto onde as autoridades sanitárias declararam registar-se casos de doença infecciosa
grave ou epidemia.

• PORTE - Peso total que um navio pode carregar,
compreendendo carga, tripulação, combustível, passageiros, água e provisões, até alcançar a imersão máxima
que lhe está fixada (em inglês O termo usado para a designação de porte total é deadweighf) .

• PORTO SUSPEITO - Porto contaminado por doença contagiosa generalizada que obriga os navios dele
provenientes a estacionarem de quarentena antes de
chegarem ou tocarem oulros portos.

• PORTO - Lugar de abrigo e fundeadouro ou amarração de navios; pode ficar situado na costa ou num rio,
normalmente na sua foz.

• PORTUGUESA - Forte botão executado com cabo
de libra ou de arame usado para ligar firmemente dois
grossos cabos de força ou duas antenas cruzadas.

• PORTO OE ARMAMENTO - Porto em que se arma
ou inscreve um navio e ao qual fica a pertencer; porto de
registo ; porto de matricula.
• PORTO OE ARRIBADA - Porto não incluldo na escala da viagem e no qual o navio é forçado a entrar por
motivo de força maior.
• PORTO DE BALDEAÇÃO - Porto tocado por motivos de simples trânsito, normalmente de mercadorias ;
porto de trânsito.
• PORTO FRANCO - Porto onde é livre a entrada de
todos os artigos que ficam insentos de taxas alfandegárias, sendo-lhes todavia proibida a introdução no país a
menos que paguem os respectivos direitos.
• PORTO LIMPO - Porto onde não existe qualquer
doença contagiosa ou epidémica.
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S . Elpídio,
cap.-m.-g. AN

Notícias pessoais
=

EM DESTAQUE
Quando da recen te visi ta que fez
ao nosso país, o ge neral Sir Edward

Burgess KCB OSE ADC Gen., Te·
prese ntante do Supremo Hcadquarlers Allied Powers Europe, Bélgica ,
dirigiu dali uma carta ao chefe do
Estado-Maior-General das Forças
Armadas , general Lemos Ferreira,

seu quartel-general. Eram os militares
mais bem apresemados e aprumados
que tel/ho rido o privilégio de inspeccionar lia minha vida. Ten/e; comunicar esta minha impressâo ao comtllldame da guarda, mas escrevo-lhe
direc/ameme I)or julgar esltlr lIi5.\·0
interessa(/o.

naqualafirma:
( ... ) Um

Oll/ro pOl/lO

merece

atell-

çdo. O vice-almirante Andrade e Silva
apresentou uma guarda de honro de
fuzileiros de Marinha qual/do visirei o

N. R. - Subem/o-se como os ingleses são
exigel1les em 1155111110:> de II/lIIlreZII mililllr. I L'OIl!
muilO prazer /fue a ~ RA » ussi/wla o fIlCIO, nldererum/o u todos os /fUI' fizerl/III (HUI" dessa
gUllrdll de (WllfII os nossos pllfllbblS.

*********** ***********
PREMIOS ESCOLARES
Os prémios escolares do ano lectivo de 1985186 da Escola de Fuzi leiros

foram atribuídos 1lS scguinlcs praças:
Curso de Formação de Sargentos:

cabo FZM 20769, Elias -

Prémio

«Me lhor Aluno».

Curso Técnico Complementar:
I.°-mar. FZ Grad. 764 183. Antunes
-Prémio «Melhor Aluno».
Curso de Formação Técnica: 2.°_
-gr. AI. 769285. Lopes - Prémio
«Me lhor Aluno».
Instrução Técnica Básica: 2."-gr.
FZ 710486, Pereira - Prémio «Melhor Aluno».

Instrução Militar Básica: 2."-gr.
724886, Raimundo - Prém io «Melhor Aluno»; 2. u -gr. 730086 , SilvaPrém io «Aprumo Militar»; 2."-gr.
733786, Cardoso - Prémio «Aptidão
Ffsica».
A «RA» felicita os militares distinguidos.

***********
nS.\\IE\TOS
Temos o prazer tle tIIltlllciar o matrimónio tios .~egllillles camaradas.
aos quais tlesejamos tiS mtliore.~ felicititules:

2. u-ten. Américo Rui Martinho
Prata de Almeida com D. àraça Maria de Carvalho Henc1eeday. em 30-3-86 - G/mar. Mário José Simões
Marques com D . Isabe l Maria Nascimento Lopes Nunes, em 10-5-86 _
2."-sarg. ETC Luís Manuel da Si lva
Sarana com D. Dora Isabel Gameira
dos Santos Baiões. em 19-7-86 _ 1.°_
-mar. R 139180. Adeli no da Conceição Lopes de Carvalho com D. Maria
do Carmo De lgado Cardoso, em 16-7-86 _ 1.°-ma r. FZ 735 18 1, Hei tor
Humberto Fernandes Afonso com
D. Crist ina Maria O li veira Costa, em
21-6-86 _ 1.°-mar. FZ 776781, Gilberto A rmando Cascais Canas com
D. Isabel de Fátima Pe reira Figueira,
em 4-7-86 - 1.°-mar. CM 410282 ,
Joaquim Luís Fiuza com D. Maria
Eugénia Ferreira Simões, em 5-7-86
- 1."-mar. CRO 104483, Horácio
Ferreira dos San tos com D. Cecília
dos Santos Vicente, em 12-7-86 _ 1."mar. FZ 778284, Paulo Jorge Afonso
Cardoso com D. Ana Maria Saúde
Vieira Castro, em 28-6-86 _ 2."-gr.
FZ 734885, José Carlos Henriques
Almeida com D. Micl.lela Santos de
Oliveira , em 5-7-86.

***********
P\SS,GE:~S

\ RESERVA
APOSENTIÇÓES

Cap.-m.-g. MN Francisco António Alçada Gonçalves Cardoso, em
18-7-86 _ Cap.-frag. José Manuel
Carrilho Ma teus. em 1-8-86 - Cap.-frag. SG José Gomes Ferreira. em
14-3-86 . l.°-ten. OT António Mendes Bicho, em 22-7-86 . I."-ten. OT
Virgolino António MaTreiros. em
1-8-86 _ l.u-ten. 0'1' SalvadorTeixeira. em 1-8-86.
Sarg.-aj. L José Francisco Martinho Lérias _ S'lfg.-aj. M José Maia
Rolim _ Sarg.-aj. L A lbino José Vi ln
Ambrósio - Sarg.-aj. M José Luís
Gemelgo _ Sarg.-aj. TF Joâo Antunes Martins _ I."-sarg. CM Manuel
da Costa _ Cabo CM 281551, Manuel
Francisco Moreira, em Agosto 86.
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***********
FALECIMENTOS

dia Jorge Martins Viegas, cm 23-8-86
_ Patrão de costa, reL. Leonel Pedro
do Rio,em 17-7-86.

É com (fesgoslo que p{//"Iicipamo,~
o falecimelllo dos seguil1lcs CtlIlIllHl-

***********

das,

VÁRIAS

(I

C/ljas famílias apresentamos

selll iâas cOlldolêllcias:

1."-ICll . SG RA Serafim Rod rigues dos Santos, em 30-7-86 • Sarg.-ajo H RF Zeferino Ferreira da Cruz,
em 27·6-86 • l."-sarg. M RF Duarte
Neves Rosado, em 18-7-86 . I,o-sarg.
aux. RF Américo Pereira Rocha. em
6-6-86 . Cabo aux. RF 275120, José

Marcelo, em 12·8-86 . Cabo CM RF
21 1834. Augusto dos Santos, em

10-8-86 . Cabo CE RA 229640, Antón io Luís. em 4-7-86 • Cabo FZG
60165, An lónioConceiçüü de Sousa e
Santos, cm 24-8-86 • 2."-mar. CM
RF 297327. Ma nuel do Nascimento
Menau, cm 11-7-86 • Z."-mar. T FH
RF 280030, Manuel Jorge Le itão. em
12-7-86 . 2."-gr. vaI. T FH 410286. 11í-

Foram rece/l/eme/l/e empossados
/IaS (;argas indicados os seguil/les oficiais, aos quais desejamos os maiores
êxi/o.~ fIO desempenho das lIova~' fI/lições:

Cap.-m. -g. João G'lrcês Corrêa,
comandan te da Defesa M arítima do
Porto de Ponta Delgada e capitão do
mesmo porto _ Cap.-m.-g. Horácio
Gata Metelo de Ná poles. comandante da Flotil ha de Navios Patrulhas _
Cap.-m.-g. EMQ Rui Victor de
Sa nt'Ana Pereira de Li ma, director
dos Transportes _ Cap.-m.-g. Fausto
Morais de Bri to e Abreu, chefe do
Gabinete do Ministro da República
para a Região Autónoma dos Açores

_ Ca p.-frag. Pedro Miguel Peixoto
Correia do Amaral. comandante da
Esco la de A lunos Marinheiros _
Cap.-te n. Fernando Sanches de Oliveira. comandante d" Defesa Marítima do Porto de Peniche e capitiio do
mesmo porto _ Cap.-ten. Henrique
João Pais Vacas de Carvalho. capitüo
do porto de Casca is.
~~~

Aos camaradas indicados, agraciados com (IS cOlldecoraçôes mel/cionadas, apresefllamo.l" as nossas

felici-

tações:
Cap.-m.-g. Amándio Pires Cabral. medalha de Mérito M ilitar de
1." classe _ Cap.-frag. Josê Alex,lIldre Duarte Reis. cap.-frag. EMN
Carlos Eduardo Vigoço Saldanha
Carreira e c;l p.-ten. Jorge Albe rto
Araújo Cu nha Serra. meda lha de
Mérito Militar de 2." el.

***********

Educação Física
ACTIVIDADES DO CNOCA
Nos passados dias 12, 13 e 14 de
Ju nho, organizado pelo Clube Naval
Setubalense, realizou-se no estuário
do Sado, o Campeonato Nacional de
Pequenos Cruzeiros com a participação de 34 barcos. No conjunto das
quatro regatas, a representação do
Clube Náutico de Oficiais e Cadetes
da Armada (CNOCA) obteve magnificas resultados, tendo o "Quasar»
(comandante Daniel Rodrigues) e o
«Banga» (tenente Dias Pinheiro)
sido proclamados campeão e vice-campeão nacional da classe, respectivamente. Os outros cruzeiros
do CNOCA alcançaram as seguintes
classificações: «Nimbus», o 12.° lugar; "Strat~s», o 13. 0 e "Cirrus», o
19. 0 .

Em 6 de Julho, organizado pelo
CNOCA, realizaram-se no Tejo as
regatas comemorativas do Dia da
Marinha. Na área Belém/Paço d'Arcos, com largada às 14.00 horas,
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o Sharple P40 na marina de Kiel.
efectuou-se a regata dos Optimistas,
Snipes, Sharpies 12m, 420, Lasers,
Europes, Hobbie-Cats 14 e 16 e
Darts, num total de 59 embarcações
em representação de oito clubes.
O CNOCA obteve os 1. 0 e 5.° lugares em Sharpies; o 3. 0 em Snipes
eem420.

Na mesma data, os cruzeiros das
classes laR, laR B e PVC, num total
de 28, efectuaram uma regata no
triângulo Belém/Alfeite/Cabo Ruivo/
IBelém, tendo os pequenos cruzeiros do CNOCA «Stratus», «Nimbus»
e «Cirrus» alcançado os 4.°, 6. 0 e
12. 0 Iugares, respectivamente.

."
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Nas participações de embarcações do CNOCA em regatas, é de
salientar a participação do Sharpie
P40, lendo como leme o comandan-

CAMPEONATO de
TIRO doCISM

te Sales Grade e proa o tenente Saldanha da Cruz, no Campeonato da

Europa da classe, disputado em Kiel,
A.F. da Alemanha, de 26 de Julho a
1 de Agosto. A equipa do CNOCA
classificou-se em 9.° lugar entre 35

concorrentes de seis países.
Também esta tripulação foi a
vencedora absoluta do XXIV Cruzeiro da Ria de Aveiro, prova organizada pela secção náutica da Associação Desportiva Ovarense, que se
realizou em 15 e 16 de Agosto com
a participação de 160 barcos de 18
classes.
."

Nos passados meses de Maio e

Estrela Loureiro e em Cidália Ribeiro
os seus melhores atiradores, porquanto o primeiro conquistou a medalha de ouro na modalidade de pis-

tola, grosso calibre, com alvo a 25m,
e a segunda teve também lugar no
pódio ao classificar-se na terceira
posição na prova de pistola sport.

TREINO EM CIRCUITO

Junho, aos domingos, na doca do
Bom Sucesso, funcionou, com o

apoio do Comando da Defesa Marítima do Porto de Lisboa, uma escola
de vela para os filhos de sócios do
Clube. Com a participação de 20 jovens, de ambos os sexos, esta actividade constituiu um êxito, quer pelo
entusiasmo dos alunos, quer pelo
bom aproveitamento final obtido.
(Colaboraçãodocap. -m.-g. Leiria Pinto)

XXVI CAMPEONATO DE TIRO
DO CISM
Coube às Forças Armadas portuguesas organizar o 26. 0 Campeonato Mundial de Tiro do Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM) .
Dessa tarefa se incumbiu a Força
Aérea, tendo-se disputado as provas
na carreira de tiro da Base Aérea
n.0 2, na ata, de 4 a 9 de Agosto.
A participação nacional foi confiada aos seguintes atiradores: ten .
Rodrigues Fernandes (FA) , guardas
Coelho Pinto, Teixeira Tomé e Pereira de Sousa (PSP) e soldado Carvalho Nunes (GNR) , na modalidade de
espingarda; cap. Estrela Loureiro e
Sousa Alves (Ex.), ten. Bandeira CaIheiros (Ex.), maj . Barreto Nunes
(Ex.) e cabo FZ Manuel Martins (Armada) , na especialidade de pistola
(homens) ; Ana Fernandes, Cidália
Ribeiro e Isabel Catarina (PSP) , na
prova de pistola (senhoras).
A nossa se1ecçào teve no cap.

Está de parabéns a Força de Fuzileiros do Continente ao inaugurar
um parque de treino em circuito para
o seu pessoal. Esta instalação, que
vem enriquecer o parque desportivo
desta unidade, destina-se ao treino

Uma das estações do novo parque de treino
em circuilo da Força de Fuzileiros do Continente(loto « RA ~ - Rui Salta).

de manutenção e está preparada
com diversas estações destinadas
ao efectivo de uma companhia.

VOLEIBOL
Ao terminar o II Campeonato da
Marinha de Voleibol ganho pela Escola Naval , alegra-nos o facto de
nele terem participado cerca de 450
atletas que constituíram 59 equipas.

Medeiros de Almeida,
1.<l.. ten. SEG
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As novas fragatas
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arecerá estranho ao leitor ha-

bituai da «Revista da Armadaque tendo toda a imprensa
portuguesa e alguma estrangeira
vindo a difundir frequentes notícias
sobre a aquisição de tres fragatas
antl-submarinas para a Marinha de

Guerra, a sua Revista tenha mantido
sobre o assunto relativo silêncio.
Poderá encontrar-se como razão

para o facto de ter sido o processo de

lizar grande esforço e determinação
a quantos servem na nossa Marinha.
Para qualquer de nós que um dia
decidimos ser marinheiros, dispor de
meios modernos e similares aos que
navegam em outras marinhas. é razão de intenso júbilo. de estímulo ao
nosso profissionalismo e de desafio
à vontade e capacidade traduzida na
preparação que temos de realizar
para os guarnecer com eficiência.

aquisição, por complexo e oneroso,

demasiado moroso com interrupções frequentes para que nele se
acreditasse sem as reticências que
nós portugueses com facilidade pomos, fazendo assim desanimar os
mais optimistas e dando razão aos
incrédulos. Dentro da nossa tradicional honestidade e sentido realistico,
não teria sido sensato promover informação que pudesse aumentar a
insegurança e criar novos desapontamentos.
Porque o actual ponto de situação conta com contratos acordados
e ajudas financeiras confirmadas,
atingiu-se o ponto de irreversibilidade que nos faz crer ser altura de. a n/vel interno, falar sobre o assunto que
a todos nós interessa e que vai mobi18

NECESSIDADE
DE NOVOS MEIOS
Dizer da necessidade destes navios para satisfação das tarefas que
à Marinha competem, poderá parecer redundante pois todos a conhecemos e sentimos.
Todavia passá-Ia-emosem revista para avivar a memória daqueles
leitores que tendo passado pelas fileiras se encontram afastados do
serviço.
Para começar não resisto à tentação de transcrever o que, a respeito das seis novas fragatas canadia·
nas, foi escrito numa publicação da
Canadian Navy:

A acção da Marinha não começa
e acaba com a guerra. A despesa
vultosa com navios novos, em tempo
de paz parece ser exagerada.
Porque gastar tanto dinheiro,
porque construir todos estes navios;
porquê treinar tantos homens. O
que é que a Marinha tem a fazer em
tempo de paz?
Nada mais fútil argumentar que,
porque não perigo imediato duma
guerra, '"Ião há ponanto necessidade
imediata de MARINHA. Poderá então dizer-se que, porque as pessoas
não têm medo imediato da morle,
não tem necessidade imediata dum
seguro de vida.
A guerra tal como a mone vem
sempre sem se esperar e de muitas
formas diferentes e não se podem
construir navios e treinar guarnições
num só dia ou mesmo num sóano.
A Marinha é pane integrante do
seguro de vida da Nação.
A situação de Portugal na Europa
e a sua dispersão geográfica pelo
Oceano Atlântico confere-lhe a qualidade de potência marítima num processo histórico com centenas de
anos, e que vem caracterizando a
sua estratêgia por uma forte implan-

tação naval, como privilegiada componente, que defenda a integridade
de todos os territórios que o consti·
tuem.
Muitas vezes temos ouvido falar

no triângulo estratégico Portugal-Açores-Madeira e todos conhece-

mos a importância que ele imprime à
definição duma estratégia nacional

(embora poucas vezes se alerte para
o facto de Que o triângulo sem meios
navais e aeronavais é apenas uma fi·
gura geométrica, sem significado na·

cional).
Num contexto regional ter-se-a
como prioritário que a capacidade de

•

defesa , necessariamente reduzida
pelos escassos recursos que dispomos, tem de ser antes de mais de
natureza dissuasora, isto é, que o

•

potencial agressor tenha de confrontar-se com a alta probabilidade de
correr riscos, gerar conflitos, admitir
perdas, assumir criticas internacionais , etc., que o levem a ponderar se
vafeapena o emprego da força; neste sentido nâo é determinante que o
numero de meios disponiveis possibilite igualar ou superar os do potenciai agressor.
Ainda neste contexto, de exclusi-

va responsabilidade nacional , as
ameaças podem facilmente situar-se
na exploração abusiva dos recursos
económicos da nação, nas pretensas supremacias de paises vizinhos,
num possivel expansionismo norte-africano ou de quaisquer outros factores que afectem a defesa das nossas posições estratégicas na área
atlântica.
Para prevenir a concretização
destas ameaças torna-se necessária
a presença de navios com reconhecido potencial bélico nas águas
oceânicas em que nos assumimos,
transmitindo ao cidadão comum e ao
consenso intemacional a imagem
duma nação organizada e soberana
em que os seus d ireitos sâo assegurados numa continuação histórica.
No complexo global a intervenção de Portugal num conflito generalizado situa-se no âmbito da NATO
sendo entâo sua m issão a de colaborar com os seus aliados no esforço
de defesa comum, onde implicitamente se inclui a sua.
De acordo com os estudos efectuados , a principal ameaça pendente
sobre a área de interesse NATO
onde actuam as nossas forças na-

vais é a submarina. Ela põe em risco
o tráfego vital de homens e mercadorias entre os vértices do triãngulo e o
que atravessa a sua área.
Como foi reconhecido pela Aliança Atlântica embora as forças navais
portuguesas não tenham grande dimensão, elas são particularmente
importantes para o SACLANT, por
serem as únicas forças navais imediatamente disponiveis para cobrir
importantes rotas atlãnticas que se
cruzam no lberlant.
As forças navais de que dispomos não satisfazem aos requisitos
NATO, nomeadamente as fragatas
em serviço, dado que, construidas
na dêcada de 60, deverão atingir o
seu limite de idade com o findar do
século (admitindo mesmo uma vida
util mais longa do que a normalmente
considerada). Dai que a sua modernização, que alguns críticos do programa das novas fragatas apontam
como alternativa, não o seja realmente pois as actuais fragatas não
permitem instalar plataformas para
operação regular de helicópteros,
essencial na actual luta anti-submarina, nem têm dimensões para instalar sistemas fundamentais de co-
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mando e controlo. Isto sem falar na
impossibilidade em atingir as velocidades hoje requeridas na luta navio-submarino.
A perspectiva dum novo zero naval tem reflexos importantes na nação soberana que somos e no papel
que pretendemos desempenhar no
âmbito da Aliança em que nos comprometemos e mais genericamente
no contexto dum país moderno no
concerto das nações europeias.
Será igualmente afectada a presença nacional condigna junto das comunidades portuguesas espalhadas
pelo mundo, o apoio à frota de pesca
longínqua quando se torne necessário, o efeito da presença em águas e
portos de nações em que tal interesse à diplomacia portuguesa.
No aspecto técnico-profissionat,
se a nossa Marinha não acompanhar
o contacto com os modernos sistemas de sensores, armas e seu comando, cairá num fosso tecnológico
de muito difícil saída no futuro. No
campo da propulsão também se pretende dar o salto em frente com a introdução das turbinas de gás, semelhante ao que em tempo não muito
distante se deu com a entrada ao
serviço das turbinas de vapor.
Poder-se-ão juntar ainda outras
razões de carácter profissional que
se relacíonam com os conhecimentos técnicos adquiridos pelos alunos
na Escola Naval eque, se não aplicados, são originadores de natural desalento.
A HISTORIA
DAS NOVAS FRAGATAS
Foi no decurso do ano de 1976
que o almirante Souto Cruz, então
chefe do Estado-Maior da Armada,
deu início ao processo de aquisição
de novas fragatas AIS.
Para tanto encontrou apoio nas
autoridades militares da NATO que ,
reconhecendo que Portugal e a Turquia não poderiam atingir as suas
metas sem auxílio dos aliados, estabeleceu em Julho do mesmo ano um
grupo ad-hoc p~ra aquele específico
fim.
Tal ajuda verificou-se desde logo
ser ineficaz por não ter sido dotada
de recursos financeiros. Assim, Portugal considerou a venda das corvetas da classe «Baptista de Andrade»
cuja concretização esteve prestes a
efectuar-se, sendo, em boa hora,
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sustada pelo actual CEMA, almirante
Sousa Leitão, em Outubro de 1978.
Os estudos sobre os requisitos
operacionais dos navios e a apreciação dos tipos de fragatas antl-submarinas em serviço nas marinhas
NATO foram executados pelos Estado-Maior da Armada e pelo Grupo
Ad-Hoc.
Em Fevereiro de 1979 tais estudos centram-se nos projectos de
fragatas das classes «E-71» modificada (belga), «Lupo » modificada
(italiana) e «Kortenaer .. modificada
(holandesa).
A directiva do general chefe do
Estado-Maior-General das Forças
Armadas de Maio de 1980, após a
audição do Conselho de Chefes de
Estado-Maior, considera prioritária a
construção de três novas fragatas a
partir de 1982.
O tipo de navio proposto pela
Conselho Técnico Naval, em Agosto
de 1980, é a fragata "Kortenaer .. ,
com configuração modificada, que
tem o suporte do SACLANT e a aprovação do Grupo Ad-Hoc, em Abril de
1981. O Governo português decide
encetar negociações para a sua
aquisição.
Seguiram-se extensas e demoradas negociações centradas no dificil
problema de assegurar a cobertura
financeira do programa. Embora se
pudesse contar com material proveniente das ajudas militares americanas e alemãs e com o fornecimento
de equipamentos pelo Canadá,
França, Noruega e do Luxemburgo.
caberia ao Governo português cobrir
o quantitativo em falta, o que em muito ultrapassava o produto da venda
das corvetas da classe «Baptista de
Andrade» e da verba complementar
que o Governo podia acrescentar.
Essa dificuldade , aliada à queda
do Governo de então, provocou um
impasse nas negociações, que só foram retomadas no final do ano de
1983. Tinham-se, entretanto, verificado acréscimos de custos que acarretaram intransponíveis dificuldades
financeiras, embora se tivessem desenvolvido os maiores esforços para
reduzir os custos da construção dos
navios e aumentar a comparticipação dos países amigos. Ê então que
o ministro das Finanças atribui ao
programa a verba de 110 mil dólares,
à qual se juntaría o produto da venda
das corvetas da classe «Baptista de
Andrade». Não se verificando mes-

mo assim condições de viabilidade
do programa «Kortenaer» por falta
de financiamento, o Governo tomou
a decisão de interromper as negociações com os estaleiros holandeses,
o que foi comunicado em Maio de
1984 pelo ministro da Defesa Nacional aos seus Golegas da NATO,
numa reunião em Bruxelas.
Começa então a ser estudada a
proposta de um consórcio alemão
(Blohm+Voss AG, Ferrostaal AG ,
Howaldtswerke-Deutsche Werft AG
e Thyssen Rheinstahl Technik
GmbH) para construção de fragatas
.. Meko 200», a qual referia uma ajuda especial do seu Governo para o
programa, que a verificar-se, tomaria
viável o projecto.
Não tendo tido êxito um novo esforço de resolver as dificuldades, sugerido pelo Governo holandês, em
reunião do Conselho de Ministros de
28 de Agosto de 1985 o Governo decide cancelar o projecto .. Kortenaer ..
e iniciar a apreciação do projecto
«Meko 200 ... Na mesma reunião governamental é decidido cancelar a
prevista venda das corvetas e atribuír ao projecto o equivalente aliO
mil dólares. Esta decisão foi oportunamente comunicada ao secretário-geral da NATO e aos representantes dos países da Aliança.
As negociações com o Consórcio
alemão, iniciadas em Setembro, progridem em bom ritmo, tendo o almirante CEMA assinado um pré-contrato em fins de Outubro de 1984.
Prosseguem as reuniões com os estaleiros que só terminam em Dezembro, considerando a Marinha satisfatória a configuração acordada para
as novas fragatas.
Só em Outubro de 1985 se vem
a confirmar um pré-acordo entre os
Governos português e alemão, ambos aumentando os montantes inicialmente atribuídos. A retirada da
contribuição da Holanda, em razão
da substituição dos programas, veio
abrir novo problema no âmbito da cobertura financeira.
Tal não obstou a que o Governo
em sua resolução de 3 de Outubro de
1985 venha a decidir atribuir ao Consórcio a construção de três fragatas
"Meko 200», contemplando o programa com a importância de 390 mil
marcos a dispender durante o prazo
de cinco anos e cometendo à Marinha a responsabilidade da gestão
técnica do contrato, ficando a resolu-
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ção dependente da obtenção de garantias de funcionamento do Sistema de Comando e Controlo, com a
consequente e integral cobertura fjnanceira do projecto e da elaboração
do adequado sistema de contrapartidas a prestar pelo Consórcio.
As negociações retomadas em
Dezembro ganharam então maior
impacto vindo a finalizar-se em Maio
de 1986, com acordos relativos à
construção e às contrapartidas que
cobrem integralmente as verbas atribuídas por Portugal para a constru-

ção.
Os passos seguintes foram a
aprovação do programa pelo Conselho de Ministros,Q visto do Tribunal
de Conlas e a assinatura do contrato
com o Consórcio e do acordo com o
Governo alemão. Pelo Governo português assinou o ministro da Defesa
Nacional.
Enquanto decorre o chamado
reffinemenf period, em que se concluem as especificações técnicas de
construção e instalação, concl ui-se o
processo de escolha do sistema de
comando e controlo, o que se prevê
estar terminado em breve. Começará então a contagem para a entrega
dos navios, em fins de 1990, meados
de1991 efinsde1991.

CONSTRUÇÃO MODULA R
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Os navios de que vamos dispor
são de construção modular, o que
quer dizer que as armas, os sensores e os equipamentos são instalados em contentores e colocados nos
espaços reservados para esse fim
na plataforma concebida.
Este tipo de construção foi aprovado pelo grupo que vem estudando
a «Fragata dos anos 90» , no ãmbito
da NATO, e é suportado por teses
oriundas dos Estados Unidos da
América, Grã-Bretanha e República
Federal da Alemanha. Em boa verdade, foi o estaleiro BJohm+Voss
que há mais de vinte anos iniciou os
estudos sobre este tipo de construção, só possível pela aceitação de
padrões internacionais pelos principais fornecedores de equipamentos.
As principais vantagens deste
tipo de construção são o aumento do
ciclo de vida dos navios, pois permite
duas ou três modernizações de ar·
mas e sensores numa plataforma
que durará para além dos trinta anos;

o aumento da operacionalidade do
navio, pois que em termos de reparação e fabricas os contentores podem
facilmente ser transferidos para as
oficinas; o aumento de flexibilidade
operacional por os navios poderem
cumprir determinadas tarefas prescindindo dalgum equipamento/contentor ou por troca com o de outro
navio inactivo.
Em termos de construção esta
técnica permite menores custos devido à possibilidade de utilizar melhores processos de instalação de
armas e sistemas electrónicos; diminui o periodo de construção pela simultaneidade de aprontamento do
casco e sistema propulsor com o dos
contentores e sistemas nele contidos; diminui os custos totais relativos
à vida do navio, pois é considerável
o menor custo nas grandes revisões
intermédias e modernizações.
Os navios mais recentes construidos pelo processo modular nos
estaleiros do Consórcio sâo as fragatas " Meko 360» para a Nigéria e
Argentina e as «Meko 200» para a
Turquia.

CARACTERiSTlCAS
DOS NAVIOS
Embora sejam conhecidas de
muitos de nós, parece conveniente
referir as mais vulgarmente citadas:
Dimensões princip ais: comprimento fora a fora, 115,90m; comprimento na linha de água, 109,00m;
boca na linha de água, 13,80 m; pontal, 9,15m; calado de projecto,
4,10m; deslocamento de projecto,
3180t; caimento de projecto, 0,80m.
Sistema de propulsão: o sistema usado é o misto diesel e turbinas
a gás conhecido por sistema CODOG (Combined Diesel or Gas), com
duas linhas de veios e dois hélices de
passo controlável. O sistema CODOG é constituído por dois motores
Diesel MTU e por duas turbinas a gás
General Electric, com potências de
2x3250We 2X19710KW, respectivamente. Com tal sistema, as velocidades até 20 nós serão conseguidas
usando apenas os motores Diesel.
Dado que em 85% da actividade
operacional um navio navegará a
velocidades inferiores àquele valor,
os custos operacionais são reduzidos.
Comparando a propulsão com

velocidade máxima (nós) e autonomia (milhas), temos:
- Propulsão com turbinas a gás:
31.7nÓs-900milhas.
- Propulsão com motores Diesel: 20.0 nós-4100 milhas.
Estabilidade intacta e em avaria : são satisfeitos os critérios de estabilidade e flutuabilidade dos EUA.
Comportamento no mar: os cálculos efectuados indicam que os navios satisfazem aos critérios estabelecidos no ST ANAG 41 54 (General
criteria and common procedures for
frigateldestroyer seakeeping performance alignment) até a um estado
de mar correspondente a um vento
Beaufort 6. O critério é satisfeito quer
no respeitante ao comportamento no
mar em geral , quer no aplicável às
condições para operações de helicópteros.
O espectro do mar utilizado nos
cálculos foi o correspondente ao
Atlântico Norte.
ARMAS, SENSORES,
COMUNICAÇÕES E OUTROS
E nestes sectores que a comparticipação dos aliados se faz sentir. As
suas politicas de defesa implicam a
contribuição em espécie, sendo os
equipamentos a fornecer fabricados
no seu pais.
As armas fornecidas através da
ajuda militar americana serão: misseis superficie «Harpoon», mísseis
superficie-ar .. Sea Sparrow», os torpedos MK46 (a utilizar de bordo e
pelos helicópteros AIS) e a arma de
defesa próxima contra mísseis e
aviões (CIMS) da Vulcan Phalax.
Será também de origem americana o equipamento de guerra electrónica e alguns equipamentos de comunicações. A França contribuirá
para o programa com a peça de
100 mm compacta.
O sistema de comando e controlo
e os radares respectivos poderão ser
de construção americana ou holandesa, conforme o sistema que for decidido adquirir.
O equipamento sonar é oferecido
pelo Governo canadiano , sendo do
tipo SOS 505, de casco.
O grande lote do equipamento de
comunicações quer internas, quer
externas será fabricado pela Centrei
e pago por Portugal. Os navios disporão dum Sistema Integrado de Co-
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municações (SIC), semelhante ao já
instalado na fragata «Comandante
Roberto Ivens» com excelentes resultados.
Da Noruega espera-se obter material de apresto e embarcações, no
montante estabelecido como contribuição daquele país aliado.
O sistema propulsor será constituído por turbinas a gás General
Electric, de origem americana, e por
motores Diesel MTU, de origem alemã.
Deve-se ainda mencionar a Grã-Bretanha e o Luxemburgo como
países contribuintes do programa .
Quanto ao primeiro, prevê-se que a
oferta seja utilizada na compra de
helicópteros de origem britãnica; em
relação àquele último, é um caso
de excepção de contribuição em dinheiro.
Nota-se que conjuntamente com
os equipamento~ são fornecidos os
sobressalentes de bordo e de terra,
os cursos para o pessoal de operações e manutenção, os serviços de
assistência ao estaleiro na instalação e no caso das armas algumas
mumções.

CONCLUSÕES
Pelo que ficou dito poder-se-á ter
uma ideia dos navios que vamos ter.
Será todavia de salientar que
com a entrada em serviço das novas
fragatas elas serão os navios de
combate de maior tonelagem que até
agora a Marinha teve. Serão, além
disso, os primeiros a dispor de helicópteros embarcados.
São navios de concepção moderna obedecendo ao conceito de
modularidade ou contentorização,
como se prevê que terá a fragata
NATO dos anos 90. Tal permitirá a
fácil modernização de equipamentos, armas e sensores.
Não se poderá esquecer que os
nossos navios tiveram uma gestação
morosa e acidentada, em conformidade com as contribuições dos países da NATO, o que tem alguns incbnvenientes.
Assim os navios que vamos ter
não são os que teriam sido estudados pelos departamentos técnicos
da Marinha, mas sim aqueles que as
contribuições dos aliados permitiram
que tivessemos; daí que nalguns as-

pectos o natural desejo de perfeccionismo (neste âmbito traduzido pela
última palavra) não se tenha podido
alcançar.
Mas não se esqueça também
que o salto tecnológico entre os equipamentos das «Comandante Joâo
Belo» eos desta classe é muito significativo, o que irá exigir a todos quantos servem na Marinha um tremendo
esforço de preparação e uma determinação muito grande, a fazer em
tempo útil.
Com a aquisição destas fragatas
o nosso dissuasor no mar terá o mínimo de credibilidade aceitável , o que
torna o projecto importante sob o
ponto de vista nacional. O facto de
muitas nações aliadas contribuírem
para o projecto, sem minimizar o
grande esforço que cabe a Portugal,
constitui um salutar exemplo para a
NATO pois constitui um dos raros
projectos envolvendo tantos países.
O sistema modular muito ajudou o
êxito deste empreendimento de de·
lesacomum.

•

H. Serpa de Vasconcelos,
vla/m .
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Retrospectiva
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bro de 1889, e com ela o nome que os aspirantes escolheram para dar ao navio. Seria «Viriato», por significar a
origem da nossa nacionalidade.
Em 22 de Dezembro do mesmo ano , reuniu-se na
Sociedade de Geografia de Lisboa o grupo de Sacavém ,
presidido pe lo aspirante Aveli no da Silva M onteiro.
Dessa sessão sa iu a Comissão Inicia l e que ficou assim
constituída: aspirantes Avelino Augusto da Silva MonteiTalvez você não saiba que foi um grupo de aspirantes
de marinha da Escola Nava l , dos que terminaram o curso I ro, FI,ívio M oreira da Fonseca, Oliveira Leone , Filipe
em 1890, que promoveu a abertura de uma subscriçtio na- ! Carlos Dias de Carvalho , João de Freitas Ribeiro, Luís
donal dest inada a angariar fundos para comprar um navio
António de Magalhães Corrêa e Alfredo Pedreira Caçapara a Armada Nacional. A ideia surgiu em D ezembro de , dor. A esta comissão ficou a presidira secretário da Socie1889, durante um exercício de remos, que realizaram , em
dade de Geografia, Luciano Cordeiro.
ar de passeio , a Sacavém, e foi aco lhida com entusiasmo'
Toda a imprensa de então, como «O Século» , «Diá rio
por todos os aspirantes e guardas-ma rinhas, especia lmen- I de Notícias» , «Jornal da Noit e», «Repórter», etc., se
te pelos do mesmo curso. Guardas-marinhas e aspirant es. ' re feriu, com muita simpatia. à ideia dos aspirantes de
todos se com prometeram a concorre r com um mês dos , marinha. incentivando-os a levar a sua ideia por diante.
seus vencimentos o que , para alguns , representava um
O Ullim G/um(*), que se vivia com fervor patriótico.
sacrifício.
(- ) Sabre o VlIi/,m/um dt' 1890. I,id" artigo sob eIll' /íwlo. da IlIIloria
O primeiro passo, depois da ida a Sacavém. foi dirigi doelllJ. ·m.· o. SQUJ'/1 (If(·mh:s. ,1/) II." 156/S"I. 84 dI/nossa Rel·islIl.
rem-se aos j ornais «O Século» c ,d oma i da Noite», que
Como é .wbillo. /I Ultima/um (1/-/-/890) foi procedido. l'lII '8 dl'
Dt';.'mhro II.. /889. dr "m/ll/um ,'111 flll" o GOI·t'fIIO bri/âllico declllflll'll
publicaram a notícia nos seus números de 20 de Dezemem hoje a palavra, nes/a secção, o comarldallle Miranda Gomes q14!<!, de lUIS papéis que pertellceram
ao almirante Rodrigues Bas/os. avô de SI/a mulher,
redigiu o ;,lIereuanle apOlllamel/lQ que .~e segue.

T
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foi, COR,ooconsidcri\vam os ilspirantcs. «um benefício rcvu lsivo. aplie.tdo ;" N<lçflo que vivia num estado Ict;i rgico
de muitos anos. muito scmelh,ml c à morte», mas nflo sendo Po rtuga l um'l Nação moribunda como ii classific,lrll II
marquês de Salisbury. à d,lIa chefe do Partido Conservador inglês.
Esta at itude dos aspimnlcs fo i mais uma acha na
fogueira de pillriolismo que ardia no coração do povo

português. faze ndo renascer os se ntimen tos liberais c
despcrt'lr . no povo. a consciê ncia do scu valor.
O exemplo dos i.spira ntes transmiti u-se aos estudan-

•
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tes de todo o país. ligando-os num intercâm bio de ideias
e iniciando lima é p OCiI bri lhante de patriot ismo e de a mor
à liberd'ldc. A gc raç:io de 1890. com nomes tão ilustres.
fi cou no nossa história.
Em 13 de Janeiro d e 1890 teve luga r, mi Escola Politécnica de Lisboa, um importante com ício d e estuda ntes,
Com exaltação, fa laram, e nt re outros, Hig ino de Sousa,
Inocêncio Camacho e José Barbosa. Tal fo i o e nlUsiasmo
que, esta ndo presentes, as autoridades não inte rvie ram,
embora a apologia da liberdade e de novas ideias tivesse
sido fe ita d e modo n:io usual nessa época. Da í considera r-se esse comício como o msti lho que veio a inna mar os sentimentos patrió ticos e de liberdade do país e dar um novo
rumo à polilica portuguesa. O povo passou a ler jornais
e a interessar-se mais pc los negócios políticos ...
O ministro da MlITinha . Res.~ano Ga rcia, e o coma nda nte da Escola Naval, Pere ira de Sampa io, aos quais a
comissão se ha via d irigido para obter a indispensável
autorização, levantaram toda a espécie de obstácu los e
procuraram dissuadi- los. apontando vários exemplos de
fnlcassos de su bscriçõcs públic;ls em países mais ricos. O
ministro chegou mesmo a d izer à com issão: «Os senhores
querem c:lir no ridículo e armst:lrem convosco ti Corporação da Armada?» Contudo. conceder:l m a autorização.
Metidas máos ao tm b'l lho, houve nova reun ião na
Sociedade de Geografia com a presença dos sócios. de explomdores africanos c dos vultos mais e mine n tes da vida
porluguesa de e nt ão, que de ra m o seu deci dido apoio.
Em 23 de Jan eiro houve uma im porta nte reunião no
Teat ro da Trindade. donde sai u a Grande Com issáo,
presidida pelo marquês de Pomares e secre tariada pelo
dr. Eduardo de Abreu. que haveria de ser a alma da
comissão.
Os aspira ntes subscrevemm o seu sa l;írio mensal. na
altura 9()()() réis. e concordaram nll consti tuição de uma
com iss:io nlistll de a:.pirante~ de marinha e de membros
da Associaç;io Mu~ic;1124 de Julho com a fin<llidade da organizólção de um ~arau no Co li ~eu dos Recreios. Essa comiss:io ficou co nst ituída pelo:. aspirantes Oliveim Leone.
Avelino Monteiro e Alfredo Caçador. e pdos dementos
da c1 tad .. Associaç;io. mae:.tro Filipe Duarte. Luís Ferreira e Ernesto Zenóglio.
Em lU de Março realizou-se o grandioso s;lrau no Coliseu que rendeu. como importilncia líquida , 1552$015
réis, o que. panl a época. fo i considerado um sucesso ...
Ao ser pedida ao Governo Civil a indispensável autorizaç<1o para o espectácu lo foi posta li d ificuldade de poli11110 I"'rlllia, ,/"e o.,· .'I'/lS tlirri/oJ [(I.IS,·/II I'()JIOS 1'111 C/IUSII r r xigill/I dt'lIIix·
I·"" tlm· /IIililllrt·.I· rCI·,/lJlI.IÚrt'i.\ ,/II.'· /Icçú,·s 1'/11 Mllcololos. A rS.<IIII"'1I "',_
1IIIIItI"/I" III;";,·",, fI"rlfl~II<:.< dll.f N"!:,kioJ f::s/rlmgárox.
GOIIIt.\".
d,mdo " \1,Ii'·rIÇÚ,·,· " ,Ii:,·wlo. ,·m,,· ml/fII.' colm.<. I('r,'/Ii ,illlI 0.\·'11/" ·"/0/11.'·
I(lIclUll"illlll rll"I"III/II" ,·.,11",,, d,' S"'fm Pilllll.

n""".<

o ("/".10 riu

H.' H.I" Mm" ,I,· UIR7_IX<JtJ

111"'111

'Clllli"O 1'111 7-4-f'J(J7.
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l"illll!i'''.N'·/I(·/I/,w. S'·lIIm/o." ri" ,....1("'.,,/<1 f"'ru " rI;,âl<l: I'"·,II·r, ..,,
8"·j". ("iíllll/'II ("l/lIrul. Ag.!!'II" "",,('/1/1. P,·,I,,·ifll CI/~·IIr1",. (//.I"Im M".
rám t' Rmlrillll<·.f !J".,W.f; ,II! I"~. 111'1" ""·..."m ""/"111: F"rrâm !.i/IIII. 1/",_
mlwUI d" "',,"'''. MIIII/I/lII;'·.'· C"rré". ,.,,,,ciTII ,/" I''''/J" •.". Oi".I· d,' ( ·tlr,·"lIwc Si/,·" Momâm .
l!/IIrlO

clame nto por se recearem excessos de el/lIls;a.wno do
povo. Os aspirantes responderam que fariam o policiame nto. gara ntindo a boa ordem, o q ue de fa cto sucedeu .
De ntre os mais innuen tes in tervenicntes no sanlu dois
nomes assu minlm gr<l ndc di me ns:.io: o bispo de Lisboa.
D. An tónio Barroso. e o maestro Filipe Duarte. O primeiro. com o seu prestígio de gm nde patriota e d e ho mem
de gnlnde CU It UTlI c dc nobreza de carácter arrebatou a assistênchl com o fu lgor da SUil palavra brilhante. e o segun do. como regentc da fi lilrmónica de que era director e a
que se junt<lnlm grande nú mero de e lementos das ba ndas
militares. obteve um e norme êxito.
Foi nessa noite quc. sob a regência de Filipe Duarte.
ii filarm ónic" tocou pc la primeira vez. e m público e com
fi presença das a utoridades. ti «Portuguesa». na lIltura somente uma bcla c inspirada composição de Alfredo Keil.
mas que em pleno regime monárquico já era considerada
como o vcrdade iro hino republica no e, como tal, proi bid a. Po is. neSS;l mcmorável no ite. a té as autoridades
a plaudiram!
Além do prod uto do sarau do Coliseu fora m recebidos
vários donativos:
Saldo de um j:mtarentre oficiais
da Armad" ......
. ........ .
Produto de uma subscrição
no Teatro Avcnida
Casa C<lçildor ........ .

58500 réis
88375 reis
~ SOO rds

A Grande Com iss.io N"c1onal apresentou osseguinte~
resultados:
Subscriçüo em POrlug<l1
Subscrição no estrangeiro
Juros
......... .
Total gera l .

433 595$090 réi~
30 873$650 rêis
74 1575320 reis
538 626$060 rêis

Com a importància tota l apurada . adq uiriram-se: as
lanchas-canhoneiras «Diogo Cio» e «Pedro de Anai .. ».
para O serviço colo nial. e que fonml construídas nos e staleiros Parry & San . de Junho a Novembro de 1894. por
33600${)()O ré is. cad" (672(M I$()()() réis); a canhoneira
..Chai mite». con truída no mesmo esta leiro. de Ou tubro
de 1896 a Ou tubro de 1898. por 70~50$O()(1 réis; o cruza-
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CrI/!lldor

. AdumuIwr. <'III ClIlI.flrllfUO/'l1! I.;"" rllo.

dor «Adamastor». construído nos estaleiros de Orlando
Fratelli. de Li varno , entregue em Julho de 1897 , por
38 1629$905 réis. A aquisiçiio destas quatro unidades importou cm 5 19279$905 réis. tendo a diferença do total da
subscriçiio . isto é. 19 346$ 155 réis. sido gasta nas despesas
corre ntes da comissão durante a sua acti vidade .
Além dos nomes já ind icados, como o do mais tarde
almirante Mag:l lhães Corrêa. fizeram parte do curso
oulrosquc em 1890 foram promovidos a aspirantes de I. "
classe, alguns dos quais vie ram ii fa zer uma carreira prestigiosa , te ndo inclusive servido como ministros ou secretúrios de Estado da Marinha e Ultramar. Eisos nomes dos
componentes desse curso, além dos já ,liras mencionados:
Jú lio Lopes Valente da C ruz, Segismundo Carlos da Silva

Fe rreira de Freitas. JOlio Herculano Rodrigues de Mou ra, Agnelo Porte lla. José de Ca mpos Fe rrcir;t Lima. António Gomes Branco Martins, Jaime Fo nseca Montei ro,
Be rnardo de Mello Ca!'.tro Moreira, Ca rlos Frede rico
Brej a . Albano Mendes de Magalhães Rama lho, António
da Câmara de Me llo Cabral. Augusto He nrique Mctzcner, José Maria da Si lvei ra Estrela, Raul Correia Beltencourt Furtado c António Rafa el da Rocha Rodrigues
Bastos.
Mirllll(/a Gome.\',
f"p.-//!.·g.
N . R. - Na m:usiti/J. /lIIlIhl'lll II <,,,/fmill pOrlugm'su do IJf<lIiIIO': 11111<1
Sllh.lCTiçáo <"/ljo produlO {ll'Tllliriu II <'o/!.ftrllf,io d" <"1m/limeir a . PÚ/riu _.
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te do CEMA -o almirante Sousa Leitão
felicitou os premiados. manifestando. na
ocasião. o seu apreço pela Revista. que
considera estar a seguir com justeza as
directivas superiores e continuar a ser essencialmente marinhei ra. interessando a

sua leitura nâo só ao pessoal da Armada.
de qualquer escalão da hierarquia, mas
também a militares dos outros ramos das
Forças Armadas e até , e cada vez mais. a
civis que se interessam pelas coisas do
mar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CFORN
NA «JACINTO CÂNDIDOOs vinte e sete cadetes RN FZ que fre·
quentam o 2. 0 Curso de Formação de Oficiais da Reserva Naval (1985/86). acompanhados pelo respectivo director do curso. fizeram uma viagem de instrução a
bordo da corveta «Jacinto Cândido», de
21 de Julhoa I de Agosto findo.

Oscad~les

•

do2. n CFORN de FZ com osoficiois

cfu ~Jacinlo Cândido,.. Na I.·fila. vtem-seOCQmandam~ daquela unidade. cop.-ten. Villos·Boas (l. G. o comor do esq.· ). e o director do
cuno_ I."-ten. FZ O~·o Correia (8. a ) •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ORCIAIS DAS MARINHAS
DE CABO VERDE
E DA GUINÉ·BISSAU

(Foto « RA~-cabo T Fernando Mendes)

Em cerimónia presidida pelo respectivo comandante. contra-almirante Fuzeta
da Ponte , realizada na Escola Naval. no
Alfeite. no dia 22 de Julho, foram entregues diplomas a dois oficiais das Repúblicas de Cabo Verde e da Guiné-Bissau que

concluíram, com aproveitamento. as disciplinas que frequentaram do curso de
Marinha. ministrado naquele estabelecimento de ensino superior da nossa Armada. !)em como OS estágios e embarques
adequados.
Durante o acto. que contou com a presença do embaixador de Cabo Verde. o
comandante da Escola Naval elogiou o
empenhamento e os bons resultados conseguidos pelos oficiais-alunos, tendo o
embaixador Fernandes dos Reis sublinhado o modo como semelhante tipo de
cooperaçáo conduz ao refoJrço das relações entre Ponugal e úS novos países de
expressão ponu,çucsa envolvidos. bem
como o pape! importante desempenhado
pela Armada neste contexto.
Igualmente no uso da palavr.l, os dois
oficiais africanos agradeceram todos os
esforços realizados pela Escola Naval no
âmbito da preparaçâo para os cargos que
vão assumir nos respectivos países. salientando o bom acolhimento que lhes foi
sempre proporcionado no decorrer do
curso.
(Co!aboraçãodo Escola Na"ol)

••••••••••• •••••••••
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NOVOS COMANDOS
Em cerimónia realizada no Palácio do
Alfeilc. na dia 29de Julho. o segundo comandante naval do Continente. contra-almirante Machado da Silva, empossou o
capitão-de-mar-e-gucrra Metelo de Nápoles no cargo de comandante da Rotilha
de Navios Patrulhas. cm substituição do

capitão-de-mar-c-gucrra Garcês Corrc~a
que foi designado para oulras funções no
Comando Naval dos Açores .

No dia /seguinte. na Esquadrilha de
Submaril).Os, no Alfcitc. também aquele
almiraDfc presidiu ao acto da entrega do
comando do submarino «Delfim» ao capitão-tenente Silva Paulino. Deixou de

exercer este cargo o capitão-tenente Condc,B,aguinho.
A primeira cerimónia assistiram os
contra-almirantes comandante da Escola
Neval e direclOrcs do Serviço de Manu-

tenção c do Serviço de Instrução e Treino. os chefes das 2. ~ e 3.· Divisóes do
EMA c oficiais do CNCe de unidades navais; a segunda , foi presenciada pelo chefe do estado-maior do CNe. comandante
da Esquadrilha de Submarinos. director
do CEFA e oficiais do CNCe comandantes de navios-patrulhas.
(Colaboraçào do Comando
Naval do Continenl~)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OACIAl HOMENAGEADO

o pessoal militar e civil das Seeçôes
Comerciais da Fábrica Nacional de Cor·
doaria reuniu-se num almoço de homenagem ao primeiro-tenente SG António
Joaquim Berrucho. que em 7 de Agosto
passado atingiu o limite de idade para
passar à situação de reforma.
Durante o almoço, que decorreu num
restaurante de Lisboa. foram destacadas
as qualidades extraordinárias do homenageado. as quais foram sobejamente postas à prova nas várias unidades e serviços
por onde passou durante os seus quase
50anosde actividade.
O tenente Berrueho. que foi recentemente condecorado com a medalha mililar de praia de Serviços Distintos. agradeceu. visivelmente emocionado. a homenagem que lhe foi prestada e que muito o
sensibilizou .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOVOS MARINHEIROS
JURARAM BANDEIRA
Finda a respectiva Instrução Militar
Básica. 125 alunos voluntários da incorporação de ]986 juraram bandeira numa
cerimónia presidida pelo vice-chefe do
Estado-Maior da Armada. vice-almirante
Rasquilho Raposo. realizada no Grupo
n.O 1 de Escolas da Armada. em Vila
Franca de Xira. no dia 14 de Agosto fino
do. Assistiram ao aClo. além de muitos familiares dos novos marinheiros. vários
oficiais generais e superiores da Armada
e entidades civis.
A cerimónia começou com a imposição de condecorações a militares da Armada. seguindo-se uma exortação aos juramentados proferida pelo imediato da
Escola de Alunos Marinheiros. capitãotenente Sanches de Oliveira, a distribuição de prémios escolares (Prémio «Aluno
Mais Classificado no CFTrrFHIl984/85,.
ao LO-mar. TFP 428984. Cosia; Prémio
.. Aprumo MilitaI"» ao 2. 0 _gr. ai. 403386,
Coutinho: Prémio «Aptidão Física .. ao
2. 0 _gr. aI. 403086, Serra). leitura dos deveres militares e da fórmula do juramento
e desfile do batalhão escolar. encerrando
com demonstrações de ordem unida e de
educação física.
(FolO .. RA . -cabo T AmaldoSá)
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o dr. Mário Soares CQm'ersa, ames do desembarque. com o alm. Sousa Leilão, na presença
do comamlame nm'al (lo Cominellle. v/alm.
Andrade e Sitl'a. e do c/rele da Casa Militar (lo
Presidellle du Repríblica. gelr. Concelçáo Sjl"o
(I/ueo ocomp(mlwu na "jogem).

oPRESIDENTE
VIAJOU NA "SAGRES"
Chegou a «Sagres». Nela vinha o Presidentc da Rc pública, dr. Mário Soa rcs,
que havia embarcado cm Pon ta Delgada.
Man hã radiosa do dia 15 dc Agosto, fc riado, a barca subiu o Tcjo, indo fundearem
frentc a Belém, ondc embarcou o almirantc Sousa Leitão. chefe do Estado-Maior da Armada, a reccbcr o Chefc do
Estado. Margcm do rio apin hada dc populares quc assist iram , curiosos, aos três
vivas da Ordenança dados pe la guarnição
da .. Sagres», estendida nas suas vcrgas,
cm honra do Presidente. c aos 21 tiros de
salva, quando desembarcou; no cais rcccbcu honras mil itares prestadas por cadetes da Armada.
Sobre o contacto di recto que iria ter
durante cinco dias com o mar c a Armada,
o Presidente da República diria, no momemo do embarque em Pon ta Delgada.
que com esta viagem presta-se também
111110 /romenagem devida à Marinha de
Grlfrra portuguesa.

Antes de desembarcar, o d r. Mário
Soares leu uma mensagem, na qual assinalava o termo da sua viagem e manifestava a esperança de que PorlUga/ venha a
redescobrir o oceal/o como grU/ule objecli-

vo lracional, refe rindo, além de outros aspcctos. que a .. Sagres» lUla é só lima escola prestigiada de marinheiros: lem sido, ao
IOllgo dos (l/IOS. lima embaixada [/1111/(/1111'
de Porlllgal llO lIIulldo e 11111 1'01110 de referéllda - e de orgulho - para as /lassas
cOlmll1il!ades emignllltes.

Com o pavilhão presidencial içado no
tope do mastro grande e comboiada pcla
fraga ta .. Comandante )0:10 Belo» na tirada de Ponta Delgada pa ra Lisboa, a «Sagres» regressava de mais uma viagem de
instrução de alunos da Escola Naval, tendo estado presente nos festejos comemorativos do centenário dóI Estátua da libe rdade, em Nova Iorque, visitando também a colónia port uguesa radicada em
portos dos Estados Unidos - cerca de
21000 luso-americanos estiveram a bordo. Havia p.ntido do Tejo no dia 26 de
Maio ultimo, e escalado Tcnerife, Newporl. Boston e New Bcdford. além de
Nova lorquc e Ponta Delgada.
De salien tar que o veleiro, nlém dos
'cadetes do curso "Conde de S. Vicente».
embarcou em Nova Iorque 13 cadctes da
Armada belga. os quais eram acompanhados por um oficial c um sargento .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GLÓRIA
AOS HERÓiS DO ULTRAMAR
A Cámara Municipal de Ponte de
Lima. em sess.io recente, deliberou que
seja prestada homenagem publica aos naturais do concelho que morreram nas
guerras do Ultramar. Esta homenagem
terá a sua expressão na construção de um
memorial com a inscrição do nome dos
militarcs falecidos nas antigas colónias, o
qual se rá inaugurado em ccrimónia e data
adequadas quc lhe dêem significado
nacional.
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N. R. -A «RA "cougramlll-sl'comamilUdedll C/"'UJro MUlliclpll1 de POllll'de Lima. /{lU·
/O IIIl1is que, como SI' sabe. quase IOdas as cidades e ",'Jus de POr/ugalrim 11m mommre-rlo aos
morros da f Grande Guerra. sendo este o primeiro aos das guerras do Ultramar. &peromos
quI' o e:{emp/o seja seguido ..

••••••••••••••••••••
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AQUILO QUE A GENTE NÃO ESQUECE (19)

«Ainda p'ra mais
da Marinha ... »
ão há muito passei por Cantanhede , uma linda
terra beirã, pequeno burgo de uma rica história e ,
ao que parece, uma localidade de invulgares inovações. Assim pude concluir por duas ocorrências. A primeira desenrolou-se no restaurante Marialva, restaurante de se lhe tirar o chapéu. Ao sentar-me à mesa com alguns convivas amigos, não decorreu dois minutos sem
que aparecesse na nossa frente um maravilhoso tabuleiro de acepipes que fazia arregalar os olhos dos mais rigorosos abstémios no campo gastronómico. Não era o
meu caso, felizmente. E, mesmo que o fosse, quem poderia ficar impassível perante o presunto seco e fumado,
perante a variedade infinita de queijos nacionais e estrangeiros , sem falar, claro está, dos salames, salpicões,

N

Algures na estrada Rio de Janeiro-Cabo Frio, a Churrascaria Oe/mar.
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chouriços, etc. , etc.?! E depois , vejam bem , tudo isso não
passava de aperitivo. O almoço era coisa para estudar,
calmamente, perante lista requintada, enquanto se saboreavam as iguarias expostas, regadas com generoso
vinho da região.
Tudo bem , tudo nos «conformes», se nâo deparasse
com outra originalidade.
Para digestivo alguém me sugeriu uma preciosidade ,
Hesitei em acreditar na sugestão. Mas era verdade. E,
como era verdade, desculpem, mas o termo lá estava estampado no rótulo da garrafa , eu vou dizer: alguém me
sugeriu beber um " licor de merda,, _
Provei , gostei, bebi , repeti. Coisas de quem se senta
à mesa, sem ferir os bons costumes e as boas maneiras.

Em suma, neste restaurante come-se bem e bebe-se
do melhor.
A segunda inovação de que tive conhecimento naquela terra, alegrou-me e entristeceu-me. Soube que daí
a dias se celebrava o "dia dos Josés». Uma grande almoçarada reunia os " Josés» da terra e o mesmo aconteceria, noutra altura, com os "Antônios» e outros que , em
pia baptismal, receberam outros nomes. Alegrei-me ao
saber de tão bela e inusitada confraternização.
Entristeci-me, no entanto, por pensar que se um dia
alguém se lembra de reunir as pessoas minhas onomásticas, sentar-me-ei sozinho à mesa, restando-me fazer
isolado a festa, deitar os foguetes e apanhar as canas ..
E dai, talvez não, pois alguém me diz que não sou
exemplar único.
Pelo menos no Brasil, e isto é das coisas que a gente
não esquece, aquando da minha viagem na "Sagres»,
em 1980, aconteceu oepisôdio que vou contar.
Aguardavam-me no Rio algumas pessoas amigas,
previamente avisadas da viagem, e aguardavam-me
também familiares do comandante Matos, homem da
Estação Radionaval "Nunes Ribeiro", a quem ele teve
a amabilidade de me recomendar.
Num domingo, dia de folga para esses simpáticos familiares, convidaram-me a visitar a zona de Cabo Frio,
a largas centenas de quilômetros, onde eles possuíam
uma pitoresca casa de campo. Sai mos manhã cedo.
Andámos, caminhámos, não a pé, mas num carro
confortável, durante horas e horas por uma magníficaestrada, sempre fus tigados por uma lufada de ar tropical .
Por volta do meio-dia, o senhor Matos sugere uma paragem para o almoço. Entrámos num restaurante, mas estava repleto. Galgaram-se mais uns quilômetros e a
atenção do nosso olhar prendia-se aos anúncios de uma
e outra margens da estrada no intuito de descobrir o lugar para a tão desejada "paparoca». De novo nos detivemos junto de outro restaurante, cujo ambiente não foi do
nosso agrado e que estava praticamente vazio. Mãos no
volante, pé no acelerador, e eis o meu amigo Matos um
pouco desesperado. Para cúmulo, o seu filho, já espigadote, ia de há muito tempo lembrando: "Ó pai, tenho
fome.»
- Cale-se, espere mais um pouco - dizia o pai.
Mas, isto de crianças, quando a «barriga está a dar
horas», nada háque as cale.
Pensei então que era a minha vez de intervir. E fi-lo.
Toquei no ombro do senhor Matos e supliquei:
- Bem, agora, haja o que houver, seja bom ou mau,
no prôximo restaurante temos de almoçar.
filho abafou um último soluço, e fez jeito de esfregar as mãos de contente. Até que, quase de súbito, por
entre ramagens de gigantescas árvores começámos a
descortinar um grande letreiro. Mas, foi a primeira sílaba
que saltou aos olhos. Churrascari Mar ... , não ... não,
Churrascaria Delmar. Lemos todos quase em uníssono,
parámos estupefactos, quase sem querer acreditar, mas
a realidade estava bem à vista. Era a primeira vez na minha vida que lia o meu nome, sem ser eu o alvejado. E
mais espantoso é, que tinha sido eu, minutos antes, a
afirmar: no prôximo restaurante , seja como for, temos de
almoçar.
Entrámos pressurosos. Dirigi-me a um dos muitos
funcionários e perguntei-lhe quem era o senhor Delmar.

Indicou-me um individuo ainda jovem, mas com ar de
quem era dono. E era mesmo. Contei-lhe a ocorrência.
Disse-lhe do prazer que sentia em ver pela primeira ,;ez
na minha vida uma pessoa com o meu nome.
Surpreendido, o bom homem, ergueu os braços,
apertou-me e exclamou:
- Oh, patrício, você já está ganhando.
Ofereceu-me umas porcelanas com o nome da churrascaria, fez-me companhia ao almoço e, no final, estava
tudo pago!
Quem dera que os "Josés», os "Antônios», todos os
outros, de Cantanhede ou de todo esse mundo de Cristo
fossem como esse homem que encontrei com o meu
nome.
E comoveu-me o seu desabafo final: "Ó patrício,
você chamar-se Delmar, e ser português, e ainda pr'a
mais da Marinha ... Dê cá mais um abraço.»
Já era ele que chorava e não eu.
O feitiço do mar, o feitiço da Marinha!
Si no é vera é bene trovato. Se isto não é verdadeiro,
é bem inventado, como diriam os italianos. Mas a foto
que conservo comigo reza como gente. E esta é uma das
coisas Que a gente não esquece.

a

De/mar Barreiros,
capelâo graduado em cap. -frag

• •••••••••••••••••••••••••••••
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* ÀPERSPiCÁCIA DO LEITOR
QUE SABE DE FADIGA?

6. A posição do seu corpo é
sempre correcta?
7. Gosta de musica locada muilo alto?

8. As cores dos recinlos onde
trabalha e onde vive irritam-

-no?
9. O álcool levanta-lhe as forças
eornoral?
10. Os estimulantes e os tranquilizantes fazem parte da sua
rotina de vida?
11 . Procura maneiras de tornar o

seu trabalho mais fácil ou
mais cómodo?
12. Faz um esforço para que a
sua alimentação seja equilibrada?

••••••••••••••••••••
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO
,. Dos três desenhos de caixas

representadas na flgura, qual
prefere?

Responda sim ou nâo:
2. O seu trabalho interessa-lhe ?

3. Dá a si mesmo momentos
curtos de descanso durante o
trabalho?
4. A sua roupa é confortável e

apropriada ao seu tipo de trabalho?
5. As férias cansam-no mais do

que o ajudam a descontrair?

••••••••••••••••••••

* DAMAS

Jogam as brancas e ganham .
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* PALAVRAS CRUZADAS

,. (A, 10 pontos; B, 7; C, 1). Ãs
perguntas seguintes marque 10 pontos por cada resposta certa: 2. Sim;
3. Sim; 4. Sim; 5. Não; 6. Sim; 7. Não;
8. Não; 9. Não; 10. Não; 1,. Sim; 12.
Sim.
100 a 120 pontos: Você está bem
informado sobre as causas principais da fadig a e, portanto, sabe defender-se dela e dos elementos que
a produzem. Tem uma noção intituiva de ritmo e de equilíbrio entre o
exercício fisico, o trabalho e a alimentação correcta. Tem bem a noção de que o álcool e os estimulantes
são, na verdade, depressivos.
50 a 99 pontos: Tente avaliar e
perceber O que o faz sentir-se tão
cansado. Ganhará com isso, e talvez
lhe seja passfvel eliminar algumas
das causas da sua fadiga. Talvez
você não tenha suficientes interesses fora do trabalho. Imprima um
pouco de variedade à sua vida e ocupe de maneira mais interessante os
seus descansos.
O a 49 pontos: Você é uma pessoa verdadeiramente fatigada. Ser-Ihe-á possível diminuir o cansaço e
melhorar a sua vida se tentar - e fizer - um esforço para isso. Verá
que esse esforço é compensad.or.

' II-H-+-

211-H~
3
4

5
6
7

11-H1I-H-+-

8

9

,o II-H-+++11

HORIZONTAIS: 1 - Ordinário;
membro de uma ordem religiosa. 2
- No me de letra M (pl.) ; cercar com
arame. 3 Grande quantidade
(fig .); que tem azar. 4 - Olha com
ira; dignidade militar entre os turcos;
ano d o Senhor (abrev.). 5 - Aspirara. 6 - Aniversário natalicio; casca
fina de frula. 7 - Escondida. 8 Mulher acusada de um crime; pequeno circulo; apertar com nó . 9 - Sarcasmos; avestruz. 10 - Não menciones; gostar de. 11 - Chistes;
clareira.
VERTICAIS : 1 - Nadai ; vinho
(pop). 2 - Acalma; lugar despovoado. 3 - Da serra ou a ela relativo ; antiga forma de oui. 4-Césio (s.q.); interj. usada para chamar ao telefone ;
antes de . 5 - Guarneceria de asas.
6- Sorte ou fortuna adversa ; discursos laudatórios. 7 - Pessoa corpulenta. 8 - Pouco abundante ; bebedeira; outra coisa . 9 - Criada grave;
excomunhão com execração . 10Acto de dar ; enfeitar. 11 - Velho;
ave trepadora, semelhante ao papagaio.

Depois de resolvido o problema,
o leitor encontrará dez termos de
qualquer modo ligados à vida marítima (nomes de espécies de embarcações, peças de bordo, etc.).
MINDOGUES

• ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••

* PROVÉRBIOS
METEOROLÓGICOS

••••••••••••••••••••

*

•••

Relativos ao mês de Outubro:
Em Outubro,
pega na terra tudo,
e recolhe também ludo.

Lua nova trovejada,
trinta dias é molhada.

Vindima em Outubro que

"

Calor em tempo frio,

S. Martinhot'o dirá.

traz molhado ;

De Outubro a Dezembro,
busca o pão no mar;
mas torna ao teu celeiro,

"

traz resfriado.

e ... abre oleu mealheiro.

de tarde soalheiro.

XADREZ

Apesar da desvantagem de uma
peça as brancas estão em condições
de ganhar rápida e elegantemente
esta posição. Encontrará você o método de vencer?

"

frio em tempo molhado,

"
"

Manhã de nevoeiro,

Sol que joga às escondidas,
chuva à tarde.

"

Arco na lua,

chuva na rua.

"

Arco de perto,
chuva de longe;
arco de longe,
chuva de perto.
(De um caderno do falocido comodoro
Flaeschen de Mendonça)

As brancas jogam e ganham.
Tempo médio de resolução:
1." categorias: 2 minutos
2." categorias: 4 minutos
3." categorias: 9 minutos
Iniciados: 12 minutos

(Apresentados pelo cabo-de-mar, apos.,
Mooteirode Freiras, Lajesdas Flores)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* CANTINHO CHARADíSTICO

1. Destreza de burlão despida
de emoção, é apanágio de
ladrão. 1-3 (Adie.).
2. Preto que esteja ferido, também faz alarido. 3-2 (Afer.).
3. É necessário audácia para
subir até à parte superior do
mastro. 3-2 (Apoc.).
4. Homem perfeito não se compara a qualquer parvalhão.
(Em terno).
5. Mulher velha e alegre em si
tem mão; não faz má-criação.

2-2IEnead.).
6. Na vadiagem anda muito figurão ;poisentão!6( - 1)5.
7. Trangrido como qualquer plebeu quando vejo um bom
pitéu. 2-3 (Epent.) .
8. Mão de homem valente e
ligeiro não se estende ao dinheiro. 2-2(3) (Haplol.).
9 . O artista não precisa de artifi·
cio quando percebe do seu
ofício. 6(5/6) (Hipert.).
10. Ofenda a honra do pobre e

Armando Romão (Feijó)

11.

12.

13.

14.
15.

mostrará a sua ma/feia. 2-1
(Interc.).
Reviravolta no modo de proceder, pode dar origem a
remoque. 7(3) (Metam.).
A doença quando não mata .. .
morde! 1-2 (Parag.). Filisteu,
Almada.
A peça de transportar cabos a
bordo transporta uns sobre os
outros?4-5 (Prot.) .
Atilado a seu jeito, todo o
homem é direito. 5-4 .
Máquina sempre a fantasia
a seu talante todo o homem
intrigante. 2-2 (Sint.) .

••••••••••••••••••••

* BRíDEGE
O seguinte slam foi jogado pelo
campeão sul-africano Lazar Urisohn.

NO RT E
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.-

OESTE
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A V 9
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... 9 7 5 <I

SUL
• A
..
R

MINDOGUES

LESTE
.,. 65<1 3

10 8 5 <I 3
<I 3

Depois da abertura de uma espada do lado Oeste, Norte-Sul chegaram ao pequeno slam em copas.
Como teria jogado no lugar de
Urisohn , em Sul , depois do ataque
deAdepaus?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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* CONCURSO N.' 181
(Sot1eio de um prémio

entre as respostas certas)
Sem dúvida que os problemas
são uma distracção que, nos tempos
que hoje correm, constituem um
meio de nos afastarmos por alguns
momentos de assuntos que nos
preocupam. Neste contexto, o Instituto Pasteur de Lisboa decidiu enviar
para os médicos. juntamente com a

propaganda de produtos farmacêuticos, problemas que, pelo número de

-(:( DAMAS
Quatro ciclistas começaram o
seu treino ao meio-dia, cada um no

seu circuito. Todos partiram do centro da figura e combinaram parar
quando se encontrassem todos pela
4. 8 vez nesse ponto. Um dos ciclistas
rodaa 6 milhas por hora, outro a 9 milhas por hora, o terceiro a 12 milhas
por hora e o quarto a 15 milhas por
hora. O perímetro de cada circuito é
de um terço de milha. A que horas
acabam otreino?

respostas que recebe , mostram ter

grande aceitação.
Recentemente, um dos proble-

mas enviados foi o seguinte:

BRANCAS

PRETAS

1. 2-6
2. 17-2 1

11·2
30-17-6-20
2·9·27

3.
4.

3·7
7·16-23·30

e ganham as brancas

••••••••••••••••••••
-(:( XADREZ

Apresentado pelo
cap.-m.·g. Estáciodos Reis

1.Dxg8 + !,Rxg8 2.Bd5 + e as
negras abandonaram , já que, se
2 ... ,Rh8 3.Tf8+ ,Cxf8 4.Exf8 = D ++
xeque mate .

(Soluçâonon. o 183)

••••••••••••••••••••
-(:( PALAVRAS CRUZADAS
HORIZONTAIS: 1 - Rasca; fra·
de. 2 - Enes; aramar. 3 - Mar; aza·
rada. 4 - Aira; aga ; ado5 -Inalara.
6 - Anos ; tona. 7 - Alapada. 8 Re; aro ; atar. 9-lronias; ema. 10 Omitas ; amar. 11 - Loles; clara.
VERTICAIS : 1 - Remai ; briol. 2
- Amaina; ermo. 3 - Serrano; oil. 4
- Cs ; alo ; ante. 5 - Asarias. 6 Azar; loas. 7 - Fragata. 8 - Rara;
opa ; aI. 9 - Ama; analema. 10 Dada ; adamar. 11 - Erado ; arara.

Termos (por ordem alfabética):
Alo; briol; clara; frade; fragata: mar;
rasca; re; serrano; tona .

••••••••••••••••••••
-(:( CONCURSO N.' 179
A BATALHA NAVAL

-(:( BRíDEGE

SOLUÇOES
-(:( CANTINHO CHARADíSTICO
1. Mão-pelada. 2. Negríto. 3. Topete. 4. Bonito/nivelaltolaço. 5. Galegada. 6 . Ao laré . 7. Petisco. 8. Pataco. 9. Mestre/mester. 10. Finura. 11 .
Pirueta/C. 12. Maldiz. 13. Ao cavalete. 14. Espenicado. 15. Maranhoso
(Arma + sonho).
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Sul faz a vaza com o A, descartando um ouro, e continuou com o V
de paus, descartando outro ouro.
Oeste faz a vaza com a D e voltou na
mesma cor. Descartada a D de ouros
sobre o 10 de paus, Sul prosseguiu
com o A de ouros, 9 de copas , ouro
e corte. V de copas e ouro e corte .
Voltou ao morto com o A de copas e
sobre o quarto ouro apurado descartou a D de espadas.

••••••••••••••••••••

7

8
9
>O

"

"
""

VENCEDOR : Lu is Fernando Baltazar Faria Carreiras Carvoeira ,
2575 Runa .

Para os novos até pareca uma fotografia do s6culo pa1i$ado!
Mas não é. Foi leita em Março de 1947, na cerimónia de entrega
do comando do aviso «Pedro Nunes». Nesse tempO ainda era
assim ...
Da esquerda para a direi ta: 2. ~·ten. Teixeira de Aragão (hoje,
c/alm. RA), 2 ..... ten. Honido de OJiveira (cap.-m.-g. RA), 2.~-ten.
MNOJivelra Alves (cap.-m.·g. RA), J.o·ten. Joaquim G. Trindade
(c/alm. RA), capAen. Sã Llnhares (Ialecido em cap.-m.-g. e
comandanle que saía), cap.-ten. Baptista de Carvalho (Ial. em

cap.-m.·g. e comandante que entrava), J.o·ten. Malheiro do Vale
(c/alm. RF e imediato), 2.~-ten. AN Ferreir a Guerra (cap. -m.-g.
RA), subten. SG Raul Martins (Ial. em 1.~-ten.) e 2.~·ten. Jorge
Forte (cap.-m.-g. RA).
Particularidades que se notam nesta loto; o l. o_ten. Trindade
niio está uniformizado como os restantes pOr ter comandado a
fOflnatura gersl da guarnição. O coma n dante Sá Linhares tem
condecorações do lado direito. o que na altura era regulamentar,
havendo algumas q u e se podiam usar nesse/ado.

Com a solenidade usual nastas actos. a fotografia documenta
a entrega, pelas autoridades navais norte-americanas, do draga-

a tribuna das antidades oficiais que presidiram aoacto; na frente
desta, da esquerda pare a direite, uma banda da Marinha americana, convidados a aprimeira guarnição do draga-minas, que era
comandada pelo J."-(en. Carvalho Andrade. (Foto do sarg.·aj. L
Manuel Horta).

·minas «Horta» tiArmadapOrtuguesa.
A cerimón i a efectuou-se na base naval de Brooklyn, Nova/arque, no dia 13 de Julho de 1953. A foto mostra o .Horta~ tendo
pOr fundo uma grande unidade da Armada dos EUA e ti direita

As novas fragatas
MODULARIZAÇÃO ENORMALIZAÇÃO
NA CONSTRUÇÃO NAVAL MILITAR

Os estaleiros Blohm + Voss são
bem conhecidos pela sua presença
no campo do projecto e da construção naval militar, actividades que
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vêm desenvolvendo hã mais de 80
anos. Nas últimas décadas construíram mais de 500 unidades navais ,
muitas das quais se tornaram famosas devido à sua avançada tecnologia e excelentes características.
A experiência e os conhecimentos
assim acumulados permitiram à
8lohm + Voss desenvolver a introdução de importantes inovações na
construção naval militar.
Com o desenvolvimento do Sistema MEKO (MEKO = navio «standard» polivalente) , a B + V introduziu
um novo conceito na construção naval, o qual consiste em utilizar unida·
des funcionais (contentores) para os
sistemas de armas e sensores.
A principal razão que motivou
esta inovação consistiu , por um lado ,
nos elevadíssimos custos da cons·
trução convencional das modernas
unidades navais, e por outro, nos di·
latados períodos de construção . Um
adicional consistiu no facto de cerca
de 30% do ciclo de vida de uma uni·
dade naval ser gasto em acções de
manutenção, com a consequente
existência de longos períodos de in·
disponibilidade, que implicam custos
elevados.
O Sistema MEKO oferece consi·
deráveis vantagens relativamente
aos métodos convencionais de cons·
trução. Os sistemas de armas e seno
sores são instalados em unidades
«standard » ou contentores. Estas
unidades/contentores são manufac·
turadas em simultãneo com a cons·
trução do navio, sendo assim possí·
vel reduzir apreciavelmente o prazo
de construção. Quando se torne
necessário proceder a acções de
manutenção, o sistema contentori·
zado a reparar pode facilmente ser
removido e posteriormente instalado
a bordo uma vez pronto, ou, even·
tualmente, ser substituído por um
contentor sobressalente. Torna·se
assim possível voltar a ter o navio
operacional num reduzido espaço de
tempo.
Há ainda a referir que eventuais
futuras modernizações dos sistemas
de armas e sensores se tornam bas·
tante mais fáceis e rápidas de exe·
cutar.
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& Nota de Abertura
Nunca é demais ...
H

á coisas sobre as quais nunca é demais falar. Estão neste caso muitos dos feitos pra-

ticados pelos portugueses em todos os

tempos - no passado, no presente a, assim esperamos, no futuro.
Abordaremos hoje apenas dois: os Descobrimentos, pelo que representaram. para o conhecimento e progresso do Mundo e os voos dos pioneiros da aviação. pelo contributo que deram para o
espectacular desenvolvimento deste ramo da actividade que, em pouco mais de meio século. tor-

nou passivei a exploração do espaço e já levou o
homem à Lua.
Em ambos os casos ocupamos um lugar de
honra, entre os melhores . Simbolizamos os Desco·
brimentos na épica figura do almirante Vasco da
Gama e os pioneiros do ar nos heróicos aviadores
da Marinha, comandante SacadurB Cabral e almirante Gago Coutinho, sem esquecer os muitos que
antecipadamente foram desbravando o caminho
com o sacriflcio muitas vezes da própria vida.
A todos rendemos as nossas homenagens e
manifestamos o nosso respeito e veneração.
-Ir

Vem isto a propósito de uma efeméride que
este ano foi comemorada, reproduzindo-se, com
um hidroavião IlCatalinall, a primeira travessia
aérea do Atlântico Norte, realizada em 1919
por um hidroavião IlCurtissll da Marinha norte-americana.
.
O caso teve fraca repercussão em Lisboa, onde
apenas a Marinha se m&nÜestou recebendo os tripulantes junto à Torre de Belém, onde amarou o
hidro, e oferecendo-lhes uma recepção na Messe
de Cascais. Explicação? Talvez no que segue.
-Ir

Na travessia dos americanos todas as precauções tinham sido tomadas para que nada falhasse.
Os três aparelhos que a iam tentar eram equipados com rádios de longo alcance, havia navios de
guerra escalonados ao longo do percurso para
prestar assistência e balizar o caminho, e havia
um aparelho de reserva embarcado. Os navios indicavam a sua posição durante a noite acendendo
potentes llrojectores logo que se ouvia o barulho
dos motores dos aviões .
. A partida fez-se de Rocawey no dia 16 de Maio
de 1919, e o itinerário previsto era: Terra Nova,
Açores, Lisboa e Plymouth.
Logo na amaragem, · junto ao destroyer que

constituía a primeira estação de apoio, um dos hidros - NC 1 - desistiu por avaria na amaragem
em mar agitado. Os dois restantes - NC 3 e NC
4 - reabasteceram e descolaram alcançando a cidade da Horta, ficando o primeiro ali retido para
revisão. Prosseguiu o NC 4, sozinho, até Ponta
Delgada, dali para Lisboa a, finalmente, para Plymouth onde amarou a 30.
O comandante deste avião, primeiro-tenanta
Read, e a sua tripulação (dois segundos-tenentes,
um mecânico e um telegrafista) foram agraciados
pelo nosso Governo com a Ordem Militar da Torre
e Espada, grau de comendador, e as tripulações
que chegaram aos Açores com o grau de cavaleiro.
Porque era inédita a concessão desta condecoração a estrangeiros, o nosso Governo quis realçar
o seu apreço pelo feito desses herÓicos.aviadores.
-Ir

Três anos volvidos sobre este acontecimento,
mais precisamente no dia 30 de Maio de 1922, um
hidroavião transatlântico teFaireYlI, com o nome
de IC Lusitânia ll, descolava do Tejo para tentar a
primeira travessia aérea do Atlântico Sul, entre
Lisboa e o Rio de Janeiro, com escalas em Las Palmas, Cabo Verde, Penedos de S.Pedro e S.Paulo,
Fernando Noronha, Recife, Bafa, Porto Santo e
Vitória.
Não tinha aparelho de rádio, não tinha navios
a apoiá-lO no mar-uma canhoneira em Cabo Vere o cruzador d{epública» nos Penedos ... Levava apenas, isso sim, um grande piloto e um extraordinário navegador, que iam utilizar métodos
de navegação comprovados em voo anterior entre
Lisboa e Funchal. O resto dependia do motor... e
da sorte I
O «Lusitânia II perdeu-se na amaragem em mar
picado junto aos Penedos, continuando a viagem
noutro hidro, o KPortugab, que também se afundou, depois de uma amaragem forçada por paragem do motor. Concluiu-a um te·rceiro, o IlSanta
CruZ)), em apoteose e perante o deUrio das populações dos dois povos irmãos.
Com esta magnífica aventura, como a classificou o jornalista Norberto Lopes, repórter de um
jornal a bordo do IlRepUblica», demonstrámos 80
Mundo que se podia navegar pelo ar com a mesma
certeza com que se navegava no mar.

ao
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A SAÚDE EM CAUSA

Vírus e viroses
~

E

vulgar a pergunta feita ao médico: - O que é um

vírus e qual Oseu comportamento?
Esta curiosidade, apresentada ao biologista
fra ncês prof. Lepine, leve a seguinte resposta: /I est un
virus, et c'est toul (É um vírus, e é tudo). Do seu compor·
lamento disse ainda: parasitisme surtout (sobretudo para-

sitismo).
A resposta não foi primária , até porque não está segura qual a sua ve rdadeira classificação, se anir-lal se vegetaI. Sabe-se que é um a existência provocadora de doenças
infecciosas; que é difícil de detectar pela instrumentação
óptica actual e que não se consegue conhecimento de valia devido à sua pequenez e comportamento específi co.
Dificilmente se deixa cultivar no laboratório, e assim
mesmo , a cultura apenas se pode tentar dentro da célula
humana .
Mas a descrição do agente virai não é empreendimento difícil, porque ele, visto na microscopia electrónica,
não vai além de um complexo de moléculas e de um composto de ácido ribonucleico, o que lhe dá possibilidades
de reprodução . Dada esta aparente simplicidade, é ainda
agente patogénico que não segrega toxinas, não provoca
toxém ias ou erupções. Enfim, fora da célula , o vírus é inofe nsivo, porém , espera que a pequena «vivenda» lhe sirva
de guarida. O caso apresenta já outra faceta quando força
e atravessa a membrana parede cel ular. Então, assimilando a geleia da vítima , começa a sua acção de parasitismo
infiel, reproduzindo-se às centenas. Aproveitando o meio
húmido. destrói a acção metabólica da presa e mata a hospedeira. Em seguida espalha a sua grei, à procura de novas vítimas.

Doenças provocadas por vírus são, entre Outras: a gripe, o sarampo (parotidite epidémica), os herpes (especialme nte oculares), a paral isia infantil , a raiva , e a histórica e terrível varíola , dizimadora de povos, mas creditada
já pela O.M .S., como erradicada, mercê da profilaxia
pela vacinação antivariólica .
O diagnóstico duma virose não é fácil por duas razões:
a investigação laborial dos a nticorpos e a microscopia
electrónica.
Com a pesquisa de anticorpos já se conseguiu classificar algumas dezenas de vírus, mas esta variabilidade de
comportamen to é bastante grave, pois a imunidade alcançada só apa rece numa determinada espécie- acção infeliz, porque deste modo é quase impossível fabricar uma
determinada vacina específica. Foi o grande problema da
r.aiva e o grande valor de Pasteur.
. Para revelar uma virose, a microscopia electrónica
está apta a denunciar o agente. A ampliação microscópica
vai até às seiscentas mil vezes de grandeza! O microscópio
óp ti~ alcança o mícron (m il partes de um milímetro), o
4

que é muito pouco para explorar um vírus mas , mesmo
o microscópio electrónico não descobre a molécula (um
conjunto de átomos). O vírus possui uma «linhagem»
molecular mui to específica ...
Em todo o caso, fo i uma extraordinária conquista a
revelação de algumas centenas de «angstrõms» (o «angstr6m» é a mais pequena medida no horizonte da microscopia, a medida do átomo de hidrogé nio , a medida mais
ínfima do universo astral e dasamplidões intermundos).

É ocasião de refer-enciar o padrão das grandezas a
partir do milímetro, formalm e nte visível com uma lupa.
Segue-se o mícron (mil vezes mais pequeno que o milímetro) ; o milimícron (mil vezes menor que o micron) e o
«angstrõm» (dez vezes inferior ao milimicron).
O microscópio óptico aumenta apenas mil vezes e permite observar os objectos da ordem do mícron. O electrónico aumenta até às seiscentas mil vezes, permitindo
«ver» as grandes moléculas.
Estas repetições admitem-se e m atenção ao que se
segue.
Permite ao leitor deixar correr a imaginação, por
enquanto no domínio d o fantástico e idealizar um microscópio electrónico que aumente dez milhões de vezes!
Imaginemos agora um glóbulo vermelho sangufneo
colocaçio na platina dum microscópio vulgar. Esse glóbulo medirá sete milímetros de diâmetro, mas, visto pelo
«dez milhões_ mediria três me tros e meio e nestas circunstâncias , o indivíduo possuidor desse glóbulo mediria, Cantasticamente , dois quilómetros!. .. Continuando com as
medições paralelas, uma célula a nimal , «ver-se-ia com
dois metros»; um vírus mostrava-se com um metro de
altura; uma molécula , com um centímetro; um átomo
(um «angstrõm) , mediria um milfmetro, e uma pulga, de
seu tamanho natural, um mílitro, mostrava-se com a amplidão de Lisboa!
Evidentemente, estamos cogitando irrealidades que
mais se parecem com r-etlexões absurdas, sem nexo, mas,
biologistas de boa craveira, dão- lhes atenção. Deste
modo constroem «escalas de referênci a» comparando
milímetros com «angstrõms», em logaritmação.
Poderá construir-se um microscópio electrónico de
dez milhões de ampliação? Não sabemos, ningué m sabe,
mas todos nos lembramos das inventivas destes últimos
anos: novas tecnologias na computarização, novos
vídeos, energia nuclear, raios Laser, satélites de informação espacial, as sondas, o desembaraço dos fusos horários, a evolução físico-química , etc., etc.

Até aqui tratámos de um «ser» chamado vírus. Julga.mos justo escrever algum tanto em louvor da sua vítima
-a célula.
Lembramos SÓ, que no ser humano , a quantidade
desta «base da vida» em constante fluxo metabólico, vai
aos cem biliões destas autênticas centrais energéticas descendentes de uma só célula-ovo fecundada!
Resumindo, na célula existe uma substância, o citoplasma, contendo uma formação essencial à vida - o núcleo - director disciplinar, chefe da cidadela, ordenador
da reprodução, e ainda uma série de minúsculas formações banhadas por todo o citoplasma - a.s mitoc.~nd~as
- encarregadas da distribuição da energia de ViVenCla.
Resumimos os três factores vitais fundamentais apontados à vida da célula: aUloconservação, auto-reprodução, auto-regulação. Estes três factores estão hoje inte-

grados na antiquíssima ciência, a cibernética('), tomada
hoje como a mais «moderna» .
R. Ribeiro,
dalm.MN

(*) Cibemilica (do grego ku~mlUl) - Cilncia iá tratada 1/0S .Diá·
logos de Platão», foi de inlcio evocada na ane de go~mar os povos, no
untida politico. Recentemente, o homem tomou-a como informativa
puudacerebral. Hoie, os cdlcu/os da produçdo, rrulnUllf ou il/lelec/ual,
servem os problerrws urvomecdnicos e lia inleligincia. 19uolmente, a
biologio COnsullOu tais estudos, e a cibernitico lenta agora resolver o sua
maior questão - o vida. Assim, nos dias que vivemos, a cibernética en·
volve, n40 só o sociologia e a economia, rrws tomhlm a existência micro·
-orgânica.
Podemos ensaiar já os problemas da vido e prepará·los à espera dos
electrónicos dos dez milhões de ampliação?

Voz da Abita
CARTAS AO DIRECTOR
Dos nossos leitores e amigos
recebemos a seguinte correspondéncia:
Do «Pezinhos», cabo M, Lisboa, um postal (diz ele que chega
para o que quer contar!). Achou tanta
graça aÇ) sucedido que não quis privar os leitores da nossa Revista de
se rirem também um bocadinho. É o
seguinte, sem comentários:
Há dias, precisamente no dia 8
de Setembro, saiu de casa, aguarelou a chegada de um autocarro, meteu-se nele e este foi-se enchendo
de gente apressada e mal humorada, como de costume. A viatura arrancou, mas volvidos alguns metros
estacou subitamente. O motoristra,
muito descontrafdo, voltou-se para
os senhores passageiros, dizendo:
«Façam favor de sair todos porque o
carro não segue ... roubaram-me os
bilhetes!»

o
Do ten-cor. res. Abel Carvalho
de Almeida, Porto, uma carta
apoiando o que dissemos na «Nota
de Abertura» do n.o179/Agosto (te
86 sobre a situação dos militares reformados e funcionários públicos
aposentados. Agradecemos as suas
palavras, bem como a cópia da exposição que apresentou superiormente

sobre o subsídio de férias e o suplemento especial de serviço, que entende uma injustiça não os receberem os que não estão ao serviço
efectivo. Estamos a reunir elementos
sobre o assunto, e estas exposições
e reclamações ser-nos-ão úteis.

o
Do sarg.-aj. CE RA Manuel
Francisco Pinto, em mão. uma car. ta sobre o mesmo assunto, tecendo
considerações muito pertinentes que
agradecemos também.

o
De um ex-marinheiro, devidamente identificado, Sintra, uma carta
em que manifesta a sua satisfação
pelo que viu na TV a respeito da recente viagem da .. Sagres», que classifica de espectáculo grandioso, e
pelas exibições da Banda da Armada
edos fuzileiros no último «tattoo» militar. A propósito da Banda, pergunta:
Quando é que a fanfarra começa a
funcionar «a todo o pano?»
Sobre as restantes sugestões
contidas na sua carta, todas pertinentes, iremos tomá-Ias em consideração.

•••

SAUDAÇÓES
De Ramiro M. Silveira, ex-mar.
FZ 10353, Porto, extensivas a todos
os fuzileiros pelas suas .. Bodas de
Prata .. e aos «filhos da escola .. de
Setembro de 1953. Um abraço muito
especial ao comandante Gomes Pedrosa. (Esclarecemos este leitor que
as .. Conversas Entre Marinheiros ... »
não serão esquecidas); de António
Agostinho Soares Gomes, Aguada
de Cima, pelo trabalho que têm executado para que a grande famflia da
Armada continue unida como sempre; de Fernando Martins Barbosa,
Porto. que fez o curso de Marinharia
e de Sinais na 2. 8 viagem da .. Sagres .. em 1927/28, extensivas a todos os «filhos da escola» que ainda
pertençam ao número dos vivos e
um grande abraço ao Alberto Mourão e ao José Carlos de Sousa Melo
(aquele ex-mar. A e este sarg.-aj. L
RF) que convido a virem ao Porto
visitar-me.

••••••••••••••••••••
5

Antologia do Mar
e dos Marinheiros

António Patrício

PeJo cap ••frag. Crlst6f'ão Moreira

Omar, omar
anda a dizer-lhe adeus com suas mãos de espuma,
anda a dizer-lhe que se Mi deitar
no mistério irreal da sua bruma ...

A

ntónio Patrício. O direito a um lugar de privilégio, nes·

ta antologia do mar e dos marinheiros. Porque, na extraordinária sensibilidade da sua poesia, eles são elementos que constantemente afloram, musa pennanen-

te na expressão dramática do amor.
Tive um amor marinheiro

que beijava os meus olhos cegos a chorar, ..
Ainda o oiço dizer, às tardes, no cruzeiro:
«Quem dera um verde assim aos vagafhães do mar!»

Na poesia de António Patricio, como escreveram António
José Saraiva e Óscar Lopes na sua .. História da Literatura Portuguesa», o mar dir-se-ia o símbolo supremo da vida. Uma vida
para ele começada no Porto, onde nasceu a 7 de Março de 1878,
e espalhada depois pelos quatro cantos do mundo, onde o levou
a carreira diplomática, que seguiu a conselho de Guerra Junqueiro , apesar de já formado em medicina pela Escola Médica
do Porto. Serviu em lugareslão diversase distantes como a Corunha e Cantão, Manaus e Bremen. Atenas e Constantinopla,
Caracas e Londres, por fim em Pequim, para onde foi nomeado
em 1930, já doente. Chamado a Macau pelo governador, pouco
depois da sua chegada, ali se iria apagar o clarão do espírito, se
iriam fechar por última vez, a 4 de Julho, os olhos de António
Patricio.

olhos que são covas de muitas dores,
cordas ondas que são covas também ...
e o gesto hierático das cruzes
que evocam sobre as rochas os naufrágios...
(Cada poente é um altar cheio de luzes
em que o mar reza salmos e presságios... )
An/6n;o Pafrlcio, visto ~Iopinlo' Eduardo Mal/a.
(FOIO do Serviço de Documenlaç60 do • Didrio de NOlicim,.)

A força poética de António Patricio, não a encontramos apenas nos seus versos, quer os de ..Oceano» (com que em 1905 se
estreou na literatura, e que dedicou a Fialho d'Almeida), quer
os do livro póstumo de .. Poesias.. (1940); esse ritmo belíssimo
está presente também nos contos de .. Serão Inquieto .. (1910),
e na sua notável obra dramática, pela qual mais se celebrizou
como escritor: .. Pedro o Cru .. (1918, um marco do teatro português que há pouco voltou a ser representado, no Teatro Nacional , e depois foi transmitida pela televisão), .. Dinis e Isabel ..
(1919), .. D. João e a Máscara.. (1909), e ..O Fim .. (1909) - peças
que nos momentos mais patéticos alcançam uma rara tensão trágica, em que o desespero e a alegria se debatem nos limites concretos da vida, com essa pungente saudade que o mar chora nos
versos de Patricio:

E asaudade de tudo que nós fomos
que o mar chora também na areia ruiva ..
e a tristeza de tudo que nós somos
que o mar, cheio de dor, soluça e uiva ...
e quando um sonho morre, o mar em dobres
e quando um sonho nasce, o mar em festa,
o mar sagrado, o marconso/ador dos pobres
que ergue um hino pagão na tarde mais funesta ...
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De "OCEANO ..

(1905)

A VOZ 00 MAR
A voz do fflaria voz detadaa Vida
que u não diz em versos nem emgTitas;
t a Brande VOIS augusta e condolda

dos santos, dos her6ise dos aflitos ...
É a voz das rochas trágicas, musgosas,
crispadas n' um esforço p',a falar
e das nuvens do poente, silenciosas,
flue o !lento rasga e tem vi/rauao luar..
E a voz daSQudade que não chora

porque não tem palavras nem soluços
e apreu rouca de quem não implora

pprque co;u nasua dor de bruços...
Ê o poema de quem rasga os ",usos
porque os sentiu demais para os diur
eos ouve nas ondas tão dispersos
como os sonhos que levee viu mo"er...
É aconflSsão d'amor de quem mIo disse
uma palavra d morta queadofavD

eochoro de quem se uma ",ez ,isu,
cuidaria decerto que chorava .. .
É o último adeus queo moribundo
ia Q diurquando não pdde olhar,
a voz de tudo que é intenso e fundo,
dos mortos, dasutrelas, do luar,
ta voz das coiras mudas, o lamento
das rosas murchas, do que vai partir,
edapoeira que levou o vento
ed'uma amante que fugiu a rir...
t a lacrimosa voz de quem mIo volta,
éa saudade atroz dos emigrantes,
éoórgáo dosonhoe da revolta
edequem ergue ao céu mãos
{implorantes .. .
t a voz das coiras trirtes que sentimos
quando nos enlaçamos trirtemente
e d' ute amor que d.s vezes iludimos
como quem fecha os olhos a um doente ...
ta voz da vidafluidD, ;nuprim[vel,
ochoro imenso e trágico de Pan
e d'eue erg~r de m40s ao impossivel,
queé toda a sede da noua alma vil.
PESCADORES
A pesca que eu sonhei nas águasd'um mar
{vago
- espumasd'oiro esol, cristas azuis de
{Iua é longe d' esse mar dramático e preuago
porondeem barcos tristes vouo olhar
/flutua
t sobre águas serenas
que reflectem a rir as nossas penas,
poronde caminhou o Crirtodocemente
na paz cristã d' um legendário poente...
Na pesca que eu sonhei iam os pescadores
(nilocomo nós, roucos de dor, as máos
{crispadas)
sobre um morde piedade aberto em flores
qUt! o vento ia ufolhando em pitalas
{nevadas ...
a pesca que eu sonhei que vos importa
a vwosquepartis nas roxas manht1s frias
e ouvis as águas a rezar ave-marias
pela alma /alvez da noite morta...
a vwque ides cumprindo esse destino
e sabeis entendera voz do vento
e tanta vez errair no mar sem tino
olhando vagamente o céu nevoento...
a vós irm40s das águias que perdidas
vila doidas de saudade pelas brumas
e rezais a chorar de mãos erguidas
os rosilrios panidos das upumas ...

No barco que afinal éo vouo lar das
{águas,
lançais a voua rede eas vossas mágoas
ao mar sagrado do Senhor
E tudo que ele diz-ladainhas de dor,
rezasd'outono, mlísicas, soluçoscomo que o não ouvis se descansais de
{bruços,
os claros olhos húmidos d' amor...
Masquandoos ventos vila rasgaras velas
que tanto l/.UIr diáfano sagrou
e os lúgubru fantasmas das procelas
cortam o ard'invefno que gelou
o peito nu, as magras miloscrirpadas,
num esforço supremo a combater,
lembrairas vossas noivas desgraçadas
vossos filhos talvez a adormecer,
o adro, acaso branca, as romarias,
as vossas mãos velhinhas sem ninguém
e ascovas das ondas mui/o frias
eosoutros, vossos pais, que Deus lá tem ..
E aságuas mugem sobre vós n'um doido
{assalto

Ó ondas, ondas Ilvidas e mortas,
mendigas a bater às frias portas
das rochas impasslveis e serenas...
ó ondas a arrolar céus de gangrenas,
ó rebanhos perdidos, soluçantes...
Queé do vosso Pastor, óondas
{marulhantes?

Na vossa voz há ecos d'ondas no mar alto,
no vosso olhar há coisas vagas,
{esquecidas,
tons de lua a morrer no colo d'uma onda,
vesdgios d' ilusóes ressequidas,
o mistério do mar que ninguém sonda ...

Ó ondas a dizer o que esqueceu a todos:
o que sente ao luar o coração dos lodos .. .

ÉS COMO O MAR ..•
Choras sorrindo, comoomar, assim,
{baixinho,
como nos cais, nas rochas, ele chora,
nas marés-vazas de mistério, ao v;rda
{aurora,
humilde com as águas d'um moinho ...
Beijas sonhando, como omar piedoso
{beija ...
Beijas as minhas milos, omeu olhar,
tudo o que sofreem mim ou que deseja,
como ele os cardos hirlosa secar..
. So/ru rezando como o mar: rezas de
{espuma
vim contra O meu orgulho florescer ...
tu ~ns caricias vagas como a bruma
em queas velaseasasas vila morrer...
teu corpo como omar, crispa-se, arqueia
volutas d' ondas pelos temporais;
e no teu verde olhar que se incendeia
abrem·se céus de noites irreais ...
De pálpebras descidas, tens o vago
dos mortos, das estátuas, do luar,
e toda a tua voz murcha em afago,
lembra a das conchas, lembra a voz do
{mar.
Assim, quando tu beijas os meusolhos,
religiosamente, devagar,
eu digo a vi-lo n'r sobre os escolhos:
.-meupobreamor, meu pobre amor, és
{comoomar .....

BALADA DAS ONDAS
A António Carneiro

Óondas,ondasfrias,
ó ondas a rezarave-marias,
ou a rugir como profetas, sonho vão,
osonho defazerda terra um coraçáo.

Ó ondas glaucasem abris d'espuma,
ó ondas a mugir presságios pela bruma,
Ó ondas em que cai cariciosamente,
uma suicida triste, a lua opalescente!
Ó ondas, ondas vás, ondas como o Dutino
dizendo um ndosei qui de vago e de
{divino .. .
Ó ondas, Ó lençóis de misticos noivados,
ó ondas, sepultura e berço d'afogados,
Ó ondas ao luar como eiras d'aldeia
como cantilenasfluidas de sereia...
ó ondas espelhando e adormecendo
{estrelas,
ó ondas, noivas dos goelanos edas velas!

Óondas rugidoras dos naufrágios
ondas verdes, azuis e negras de presságios,
óondas a rezar, agritar, a chorar,
conforme reza, grita e chora o grande
{mar ...
ondas, versos do mar, do poeta mais
{antigo,
órgão que as nuvens vem arrastos escutar,
acordes de perdão em que tudo o queeu
{sigo,
me vem falar, me vem amar, me vem
{perdoar .. .
Ondas na nossa voz, por vossa espuma o
/juro,
oiço Deus a perdoar a tudo o que é
{impuro,
oiço-lhe a voz de sonho e de remorso,
{louca
de dorde ter criado; oiço-a na maré
{rouca ...
ondas da maré-vasa, ó ondas em soluços,
como o choro d'afguém que calsse de
{bruços
sobre uma morta mM ou sobre um morto
{sonho,
qUt!eu vou ouvir ao poente, humllimoe
{tristonho ...
Ó ondas como um choro triste de criança
que noseu berço tosco, ao despertar, não
{viu
ninguém para vestir com sua longa trança,
na casa d'onde alguém para sempre
{partiu ...
Ó ondas maternais diundo ao moribundo
que 114 morte achará o que mio viu no
{mundo ...
Ondas, eu vou beijara vossa irmã mais
{branca,
beber o seu olhar que a minha sede estanca
e dizer as palavras pobres que ela adora
e ouve como as de Deus falando em cada
{aurora ...
Seu corpo que me enlaça e tem caricias
{d'onfÚl,
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sabe alguma de v6sonde eu o ame e
[esconda?
Sejacomofor,
ouvindo em cada espuma ~m perfume de
[flor,
um murmúrio de reza e a dnsia de perdão
quefaz de cada forma um sonho[-coração ...
Seja onde for, 6 ondas, ondas frias,
mas a ouvir-vos rezarave-marias
ou a rugir como profetas, sonho vão,
osonho de fazer da terra um coração ...

VIDAS 00 MAR
Marinheiros doentes: como evocam
n'um catred'hospital em que sufocam!
Vossa saudadeseguird as velas
como as asas nas noites de procela,
em turbilhões d'espuma, semi-mortas
Vossa saudade hd-de bater-lhe às portas
todas feitas de luz e d'infinito ..
Mesmo junto da mãe de olhar bendito,
as mãos nas mãos da noiva, asoluçar,
como quem pensa em Deus, a naufragar,
v6s pensareis no vosso deus, no mar..
Pobres conchas saudosas, n'uma sala,
sobre um m6vel inerte que secala,
sem ouvidos p' ra angústia que vos mina:
A música do mar toda em surdina
ressoa sempre em v6s: vinde escutar,
poetas-magos que sabeis a sina
de tudo o que nasceu para chorar.
Um coração fiel como esse vosso
conchas do mar, que ele escutou, a rir,
élodoosonhoporqueem vão me esforço,
um coração em queeu me fosse ouvir...
Um coração em que palavras minhas
ressoassem em meigas ladainhas
como vozes de adeus na bruma fria ..
Um docecoraçãad'ave mario
por meu destino e por minha sede
de errar, de amare de deitar a rede
do meu olhar, à vista de mistério
vista através d' um outro olhar etéreo ...

Pescadores velhinhos, que tlm netos
nas lanchas e saveiros gondolados
eficam paralíticos, quietos,
olhos dtJ corda mar tão marejados
A saudade das fainas da campanha
noalro mar, entre regougos d'ondas,
na treva cava ou quando o luarbanha
eos vossos mortos vão, llvidas rondas
das tardes de preguiça e mar banzeiro
em queé docefazera ...lavoura do mar»
edormitar depois à proa dosaveiro
eouvir mesmo a dormira mar a
[chapinhar

fende o infinito de pupila acesa,
melhor do que os navios, sem amarras ...
Vive, crocita, grita entre asespumas,
rasga os mortos que vão à flor das águas
erra como um poeta, entre claustros de
[brumas
eama a ouvira mar, órgão d'eternas
[mágoas ...
E um dia por fim que alguém te prenda e
[enjaule,
morre de tédio e de desprezo e nostalgia,
de desespero como afiar sem caule
e a almasem a irmã que a compreendia...

É a saudade do mar que vos consome.
Pior do que o náufrágio e que as noires
[comfome,
na água em raiva, mortos de fadiga,
sempre agrilar por Deus n'umafún'a
[mendiga ..

E eu, pobre criatura errando à toa,
misto de marinheiro e concha e ave
[marinha,
a vida faz-me mal, é uma lagoa,
longe do grande mar que me adivinha.
Queeu viva sempre e morra ao pé do mar!
É lá, meu pobre amor, que hás-de
[adorar-me.
É lá que te eu hei-de ir transfigurar
se um dia, por a morte, fores trocar-me.
Tenho sede do mar como do corpo teu,
dá-me angelus de sonho e criadoras
[lristezas,
toda a minha alegria ele m'a deu,
a mim queosei olhar de lágrimas represas.

É oque faz mais rugas q/J,e aos rochedos ...
É o morrer sem olhara quem vos deu

[saúde
e alegria e dare pãoe vida rude.
Agora é só ficar, como destroços,
[quedas.
Urio d'areia, espuma milagrosa
que Deus talhou emflor n 'uma hora triste,
flor que ama aquela Flor tão dolorosa
a perfumara duna em que sorriste..
Florque ela tanta vez foi de mansinho
pdlida de remorso, assassinar,
que ela malou por mim, devagarinho,
a li, Urio do mar, para me dar..
Flor mártir que nas dunas desoladas
perdidamente branca, ouves o mar,
sem ele as luas horas estão con/adas,
mesmo nas suas mãos hás-de murchar..
E o teu perfume irreal de moribunda
é um grito de saudade que lancina
ese sente a vibrar na noite funda ...
É o soluço d'amor da corola argentina.
O corvo, águia marinha, ave de presa
com quimeras sangrentas entre as garras,

A adoraçãO do mar reza-m'a nas artérias
o sangue que hei-de dar a um filho nosso...
Vai n 'e/ea imensa dorde tudo o que eu
[não posso
criar a olhar o mar em [lorações etéreas ..

De .Ouano»
António Patricio- Obrll$ Completas
Livraria Sam Carlos - LüboD - /974

Livro das Armadas (11)
Texto actualizado do códice reproduzido na contracapa:
No ano de 515
Partiu para a índia a sete de Abril Lopo Soares de Albergaria, por capitão geral e governador, com uma armada de quinze velas com estes capitães:
AntÓnio Lobv Falcão;
Diogo Gomes de Vasconcelos, por capitão da Feitoria de Cochim;
Lopo Soares;
Jorge Mascarenhas;
Jorge' de Brito, copeiro-mor, para capitão de Malaca;
Simão de Oliveira;
Fernão Peres de Andrade;
Simão de Alcáçova, para a China;
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D. João da Silveira, para capitão de Cananor;
Álvaro Barreto, para a China;
Francisco~de Távora, para a China;
D. Álvaro de Menezes, capitão-mordomar;
D. Guterres de Monroy, castelhano, por capitão
de Goa;
Cristóvão de Távora, para capitão de Sofala;
Álvaro de Teles Barreto, por capitão de Malaca.

••••••••••••••••••••••••••••••

HISTORIAS DE MARINHEIROS/89

Ementas
Ao comandante Garcia Dias,
numa grata recordação.
a câmara dos oficiais, a bordo dos navios de guer-

N

ra, havia, de quando em vez - falo naturalmente
do meu tempo - , jantares melhorados, cujas
ementas, escritas à máquina, no Detalhe, sedistribufam,
aqui e além, ao longo da mesa.
Uma promoção, o destacamento de um oficial, um
aniversário, eram outros tantos motivos dessas confraternizações amigas.
Nessas ocasiões, o nível dos repastas subia sensivelmente em relação à normalidade de todos os dias. Entre outros cuidados, o cozinheiro esmerava-se na preparação de um doce especial, fugindo à rotina do fatfdico
pudim flan ou do arroz doce acanelado. Por altura da sobremesa enchiam-se 05 cálices de Porto no propiciar dos
brindes costumados.
Os cardápios apresentavam~se, por vezes, um tanto
fantasistas. Não se respeitava a terminologia culinária,
mas antes, à nomenclatura própria das iguarias, substituram~se referências irónicas à personalidade dos home~
nageados.
Sucedia, ainda, quando algum oficial se ajeitava ao
desenhO, que os menus surgissem ilustrados, a acentuar
a graça inofensiva das alusões.
Recordo, hoje, a lista de um jantar de despedida a um
oficial especializado em torpedos, minas e electricidad~
que destacava para outra situação. Na linguagem que
utilizava repetiam~se os termos alusivos à formação técnica do camarada. Era ele, por sinal, um bom garfo, ca~
paz de laboriosas digestões, talvez mesmo das iguarias
que a ementa, ironicamente, referia deste modo:

APERmVOS
Escovas, bobines e pilhas secas
Água destilada

CALDEIRADA ELÉCTRICA
Com enguias induzidas, satios indutores e
ovas de 220 alternas

ESPOLETAS GRELHADAS COM ESPARREGADO DE ESCORVAS
CARNE ENROLADA COM PRIMÁRIO EARROZ SECUNDÁRIO
COM PLACAS DE COLECTOR

DOCE
Creme de Minas

FRUTAS
Bananas de Gomes
Uvas de Paravana
MelàodeAvomiter

VINHOS
Brancode Torpedo
Tinto de Squid '
Espumante de Gerbes

CAFÉ DE .•• ALTA TENSÃO

•••
Noutra ocasião, foi a promoção a oficial superior de
um primeiro-tenente artilheiro que esteve na.origem da
festa. As referências ao lado técnico foram dessa vez Ji~
mitadas. Mas na des:ignação das bebidas as vozes marinheiras do comando das embarcações miúdas preten~
diam marcar o ritmo da emborcação. E para os que, menos disciplinados, não tivessem cumprido as ordens, lá
vinha depois o café ... para atrasar. Solução vã, decerto,
porque a suavidade que o «brandy» assumia no cardá- •
pio era enganadora ...
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Eis a ementa:

FILETES DE GARDUPAÁ . MARCHA AVANTE.
FRANGDDECHURRASCOÁ . DÁNOALVO.
TORTACOM3" DECAlIBRE
FRUTA . ÁDERIVA.
VINHO BRANCO . PICAA VOGA.
VINHO TINTO . VOGA DEMORADA.
PORTO . UEVA REMOS.
CAFE...• MARCHAÁ RE.
BRANDY... NHO

•••
A propósito destes jantares festivos lembro-me, ainda, de um episódio autêntico ocorrido a bordo de um dos
nossos navios.
A refeição decorria animada na comemoração de
mais um aniversário natalício.
O comandante, como de costume, presidia ao repasto. E na altura dos brindes era seu hábito marcar as intervenções dos oficiais batendo com o talher, sonoramente,
no 'copo mais a jeito. Todos tinham que falar, desde o
imediato até ao} guarda-marinhà ' mais moderno. Designav,," os oficiais pelos encargos de bordo, como na sugestão de que, afinal, tudo aquilo era ... serviço. .. Fala o
senhor chefe do Serviço de Artilharia» , «Fala o senhor
chefe da Contabilidade» , «Fala o senhor guarda-marinha adjunto do Serviço de Navegação» , e assim por
·diante. Ninguém escapava ao seu controlo estreito.
Ora aconteceu que na sucessão dos brindes chegou
a vez a um jovem tenente qu~ não era decididamente um
DemÓstenes. Bom profissional , exemplar no cumpri-

menta das suas obrigações, acrescia que, para além da
ausência de dotes oratórios, era por natureza um tanto
introvertido. O facto de ter de proferir duas palavras amigas, num breve improviso, já o vinha preocupando desde
o início da refeição. E foi fortemente perturbado que se
ergueu ao apelo do comandante para fazer uso da palavra.
Decorreram breves segundos, decerto intennináveis
para ele, sem que nada dissesse. Mas, finalmente, num
arranque esforçado, acabou JX)r empunhar o cálice do
Porto e, confundindo-se, começou :
- Ergo a minha taça .. .
Logo do fim da mesa, um guarda-marinha atento,
rectificou com mallcia:
-Cáli.. . ce! Cáli ... ce!
Todos riram. E o tenente calou-se mesmo ...
Silva Braga,
vlalm.
No/a - Em remates adequados a certos escritos, oplJem-se, via
de regra am itálico, as chamadas " No/as da RadacçOO". Desta feita,
foi com vénia COOCf1dida ao ilustrsclor, qua o apenso surgiu. Deixem-me
que ~te. Embarcado am aviso ~ 2.· classa, por taffas de África, longa comiss4o, acont8Cf1(rme o lápiS entreter-se, no d9COmJrda rafaiçAo
com visitas, a asboçar caricatura mais ou menos chlslosa a ilgum dos
convidados. Correndo de lugar em fugar, pela mese, fundeava nas
máos do Y(sado, cujo sorriso, mais espontAneo, 00 mais amarBlo, cons·
lltula motiVO de desfrute 98(81. De tal modo - e era aqui que queria
chagar, como variante à história das ementas - que o ca~ daquelas rafeiçóes passou a rezarem titulo: JANTAR... COM CARICA TURA.

Sousa Machado,
cap.-m.-g.

Educação Física
FUTEBOL
Como já vem sendo hábito, ao
sermos vi~itados por navios de Armadas estrangeiras são disputados
encontros desportivos com equipas
das respectivas unidades, nomeadamente em futebol .
Desta feita foram as turmas do
navio-escola colombiano «Glória»
que defrontou e empatou com a equipa do GruJX) n.0 2 de Escolas da Armada e do navio-escola brasileiro
.. Cu stódio de MelJo» qüe jOgou-e perdeu com a formação da Força de Fuzileiros do Continente.
NATACAO

I Campeonato de Natação das Forças Armadas que foi disputado na
Esquadra de Detecção n.0 12, em
Paços de Ferreira, o qual constituiu
para a Armada um acontecimento de
relevo devido às classificações alcançadas : 14 primeiros lugares, 6
segundos e 9 terceiros.
Ficam aqui os nossos parabéns
ao treinador da equipa, prof. Cantarinade Carvalho e para todos os nadadores, especialmente para os vencedores : 1.0 -ten. EMQ Trabuco, asp.
FZ RN Fernandes, 1.0 -sarg. FZM
Mendes, cabo FZ Oliveira, cabo FZ
Homero e grumete TO Barros.

ORIENTACAO

12.0 Campeonato·de Orientação das
Forças Armadas, tendo as provas
sido disputadas nas zonas da Charneca e do Gavião. Participaram 70
pratica!1tes. A Armada esteve presente nas provas dos 1.° e 2.0 escalões com 14 concorrentes.
Das classificações alcançadas
pela Marinha há que destacar o primeiro lugar na prova de estafetas
pela equipa constitulda pelos mar.
FZ Ribeiro, Rodrigues e Redondo.
As nossas felicitações ao 1.0 -ten.
FZ Camilo de Mendonça, chefe da
equipa e resJX)nsável pelo seu treino, bem como aos seus atletas.

Medeiros de Almeida,
1....'en. SEG

Na segunda quinzena de Setembro, a Força Aérea organizou o
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Organizado pela Base Escola de
Tropas Pára-quedistas decorreu o

••••••••••••••••••••

DAS GLÓRIAS DA MARINHA DE PORTUGAL

Um quinhão para os Mendóças
Logo nos primórttios da llIrionalidade
nos surgtnl os eMmd6ças» (1) ocupando
lugares de destaque na oossa Marinha; ~ tsSII
vasta t ilustrt rtprtStDtaçicJ vlÚ vfrifkar-se
ati lOS priodpkJs do skuJo XVIII.
TfI1tml, a seguir t tom I ~ytl ordenação

crooológka,JlI5tiflcar oqut venho de afirmar.
SÉCULOS XIV E XV

R

ui Furtado de Mcnd6ça, filho

de Fernão Furtado de Mendola, que veio para Portugal no
reinado de D.AfonsolIl. fazendo parte do séquito da rainha O.Brites (ou Beatriz) , foi nomeado pelo rei
D. Pedro I general-do-mar (almirante).
Foi, mais tarde, nomeado anadel-mor de
besteiros do rei (o primeiro de Portugal),
cargo que lhe conferia a superintendência

em todo o reino sobre os besteiros e 05 gaHotes (pessoal recrutado para servir nas
galés). D. Pedro nomeou-o, ainda, seu
embaixador a África f).

O segundo filho de Rui Furtado,
Afonso Furtado ~e Mend6ça , acompanhou seu pai a Afriea. Em 1373 o rei
D. Fernando nomeou-o capitão-mor do
Foi este capitão-mor do mar que
mar
comandou a galé «Bem-Ave nturada.. na
armada que do Porto veio socorrer Lisboa. Posteriormente, tomou parte heróica na batalha naval do Tejo.
Daquilo que observara aquando da
viagem, com seu pai, a África, a Ceuta,
muito aproveitou quando D.Joãol, em
1,414, o encarregou de, na companhia de
Alvaro Gonçalves Camello, reconhecer o
futuro teatro de operações da expedição
a Ceuta.
Este Afonso Furtado de Mendóça
também veio a ser nomeado anadel-mor
de besteiros dos reis de Portugal.
Como hoje se sabe, a participação do
capitão.mor do mar foi decisiva para o
hito da operação, quer pelo excelente reconhecimento feito, quer pelo resultado
das diligências relacionadas com a mobilização e preparação dos navios emprega-

e).

e)

Ao d~$ignar os "Mend6ças» esclanço
que vou referir-me unicamente a elementos
comprovadamentedafamiJia Mendáça e nunca
a elemento.f.com o apelido Mendonça .
(2) Ver _Portugal Antigo ~ Moderno- Di·
cÍlJndrio», de Pinho Ltal, 10." vol.
Ver _Nobilidriode D. Pedro,.: Mcndóças-Biscainhos,

e)

' ,
iJ:-

'-o

~' '< P~'?í.

;..

i

lodo dt Mend6çJ.

dos, quer, ainda, pela sua actuação durante o ataque.
Conforme documentação consultada
na Biblioteca Nacional da Ajuda, Afonso
Furtado de Mendóça serviu honradamente três Reis, como Capitáo·Mor do Mar e
Anadel-Mor de Besteiros(4) (O . Pedro ,
O. Fernando e O.Joãol).
Seu filho, também com o nome de
Afonso Furtado de Mend6ça, sucedeu-lhe nos cargos.
A 23de Junho O.JoãoI nomeou capitão-mor das galés o conde de Avranches,
O. Álvaro Vaz de Almada; é passivei que
o cargo de capitão-mor do mar tivesse então sido retirado li. famma Mend6ça; e
não tenho o caso como seguro por dois
motivos: o primeiro, por admitir a passibilidade de se tratar de dois cargos diferentes, a julgar pela diferente designação;
o segundo, por ter lido e> que Afonso
Furtado de Mend6ça era capitão-mo r do
mar no reinado de O.Ouarte (14351440).

SEéULO XVI

Pero (ou Pedro) de Mend6ça comandou em 1504 uma nau para a índia. Já na
(4) Manuscrito 50·IV.5. p. 72 _ Biblioteca
Nacional da Ajuda.
(s) Dt tn/noutros, .Diciondrio" dt Pinho
Lta/ jdcitado.

Alldrl Furtudo dt Mt1I.d6çll.

tomada, encalhou próximo da Aguada de
SãoBrazr)·
Cristóvão de Mendóça comandou em
1519 uma nau para a fndia, a nau «Graça.. , tendo invernado em Moçambique .
Parece que fazia parte da armada de Jorge de Albuquerque.
Teria descoberto em 1522 um trecho
da costa norte do continente australiano,
quando a mando do vice-rei da fndia buscava a «Ilha do Ouro».
Em 1521 comandou para a fndia a nau
«Santiago», em viagem para Ormuz, em
cuja capitania ia provido.
Francisco de Mendóça , innâo do -antecedente (foi alcaide de Mourão e, mais
tarde, governador de Chaul) foi a Ormuz
na annada do governador da fndia, Lopo
Vaz de Sampaio, tendo então apresado
uma nau inimiga no cabo de Guardafui.
Em 1528 comandou para o reino uma
nau (que veio a afundar-se na viagem).
Ainda neste mesmo ano comandou outra
nau em que viajou o governador Nuno da
Cunha. Comandou um galeão da armada
de Heitor da Silveira, a qual fora enviada
ao Estreito por D. Henrique de Menezes.
Tomou parte na batalha de Pondá (7
de Fev. de 1536) e nos combates de Goa.
Ferido quando do ataque a Beharém, foi
morrer das feridas a Ormuz.
Nuno Furtado de Mend6ça comandou
(") _Livrodas ArmatUu_.
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em 1533 a nau orSão ·BartolomeUl. para a
fndia .
João de Mend6ça , o que havia de instituir o morgadio de Santo André , foi serVil na fndia em 1538; foi um dos capitães
da armada em que o governador Estêvão
da Gama foi ao Mar Roxo.
João de Mendóça (pai do futuro I o
conde de Vale dos Reis) e seus irmãos
Manuel e Diogo de Mcnd6ça comandararn em 1538 naus na grande armada de
Garcia de Noronha, que saiu de Portugal
a 15 de Setembro.
O mesmo comandou para a índia, em
1548, uma frota de três velas; a nau capitânia era a orSão Pedro... Comandou uma
nau de remos na armada de Martim Afonso. O mesmo João de Mend6ça, assim
como Álvaro de Mend6ça , comandaram ,
respectivamente, uma nau e um bergantim na grande armada feita pclo atrás citado O. Garcia de Noronha para defe nder
Diu.
João e Alvaro dq Mend6ça acompanharam O.João Per~ra nos combates de
Goa (de IOde Agosto) .
Manuel de Mend6ça, já referido, tam·
bém em 1548, comandou para a índia,
como capitão-mor, uma esquadra de cinco velas, levando como capitânia a nau
_Trindade ... Dois dos seus capitães eram
Álvarode Mend6ça (nau _San ta Maria da
Ajuda.. ) e Jorge de Mend6ça (nau orSão
Caetano.. ).
Um terceiro João de Mend6ça coman·
dou para a fndia, cm 1549, a nau _Zam_
buco ...
António de Mend6ça de Castro coem 1557 a nau _Aamenga .. para
a Ind!a; li! ida invernou em Melinde; na
viagem de lornada veio a afundar·se em
S. Tomé.
A 7 de Setembro de 1560, cm pleno
Inverno, partiu de Goa com uma armada
o vice·rei O.Constantino de Bragança ,
para Jafanapatão, para submeter o rei. A
armada fundeou em Cochim e o rei foi, de
pronto, submetido a Portugal . Eram capi·
tães das fu stas, entre outros, Álvaro,
Nuno, Nuno Furtado c Pedro de Men:
dÓl;a.
m ~ndou

Em 1562 o conde de Redondo,
D. Francisco Coutinho, vire.rei, foi a Ca·
lecut para _ju rar pazes.. com O Samorim .
Levava o vice·rei 140 navios, dez dos
quaisc:ram galés e uma guarnição de 4 mil
homens. dos melho res da fndia. Entre os
capitães da armada contavam-se os irmãos Pedro e João de Mend6ça Furtado.
No citado ano de I562 chegou à índia ,
ido do reino, para fazer entrega ao vicc:-rei O. Luiz de Ataide de uma armada o
capitão·mor das" naus Jorge de Mend6ça.
Em 1563 o vice·rei-O. António de No·
ron ha foi socorrer Oamão com uma esquad ra ; entre os capitães das galeotas
contavam-se Nuno de Mend6ça, Pedro
Furtado de Mend6ça c Manuel Furtado
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Luis dt Mtnd6ço Furtadot Afbuqutrqut, contkdo Úlvradio.

de Mendóça (um dos irmãos de André
F. de Mend6ça. de ~ue adiante se trata).
Francisco de Mend6ça (genro do
grande Francisco de Almeida) era capitão
de uma nau nas esquadras que fizeram o
governador D. Duarte de Menezes e seu
irmão, O. Luizde Menezes.
João de Mend6ça (o segundo dos três
atrás indicados) entregou o governo da
fndia em 1564 ao seu sucessor, o vire-rei
D. AntÓnio de Noronha c na sua qualidade de general da Armada de Portugal co~a ndou na tornada a armada que para a
India levava aq uele vice·rei. Trouxe
como capitânia a nau ...Santo António» (o
_Livro das Armadas.. permite uma dúvida: seria a nau -S. Tiago.. ?).
Um outro Mend6ça, que entendo
constitu ir a maior gló ria da família e uma
das grandes figuras da nossa histÓria, que
no seu tempo era con hecido pelo honroso
epíteto de orO grande Capitão .. - de seu
nome André Furtado de Mendóça. - fez
na Índia a sua carreira militar e naval,
para onde foi com 18 anos de idade. Foram·lhe confiadas muitas c honrosas missões e ocupou muitos e altos cargos na
Marinha. O último posto que lhe foi con·
ferido foi o de capitão-mor e general dos
Mares do Sul e suas conquistas.
Em 1581 , contando 25 anos de idade.
comandava um navio na esquadra de Matias de Albuquerque, que ocupava, então, o cargo de capitão-mordo mar. Num
dos combates travados pela esquadra
A. Furtado apresou uma galeota; no regresso da operação. o vicc!-rei. O. Francisco de Mascarenhas, concedeu-lhe , por
disti nção a presa feita.

Naquele mesmo ano foi -lhe confiado
o comando de dez barcos; desempenhou
cabalmente a missão cometida, tendo
apresado uma nau de Meca. Ainda no
mesmo ano voltou ao Malabar comandando uma nau na esquadra do capitão·mor do mar , Matias de Albuquerque .
Com cinco navios que então lhe foram
confiados , conseguiu orentrar» no rio do
Cunhale.
Em 1582 socorreu eficazmente a fortaleza de Barrelor com uma força de quatro navios.
Em 1583 , perto de atingir o termo da
sua comissão de serv~ÇO. de 7 anos , ini·
ciada como soldado, atingira o posto de
capitão. comandando outros capitães.
Em 1591 chegou li! índia o vire-rei nomeado, Matias de Albuquerque. As suas
preocupações com a série de desastres militares eram extremas. Assim , entrega a
André Furtado de Mendóça o comando
de uma armada de vinte fustas, na tentativa de remediara crltieasituaç6odo Estado
da Jndia .
E o .,Grande Capitão,. conseguiu , de
imediato, salvar a fortaleza de Columbo,
prestes a perder-se; no mar, desbaratou a
frot a do Cutimusa. Operadas aquelas
missões , foi dado a André Furtado o comando de uma frota com a qual realizou
a sua bri lhante campanha do Jafanapatão.
No ano de 1599saiu André Furtado de
Goa com uma armada de 2 galés, 22 fustas, 5 manchuas e 5 periches. Veio ainda
a receber como reforço a armada de
O. Francisco de Noronha; foi-lhe dada a
missão de abater o grande e ameaçador
poder naval do Cunhale.
Logo no infciode lbllO André Furtado
de Mendóça concluiu brilhantemente a
_empresa do Cunhale.. , desba ratando as
suas forças e ap risionando o próprio Cunhale. Na qualidade de capitão-mor de
Malaca e nesse mesmo ano de 1600, resistiu heroicamente ao cerco que os holandeses, apoiados por uma poderosa esquadra do comando de Comélio Metelieff e
com a ajuda dos naturais, haviam posto a
Malaca. Não obstante o reduzido efectivo
combatente àos porfugueses e os escassos
recursos materiais, a sua desesperada resistência obrigou os holandeses a levantar
ocerco, sofrendo pesadas perdas.
No ano de 1602 o rei confere·lhe o
posto atrás mencionado de capitão-mor e
general dos Mares do Sul. Nesse mesmo
a!l0 recebe a missão de socorrer a fortaleza de Ambofno pelo mar, missão que
cumpre de brilhante maneira.
A epopeia _escrita,. por este ... Português de Oiro.. foi extremamente desva necida pelo tempo. O seu prestigio era tanto
que o rei o chamou a Lisboa, em 1609,
_oaraoconhecer...
Os cronistas seus coevos ente ndiam
que te r mantido ou recuperado aquilo
que o Grande Albuquerque conseguira

era mais dificil e de maior proveito para
oreino.
Diogo do Couto , guarda-mor da Torre do Tombo da Índia e afamado cronista,
na «Fala .. que proferiu cm nome da Câmara de Goa para dar as boas-vindas ao
novo governador da índia , André Furtado, em 1609, .. Fala.. que constituiu um famoso e ainda hoje celebrado discurso, dizia, a terminar:
(... ) Já nâo lemos que recear estes rebeldes (os Holandeses, Prolestantes) porque, pela India, vós lhes fostes duríssimo
castigo, o vosso nome os assombra e mais
temido lhes é aos ouvidos que o grande estrondo de todas as bombardas do Mundo;
por isso, Senhor, prossegui contra eles
com o vosso ânimo valoroso eo/hai (... )
Outro cronista escreveu sobre o
..Grande Capitão .. :
Tal foi André Furtado de Mendóça:
em qualidade de sangue, a primeira da sua
Pátria,- em lances de Valor, do primeiro do
Mundo; em prémios devidos à Virtude insigne, o habitual em Portugal.
Em 1558 saiu de Lisboa a .. Armada
Felicíssima .. (que veio a ser conhecida
pela «Invencível Annada.. ) sob o comando do duque de Medina-Sid6nia. Entre
personalidades gradas do comando inclufa-se nos primeiros lugares o português
Ant6nio Furtado de Mend6ça, comandante da esquadra de patachos (eram 19
patachos, com tonelagem compreendida
entre as 70t e as l00t) (8).
Em 1657 embarcou para a índia como
general-dos-galeões do mar o futuro I ."
conde do Lãvradio, Luiz de Mend6ça
Furtado de Albuquerque. Foi quatro vezes à Índia. No ano da sua primeira chegada , marchou contra o HidaJcão com a Infantaria dos Fortes. Em 1658 travou renhidos combates navais com os holandeses. Em 1671 foi nomeado vice-rei da índia, cujo governo teve até 1677. No regresso ao reino, numa arribada ao Rio de
Janeiro da esquadra que comandava, ali
fa leceu. Tão distinto marinheiro servira
com distinção na Guerra da Restauração,
no Alentejo; e ra filho de Pedro de Mend6ça , um dos mais influentes conjurados
de 1640.
Jorge Furtado de Mend6ça, que foi
mestre-de-campo no Algarve , era no final
do século XVII almirante-da-Armada da
Junta de Comércio.

r}

SÉCULO

xvm

Lopo Furtado de Mend6ça(~ , filho
do antecedente , possufa diversos tftulos,

--e)
Manuel Faria e Sousa. «Ásia Por/u guesa".

(8) Manuscrito 51.V.23. p . 128 - BibliOle·
ca Nacional da Ajuda.
(") Sobre Lopo Furlado de Mendóça lIer
artigo publicado na contracapa do nosso n. ~ 94f
IAgostode79.

AlmIrante dD ArmodD Real Lopo Furtlldo de
Mend6ço (óleo de Domingos Vieira, Museu
Nacional de ArteAnliga).

alguns deles relacionados com a sua carreira de marinheiro: comendador de Loulé. capitão das Guardas Reais, marechal-de-camoo, conselheiro d~8.uerrª. conde
do Rio Grande, grande de Portugal, coronel do Regimento de Marinha e vice-almirante.
Foi um ilustre marinheiro. Nasceu em
1661 ; combateu, muito jovem , em Mazagão; em 1704 combateu contra a Espanha , guerra em que alcançou o posto de
marechal-de-campo, ainda que já fosse
aI mirante-da-Armada.
Em 1716 comandou uma esquadra
que foi ao Mediterrâneo combater os turcos ... que não foram avistados.
Voltou em 1717 ao Mediterrâneo ,
onde colheu os louros na batalha de Matapão. Nesta batalha serviu-lhe de capitãnia a belíssima nau «Nossa Senhora da
Conceição»; o segundo comandante da
armada, conde de São Vicente, tinha
como nau-almirante a poderosa «Nossa
Senhora do Pilar..; outras naus: ..Senhora
da Assunção .. , «Senhora das Necessidades .. , .. Rainha dos Anjos» , comandada
pelo infante D. Francisco, ..São Lourenço .. e «Santa Rosa ... Eram cerca de 500
canhões!
Apesar da superioridade e excelência
da armada portuguesa sobre as demais da
coligação, o papa Clemente XI emitiu um
Breve pelo qual entregava o comando da
coligação ao tenente-general da Annada
de França, De Bellefontaine, o qual se
apressou a entregar, pessoalmente, ao almirante português uma cópia daquele
Breve.
Com excepção da portuguesa, todas
as outras arrriadas se apressaram a retirar
para acosta ao avistarem os turcos.
Atentando nisso, o almirante francês,
cioso da glória que esperava os portugueses, enviou um delegado seu para bordo

da capitânia portuguesa com a missão de
fazer retirar a armadà portuguesa. Aquele delegado, ao aperceber-se de que o almirante português se não mostrava disposto a obedecer a tal disparate, lembrou
ao conde do Rio Grande que o Breve Papai o obrigava a estrita obediência.
Foi então que Lopo Furtado de Mend6ça se lembrou de ter metido ao bolso a
cópia do Breve, recebida das mãos de
Bellefontaine; retirou-a do bolso, amachucou-a em bola, meteu-a na boca de um
canhão de bronze, mandou levantar o sinai de fogo e exclamou para o francês, estarrecido: Vd dizer ao Bailio De Bel/etontaine que mandei o Breve do Papa aos
Turcos pela boca dos meus canhões!
Passada uma hora de combate a armada turca fora posta em fuga! Os portugueses haviam ganho, sozinhos, a batalha do
cabo de Matapão.
O conde do Rio Grande faleceu em
1730.
No Museu Militar de Lisboa encontram-se expostos dois quadros que se referem à expedição de 1717 equeostentam
as seguintes legendas:
No primeiro dos quadros: Embarque
e partida da Esquadra enviada por
D.João V, comandada pelo Conde do Rio
Grande.
No segundo: Abandonado pelas Esquadras Cristás, combate contra 54 velas
turcas.
Mário de Mend6ç(l Frazão,
coronel de Infanlarw

N. do A. - Com esta nota pretendo concorrer para o termo da persistente confusão entre Mend6ça e Mendonça, tomados como ape·
lidos familiares .
Admitindo como certo ter havido uma só
origem para as duas designações em apreço na
sua entrada na genealogia portugue!!, por
meados do século XIII, reitero a declaração
inicial de Que no presente artigo apenas reJeri
elementos pertencentes à famma Mendóça ,
comprovadamente, famnia que desde o citado
século adoptou a grafia que mais próxima pronúncia tem do topónimo Mendoz.a (Biscaia).
Muitas publicações, como por eiltemplo:
. Os Duques de Portugal no stculo XIX,.; «Dicionário Histórico" (1753) , de O. Joseph de
Miravel y Casadevante : «Grande Enciclopédia
Portuguesa e Brasileira.. ; .. Memória Histórica
e Genealógica dos Grandes de Portugal»
(l7SS) ; "Nobiliário de D. Pedro,.; «Dicionário
Universal Ilustrado.. : ~ Armorial Lusitano,.
(Nobrez.ade Portugal e Brasil) e .. Enciclopédia
Portuguesa Ilustrada - Dicionário Universal,., da qual transcrevo o artigo que segue,
abundam no esclarecimento presente:
MENDÓÇAS - A familia dos Mendóços
j dos mais antigos e mais ilUSlres pela 5ua ori·
gemo dos mais aUfenlicamente C!ilabelecidos no
nobiliarquia portuguesa. que a recebeu da C!ipanhola.
OrilUlda da Galiza (sic) como os Haras,
que levam o suo prosápia a/j aos fins do sjcu/o
VI da /'lassa era, com Fernando, dC!icendente de
um oulro Femantio, Rjgulo do Maya, lem em
Portugal dois ramos principais dos quais, um,
o de Vale dos Reis, conta dC!ide C!iSf! Fernando
alj aos nossos dios, aos netos do I." Duq~
Ú)uU (escrito em finais do sh:u/o XI X) uma sr-

tk .
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quInciD ÍllinUrrup/4 tU mais dt 4() Ilroroo, qut
u su«dtram dt 1'Oi a filho por varonia, circum14ncia rara qUt nos não It mbramos dt oUlrafamflia qut cubrtJ um u lJIMiO tU JJf)() alWS u m
qutbradt varonia.
(. .. ) Ft mando Funado, sllimo ntlo do Vil
Stnlwr t Condt SolHrano da Biscaia, paswu II
POl1Uga/ fi(} slquilO da sua part nlt a Rainha

D. Beatril (ou Brltu ) , dele provimw os Men·
d6çasdt Va/tdt Rt is tot do ArcodeSanlo An·

"',. (... ) O

apelido Mendoza, t.Jpanhof, corrompeu-se em Ponugal dando Mt!ndoru;a, t!mboro haja quem ust! na fo rma primiliva, como
os Condes de Valt! dt Rt is e st IU Ramos - Mtnd6ço .

CONHEÇA A SUA MARINHA

Centro Social do Alfeite:
ahonra de ser pioneiro
UMA PEQUENA SEMENTE
al como o grão de mostarda, uma pequena semen·
te que lançada à terra desabrocha e cresce toman·
do--se árvore capaz de as aves do céu nela virem
fazer os seus ninhos, assim o Centro Social do Alfeite
(eSA). Este nome não lhe foi dado no .. baptismo-. Ao
nascer, em 1957, recebeu ele o nome de Centro Social
Médico e Educativo do Alfeite sendo apadrinhado pelo
então ministro da Marinha, almirante Américo Thomaz,
e tendo o .. bebé .. sido apresentado à sociedade pelos
.. carolas .. contra·almirante Castela, capelão Cabeçadas
edr. Hortêncio da Fonseca, alguns dos muitos que se in·
teressaram pela dinamização da instituição s6cio·carita·
tiva fundada em 1949 e designada por Acção Social da
Armada (ASA). Para ela contribulram, voluntariamente,
um bom grupo de militares da Armada e funcionários ci·
vis do então Ministério da Marinha, descontando mensal·
mente uma quota, tal como acontece hoje com os Servi·
ços Sociais das Forças Armadas. Com uma diferença
apenas, diferença, contudo, que revela o verdadeiro aitrufsmo e o autêntico sentido, de inter·ajuda que anima·
va os homens fundadores da ASA. A quota de então era
voluntária, a de agora é obrigatória.
Pode assim dizer-se que foi o primeiro passo para os
futuros Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA) e
da Assistência na Doença aos Militares da Armada

T

(ADMA).
Mas recuemos um pouco no tempo para localizar, na
história, as origens do Centro Social do Alfeite.
Após a Primeira Grande Guerra Mundial impOs·se a
necessidade da construção do novo Arsenal da Marinha.
A ~ata do Alfeite foi escolhida para tal. E para apoiar os
filhos dos operários que ai trabalhavam foi também construlda uma escola primária, junto ao antigo Bairro Residencial dos Oficiais.
Data a sua contrução de 1926, sendo então dotada
de um professor e subsidiada, durante um ano, pela Jun·
ta Autónoma do Novo Arsenal da Marinha, passando, no
ano seguinte, a depender da Direcção--Geral do Ensino
Primário e Normal pelo Decreto n.014 584, de 17 de Novembro desse mesmo ano.
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Porém, alguns anos mais tarde, precisamente em
1934, devido ao crescente número de alunos, subiu a Es·
cola do Alfeite à categoria de Núcleo Escolar do Alfeite,
com dois lugares de professor, sendo o referido Núcleo
integrado no concelho de Almada.
Em 1957, como já aludimos, foi criado o Centro 50·
cial Médico e Educativo do Alfeite e, logicamente, foi o
referido Núcleo Escolar integrado no recém-criado Cen·
troo Dois anos mais tarde, por força do Decreto-Lei
n.042 072, é a ASA absorvida e integrada nos SSFA e
o CSA fica a depender do Ministério da Defesa Nacional
com o consequente alargamento dos seus serviços aos
três ramos das Forças Armadas.

UMA ÁRVORE FRONOOSA
Como é sabido, perto da área do Alfeite concentra·se
uma densa população de militares e famllias abrangen·
do, em especial, as zonas do Laranjeiro, Feijó, Cova da
Piedade, Corroios e Miratejo. Dar a natural e justificável
afluência dos beneficiários dos SSFA solicitando os ser·
viços do CSA. A fim de dar satisfação a essas solicita·
ç6es tornou·se imperiosa a construção de novos edifl·
cios que, por sua vez, servissem de incremento às mais
variadas actividades sociais, aumentando também as
capacidades do jardim de infância, cantina e posto mé·
dico.
E assim , do pequeno grão de semente lançado em
1957, o CSA é hoje uma árvore gigantesca e frondosa
que está para florescer e daros seus frutos.
Num enorme complexo de nove ediflcios, ocupando
uma boa área da mata do Alfeite, funcionam cinco grandes sectores, a saber: Serviços de Educação, Serviços
de Assistência Social, Serviços Médico-Sanitários, Ser~
viços de Apoio e SelViços Administrativos. Neste vasto
mundo movimentam·se cerca de setecentas crianças,
onze educadoras de infância, vinte e uma professoras
primárias, um psicólogo, uma médica escolar, três assistentes sociais, oito médicos, um enfermeiro, três cozinheiros, dois porteiros, bem como diversos vigilantes e
pessoal administrativo.

A juntar a toda esta diversificada população há ainda
algum pessoal militar - quatro oficiais, dez sargentos e
vinte praças.

A ORGANIZAÇÃO
Mas tudo está devidamente regulamentado e o pessoal enquadra-se justamente no seu campo de acção.
Da Direcção, que tem a apoiá-Ia uma secretaria própria,
emana, através de um Conselho Educacional e de um
Conselho Administrativo, toda a orientação do Centro
quer no que diz respeito aos Serviços, quer no que toca
aos Órgãos de Apoio Social. Aqueles, os Serviços, distribuem-se em Serviços de Educação, Pessoal, Alimentação, Domésticos, Manutenção e Transportes. Estes, os
Órgãos de Apoio Social, englobam a Acção Social, Posto
Médico, Escolas Primárias, Creche, Jardim de Infãncia
e Actividades nos Tempos livres.
Em Junho, mês quente deste último Verão, pude visitar com relativa calma todos estes vários sectores do
CSA e aperceber-me, com grande surpresa, daquela
grandiosa obra que, no seu começo, no seu crescimento
e na sua pujança actual teve e tem o cunho da nossa Armada, a qual deve sentir-se ufana por tar obra. Com justificada razão eu vi estampada uma jovial alegria no rosto
do seu actual director, o capitão-de-mar-e-guerra EMQ
Guerreiro Amorim, que durante dois dias me acompanhou na visita ao Centro e me deu impressão de viver
única e exclusivamente para ele, como se da .. menina
dos seus olhos» se tratasse. Aliás, o mesmo ar embevecido encontrei no contra-almirante AN Carlos de Oliveira,
grande obreiro daquele empreendimento, actual representante da Marinha nos SSFA, e que quis associar-se
também aos oportunos esclarecimentos por mim recebidos no seu primeiro dia de visita.
Vieram à baila mil e um acontecimentos, mil e um episódios. Falou-se da saudosa professora D.Arminda, dos

primeiros tempos do Centro, enfim , das primeiras dificuldades e dos primeiros êxitos.
Mas, mais do que falar, o melhor era ver. Sim , ver. E
eis-me então embrenhado na vida do Centro. Eis-me a
falar com a D. Delfina que ali trabalha há 34 anos, eis-me,
logo depois, dialogando com a D. Maria de Lurdes, a chefe do Jardim de Infância, e que ali está também há 20
anos. Não tem filhos, diz-me, mas as crianças do Centro,
a quem dedica todo o amor e afecto, são os .. seus .. filhos. Acrescenta ainda, com ar prazenteiro, que um dos
médicos do Centro já foi seu aluno.
A seguir, encontro a D. Maria Helena Sá Portes, ali
prestando serviço também há 15 anos. E logo após proporciona-se o diálogo com a D. Zélia, a mais nova das
professoras e a que há menos tempo ali permanece, há
quatro anos.
Mas, uma coisa me é dado verificar, quer na opinião
das mais antigas, quer na opinião das mais modernas,
ali, no CSA, trabalha-se com gosto, com dedicaçâo, com
alegria. E esse gosto, essa dedicação, essa alegria, manifestam-se a cada passo. É no brio, no asseio, no arranjo das salas de aula; é no trato e na deferência para com
a criança que ali é .. rei e senhor»; é nos contactos, nos
relacionamentos de superiores e inferiores, em tudo, no
mais pequeno pormenor, no mais estreito recanto se
descortina um ambiente próprio, característico, singular,
direi mesmo único.
Se a minha pouca perspicácia disso se não apercebesse, o que não creio, ficaria, no entanto, elucidado
quando durante o almoço que ai tomei, num simples refeitório comum , deparei com uma cena de verdadeiro sabor bfblico. As crianças, ao passarem pela mesa do director, a mesma que eu ocupava, saudavam-no efusivamente, bem como aos outros oficiais e convivas. O mesmo acontecia durante o recreio. Vi-me, juntamente com
o director, por mais de uma vez, envolvido pela simpatia
das crianças que, em avalanche , nos rodeavam . Lem-

15

t

brei-me das palavras de Cristo: deixai vir a mim as crian-

A ALEGRIA DE SERVIR

cinhas porque delas éo Reinado Céu.
Ninguém ali as afasta, ninguém ali as molesta. Bem
ao contrário, elas são as melhores flores daquele autêntico jardim que é o Centro Social do Alfeite. Deambulando
daqui para ali, de uma para outra sala, deparei, a determinado passo, com uma cara minha conhecida: era o
sargento Monteiro. Falámos dos tempos do Niassa, de
Metangula, de coisas que sabe bem recordar. Depois
quis mostrar-me o ginásio onde ele dá aulas de preparação flsica. E mais... muito mais, quis fazer-me uma demonstração de bailado. Meia dúzia de crianças e ei-Ias,
na minha frente, ao som de explêndida música, em deliciosa e ritmada expressão corporal que quase me fizeram lembrar conceituados grupos de ballet. Dei um abraço de felicitações ao amigo Monteiro e continuei, despreocupado, a minha visita. Falo com a D.Josezinha
Santos. Ouço-lhe, atentamente, o relato da sua acção
psicológica junto dos alunos, o proce~ de trabalhar em
grupo, as visitas de estudo, enfim, o desbobinar de prazeres que se colhem quando hã dedicação e interesse .
Junlo de D. Fátima Oliveira fazia-se desenho, o chamado desenho surpresa, onde era posta em evidência a
capacidade criadora das pequenas artistas. Depois,
para terminar um dia em cheio, dei um salto às ATL's (Actividades nos Tempos Livres) onde se ocupam utilmente
mais de uma cenlena de crianças, em diversas salas ou
.. atliers .. como algumas professoras designavam . Artes
plásticas, modelagem , pintura, arte dramática, trapalhadas, jogos de mesa, recortes, colagens, eram algumas
das ocupações sabiamente orientadas pelas vigilantes,
em número de onze, sob a responsabilidade da D. Maria
da Glória Aloigi que, além da dedicação, afirma ser necessária muito .. carolice .. para orientar os tempos livres.
Só assim se conseguiu transformar anteriores salas
de estudo, onde não se estudava mas se passava tempo
enfadonho, em verdadeiros centros de aprendizagem e
interesse.
Aliás, a mesma opinião era referida pela D. Paula
Henriques na ocasião da visita à biblioteca do CSA As
crianças não estão aqui a olhar umas para as outras, disse ela, sentem-se felizes e desembaraçam-se na leitura
e ná consulta de livros.
Enfim, uma verdadeira comunidade viva onde nem
sequer falta, para mais a animar e alegrar, a educação
musical a cargo do major Teixeira e dos sargentos-mar
Rego e Pleno. Numa palavra, um Centro Social impar,
que para além de ser pioneiro adentro das Forças Armadas constitui também , nesse campo, um verdadeiro modelo.
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Digo-o em abono da lieri:lade: raro tenho encontrado
organismo ou serviço onde a dedicação do pessoal à
causa abraçada fosse tão evidente como no CSA.
Isto é um mundo onde dA gosto viver, dizia-me um velho amigo dos tempos do Ultramar, o comandante Pardal , e que lá encontrei esfusiante de alegria. Mas impressionou-me, digo bem. impressionou-me a ternura, o carinho, o desvelo com que o director, o eng. Amorim, se
referiu ao Centro. Comparei-o ao dr. Bissaia Barreto, o
grande homem de Coimbra que àquela cidade e sua
gente dedicou a vida, com especial incidência e attruismo pela criança a quem ergueu o conhecido e encantador .. Portugal dos Pequeninos-o Vim enriquecido com o
testemunho de um homem que numa devoção permanente e constante serve o .. seu mundo .. , o .. seu mundo
dos pequeninos ...
Bem podia o tempo não lhe sobrar, pois que o director
do CSA é também o dele9a~0 dos SSFA para o distrito
de Setúbal e que tem à .s ua respons~bilidade 9 mil agregados familiares afectos a 35 unidades de Marinha, 5 do
Exército e 1 da Força Aérea.
Contudo, o eng . Amorim vive com tal intensidade os
problemas do Cenlro que a eles se dedica num total sacerdócio.
Estava prestes a despedir-me quando ao meu lado
passa uma viatura com crianças deficientes. Dizem-me
que constitui uma .. tarefa especial» o transporte de 12
crianças diminufdas residentes nos concelhos de Almada e do Seixal para COI~Qios de reeducação em Lisboa.
Nem esse aspecto do CSA descurou.
Mais uma nota a registar a grandeza e a nobreza da
missão que ali se vive.
Parti com toda a convicção de que o Mundo ainda
não é tão mau como parece .
Há atitudes muito elevadas, muito dignas, muito humanas.
Uma delas ai está, bem junto à Base Naval de Lísboa,
mais propriamente, no Alfeite, a seguir ao portão por todos conhecido como .. Portão Verde».
Ali, um mundo diferente, um mundo grandioso, um
mundo em que o homem sente orgulho de ser homem
e perante o qual se rende em admIração.

DelmarBarreiros,

capelão graduado em cap. -trago

(Fofos ~ RA .. - Rui Salta)
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Pillement
uem visitar o sumptuoso Palácio Nacional da
Ajuda depara, em uma das suas muitas salas. com
um con junto de cadeiras, cujos encostos estão
decorados com pinturas a óleo representando marinhas.
Além da sua beleza, estas peças de mobiliário possuem o particular interesse de terem guarnecido os aposentos reais da nau «Rainha de Portugal» em que D. Marial e o príncipe regente D.João seguiram para o Brasil.
São 14 as marinhas e o seu autor é Jean Pillement
(1728-1803), um famoso artista de nacionalidade francesa
que foi pintor do rei da Polónia, de Maria Antonieta, trabalhou como desenhador na célebre manufactura de tapeçarias Gobelins e que além disto foi também viajante
incansável por terras de Inglaterra . da Alemanha e de
Portugal. No nosso país esteve três vezes: entre 1766 e
1797, segundo aopinião de Vilkmar Machado.
Em Portugal, Pillement deixou um património considerável que se encontra em museus e colecções particulares, constituído por obras a óleo, pastel , guache e aguarela.
É curioso referir um anúncio publicado na «Gazeta de
Lisboa» de 28 de Novembro de 1786, que levou alguns
biógrafos do pintor a admitir que este deixou o nosso país
naquele ano. De facto lê-se no anúncio que PilIement está
de abalada e, por isso, achando-se com alguns prémios
pertencentes à sua lotaria de pinturas feita em 15 de Agosto
deste ano, os quais não foram reclamados, adverte que na
casa da Praça dos Comerciantes, em poder de Thomaz
Wardington, se acha a relação impressa, para que verificando-se a quem pertencer qual dos referidos prémios, lhe
possa ser entregue imediatamente. Pedro Vitorino, num
pequeno folheto sobre o pintor, reproduz um bilhete
da referida lotaria, onde se verifica que o seu custo era
6400 réis o que constituía uma quantia elevada para a
época(').
Merece a pena deter-nos um pouco defronte das marinhas que viajaram com o futuro D.JoãoVI, para.apreciarmos a excepcional beleza que o pintor lhes soube imprimir, o que aliás é caracteristica de toda a sua obra. Pillement distinguiu-se fundamentalmente na paisagem, sabendo imprimir ao traço uma finura, um detalhe e um colorido que dão enorme vigor às obras que dele conhecemos. Foi já considerado o maior paisagista do seéulo
XVIII , e nas marinhas há quem o coloque ao nível de Vernet , esse notável pintor dos portos de França, cujos quadros embelezam as salas do Museu de Marinha de Paris.
Quando o lhamos para estes belos documentos que
Pil1ement nos deixou , não identificamos os lugares - algures no Tejo - que lhe serviram de modelo. Mas deliciamo-nos com a profusão de navios que enchem o porto e
que constituiu um notável espectáculo que merece a pena

Q

,

(0) Na foi/a de melhor, recorremos d " His/ória de Ponu.gal~, de Oli·
yeira Marques. Faundo a m~dia dos preços do auite, trigo earroz, 64()()
r~is de 1786 correspondem a cerca de 9(){)()$OOa"uais. No entanlO, se formos para o padráo ouro o bilhe/e da lo/aria cUJlOria hoje mais do que
/rtsdeunasdecontos.

Uma das cadeiras de Piflement, conhecidas por este nome por serem de·
coradas com marinhas daquele pintor. Tanto estas como o canapi, que
tambt m reproduzimos, guarneceram os aposentos reais da nau «Rainha
de Portugal», em que D. Maria I e o prlncifH! regente D. João seguiram
para o 8rruil. Actua/men/e pertencem ao Palácio Nacional da Ajuda
(falo de Reinaldo Carvalho) .

Canapi para quatro pessoas, decorado com oU/ras tantas marinhas de
Pilfement. Observar que os encostos individuais eSldo separados por uma
6ncora (falO de Reinado Carvalho).

admirar. A nau que chega e as pessoas em terra que ansiosamente esperam o pai, o filho ou o marido há longos anos
ausentes; a galeota que deixa o barracão onde estava
guardada e é agora posta na água arrastada pelos tripulantes; a rede que se lança na habitual faina de pesca; um
bote que varado em terra é cuidadosamente reparado:
Mas, além de tudo, é o vaivém das pequenãs embarcações
que se cruzam defronte dos nossos olhos, exibindo as tão
bem lançadas velas de bastardo que, infelizmente , já de·
sapareceram dos nossos rios.
Por tudo isto , aconselhamos o leitor que gosta de barcos ou de pintura, a ir admirar as famosas cadeiras de Pillement, que se e ncontram no Palácio da Ajuda , a cuja direcção agradecemos as facilidades concedidas, que permitiram ao autor escrever este pequeno apontamento
e a Reinaldo Carvalho fazer as fotografias que apresentamos.
A. ESlácio dos Reis,
cap.-rn.-g.
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Agrande catástrofe di
Invencível Armada foi a mais grandiosa esquadra
da Idade Moderna , organizada em princípios de
1588, por Filipe II de Espanha e I de Portugal, com_
o fim' de realizar o bloqueio da Grã-Bretanha e
Irlanda.
Na tomada desta decisão pesaram no espírito do mo·
narca as seguintes razões: .

A

-

-

-

-

-

Protesto contra o suplício de Maria Stuart,
rainha da Escócia, mandada executar em 8 de
Fevereiro de 1587 pela rainha Isabel I de Inglaterra ;
Conveniência de liquidar a permanente ameaça da herética religião inglesa , conlra o mundo
católico;
Necessidade de barrar o desenvolvimento do
comércio britânico, impedindo novos ataques
dos seus corsários Drake e Hawkins, às possessões ultramarinas da Espanha e de Portugal;
Extinção do foco de portugueses rebeldes que ,
com D. António Prior do Crato, viviam na
Grã-Bretanha , abrigados à sombra da respectiva corte;
Demasiada ambição do monarca espanhol,
que sonhava en.s;randecer e aumentar o prestígio da Casa de Austria , à qual estava ligado por
parentesco familiar.

Todavia , a causa próxima que levou Filipe II a atacar
os ingleses foi o facto de a rainha Isabel ter ordenado que
uma esquadra de vinte e cinco navios , comandada pelo
célebre corsário Drake, (osse à América incendiar e pilhar algumas cidades espanholas, o que provocou a cólera
da nobreza espanhola.
A Espanlia dispunha , na altura , de um notável marinheiro e chefe incontestado, o marquês de Santa Cruz,
D. Álvaro de Bazan , o qual foi nomeado para organizar
uma frota para dar um golpe decisivo na Marinha da
Grã-Bretanha.
Foi com satisfação que D. Álvaro esboçou o anteprojecto para a realização da expedição , prevendo como objectivo principal conduzir para o sul de Inglaterra todas
as forças navais que estavam a manter o bloqueio ao largo
das costas holandesas.
Outrossim pensou em transportar para o mar do Norte as tropas comandadas por Alexandre Farnésio, duque
de Parma, a fim de invadirem as Ilhas Britânicas. Neste
sentido, o duque recebeu ordens para construir grande
número 'de embarcações de fundo chato, como sendo as
mais apropriadas para o desembarque dos seus soldados.
Em Março de 1586 o marquês de Santa Cruz contava
com vinte fragatas, vinte navios de menor porte , duzentas
embarcações de fundo chato, cento e cinquenta embarcações à vela, quarenta galeras e seis galeaças , além de
provisões para 100000 homens.
PreVia-se que todos os países da Europa ligados à
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lsobttll dt Inglattrra, qut! tm 27 dt Dtztmbrodt 1587 rt únt um corutlho
dt gutrra t prtpara a dtft50 dO!i cos/o!i da Crã-Brt/anha. Â dirtila da
sobtrana, podt observar-se um qundro com a formaÇllO da Invenc(vtl
Armada; ii t squt!rda, pouco leg(vtl. outro quadro com aqut la armada
dts/roçada. (QWldro da Abad;ade Wobum) .

Espan ha, entre os quais se contava Portugal, viessem a
comparticipar no financiamento da operação.
Mas Filipe II, ao saber que o plano previsto pelo marquês era demasiadamente dispendioso , ordenou que as
forças nele incluídas sofressem uma apreciável redução.
Estabeleceu-se assim , como base de partida, cento e
trinta navios de todas as categorias, guarnecidos por
30656 marinheiros, apoiando 60000 homens de infantaria
e cavalaria.
Entretanto morre o marquês de Santa Cruz, o que
representou um rude golpe para a Espanha, havendo
necessidade de o substituir com brevidade.
O monarca espanhol não foi feliz na escolha quando
nomeou D. Alonso Pérez de Gusmán, duque de Medina-Sidónia, que não era almirante ou general , mas somente
um aristocrata sem quaisquer qualidades militares.
Toda a gente se admirou e não menos o próprio duque
que . no dia em que assumiu o cargo. dirigiu uma carta a
Filipe II , nos seguintes termos :
- A minha saúde dá-se- mal com o mar, e nas raras ocasiões em que subi r. bordo de um navio tive ocasião de verificar que me sentia indisposto. A frota é enorme e a empresa muito importante pelo que seria mau confiar a sua responsabilidade a uma pessoa que não tem qualquer experiência de guerra ou combate naval. Não tenho nem conhecimentos, nem saúde. nem fortuna necessários. Se eu tomasse o comando da Armada, assim, sem ter um mínimo
de conhecimentos, nem saber avaliar a frota, nem as pessoas que a compõem, nem o seu objectivo, nem a Inglaterra, ser-me-ia preciso, bruscamente, e sem preparação, entrar numa nova carreira. Compreendeis pois, Alteza, que
as minhas razões para declinar esta honra são tão fortes e
,tão convincentes, no próprio interesse de sua majestade,

ainvencível Armada
que não posso empreender uma larefa cujo objeclivo não

conseguiria atingir (... ).
Mas O rei persistiu na sua decisão e D. Alooso veio
para Lisboa, onde se reuniu à frota.
Em Inglaterra , a rainha Isabel I, já reunira um conse·
lho de guerra e preparara a defesa das costas inglesas, tendo chamado à corte o famoso corsário Drake e nomeado
comandante-chefe das suas esquadras o almirante Carlos,
Lord Howard e barão Effingham.

'"
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Os seus meios navais eram muito inferiores aos do adversário, pois constavam apenas de cento e setenta
embarcações de menor tonelagem , com seis mil soldados
abordo.
Na manhã de 4 de Maio de 1588 os navios da Invencível Armada começaram a descer lentamente o Tejo, mas,
como o tempo estava incerto , fundearam ao largo de Belém , onde esperaram catorze dias, antes de se fazerem ao
mar.
Da frota vieram, afinal, a fazer parte mais de duzentos
navios e um exército superior a 60000 homens. As bocas
de fogo ultrapassavam os dois milhares e meio. Dela faziam parte as galeras portuguesas «Capitana», «Princesa_, «Diana_ e «Bazana», com 888 remadores, sob o c0mando de D. Diego Medrano , além de quatro galeaças de
Nápoles, comandadas por D. Hugo de Moncada , tendo
estas 4200 remadores.
À fre nte das forças de desembarque encontrava-se o
conhecido Bobadilla, guerreiro notável , principalmente
pela b~talha naval de Vila Franca do Campo, nos Açores,
onde lutou contra as forças de D. Antón io Prior do C rato.
Em 12 de Julho D. Alonso mandou suspender do porto da Corunha, onde se refugiara devido ao mau tempo ,
que entretanto tinha voltado. Beneficiou, à largada, de
uma brisa de Sueste que levou a armada para perto da costa inglesa , mas a 16 do mesmo mês a calmaria era total,
enquanto uma bruma espessa cobria omar.
À calmaria sucedeu bruscamente a tempestade.
D. Alonso, que já vinha doente, piorou e teve dificuldade
em suportar o balanço.
Verificou-se então que haviam desaparecido quarenta
unidades, algumas das quais foram posteriormente encontradas ao largo do cabo Lizard, faltando apenas
quatro galeras.
Antes de contactar o inimigo tiveram os navios da expedição de se enfrentar com outros problemas resultantes, na sua maioria, dos danos materiais que os corsários
holandeses lhes provocaram , impedindo-lhes o avanço.
Após combates esporádicos durante uma semana, ao
largo de POrtsmouth eda ilha de Wight , o almirante Effigham decidiu fazer fogo contra as velas do inimigo , chegando a investir com algumas embarcações carregadas de
combustfvel inOamado. Grande tempestade surgiu inesperadamente de 6 para 7 de Agosto, açoitando com vigor
os navios de ambas as partes. Os ingleses evitaram a
abordagem e tentaram manter-se à distância, para evitar

Porm~nordo go/tdo tsponhol •
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a derrota iminente, tendo em conta o desnível das forças
beligerantes.
Nesta luta confrontaram-se duas concepções totalmente diferentes. De um lado, a esquadra espanhola com
um poder de fogo muito superior, mas conduzida por um
homem que nada sabia do mar; do o utro, navios manobrados por marinheiros experientes, que sabiam o que
estavam a fazer, apesa r de constituírem uma frota muito
heterogénea.
Howard, astuto, enganou Pérez e colocou, entre a sua
armada e a terra, uma força de pequena importância e
que facilmente seria derrotada, mas na realidade o almirante inglês conseguiu fixar o centro da formação inimiga
enquanto o grosso das suas forças, passando ao largo, atacava os espanhóis pela retaguarda .
Entretanto o almirante inglês Drake, tendo sob o seu
comando uma notilha de navios ligeiros, aproveitando a
pouca visibilidade nocturna, devido ao mau tempo, atacou a lnvendvel Armada, lançando-Ihe oito brulotes que
incendiaram alguns dos seus melhores navios.
Os atacantes britânicos usando como táctica uma navegação apressada, levaram os espanhóis a uma verdadeira catástrofe por terem tido a veleidade de os perseguir
desconhecendo a zona de baixios e acabando por serem
impelidos para cima deles. Dos perseguidores somente
regressariam a Espanha 54 embarcações que fundearam
na Biscaia, tendo o duque de Medina-Sidónia feito a sua
apresentação a Filipe II para lhe anunciar as elevadas
perdas e a derrota .
Assim se traduziram em pesada ruína os sonhos do
monarca espanhol, resultando também um gravíssimo desaíre para Portugal.
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Batalha tru~ada, em 7 de Agoslo de 1588. nacoS/a de Colai$, f.'fUre as armadas espanhola e inglesa, segundo quadro comemp{)TQneo exi$leme no MU$eu
Marítimo, emGrrenwich.

Desta forma a Inglaterra aumentou de importância
como potência marítima e europeia, abrindo·se-Ihe maresque anteriormente lhe estavam vedados.
José Agostinho de Sousa Mendes,
cap.·m.-g.

N. do A. - Agradecemos a colaboração prestada pelo adido naval
jumo da Embaixada de E.<panha em Lisboo, cap,·rn.·g. D, Juan Amónio

V. Rodrigues-Toubes (fotografias e documemação) e por LuCs Filipe
N. B. Figueiredo (algunselemen/osdo lex/O).
Bibliografia: CoIJeckHr tk dtN:umentos lnedltos~,.. I. historia eh
Es~IÍ., Trabalhos diversos da autoria de Josin Knox Laughlon, Fi/lipo
Piga/el/a e Cesáreo Fernandez Duro. Obras de Michael Lewis (J96IJ),
Garrell Malingly (1963) e Afexander Meree (1964) . .,Portugal Milita""
de Carlos Selvagem tI93J). " Os Grandes Enigmas dos Tesoiros Perdi·
dos~, de Paul Ulrich . .,História Universal_, edição Europa-Amfrica.
«LDs Condiciones Meteorologicas Durame la Navegacion de la Grand
Armada de Lisboa a Cortina», de Alberto Unes Escardo, meteorólogo
edoutorert CUrtcias Fisicas. "Coleccion Diplomálicade Simancas_ (Sans
de Barulel/) ,

Filatelia
AS NOVAS EMISSÕES DE SELOS PORTUGUESES
MEIOS DE TRANSPORTE DE
MACAU - BARCOS DE PASSAGEIROS -Vão já tendo algum significado as emissões com barcos tradi·
cionaischineses, incluindo as de Macau onde a variedade parece prome·
ter ainda muito aos filatelistas que se
dedicam aos temas de embarca·
ções. Esta' emissão, de 28-8-86, é
composta pelos quatro selos que re·
produzimos, ilustrados por outros
tantos barcos de passageiros que
unem Macau com os povos vizinhos.
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Os vários meios de propulsão foram, também por aquelas paragens,
dando lugar a outros, naturalmente
mais eficientes, acompanhando assim a evolução que alterou, principalmente a partir de meados deste século, os transportes marítimos e fluviais, com especial incidência para
os de pequenos percursos. Muitos
são já munidos de processos de sustentação dinâmica que reduzem mui·
to o atrito do casco em relação ao
meio em que se movimentam, con-

seguindo mais elevadas velocidades
com apreciável redução de consu-

mo.
• Para o selo de 10 avos foi escolhido o HIDROFOIL, uma embarcação de hélice em que o modelo
das carreiras de Macau tem 30.40m
de comprimento, podendo transportar 126 passageiros. Oe formas finas, mas de estrutura robusta, navega a uma velocidade de cruzeiro de

33n6s.
• O HOVERMARINE ilustra o
selo de 40 avos e é também movido
por hélice, sendo accionado por dois
motores Diesel. Navega sobre uma
almofada de ar que ele próprio insufla sob o casco, para se poder elevar
acima da superlfcie da água. O m0delo usado em Macau, em fibra de vidro reforçada, tem 27,20m de comprimento, navega a uma velocidade
de cruzeiro de 36 nós e pode transportar 200 passageiros.
• No selo de 3 patacas desenharam o JETFOIL. uma embarcação que, a par de se movimentar a
iacto, dispõe dum sistema de sustentação regulável. As duas condições,
aliadas às formas finas e robustas,
imprimem à embarcação uma velocidade de cruzeiro de 42 nós, com uma
autonomia para 200 milhas. Tem o
comprimento de 27,4Om e pode
transportar 260 passageiros.
• O selo de 7,5 patacas mostra
uma embarcação que, sendo considerada de propulsão convencional,
consegue, à custa da grande potência de que dispõe, uma velocidade de cruzeiro de 27 nós. ~ O HIGH
SPEED FERRY, com 57,79m de
comprimento e uma tonelagem bruta
de 1136t, capaz de transportar 660
passageiros.
DATAS HISTORICAS - Esta
emissão, de 28-8-86, composta pelos três selos que mostramos, tem
como principal finalidade evocar figuras portuguesas cujos leitos constituem marcas fundamentais na História de Portugal.
• Na taxa de 22$50 são recordadas as viagens marltimas de Diogo Cão, através da costa ocidental
africana, há 500 anos. As legendas
contidas nos padrões, os dados das
cartas de Soligo e de Martellus, bem
como os dizeres do globo de Martim
Behaim, são provas de que Diogo
Cão navegou, de 1482 a 1486, entre
o cabo Catarina e a serra Parda. AI-

guns historiadores admitem que o
nome do navegador não aparece
muito nas crónicas por ele se ter enganado ao pensar que, no final da
primeira viagem, teria atingido a ponta meridional africana. o que originou
que D.JoãÕIl lhe tivesse concedi;
do, precipitadamente, a reconpensa
pouco vulgar de brasão de armas.
Pouco agradável teria sido também o
facto do embaixador em Roma, Vasco Fernandes de Lucena, ter, em
função do engano que Diogo Cão só
na seQunaa viagem reconheceu , comunicado publicamente que os navios portugueses tinham atingido
as proximidades do promontório
Passos, considerado o extremo do
sul de África. Talvez por tudo isto, SÓ
mais farde foi reconhecida a importância que as duas viagens tiveram
para a passagem do cabo da Boa Esperança. Consideradas muito importantes são também as relações dos
povos do interior com os portugueses que, destacados da primeira armada de Diogo Cão, foram ao reino
do Congo.
• As duas taxas de 52$50 são
uma homenagem a dois homens
que, um no Porto e outro em Lisboa,
fundaram, hã 150 anos, as Academias Reais de Belas Artes, instituições onde a diversidade das actividades desempenha importante papei, tanto no ensino como na divulga-

---

ção da arte. Referimo-nos a Manuel
da Silva Passos. conhecido por Passos Manuel , e a João Bapti~lIa Ribeiro.

Marques Curado,
1....t8t1. SG

•............. .....••••........•........
~

AS NOVAS FRAGATAS (CORRECÇÃO)
Por ter saldo inexacto, corrige-se as seguintes passagens do artigo em
epígrafe publicado no nosso número anterior:
Na pág . 20 : a linhas 60 da 2. 8 coluna e a linhas 31 da 3. -, onde se lê 110
mil dólares deve ler-se .. 110 milhões de dólares »; ainda a linhas 59 da
3.8 coluna , onde se lê 390 mil marcos deve ler-se .. 390 milhôes de marcos ".

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Notícias Pessoais
CASAMENTOS
Temos o prazer de anunciar o ma·

trimónio dos seguintes camaradas,
aos quais desejamos as maiores felicidades:
2. o -teR. Américo Rui Martinho
Prata de Almeida com D. Graça Maria de Carvalho Henc1eeday, em 30-3-86 • Subten. TE RN José Orlando
Pereira de Oliveira com D. Maria da
Conceição Caetano Barbosa, em 3-8-86. O/mar. Rui Manuel Alves Francisco com D.Maria Adelaide Xavier
da Silva, em 29-7-86. Asp. MN RN
Carlos Manuel Simões de Carvalho
com D. Maria da Conceição Gomes
Marques, em 19-7-86. 2. o-sarg. Ma
António Augusto Duarte Monteiro
com D. Maria Clara Moreira Santa
Rita, em 16-8-86. Cabo CM 101779,

Carlos Alberto Ferreira da Costa
com D. Maria Manuela Costa, em 16-8--86_Cabo E 417182, Francisco Manuel da Silva Filipe com D. Élia Maria NI,mes da Silva, em 2-8-86. 1.0_
-mar. FZ 192776, João Manuel Pereira dos Santos com D. Virgínia dos
Anjos de Sousa, em 16-7-86 • 1.0_
-mar. FZV 774881, Henrique Manuel
Godinho Damásio com D. Maria Fernanda Afonso dos Reis, em 31-5-86.
l.°-mar. 733880, António Domingos
de Brito com D. Maria Cristina Cardoso da Costa Oliveira, em 16-8-86.
LO-mar. FZ 741280, Manuel António
Pereira de Araújo com D. Susana
Maria de Brito Gago, em 9-8-86 •
l.°-mar. FZ 712482, João de Melo
Pereira com D . Susana Helena Ribeiro Pereira de Melo, em 3-8-86.1. °-mar. FZ 757582, Narciso do Rosário
Braz Branco com D. Emília Maria
da Luz Apolinário, em 9-8-86 • 1.°_
-mar. FZ 760482, José Manuel Pereira
Sampaio com D. Paula do Carmo Lucas Nunes, em 10-8-86. l.°-mar. FZ
709683, Manuel Joaquim da Costa
Gabriel com D.Ana Maria Serrinha
Leocádio , em 9-8-86 • l.°-mar. FZ
770784, Luis Pedro Lobo Pimentel
Pãlva com D. BeatFiz do Carmo 'Nora
Caldeirão, em 12-7-86. 1.°-mar. FZ
775583, Herculano Alves Ferraz com
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D. Luísa Maria Martins dos Santos,
em 26-7-86 • 2. 0-mar. ccr 230983,
José Manuel Ferreira Cardoso com
D. Margarida Isabel Pimentel Rosa.
em 9-8-86II1.o..gr. FZ 700585, José Maria Marques Lopes Vaz com D. Maria
da Conceição Dias Ferreira, em 9-8-86. 2. 0-gr. A 308985, Raul Fernandes Manita da Silva Salescom D. Unn
Johnsbraten, em 14-8-86 • 2. 0_gr. E
134456, Eugénio Henriques Cardoso
Jorge com D. Margarida Maria Coelho Cristóvão, em 2-8-86. 2. 0 _gr. SIC
151286, Joaquim da Rocha Brito com
D. Amélia de Jesus Ferreira Seara ,
em 16-8-86.
.

***********
PASSAGENS À RESERVA

Cap.-m.-g. Hermínio José Pereira Nunes, em 18-9-86. 1.°-ten. Nelson dos Santos Ventura Trindade , em
21-7-86. l.°-ten. OT Serafim Ribeiro, em 20-9-86.
Sarg.-mor MQ Annindo Lopes
Henriques Mendonça. Sarg.-chefe
FZ António Colaço Pereira. Sarg.-ajo A José Rita .1.°-sarg. L António
Manuel dos Santos Palma. 1.°-sarg.
M Eduardo Gomes de Azevedo •
1. 0-sarg. FZ Manuel da Graça Soeiro, em Setembro de 86.
Cabo TFH 293752, Fernando
Gaspar Fernandes. Cabo FZV 5469,
José Caldeira da Fonseca Pintor.
Cabo FZG 80469, João Carneira Car10s.CabÕ A 28872 , Humberto António Pereira da Conceição, em Setembrode86.

***********
FALECIMENTOS
É com desgosto que participamos
o falecimento dos seguintes camaradas, a cujas famflias apresentamos
sentidas condolências:
C/a1m. AN RF Renato Sequeira
de Brito, em 29-8-86. C/alm. AN RF
Fernando Teia dos Santos, em 8-9-86

• Cap.-frag. RA Alberto Augusto
Faria dos Santos, em 21-9-86 • 1.0_
-ten. OT RA Joaquim Pinto Monteiro, em 18-9-86 • Sarg.-aj. A RF José
da Silva Fragoeiro, em 13-7-86 •
Sarg.-aj. MQ RF Fernando Rosa Godinho , em 14-8-86 • l.°-sarg. MQ
RA Estêvão Santos, em 3-9-86.1.°-sarg. A RF João Pedro Barata Júnior, em 3-9-86 • 1. 0-sarg. CE RF
Jorge Pinto Félix, em 21-7-86 • l.0_
-sarg. M RF Manuel Pereira Salgado,
em 2-9-86 • Cabo CM RF 274925,
Armando Coelho, em 21-8-86 •
Cabo CM RF 280626, Manuel Gomes
Venceslau, em 16-8-86 • Cabo aux.
RF Manuel Guerreiro, em 10-8-86 •
Cabo TFH 290435, Adelino Rodrigues, em 20-7-86 • Cabo M RF
253038, José Martins Esperança , em
9-9-86 • l.°-mar. FZ 778083 , César
Augusto Afonso Pires, em 7-9-86.
Faroleiro, reL, António Faria da
Costa , em 22-8-86 • Ajud. manobra,
reL , José André Miranda, em 24-8-86
• Aux. de servo de l.- cI. Manuel da
Conceição de Matos, em 13-9-86.

***********
vÁRIAS
Foram recentemente empossados
nos cargos indicados os seguintes oficiais, aos quais desejamos os maiores
éxitos no desempenho das novas funções:
Cap.-m.-g. AN Carlos Alberto
Nunes Marques, director da Fazenda
Naval • Cap.-frag. Luís Sebastião
Delgado de Rodrigues Nascimento ,
comandante do NRP «Comandante
Hennenegildo Capelo» • Cap.-ten.
Jorge Alberto Araújo Cunha Serra,
comandante da Defesa Maritima do
Porto de Angra do Heroísmo e capitão do mesmo porto. Cap.-ten. José
Augusto Villas Boas Tavares, director da Estação Radionaval «Almirante Ramos Pereira» • Cap.-ten. FZ
João Alberto Pires Carmona, comandante do Batalhão de Fuzileiros n.ol
• Cap.-ten. José Joaquim Rosado

Parreira, comandante do NRP '«General Pereira d'Eça» _ Cap.-ten.
João Pais Vacas de Carvalho, direct,ar da Estação Radionaval de Cascais
_ l.°-ten. Joaquim António Areias
Figueira, comandante do NRP «Cadne» _ l.°-ten. Guilherme José Lucrécio Chambel, comandante do NRP
«Rovuma» _ G/mar. João José Maria

Matias, comandante do NRP «D . Jeremias» _ Asp. RN Mário Alfredo
Silva Carvalho, comandante do NRP
((Albatroz» _ Asp. RN AntÓnio José
Ventura da Costa Lopes, comandante doNRP «Águia» .

***********

Reportagem
DIA DA MARINHA
EM MACAU
Com um vasto programa de actividades, tiveram lugar nos dias 5, 6 e 8 de Julho as comemorações do Dia da Marinha
em Macau.
No dia 5, sábado, foi inaugurada pelo
encarregado do Governo de Macau, dr.
Carlos Monjardino, uma exposição intitulada .. Cartografia Náutica de Macau
Através dos Tempos». O certame, organizado pelos Serviços de Marinha com a
colaboração de outras entidades e organismos de Macau e do Instituto Hidrográfico, teve como objectivo, para além de
mostrar a evolução da cartografia náutica
relacionada com aquele território, a apresentação das novas cartas náuticas de Macau, editadas pelo Instituto Hidrográfico
no âmbito do protocolo de acordo entre
a Marinha portuguesa e o Governo de
Macau. De.salientar que parte do levantamento que serviu de base ti. e lab9raç;ão
das cartas foi realizada pelos Serviços
de Hidrografia da província de Cantão
(RCP).
A Obra Social dos Serviços de Marinha, associando-se a este evento, editou
uma publicação bilingue com numerosas
reproduções de cartas antigas e que serviu
como catálogo da exposição.
No dia 6, domingo, tiveram lugar na
bala de Cheok-Van regatas de vela organizadas pelo Clube Náutico de Macau
para disputa da taça «Dia da Marinha»,
tendo também decorr1Eo na PIaia de Hªc-Sá uma campanha oe senSIbilização para
a limpeza das praias, organizada pela Comissão de Apoio às Praias dos Serviços de
Marinha, com a colaboração da Delegação de Macau da Cruz Vermelha Portuguesa.
No Dia da Marinha. terça-feira , as comemorações iniciaram-se com o içar da
bandeira nacional e embandeiramento
em arco de diversa.s..unidades, se..&uindo-se uma míssa na ermida da Nossa Senhora
da Guia por alma dos marinheiros falecidos em que foi celebrante monsenhor
Manuel Teixeira, bom amigo dos homens
do mar e reputadissimo historiador de
Macau.
Mais tarde , no palácio da Praia Gran-

ASptclQ da cl'rimõniajuntoaomonuml'nto a VllScoda Gama.

de, sede do Governo de Macau, foram
apresentados cumprimentos ao encarregado do Governo por representantes das
marinhas de Guerra, Pesca, Comércio e
Recreio em actividade no te rritório.
Ainda de manhã, e no que consistiu o
ponto alto das comemorações, o dr. Carlos Monjardino depôs uma coroa de flores junto ao Monumento a Vasco da
Gama, cerimónia que foi precedida de
uma alocução sobre o significado do acto,
proferida por um oficial da Armada. No
decorrer desta cerimónia, a que assistiram todos os membros do Governo de
Macau, o presidente da Assembleia Le,gislativa e outras altas entidade$.. foram
também impOstas condecorações a vários
oficiais da Armada que tinham sido recentemente agraciados pelo almirante
chefe do Estado-Maiorda Armada.
Em seguida, na Escola de Pilotagem
de Macau, foi feita a entrega de diplomas
aos alunos que, no ano lectivo de 1985/86,
concluíram com aproveitamento os diversos cursos ali ministrados.

Mais tarde, o director dos Serviços de
Marinha e capitão dos Portos de Macau e
o comandante da Polícia Marítima e Fiscal, capitão-de-fragata Martins Soares e
capitão-tenente Carvalho Fidalgo, respectivamente, lançaram ao mar ~ a bordo
de uma lancha da PMF, uma coroa de fl ores em homenagem aos marinheiros mortos no mar.
Na pa.rte da tarde decorreu a final de
um torneio de .. bolinha» para disputa da
taça .. Dia da Marinha .. , na qual participaram diversas equipas de organi~mos e empresas relacionadas com as actividades
marítimas.
As comemorações viriam a terminar
com um jantar-convívio presidido pelo
encarregado do Governo, estando presentes os restantes membros do Governo
e diversas entidades do território e de
Hong-Kong, bem como representantes
das diversas actividades ligadas ao mar,
tendo na oportunidade o director dos Ser·
viços de Marinha, como oficial da Armada mais antigo em serviço em Macau, usa-
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do da palavra para se referir à efeméride
e saudar os presentes.
Falou seguidamente o dr. Ca rlos
Monjardino que. em dado momento,
disse:
Celebrar o Dia da Marinha é um acontecimetJIo importante pflra a afirmação de

Portugal no Mundo e deve constituir um
acto de identificação do Povo que hoje somos, com o que fomos "O passado e queremos ser no futuro.
(Colaboração dos Suviços
de Marinhade Macau)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ACTIVIDADES
EM UNIDADES DO CNC
Unidades navais em serviço nas águas
sob jurisdição portuguesa, da responsabilidade do Comando Naval do Continente
(CNC), procederam, em Agosto findo , à
identificação de 129 embarcações de pesca, vistoriando 95, de que resultou a autuação de 22 por pesca em área proibida
ou sem licença, uso/po rte de artes ilegais,
documentação irregular ou ausência de
meios de salvação_ Em consequeência foram apreendidos 1350 quilogramas de
peixe e marisco diversos, cujo valor de
venda reverteu a favor do Estado.
No que respeita à salvaguarda da vida
humanã no mar , na repressâo do contrabando ou em outras actividades, as unidades navais daquele Comando , além de terem procedido ao controlo dos eSQuemas

de separação de tráfego marítimo nas
Berlengas e nos cabos da Roca e de S. Vicente, tiveram diversas saídas de emergência para acorrer a navios ou embarcações e m perigo, aos quais prestaram a assistência requerida ou apoio próximo, de
que se destaca o auxílio prestado ao iate
..Mathea X>o e à embarcação de pesca ..Senhora da haia,. .
Na câmara hiperbárica da Escola de
Mergulhadores, no Alfeite , foram feitos
17 tratamentos.
Ainda naquele periodo, as instalações
do CNC e da Base Naval de Lisboa, no
Alfeite, e unidades navais aqui estacionadas, foram visitadas por cerca de 510 pessoas originárias de empresas pública~ e de
associações particulares .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CURSO MECANOGRÁRCO
DE OPERAÇÓES ANFíBIAS

Os oficiais dos ,rls ramos das Forças Armadas que frequenlaram o Curso Mecanográfico de Operaç6esAnftbias.
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Organizado pela Marinha, realizou-se
recentemente no Instituto Superior Naval
de Guerra um curso mecanográfico de
operações anfíbias para oficiais dos três
ramos das Forças Armadas.
O curso, que visou reflectir as circunstâncias em que têm lugar as maiscomplexas operações anfíbias, teve como director o capitão-de-mar-e-guerra Pité Trabucho, tendo as aulas sido ministradas pelos capitão-de-mar-e-guerra Magalhães
Queiroz, capitão-de-fragata FZ Cunha
Brazão, tenente-coronel de Inl. Perez
Brandão, tenente-coronel pi!. av. Rodrigues Patrão e capitão-tenente Sousa Santos. Frequentaram-no os capitães-de-fragata Vidigal Aragão, Silva Dias e Teixeira Rodrigues, capitães-tene ntes Santos
Oalaio, Lopes Antão, Loureiro Nunes,
Neves Verissimo e Santos Duarte e 0 1."-tenente Mina Henriques, pela Armada;
os tenentes-coronéis Magalhães Taborda, Ribeiro da Cruze Pires Sanches, pelo
Exército; tenentes-coronéis pil. avo B.
Queiroga e Santos Nicolau e capitão pi!.
av_ Pastagal Martins, pela Força Aérea.
Avaliados os resultados obtidos, con·
sidera-se não só que foram atingidos os
objectivos definidos como ainda que iniciativas deste género estimulam um salutar convívio entre oficiais dos três ramos
das FA , pelo que conviria aplicá-los igualmente a outras áreas de cooperação entre
eles.
O último 'Curso Mecanográfico de
Operações Anfíbias tinha sido realizado
em 1980.

NOTiCIAS
DA MARINHA DE MACAU
A Policia Marítima e Fiscal (PMF) co-

memorou , no dia 3 de Setembro último,
o seu 118.0 aniversário com váriascerimó·
oias, que começaram com o hastear da
bandeira nacional na Ponte 0.° 1, seguida
de uma missa de sufrágio pelos agentes já
falecidos e uma romagem às suas campas.

O acto mais significativo leve lugar
junto à citada Ponte n.OI , onde o governador de Macau, prof. Pinto Machado,
condecorou o estandarte da PMF com a
medalha de Valor. Foi também condecorado, a titulo póstumo, um agente fa lecido em serviço com a medalha de Mérito,

entregue a sua mãe. Em seguida, as forças
em parada, constituidas por uma compa-

nhia daquela Polícia com estandarte e
guião e viaturas da Corpomção, desfilaram perante as entidades presentes.
No mar, além de um desfile dos meios
navais da PMF, assistiu-se a uma demonstração de mergulhadores e a um ataque a
um simulacro de incêndio por uma lancha
daq\clela Polícia.
A noite , realizou-se um jantar de confraternização em que tomaram parte todos os agentes disponíveis e aposentados,
para o qual foram convidadas as principais autoridades civis e religiosas locais .

Ollc/oemqueo gOl/emadorde Macou condecoral/aoes/andar/e da PMF.

.

Macau foi recentemente visitado pelo
almirante Ace Lyons , comandante-chefe
da Esquadra dos EUA no Pacifico. No
decorrer da sua· éstadia, o almirante
Lyons efectuou um passeio em torno de
Macau a bordo de uma lancha dos Serviços de Marinha e foi obsequiado com um
almoço, no palácio de Santa Sancha, pelo
governador de Macau , prof. Pinto Machado.
De referir que aquele almirante norteamericano tem sob o seu comando 250 mil
homens, 2600aviões e mais de 200 navios.
(Colaboraf(lO dos Suviços
de Marinha e da.PM F)

,~
O (l/mirame Ace Lyolls (à direi/a) com o KOl/ernador de Macau .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VISITA DE CUMPRIMENTOS

•

o vice-chefe do Estado-Maior da Armada, vice-almirante Rasquilho Raposo,
em representação do almirante CEMA ,
recebeu no dia 8 de Setembro, em visita
de apresentação de cumprimentos, o capitão-de-mar-e-guerra Feio Obino, comandante do navio-escola ..Custódio de
MelJo», da Armada brasileira, que recen·
temente esteve no Tejo.

(FolO " RA .. - Rui Sal/a)

••••••••••••••••••••
25

ADIDO NAVAl DO BRASIL
Num acidente de viação ocorrido na
Avenida da fndia, em Lisboa, no dia 9 de
Setembro f.ndo. faleceu o capitão-de-mar..e-guerra Nogueira Machado. adido
naval junto da embaixada do Brasil na
nossa capital.
A .. RAlO apresenta à esposa e demais
família sentidas condolências pelo desaparecimento deste distinto oficial da Marinha de Guerra brasileira, que deixou
muitos amigos na nossa Annada.

Cap.-m.-g.

Nogu~ira

.

MtlCluu1o .

..

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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NAVIOS DE GUERRA
ESTRANGEIROS
AponaTam ao Tejo em Setembro 'findo, em visitas de rotina, os navios-escola
.Custódio de Mello,. e «Glória», das Armadas do Brasil e da Colômbia, respectivamente, e o contratorpedeiro <Jorge
Juan». da Marinha espanhola, os quais

eram comandados~Ios C3"pjtães-de-mar-e-guerra Feio Obino e Rodrigues Jaime
e capitão-de-fragata Estevan Alberto,
respectivamente, e tinham. na totalidade,
658 oficiais, sargentos e praças de guarnição.
_ O «Custódio de Mello,. embarcava 191
guardas-marinhas e o «Glória.. 80 cade-

.".O porto do Funchal foi visitado, em

Agosto último, pelo contratorpedeiro
mexicano «Cuauthemoc», comandado
pelo capitão-de-mar-e-guerra Geronimo
Murrieta e com 171 oficiais, sargentos e
praças de guarnição.
Os mIlrinheiros brasileiros do "Cust&lio de
MeJ/o~ homenagearam os navegadores ponll.gu.eses depolldo uma coroa de flores no PadrtW
dos DtsCObrimelllos (foto" RA ~ - Rui Sdto) .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
HOSPITAl DA MARINHA EM FOCO
NUM SIMPÓSIO INTERNACIONAL
Não cabe, em simples apontamento
de reportagem, um relato minucioso e circunstanciado de tudo quanto se passou
nos dias 25, 26 e 27 de Setembro último.
Com o patrocínio do Estado-Maior da
Armada e da Sociedade de Ortopedia e
Traumatologia realizou-se no Instituto de
Defesa NacionaJ um simpósio subordinado ao tema ... Artroplastia Total da Anca,.,
integrado nas comemorações do 180.0
aniversãriodo Hospital da Marinha.
O simpósio, organizado pela Direcção
do Serviço de Saúde Naval e pelo Serviço
de Ortopedia do Hospital da Marinha,
teve como presidente honorário o director do Hospital, capitão-de-mar-e-guerra
MN Jaime Estrela Pinheiro. e como presi-
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denteda comíssão organizadora o capf:
tão-de-fragata MN Humberto Gonçalves, sendo vogais os drs. Cutileiro Ferreira, Costa Rebelo, Pereira de Castro e
Dias da Fonseca. A comissão cientifica
era constituída pelos médicos Silva Amarai, Alegre Branco e Humberto Gonçalves, do HM, prof. Norberto Canha, do
HUC. Vieira Lisboa, Andrade Fonseca e
Mercês Mascarenhas, do HCL
Como convidados estiveram figuras
de prestigio mundial, tais como os prof.
R. Bombelli (Milão), prof. R. Furlong
(Londres) , prof. L. Munuera (Madrid) e
prof. F.Sabaté (Barcelona) que, ao longo
do simpósio abordaram em profundidade
diversos temas entre os quais «Artroplas-

tia Total da Anca - Bases Cientificas Actuais - Evoluções Tecnológica. Interacções Biológicas -

O Binómio Tecidos

Implantes. Indica(;6es Esoeciais: Casufstica e Futuro, o Problema do Loouning,
Tratamento de Fracturas do Colo do Femur com Artroplastia Total da Anca,
etc."
Em animada mesa redonda que teve
como moderador o prof. Norbeno Canha
fizeram intervenções, expondo a experiência nacional, os seguintes e conceitua·
dos clínicos: prof. Trigo Cabral, dr. Pinto

de Andrade, dr. Jorge Pinto. dr. Santos
Mota, dr. Cunha Fialho, prof. José Maria
Vieira, dr. Andradeda Fonseca.
A actualidade do tema do simpósio e
a alta competência dos seus conferencis-

tas foram a determinante para o elevado
número de participantes que seguiu oom
vivo interesse todos os-trabalhos.
A sessão de abertura, no dia 25, mereceu a presença tio almir3,!1tc Sousa LeJtão, chefe do Estado-Maior da Armada.
A par do progt"ama cientffico desenro-

Asp«to tÚJ $d:$ãO ck@mJuado/Simpósio/lIHospiud tÚJ MarirIha (fOlOcRA ..
-RuiStma).
~mad<JnIli tIo

lou-se um bem elaborado programa social
que teve alguns momentos altos numa recepção a bordo do navio-esoola «Sagres_,
num jantar na Messe de Cascais e num
passeio fluvial em vedeta da Armada.
Pela realização deste J Simpósio Internacional do Hospital da Marinha, bem
merecem os seus organizadores e obreiros os nossos melhores encómios.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CONVÉHIO
ENTRE A ESCOlA NAVAL

EAUNIVERSIDADE CATÓLICA
Realizou-se no passado dia 26 de Setembro, na Universidade Católica Portuguesa, a cerimónia de assinatura de um
convénio através do qual a Faculdade de
Ciências Humanas daquele estabelecimento de ensino superior se compromete
a assegurar, por intermédio de um seu
professor, a regência de uma cadeira de
Gestão de Empresas, em cada semestre,
na Escola Naval.
Ao acto estiveram presentes o director da Faculdade de Ciências Humanas,

prof. dr. Almeida Costa. o chefe do Departamento de gestão de Ci!ncias Humanas, prof. dr. António de Sousa e o c0mandante da Escola Naval, contra-almirante Fuzeta da Ponte, que se fazia acompanhar do director de instrução daquele
estabelecimento, capitão-de-mar-e-guerra Leiria Pinto.
(ColaborQÇlÜ) tÚJ Escola Naval)

••••••••••••••••••••
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Um grumete português
na corte de Pedro, oGrande,
da Rússia
C

orno se sabe o czar Pedro I, o Grande, da Rússia

procurou modernizar o seu país para o trans·
formar numa grande potência europeia. Para

ver os progressos das nações ocidentais, foi ele próprio, em 1697, visitar alguns paises da Europa, entre
os quais a Prússia. a Holanda e a Inglaterra. em
Amesterdão o burgomestre da cidade mandou realizar um simulacro de batalha naval, para divertimento

do czar. Este entusiasmou-se tanto com o desenrolar
do !!cambatslI que não resistiu a passar do iate onde

se encontrava para um dos navios empenhados na
luta que passou a comandar.

Teria sido nesse navio que Pedro, o Grande, reparou num jovem grumete, ainda imberbe, que com

grande desembaraço subia aos mastros e executava
todas as manobras de bordo com a maior perfeição.
Terminado o ((combatell mandou chamar o rapaz e
perguntou-lhe o seu nome. Este respondeu chamar-se António Manuel de Vieira e ser filho dum português emigrado na Holanda (possivelmente de origem
judaica). Como o seu pai morrera alistara-se como
grumete por não ter meios de subsistência. O czar
simpatizou com o rapaz e convidou-o a entrar ao seu
serviço. Vieira que teria então à volta de quinze anos,
aceitou a oferta do czar e partiu com ele para a Rússia.
Segundo outra versão, teria sido em Inglaterra e no
ano de 1688 que António Manuel de Vieira entrou ao
serviço de Pedro, o Grande, sendo então grumete
num navio inglês.
Pouco se sabe dos primeiros anos da estadia do
grumete português na Rússia. Possivelmente teria
começado como pajem na corte de Pedro, o Grande.
Mas antes de 1708 era já capitão de cavalaria e correio do czar. O seu trabalho deve ter agradado. visto
ter sido promovida a major naquele ano e, pouco depois. a tenente-coroneL Em 1711 o czar deu-lhe o posto de ajudante-general, criado especialmente para
ele e outro oficial. o que mostra a grande estima em
que o tinha. Vieira teria então 30 anos de idade.
O seu serviço de correio pôs Vieira em contacto
com o poderoso príncipe Menschikov. Enamorou-se
então da irmã mais velha de Menschikov. Ana Danolovna, que ficou grávida e pediu-a em casamento ao
irmão. Este ficou indignado com o procedimento de
Vieira e mandou-o vergastar. Cruelmente maltratado, o nosso compatriota queixou-se ao czar que obrigou Menscbikov a casar ã irmã no praZO-de três dias
com Vieira. O casamento foi celebrado a 3 de Julho de
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AntónioManuelde Vieira.

1712. Vieira entrava assim na nova aristrocacia russa
de que era principal representante o príncipe Menschikov, grande amigo do czar e ele própria de origem
humilde. pois tinha sido vendedor ambulante. De referir que o titulo de príncipe era dado na Rússia a nobres, mesmo sem serem filhos de soberano.
Nos anos seguintes, Vieira executou diversas missões ao serviço do czar que depositava nele a maior
confiança. Em 1713 foi encarregado de dirigir a construção do porto de Reval (hoje Talin), onde se demorou até 1715. Mas o principal cargo que desempenhou foi o de intendente da policia em S. Petersburgo
(actualmente Leninegrado), de que tomou posse em
1718.
S.Petersburgo fora fundado por Pedro. o Grande,
no delta do rio Neva e seria de futuro a capital da Rússia. Na construção da cidade foram empregados milhares de trabalhadores, vindos de todos os pontos da

Rússia, e prisioneiros de guerra suecos. Quando Viei·
ra assumiu o seu cargo, Petersburgo era ainda uma
cidade meio selvagem. Abundavam os militares, os
marinheiros estrangeiros, os condenados e os vagabundos. Os roubos, as desordens e a pilhagem eram
frequentes. Para aumentar o desassossego, os lobos
vinham das florestas vizinhas, revolviam os corpos
nos cemitérios e chegaram a comer duas sentinelas
do palácio de Liteiny e um dos servos do prínCipe
Menschikov, governador da cidade.
Vieira recebeu instruções do czar para restabelecer a ordem na cidade. Competia-lhe também dirigir
a sua edificação e regular todas as actividades camarârias, limpeza das ruas, fiscalização dos géneros nos

Pedro, oGl"8Ilde, da RússilJ.

mercados, controlo dos viajantés e acabar com os vagabundos e pedintes, o jogo e a prostituição. As instruções de Pedro, o Grande, eram muito precisas e
Vieira pôs em execução por meio de ~(ukases» (decretos) todas as medidas que se impunham. Para punir
os infractores estabeleceu castigos severos. Inspirava tal medo aos habitantes de S. Petersburgo que todos tremiam só de ouvir o seu nome. Para segurança
da população criou um serviço de vigilãncia nocturna
nas ruas e tomou precauções contra os incêndios e as
cheias.
Vieira realizou em S. Petersburgo uma obra notável e cedo se tomou um homem de confiança da famí·
lia real. Pedro, o Grande, continuava a demonstrar·lhe â. sua afeição e sua-mUlher, a ÍInperatriz C"atarina,
apreciava·o muito e chegou a confiar-lhe a vigilãncia
dos estudos das suas filhas. Pedro Antonovich, filho
de Vieira, apenas com dez anos, era já pajem da filha

mais velha da imperatriz que também escolheu para
dama de hono," a filha de Vieira.
_ _
Que era uma pessoa considerada na corte russa
prova-o o facto do notável médico português Ribeiro
Sanches que exerceu naquela época a sua profissão
naquele pais, inclusive no exército russo, se referir a
António Vieira em correspondência que mandou para
Portugal. Ribeiro Sanches diz numa das suas cartas
que Vieira desempenhou as funções de generallssimo-do· mar,.primeiro, e depois as de regedor das justiças(1).
O abade português Tomás da Silva de Avelar que
foi enviado por D.JoãoV à Rússia para assistir à coroação de Catarina I que assumiu o poder após a morte do seu marido, em 1725, também se refere a António Manuel de Vieira numa carta que escreveu para
Portugal. Visitou Vieira em S. Petersburgo, tendo·o
recebido com grande cortesia e acompanhado na visita que fez à cidade (2). Curiosamente, servia então na
corte russa um outro português chamado João da
Costa que desempenhava as funções de bobo.
Vieira fora entretanto promovida a brigadeiro pelo
czar em 1721 e a major-general em 1725. Mais tarde,
Catarina I concedeu-lhe a Orcj.em de Alexandre Nevsky, no dia da sua criação (1725). No ano seguinte, foi
nomeado para o Senado, recebeu o titulo de conde e
foi promovido a tenente-general, a segunda patente
mais alta do exército russo.
Durante o reinado de Catarina I (1725-1727), António Vieira continuou a desfrutar da protecção da corte
russa, tendo sido encarregado duma missão diplomática à Curlãndia em 1727. No regresso desta missão
encontrou a corte em grande efervescência. CatarinaI adoecera gravemente e receava-se a sua morte a
todo o momento. Os pretendentes ao trono eram as
suas duas filhas Ana Ivanovna e Isabel e o grão-du·
que Pedro Alexievitch, neto de Pedro, o Grande, que
tinha onze anos de idade. O principe Menschikov desejava que subisse ao trono o grão-duque que procurou casar com a sua filha mais velha, para garantir a
sua posição preponderante na corte. Um outro grupo
de nobres, chefiado pelo conde Tolstoi e de que fazia
parte António Vieira, conspirava contra Menschikov.
Os conspiradores receavam que a sua vida corresse
perigo se Pedro Alexievitch fosse proclamado czar,
por terem dado o seu apoio à condenação à morte de
seu pai, ordenada por Pedro, o Grande.
Menschikov conseguiu que Catarina I, antes de
morrer, nomeasse seu sucessor o grão-duque e Vieira
foi imediatamente preso. Torturado com 25 chibatadas, confessou os nomes dos conspiradores que foram exilados para a Sibéria. Vieira perdeu todos os
seus titulas, honras e propriedades. O rancor de
Menschikov atingiu a sua própria irmã e mulher de
Vieira que foi desterrada de S. Petersburgo, passando
a viver no campo com os seus filhos.
Menschikov caiu por sua vez em desgraça em Setembro de 1727 e foi também exilado para a Sibéria.

(I) . ReJaÇÓ8s de Portugal com" Rússi" no Século XVll111 , por
RómuJode Carvalho.
..
(2)ld"m.
...
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Contudo, esse facto não melhorou a situação de Vieira, mas sua mulher e filhos foram autorizados a voltar
para S. Petersburgo, sendo-lhes restituídas as suas
residências.
Vieira viveu exilado alguns anos em Zigansk, nos
confins da Sibéria. Em Agosto de 1739 foi nomeado
comandante da povoação de Okotsk que servia de
base para a segunda expedição de Bering ao norte da
Sibéria. Para esse efeito, era necessário construir ali
um porto com a maior urgência. Vieira mostrou mais
uma vez as suas notáveis qualidades de direcção e,
rapidamente , foi possível partir a expedição de Bering. Dedicou-se depois ao desenvolvimento da povoação, tendo criado ali uma escola para a formação
de pilotos para a frota siberiana.
Entretanto, subiu ao poder a imperatriz Isabel Petrovna (1741-1762) que perdoou a pena de exilioaque
fora condenado Vieira e este voltou a S. Petersburgo
em principios de 1743. Foram-lhe então restituídos
todos os seus titulos, honras e propriedades. Voltava
portanto a ser conde, tenente-general, intendente de
policia e dignitério da Ordem de Alexandre Nevsky.
A imperatriz deu-lhe também algumas propriedades
e servos do príncipe Menschikov e Vieira voltou a ser
um homem rico.
Curiosamente, o regresso da Sibéria de António
Vieira é noticiado pela KGazeta de LisboalJ de 30 de
Abril de 1743. Neste jornal informa-se também que
lhe fora restituído o posto de tenente-general pela imperatriz Isabel (3).

e)

.As Relaç<ses Luso-Russas Auavés da Imprensa Portuguess do Século XVIII •• por William RougJa.

Mas pouco tempo gozaria António Manuel de
Vieira a sua nova prosperidade, por ter falecido a 24
de Junho de 1745, co.m 63 anos de idade. A sua morte
é noticiada na «Gazeta de Lisboan de 31 de Agosto
de 1745. Refere este jornal que ele era natural do Minho e fora valido de Pedro, o Grande, o qual lhe dera
o posto de tenente-general dos seus exércitos e o casara com uma irmã do príncipe Menschikov. Na altwa
em que falecera era presidente da Câmara de S. Petersburgo e superintendente da policia (4).
De referir, finalmente , que os descendentes de
António Vieira continuaram a usar o titulo de conde
até à revolução russa de 1917 (6).

Henrique Alexandre da Fonseca,
csp.-m.-g.
Bibliografia :
. António Manuel de Vieire na Corte Russs DO SkuJo xvm••
por William Rougle.
• As relsç6es Luso·Russas Através da Imprenss Portuguesa lia
Século XVIII., por William Rougle.
. Relaç<ses de Portugal
a Rússia no Século
por RómulodeCafVa1bo.
. Um Português Influente na Corte de Pedro, o Grande., reviste .História., Junhodel980.
.Um Português ns Corte de Pedro, o GtlltJde., raviste . Vida
Soviétics ., Maio de 1980.

com

xvm.,

(4)Idem.
(6) Sobre a g8neaJogis dos condes de Vieira veja a obra . António Manuel de Vieira na Corte Russa no Sikulo
por William
Rougle.

xvm.,

Navegadores e Marinheiros (4)
ontinuando a série de monumentos a navegadores e marinheiros que se notabilizaram , temos
hoje o privilégio de apresentar dois heróis nacionais, umdo mare outro do ar.
Adoptando o que é tradicional na Marinha, citá-Ios-emos por ordem de antiguidade - capitão-de-fragata
Sacadura Cabral e primeiro-tenente Carvalho Araújo.
São dois nomes que todos os portugueses conhecem e
sobre os quais muito tem sido dito e escrito.

C

Monumentol Artur Freire de Sacadurl Cabral
No jardim da vila serrana de Celorico da Beira, sua
terra natal , ergue-se uma estátua, assente sobre pedestrai de granito, com a seguinte legenda: Ao Capitão de
Fragata Aviador Artur de Sacadura Cabral. Segundo informação da Câmara Municipal .. havia uma outra inscrição, cujos dizeres se desconhecem por terem sido destruídos por desconhecidos Mjá alguns anos ...
O monumento é da autoria de Estela de Albuquerque.
À sua inauguração, que se realizou em 15 de Novembro de 1972, encerrando as comemorações do cinquentenário da 1.- travessia aérea do Atlântico Sul , presidiu
30

o Chefe do Estado, almirante Américo Thomaz, que se
fazia acompanhar pelo vice-presidente da Assembleia
Nacional , ministros da Marinha, Interior e da Educação
Nacional, pelos secretários de Estado da Aeronáutica e
da Agricultura, embaixador do Brasil, presidente e vários
membros da Comissão Nacional das Comemorações.
Presentes também o bispo da Guarda, o governador civil
e os presidentes das CAmaras Municipais de todos os
concelhos do distrito e muito povo.
Antes da inauguração da estátua, falaram o presidente da comissão local das comemorações, um dos
membros da comissão nacional e o embaixador do
Brasil.
00 que foi a vida deste grande marinheiro-aviador
muito se tem falado nesta Revista, pelo que nos dispensamos de o fazer agora. Permitimo-nos apenas chamar
a atenção da edilidade de Celorico da Beira para a urgência de repor a inscrição destruida, obra de vândalos, certamente. Deve ser fácil saber qual era, pelos arquivos da
Câmara, por testemunhas ou, em último caso, pela ilustre autora do monumento. Oe resto, se não for possivel
saber, é fácil adivinhar que seria qualquer coisa como
esta: Her6ico aviador da Marinha que, com Gago Couti·

no acto da sua inauguraçAo.

nho a navegador, realizou a ,. II travessia aérea do AtlSntico Sul. Nasceu neste vila em 1881 e desapareceu no
mardoNorle, num hidroavião, em 1924.

Monumento aJosé Botelho Carvalho Araújo
Situado na avenida que tem o seu nome, sobre um
soco de granito apoia-se um plinto, também de granito,
em forma aproximada de tronco de pirâmide quadrangular, de arestas ligeiramente convexas. Sobre este plinto
a estátua de bronze do homenageado.
Ornamentam o monumento, do lado sul, dois gigantes de granito em luta; do lado norte, as armas da cidade,
ao alto, ladeadas de ramagens de carvalho, tudo em granito, e, na parte inferior, uma roda de leme e um cabo de
massa semiencoberto pela bandeira nacional, tudo em
bronze.
Tem as seguintes legendas: do lado norte: Tenho de
epnfessar que o ataque foi feito pelo caça-minas com um
brio e uma tenacidade nunca observados nos outros ini-'
migos e que a valentia com que esse navio se a"ojou so-

o monum9flto ao comandante Carvalho Araújo, ffNTI Vils Real.
bre O meu submarino me provocou admiração. - Palavras do comandante do submarino alemão. Do lado nascente: Por subscrição nacional 14-1D-1931. Do lado sul:
.Mo"eu pela PAtria em combate com os alemães. Do lado

sul foram, posteriormente, acrescentados os seguintes
dizeres, em duas placas de bronze: Homenagem de Vila
Real a Carvalho Araújo - CinquentenArio do combate
em que mo"eu pela Pátria - 14 de Out. 1968e Homenagem de Vila Real no primeiro centenário do seu nascimento-18deMaiode 1981.
•

Tal como Sacadura Cabral, também Carvalho Araujo
tem sido muito falado nesta Revista. São dois heróis que
todo o Portugal conhece e venera. Ambos têm dado os
seus nomes a navios da nossa Marinha de Guerra.
Carvalho Araújo nasceu, acidentalmente, no Porto,
mas viveu e foi criado em Vila Real e toda a sua lamltia
era dali. Dai a razão do monumento nesta última cidade
transmontana.
M. do Vale,
c/alm.

Apontamento
A «Revista Municipal < edição da Câmara Municipal
de Lisboa, é uma publicação sobejamente conhecida do
mundo cultural lisboeta e nela muitos estudos olisiponensas de grande interesse e originalidade se têm publicado.
Ela vai já a caminho de meio século de existência,
pois iniciou a sua publicação em 1939.
Mas o curioso, e é essa a razão deste pequeno texto,
é que foi um oficial da Armada que propOs à Câmara a
criação da «Revista Municipal».
Efectivamente, na sessão do último dia do ano de

1930, o capitão-tenente Quirino da Fonseca, então
membro da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa, apresentou a proposta, embora somente
nove anos após se concretizasse.
A Marinha uma vez mais está de parabéns.
Pinto Machado,
CIJI).-/en.
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Ouarto de (EQlga
* PROVÉRBIOS
METEOROLÓGICOS
Relativos ao mês de Novembro:

Oe Todos-os-Santos ao Natal.
Perde a padeira o cabedal.

""

Dos Santos ao Natal,
Inverno natural.

""

Cava fundo em Novembro,
para plantares em Janeiro.

""

Queres pasmar o teu vizinho?
Lavra e estarea em S. Martinho.

""

S. Martinho,
mata o teu porco,
chega-te ao lume,
assa castanhas
8 bebe o teu vinho.

""
Quem planta no Outono,

""

Em Agosto claro como o olho do
galo.

Em Setembro secam os montes e
ninguém as fontes.

""""""

Em Janeiro sobe ao outeiro, se vires
adejar põe-te a chorar, se vires torre·
jarpõe-te acantar.

""
"" (2 de Fev.) cho·
Quando o calendário

Em Janeiro fOfa cresce uma hora.

ra, o Invemovai·se embora; se se rir,
o Invemoestá p'ra vir.

""

Em Março tanto durmo como faço.

""

. Março, marçagão, manhã Inverno,
tarde Verão.
Em Abril , águas mil, recolhem as
ovelhas ao redil.
Em Abril chia o porco no covil.

""
Chuva no 5 .João,""tolhe o vinho e não
Em Maio bebe o boi ao arado.

dá pão.
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ARITMOGRAFIA

""

No Santiago cada pingueiro vale um
cruzado.

""
"" vem a boA seguir a tempestade

Ano de nevão, ano de pão.

nança.

Gaivota em terra, tempestade no
mar.
Quem semeia ventos colhe tempes-

tades.
Se não chover, a água não vai ser

demais.
(Apr9sentsdos peIocap.-m.-g.
Miranda Gomes)

leva um ano de abono.
(Deumcad8modof8l6cidocomodoro
Fl8eschtmd6M6I'Idonça)

••••••••••••••••••••

Complete os espaços em branco
com os algarismos correspondentes
aos cálculos aritmétricos a que res·
peitam os totais mencionados na ~
luna da direita e na linha de baixo.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* CANTINHO CHARADíSTICO
1. Assusta as próprias guardas
quando tem razão, o indivi·
duo valentão. 3·3 (Adie.).
2. - Estrela » que muito fervilha,
muito brilha 3·2 (Ater.).
3 . A vontade de vencer, é doutri·
na que ao bom caminho desfi·
na. 5-4 (Apoe.).
4. A ordem é rolha para o reina·
do do homem mal prendado.
(Em temo).
5. Amigo que a fome nos sacie é
fixe; mais o é se nos dá o seu
beliche. 2·2 (Encad.).
6. Projecta ter uma vida com
dignidade que vence qual·
quer dificuldade. 5 (+5) 6 .
7 . História contada por um ai·
drabão , às vezes dá·nos sa·
tisfaçAo. 2·3.
"Desprezo» a amizade de
qualquer sócio quando tem

e.

9.

10.

11 .

12.
13.

14.

em mira o negócio. 2·2 (3)
(Haplol.).
Soluça que é coisa séria,
quem está na miséria 4 (1 /2)
(Hipert.).
A insensibl1idade perante a
dor leva à gue"a - agente
demolidor. 2·2 (Interc.).
Sentinela que abandona em
função, não tem justificaçAo.
6(5) (Metam.).
O lodo é próprio dos pAnta·
nos. 2·3 (Parag.). Filisteu , AI·
mada.
Individuo não militar anda
sempre com traje civil. 3-4
(Prol.).
A boémia é função que faz
o homem molengAo. 3·2

(Sine.).
15. Estreita a amizade um pre·
sente de amigo. 2·2 (5int.).
MINDOGUES

*

FEITiÇARIA ...

o SOL COMPLACENTE
Arranjar uma garrafa de vidro incolor com rolha de cortiça. Espetar
fundo na rolha um alfinete, de cuja
cabeça se pendura um fio, de preferência preto, a que se ata um botão
ou anel de metal que caiba pelo gar-

galo da garrafa. Diante dos seus amigos, meta o fio na garrafa e rolhe
bem. Peça ainda a um dos seus amigos que sele a rolha com cera ou lacre. O problema é: como cortar o fio

sem abrir a garrafa?
A condição fundamental para
esta experiéncia, é que esteja sol.
Sem isso, não se pode realizar. Saia
da sala com a garrafa, para que os
seus amigos náo fiquem a saber
como A, se prefere conservar o mistério. Com uma lupa, faça convergir

os raios solares sobre o fio. Este
deve ser preto porque esta cor é a
que mais absorve o calor. Quando o
fio se queima, parle-se e o botão ou
o anel cai no fundo da garrafa. Vol-

tando a entrar na sala, exiba aos
seus amigos o fio partido e o selo da
.garrafa intacto.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

*

PALAVRAS CRUZADAS
I

2

3

4.

6

6

7

8

li

10 '11

- Vergonha ; vantagem. 10 - ACOlá;
motivo ; patroa. 11 - Reprimenda;
calcadouros.

MINDOGUES

•

••••••••••••••••••••

*

•
7

•

•
IOII-'H-+11

IJ.-J...I....I-.I-

HORIZONTAIS: l-Atribuições;
casal. 2 - Desejo ; atasca. 3 - Tartamudo ; alqueive. 4 - Amante. 5 Restrição ; orgulhoso; multidão. 6 Remada; sagacidade. 7 - Aversão ;
ónix ; popa. 8 - Fruta-do-conde. 9 Rapidez; navegar. 10 - Namorados ; perfume. 11-Afaga; cabedais.
VERTICAIS : 1 - Aldeia ; maldição. 2 - Corvo-marinho-de-crista;
eternidade ; esplrito. 3 - Cabo ; auxiliei. 4 - Ligação; iguata; curadas. 5
- Ali ; acaricia; senhora. 6 - Ombreia; gaivota. 7 - Caminhe; repara ;
aquelas. 8 - Pedra ; panela; olho. 9

XADREZ

A superioridade das brancas é
evidente nesta posição, dada a activa situação das suas peças sobre o
roque inimigo. Até que ponto, estão
em condições de forçar o decisivo
ganho de material. Encontrará você
o caminho?

Tempo médio de resolução:

1." categorias : 6 minutos
2." categorias: 12 minutos
3." categorias: 18 minutos
Iniciados: 20 minutos

..............." ....
Armando Romão (Fe.ijó)

-

*

BRíDEGE
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876543
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LESTE

• V 10987
. ARDV109

""

.-

+ 10

. A 9632
. A5432
+ A3 2

Oeste sai com a D de paus.
Como deve jogar o declarante para
cumprir O pequeno slam em espadas
contra qualquer defesa?
As brancas Jogam e ganham.

• •••••••••••••••••••
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CONCURSO N.o 182

(Sorteior:!oumprémioentr98sresposI8scertas)

ACROSTICO (DIAGONAL)

R

E

1< BRíDEGE
Sul faz a vaza com o R de paus
e continua em paus. Se Leste não
corta, Sul faz o A e cede um pau a
Oeste (descartando ouros do morto) ,
para rectificar a conta; se Leste corta, Sul faz o A de paus na primeira
ocasião. Em qualquer caso, Sul manobrará de maneira a chegar a esta
situação.

v
S
T
A

D

,

R
M
A

D
A

1< XADREZ
1.Txg7!,Rxg7 2.0e4 e as negras
abandonaram, porque 3.Dh7++ xeque mate e/ou 3.0xa8 .

(1812/1870); apeiido de filósofo ca·
tólico alemão (1879/1945); apelido
de oficial da Marinha, académico e
investigador erudito (1868/1939);
género de insectos dípteros; árvore
angolense; nome duma dança russa;
apelido de filósofo e literato francês
(1713-1784); apelido de escritor
americano, nascido em 1904.
(SoluçlJO no n. "184)
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LESTE
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• A9 6

: A 5 43

+
Sul joga então a O de espadas do
morto:

a) Leste descarta ouros: Sul joga
pequena espada da mão e corta dois
ouros, passando a mão ao morto;
b) Leste descarta copas: Sul cobre a O de espadas com o A, corta
duas copas e passa para a mão.

••••••••••••••••••••
1< CONCURSO N.' 180
h h
~ :; ~ 0
(,~ 'C TV

I ' -h
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(
I

V'

CtI Y <I>

1< ARITMOGRAFIA
Horizontais Verticais
4+3 - 2 = 5
6- 3 + 2 = 5

4+ 6 - 3 =7
3:3+1 =2

3x1 - 2= 1

2x2-2=2

••••••••••••••••••••
1< PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 - Papel ; vilar.
2 - Anelo; atola. 3 - Gago; Adil.
Se; ufano; mo.
4 - Aga. 5 6 - Voga; olho. 7 - Po; agata; re.
CANTINHO CHARADíSTICO
8 - Ata. 9 - Asas; arar. 10 - Ga1 - Espanta patrulhas. 2 - Re- lãs; aroma. 11 - Alisa; solas.
VERTICAIS : 1 - Pagos; praga.
fulge. 3 - Oet~rminação. 4 - Metodo/topeta/dotado. 5 Camarote. ' 2 - Ana; evo; sal. 3 - Pega ; vali.
6 - Contra. 7 - Contento. 8 - Con- 4 - Eta ; uga ; sãs. 5 - Lo; afaga;
Ir·ato. 9 - Arfalrafa. 10 - Camartelo. sa. 6 - Iga; ati. 7 - Va; anota; as.
11 - EscutaiS. 12 - Lamarães ou 8 - lIa ; ata; aro. 9 :- Lodo ; prol.
10 - Ali ; mar ; ama. 11 - Ralho ;
lamaçais. 13 - À paisana. 14 eiras.
Pandega. 15- Aliado (Iia +doa).

••••••••••••••••••••
1<
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SOLUÇOES

: ~765

OESTE

A

Substituir os pontos por letras e
ler horizontalmente, de cima para
baixo: apelido de célebre compositor
italiano; apelido de escritor e diplo·
mata português (1860/1932); cidade
belga à beira de Oyle; género de mamíferos marsupiais didelfos ; relativo
ou pertencente a Medusa; sal deriva·
do do ácido nióbico; apelido de cronista português falecido em 1561;
apelido de célebre romancista inglês
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Para todos tens carinhos,
A ninguém mostras rigor!
Que rosa és tu sem espinhos?
Ai, que não te entendo, flor!
Tanta lástima e carinhos,
Tanto dó, nenhum rigor!
És rosa e não tens espinhos!
Ai! que nãote entendo, flor.
Almeida Garrett
VENCEDOR :
2.0-ten. OT António A. Vicente.
Centro de Comunicações da Armada.

de Júnior. Feueira de Silva (&'
Ci
- oe ar Lo
(fal.rido), José lIerie Ferreira (fa'ecido). Ferreira de Oliveira (fala . , ); de joeUw= pela ....... ordem: aspirantes Aires de Sousa (falecido). Eugênio Castro RodrigueI: (falecido). Teizeira"
t ' o (tal dd ); w
1
da esquerda para. direita: upirantes Horário Rebordio.lIazia Se' me e Borgesde Carvalho.
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11), Nota de Abertura
Os militares ... e os outros
stávamos nas primeiras horas do
dia 18 de Dezembro de 1961. A invasão da Índia Portuguesa tinha
começado. Quarenta e cinco mil homens
mais vinte e cinco mil de reserva, do lado
da União Indiana, contra três mil e quinhentos mais novecentos indo-portugueses, do lado português. Infantaria, tanques, aviões , tropas aerotransportadas,
artilharia, unidades anfíbias, um cruzador
e mais cinco navios de guerra das Forças
Armadas da União Indiana, contra armas
ligeiras, um aviso de 1.- classe e duas lanchas-patrulhas, do lado português.
As ordens dadas ao governador-geral
e comandante-chefe pelo presidente do
Conselho de Ministros, eram claras:
É horrível pensar que isso pode SigDi!i-

E

car o sacrifício total, mas recomendo e es-

pero esse sacrifício como única forma de
nos mantermos à altura das nossas tradi·
ções e prestarmos o maior serviço aofutu·
ro da Nação. Não prevejo possibilidade de
tréguas nem prisioneiros portugueses,
como não haverá rendidos, pois sinto que
apenas pode ha ver soldados e marinheiros vitoriosos ou mortos.
Era este o cenário na Índia Portuguesa
naquela fatídica madrugada de Inverno,
enquanto no Continente se começavam a
preparar as festas do Natal, comentando·
-se a medo o que lá se estava a passar ...
Nós , os militares, compreendíamos
pedeitamente a terrível situação em que
se encontrava o comandante-chefe das
nossas Forças Armadas da Índia Portu·
guesa. Uma coisa é ver e resolver os acontecimentos a milhares de milhas de distância e outra, muito diferente, é vivê·los
no próprio local! E, ao contrário do que
dizem alguns, os militares, em especial
os que têm funções de chefia, também
têm cabeça para pensar e resolver de

Cbeglldllll~. fim 22-5-1962, dll gullmiçAo do ..Afonso dfl
Albuquflrqufl_ .pós seis meses de ClItivtliro na lndill. Erll.m
agullrdados no ClIis p6l0 respectivo cpmandantfl, cap.-m. -g.
Cunha Naglo. Da esquerda para a direita ; J."-gr. A Pinto,
J....mar. A Paixlo, csboM Lança, J....gr. L Annénio, J....mar. A
7, J. "-mar A Francil!JCO, 7, 1 ....mar. CM Peniche, V·-mar. A 7 e
J....mar. Q Franciscp.

acordo com as circunstâncias, sobretudo
quando das suas ordens depende a vida
de muita gente. Acresce que há casos,
como este, em que os acontecimentos decorrem com tal rapidez que não dão tem·
po para hesitações. Há que decidir logo,
bemoumal ...
Mas o objectivo desta "Nota )1 não é o
de julgar as pessoas e muito menos criticar as decisões tomadas. Pretendemos
apenas chamar a atenção dos ((outros))
para as difíceis e complexas situações em
que, muitas vezes, os militares se vêem
envolvidos, com a obrigação de as resol·
ver com honra, sem deixar de ter em conta
todos os factores circunstanciais.
Tratei de um caso real, mas posso
assegurar que, com maior ou menor grau
de responsabilidade , outros sucedem
com fr equência aos militares no exercício
da sua profissão.
É isto, e outras coisas mais , que fazem
da carreira das armas um caso à parte,
exigindo dos que a seguem qualidades
que na maior parte das outras profissões
não são essenciais.
~. ~v~
c/alm.
N. do A . - Es ta ..Nota _ foi escrita a pensar nos marinh ei ros que há 25 anos m orreram n a fudia cpmbatendo por uma
causa qua de antemlo sabiam irrflmediavfllm en te perdidll .
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CARTAS AO DIRECTOR
Dos nossos leitores e amigos
recebemos a seguinte correspon·
dência:

Do (IPezlnhos", cabo M, LIsboa, aseguintecarta:
Talvez a culpa tivesse sido de
.. Os Belenenses» que levou três a
zero do Futebol Clube do Porto. no

seu reduto do Reslefo. Sócio e adepto daquele clube desde 1938, com interrupç6es quando estava em longa

comissão no Ultramar, assisti e...
não gostei!
Este desastre teve lugar no domingo. 19 de Outubro. Não admira,
pois, que na segunda-feira de manhã
tenha acordado mal disposto e sem

paciência.
Sucedeu que, dias antes, tinha
perdido o meu porta-chaves de estimação. com as chaves não só da

casa, como do correio, do a/arme, da
secretária, etc. Alguém me aconselhou a ir às secçóes de achados do

Metro e da PSP e lá lui eu, começando pela primeira.
Situa-se, segundo me disseram,
na estaçSo dos Restauradores, o
que corresponde .9 verdade, como
adiante se verá.
Embarcando no comboio em S.
Sebastião, fui empurrado para fora
dele nos Restauradores e imediatamente iniciei buscas para a localizar.
Nada tendo encontrado que me
desse uma pista, dirigi-me à empregada do guichel dos passes, que
amavelmente me indicou que essa
secção funciona .. Numa portinha
que estA mesmo ao lado daquele
gabinete envidraçado onde se mede
a tensão arterial."
Mas a porta estava fechada, o
que me levou a ir novamente à mesma empregada perguntar qual era o
horário de funcionamento da secção.
Toda sornsos, a senhora informou
ser na parte da manhã, das 09.00 às
".45horas.
- Mas são já mais de 10.00 e
aquilo ainda está trancado ...

4

a Abita

- Pois d - disse ela -, o funcionário deve estarpor aI...
Entrei no interior da estação para
perguntar ao chefe respectivo se sabia dele. Não havia ningudm no envidraçado do chefe, nem dum lado
nem doutro! Desanimado, e já bastante irritado com os encontr6es que
ia apanhando pelo caminho, voltei à
simpática criatura dos passes dando
conta das minhas intrutfferas dilig{mcias.
Interveio na conversa uma outra
senhora, dizendo que já ali estava há
mais de meia hora à espera que
aquilo abrisse... que era funcionária
da Força Adrea e ia perder uma manhã de trabalho... que uma sua filha,
estudante, tinha perdido uma carteira nova ccm os seus documentos de
identidade e os da irmã, tambdm estudante ... que estava muito preocupada... que se não aparecesse era
uma grande despesa e uma grande
maçada...
- Lá vem ele - disse a senhora
do guichet, indicando um homem de
mais de meia idade que acabava de
subir as escadas, sobraçando um
saco de plástico cheio... Afinal, tinha
ido buscar os achados de hoje, disse
adopostigo...
O homem, com cara de pouco
amigos, dirigiu-se para a porta, atd aI
teimosamente fechada, abn'ndo-a e
entrando no pequeno gabínete interior.
Eu e a senhora da Força Adrea
precipitámo-nos atrás dele. Demos
ambos os bons dias, que ficaram
sem resposta. A da Força Adrea,
vendo despejar o saco de plástico
em cima duma mesa, exclamou com
incontida alegria:
- Lá está ela, a bolsa da minha
filha, é aquela afl~ cinzenta ...
O cara de poucos amigos, sem
esboçar um gesto, virou-se para ela
perguntando o que queria, não tomando em consideração as suas exclamações de regozijo ...
- E aquela carteira, a que eu
procuro...
O homem olhou para ela com ar

amorfo, sacou de um papel e começou a preenchê-lo.
- Nome de quem perdeu? - e
escreveu... - O seu? - e escreveu... - Assine aqui... deixe cá ver o
seu bilhete de identidade ...
Finalmente entregou a carteira
que a senhora abriu com ansiedade,
declarando que só faltava o dinheiro
(300$00) e que o resto estava tudo.
- Vá lá, que tive sorte ... ainda há
ladrões decentes...
A senhora desapareceu depois
de agradecer a minha solidan'edade
e o homem sem olhar para mim, perguntou:
- E o senhor?...
- Eu procuro um porta-chaves...
- Não há cá nada disso ... Só estas duas chaves 5O"as...
Agradeci, e retirei-me a pensar
porque razão o homem estaria tão
mal disposto. Se calhar é tambdm de
.. Os Belenenses .....

o
Do capitio de abastecimentos
da Força Aérea, na Reserva, Venceslau Rodrigues Correia, Odivelas, que serviu na Armada de 1945 a
1952 (Aviação Naval), data em que
teve de passar à recém-criada Força
Aérea, uma carta em que, depois de
informar que vive agora com um pé
em Portugal e outro no Canadá, tece
algumas considerações sobre a filosofia da nossa .. Nota de Abertura..
do n. D 179/Agosto 1986.
N. R. - Aquilo que propóe está a ser trafi 56 Vflrbalmentfllhe podemos explh:ar
as diI~as em curso. Quando quiser, apareça por aqui fi de tudo lhe daremos conta,

tado

com todo o prSZflf.

o
Do sarg.-chefe HE José Marques Guedes, Almada, uma carta
sobre o mesmo assunto, ao qual dá
a sua inteira concordância, acrescentando: Mais uma vez o «fantasma da reforma» veio dar a conhecer

aos portugueses a tão «invejada .. situação dos militares e suas famflias,
numa affura em que, a pouco e pouco, se vf1m perdendo priviltigios outrora concedidos e que hoje nos
afastam de, ao menos, podermos
competir com outras organizações e
empresas estatizadas.
Sobre esta afirmação apresenta
um exemplo concreto, realmente
elucidativo, mas que nos abstemos
de publicar. Aguardemos melhores
dias ... como muito bem diz.

mais t{picos da capital e que desemboca em praças como a dos Restauradores, Rossio e Comércio? N30
pondo em causa a belezB da Praça
do Império, parece-me que não.
E termina a sua carta, dizendo:
(...) A nossa história é demasiadamente bela para que se prive o povo
de ver desfilar ao longo da larga avenida os descendentes dos heróis de
Ourique, Aljubarrota, Matapão, Mucaba ...

o

De Miguel Leite de Vasconcelos Machado. Braga, uma carta na
qual sugere que seja lembrada na
Revista a figura de Mauricio de Oliveira, que foi grande amigo e propagandista da Marinha, sobre a qual
escreveu várias obras.

De Manuel Alves, Faro, uma
carta sobre a nossa «Nota de Abertura" do n.O 180/Setembro 1986, com
o título «Desfiles Militares". Manifestando a sua inteira concordância
com a matéria dessa nota, diz nomeadamente: Com efeito, n30 se
compreende lá muito bem porque,
ao contrário do que se fazia desde
sempre, a bela Avenida da Liberdade deixou de ser o cenário dos desfiles militares que se efectuam em datas históricas(... ). Haverá lugar mais
belo do que aquela velha artéria que
corre ao longo de alguns dos lugares

o

N. R. - Recordamos a &Sl& &slimado 1ttItor qtJf1 o jornalista & &scrilor Mavrfcio de 011-

v&lra já foi lembrado nesta R&vista, pelo m&nos dtJ8s V8Zt1S: no n." 13/OtJt. 82. quando do
S6U lal6cimenlo" no n." 2OIMaio 73. 8 propósilo de vma &xposiçAo no Palácio Foz em SUlJ
hom&nagem. Continuamos aoMos a publicar,
com mvito gosto, qualquer colaboraçAo qU&
nos S8Ja (KIviad8 a StIIJ fflspe/tO.

•••
SAUDAÇÕES
Aos que trabalham para a «RA»,
de Armando Marques, Almada; do
sarg.-aj. Ma José Augusto Moreira,
Macau, e de Adérito Adolfo Borges
Guimarães, Avanca (extensivas aos
.. filhos da escola» de 1972).

•••
CONvivlO
O ex-mar. FZE José João dos
Santos Sara, .. O Olhão», gostava
que os seus antigos camaradas do
DFE1, que estiveram em Moçambique nos anos de 1964/66, se reunissem num almoço-convivia.
Diz .. O Olhão» que é com muita
tristeza que já há muito não revê os
seus antigos camaradas de coberta
edemato.
A .. RA .. sugere aos antigos ele·
mentos do citado DFE1 que contaclem com aquele ex-mar. FZE para o
seguinte endereço: Rua Capitão Nobre, 42 - 8700 Olhão.

Livro das Armadas (12)
Texto actualizado do códice reproduzido na conlra·
capa:
No ano de 516

Partiu para a fndia João da Silveira, trinchante, por
capitão-mar de seis naus, com estes capilães:
João da Silveira, trinchante de el-Rei; invernou
em Quíloa com os mastros quebrados de /lm
temporal, com que se perderam as dilas da
companhia;

Diogo de Unhas;
Afonso Lopes da Costa;
Francisco de Sousa Mallsias, digo , Garcia da
Costa, genro de Afonso Lopes da Costa;
Francisco de Sousa Mallsias. perdido na Ilha de
S. Lourenço. nos 8aixosde S. Lázaro;
António de Uma. também perdido lia Ilha de
S. Lourer'ço.

••••••••••••••••••••••••••••••

AVISO

Envio da Revista pelos CTT
A IIRevista da Armada. deixou de beneficiar
do regime de porte pago (Portaria n.O210/86, de 13
de Maio, da Presidência do Conselho de Ministros
e Ministérios das Finanças e das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações) pelo que, enquanto
esta situação se mantiver, ficamos impossibilitados de continuar a remetê-la através dos CTT. a
menos que os destinatários suportem o respectivo
porte, que é actualmente de 70$00 anuais.
Assim, solicita-se e agradece·se:
1. Aos assinantes, que não queiram arcar

com essa despesa. que comuniquem à
nossa Secretaria se desistem da assinatura ou vêm aqui buscar a Revista;
2. Às entidades que até agora têm recebido a Revista gratuitamente que informem a nossa Secretaria sobre se se responsabilizam pelos portes de correio ou
vêm aqui buscá·la, pois caso contrário
ver-nos-emos, com muito desgosto,
obrigados a cessar o seu envio.
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Antologia do Mar
e dos Marinheiros
o bravo CapitAo Braga, seguramente o maior cronista do
Brasil
Grave em seu gorro de campanha, suas sobrancelhas e
seu bigode circunflexos

Terno em seus olhos de pescador de fundo

Feroz em seu Focinho de lôbo solitário
Delicado em suas mãos e no seu modo de falar ao telefone
E brindaremos A sua figura única, Il sua poesia única, à

sua reyolta e 110 seu ca vslheirismo

~~
"

(OrlWUTIl do ~rvjÇD dI! Documtnlllrclo do • Diario dt NOficUu»)

Digam, oh
digam
A meu amigo Rubem Braga que é pena estar chovendo
aqui

Neste dia tAocheio de memóri/lS. Mas
Que beberemos à sua saúde, e é/e há de estar entre nás

eguramenle o maior cronista do Brasil» - como
em seus versos disse Viniciu5 de Morais, na mensagem que escreveu para Rubem Braga, para esse

S

verdadeiro príncipe de um género que alguns di·

zem menor da literatura: «género complexo, mas perecível por
viver e originar-se no registo do 'fait-divers' quotidiano,., nas palavras de Maria Lúcia Lepccki: "a precisar de interesse humano
para permitir que a crónica se transfigure, de coisa consumível,
datada, circunscrita , em matéria literária com maior ou menor
permanência,.. É por esse interesse humano, servido por uma
linguagem original, simples e bela, que as cr6nicas de Rubem
Braga se erguem para além do rodapé da data que o autor nelas
coloca: ficarão como modelo de género, pequenos padrõcs da
língua portuguesa do Brasil.
Rubem Braga nasceu em l2deJaneirode 1913, em Cachoeiro de lIapemirim. Espírito Santo. Menino da beira-rio e da beira-mar, estudou no colégio salesiano de Niter6i, saltou para Minas, depois São Paulo, Pernambuco, Porto Alegre, indo e voltando , até fazer base no Rio, onde numa pensão do Catete foi
companheiro de Graciliano Ramos. Formado em Direito, correspondente de guerra cm Itália junto do corpo expedicionário
brasileiro, embaixador em MarrocosquandoJãnio foi presiden.
te, viajante incorrigível , a vida mais vivida de Rubem Braga foi
o jornalismo. Como escreveu 0110 laTa de Resende, ..seu itinerário profissional é uma parte da história da imprensa brasileira
nos últimos 50 anos. E não s6 como cronista, mas também na
tarimba, pau para toda a obra,.. E é também Resende que revela
como Rubem Braga gosta do mar: .. Da varanda, levantando-se
d~ rede que o embala, Rubem pode ver omar. Ele não saberia
viver sem omar.,.
Esse olhar do cronista sobre o elemento que é vizinho de sua
cidade, aflora nalgumas das suas páginas, com a leveza desse ritmo novo, e a marca de um estilo carregado de poesia, que o tom
às vezes irónico não dispensa , presente ao longo de uma intermi·
nável colaboração em jornais e revistas, demorada nas páginas
de seus livros. Aos 22 anos publicou Rubem Braga o primeiro
volume de crónicas (..O Conde e o Passarinho», 1936). Vieram
depois «Morrer do Isolamento» (1944), «Com a F.E.B. na itália» (1945), «Um Pé de Milho» (1948), ..O Homem Rouco,.
(1949), "Cinquenta Crónicas Escolhidas,. (1951), "Três Primitivos,. (1954), .. A Borboleta Amarela» (1955), ..A Cidade e a
Roça» (1957)e«Ai deTi , Copacabana»(1962).
Crónicas de Rubem Braga. Desse «cozinheiro do trivial,.,
como a si próprio o cronista se classificou certa vez, nuns versos
escritos em carta a Moacir de Castro. Desse grande capitão de
um género que o seu talentodc prosador ajudou a fazer perdurável e apetecido. Crónicas de Rubem Braga. As palavras compondo a música de um quotidiano cuja geografia não precisamos
de conhecer para entendermos sua simplicidade: como se estivéssemos ali, sorrincio do acontecido.

***********************
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CRÓNICAS DE RUBEM BRAGA

(1949/1960)

o BARCO ..JUPARANA»
Apresento-vos um navio que não i dos
maiores do mundo: rem 26 metros de popa
a proa, e 6de largllra. Está sendo todo pintado de branco; assim ficará mais bonito.

Estão sendo arrumados seus B camarotes,
e também.seu bar com uma boa geladeira.
Foi lançado à água em /926, mas agora
está fodo renovado, e gafame.

Quereis fretar esse navio e nele navegar
"ossa tristeza e o sonho vosso? Arranjo
por 3 dias; e pagareis 8(}() cruuiros por
Q

dia. Isso inclui, senhor,

Q

lenha pafa o mo-

rar de BOcava/os, e o pagamento dos J3Ir;pulantes, inclusive o papo cordial e Q cochacinha fornecidos, em seu próprio co-

marote, pelo comandante Pedro Pichim.
Seu nome, lal como ficou registrado em
Moscou, i Pedro Epichim, e assim ele se
assina; mas está acostumado a ser chamado de seu Pedro Pichim.
O cozinheiro I bom, e não ficareis es·
pantado ao reparar, por exemplo, que a ti·
maneiro dJ vezes usa um enorme facáo de
mata pendurado no cinto. Nosso barco I
muito florestal. Nele podereis subir de Re·
glncia do Ria Doce a Colatina e entrarem
muitas lagoas, inc/usive na maior e mais
bela de todas as lagoas de água doce deste
imensa Brasil, de água muita c/ara e muito
funda, cercada de floresta imponente, cam
a Ilha da Imperador na meia, tenda uns 32
quil6metros de comprimento e na maior
largura uns 5 -a lagoa de Juparaná.
Nesse nallio podereis levar, se tendes
muitos amigas, atI 300 pessoas, e se tendes
muitas haveres atI 25 toneladas de carga .
Aconselho·vos a não levar tanto, pois se i
lIerdade que a Juparanã cala, sem carga,
apenas 55 ctnt(mentros, tambl m I certo
que seu casca se afunda na água mais I
centfmetro por 2 toneladas de carga; de
maneira que, tenda muita pesa, ele perde
o que me parece ser seu encanto principal,
que I a presteza e graça cam que acode ao
chamamento de qualquer bandeira branca
na margem, encostando as peitas na barranco, cama pata maternal.
Assim essa viagem de 130 qui16metros
desde a Barra atI Co/atina lem na lIerdade
muito mais da dobra, não só pela capn·.
cho do canal C!Jmo pelo bom coração de
nosso barco. As lIeus aparece uma bano
deira branca à margem direita e OUlra à
margem esquerda; e nem I bandeira direi·
10, t 11m saco de algodão ou um simples
lenço, qualquer farrapo branco chaman·
do, mandando seu apela da ftmbria da
floresla escura. E 14 lIamos costurando o
rio, da margem norte à margem sul.
Quando anoitece, basta ao caboclo ribeirinho agitar uma lanterna ou lamparina, um simples tição bem aceso, para que
o Juparanã mude de ruma e, com sua
grande roda traseira batendo como um coração amigo, lIá apanhá-lo na barranco
humilde. E ele é amiga de suas irmãs me·
nores, essas canoas do Rio Doce, canoas
de peroba, cobi, lIinhático, cerejeira, oiticica, araribá, seja de 20 metros de compri.
do e 4 palmas e challe de largura, seja ca·
noinha boieira que um menino guia. Oca·

noeiro, do meio do rio, faz um sinal, e ele
pára, delicado. O canoeiro lIem lIindo, e
agita um papel na mão.
- Firmino, esta carta I para botar no
Carreiro em Colatina ...
E se a canoeiro lIiaja, sua canoa Iam·
btm lIai. Temos nesta lIiagem atadas a
cada lado seis canoas compridas, e Pedro
Pichim me diz que chega a levar trinta em
suas ilhargas amigas.
Não t preciso comprar passagem, fica
entendido que em cima t primeira c/asse e
em baixo é segunda. Camarote e comida
são pagos em separado. Pedra Pichim, o
lIelho lobo-da-rio, lella na mão um caderno escolar onde toma nata da nome da
passageiro e o preço da passagem: da fazenda Maria Bonita até à fazenda Boa Esperança, ele calcula, par exemplo, 10 cruzeiros. Há 26 anos, desde que esse navio,
lIindo da Alemanha, foi montada em Co·
latina e lançada dJ águas da ria, que Pedro
Pichim o comanda para baixa e para cima
- e ajuiUJ a pôr a mesa, oferece manga às
damas e ingá às criancinhas, táo cheio de
autoridade e tão simplesmente cordial, já
com dois filhos homens na tripulação. Antigamente, diz ele que muitas lIeus tinha
de cobrar passagem de rellólller na cinta,
dJ lIeus mesmo na máo, parque a/gll/n
baiano de maus bafes resolllia fazer carinho no cabo do seu facdo de mato e dizer
que já tinha paga ... Então paga OUlra IIU
porqUl! senão enCOSlO a barca na barranco
e lIoci salla .•
Quem sobe da Barra e III, /ogo acima
de POlloação, na lado norte, uma pequena
sede de fazenda fazenda um c/ara no debrum escuro da mata e pergunta seu nome,
lhe respondem: é a Implrio da Boa Vontade. No dia azul em qlle esse império se
estender pelo mundo, há de ter como nau
capitánia de sua grande Marinha de Paz o
barco Juparanã , amiga de todas as bandeiras brancas.
Março. 1949

NQMAR
Se soubesse cantar alguma coisa cantaria .. O Ébrio., de Vicente Celestino . .. Tornei-me um ébrio ... lO
Um grande cansaçO pesalla em todo
seu corpo, por onde a água escorria. Fechou o chureiro, começou a se enxugar
lentamente. Quando foi se lIestir, a porta
do armário estaM aberta, a qlle tem o espelha dentro, e ele se I'iu nu. Achou-se
branca, detestavelmente branco como um
europeu, sentiu-se meio gordo e mole. Há
quanta tempo não IOmalla um banho de
mar!
Odiou, de repente, sua lIida de trabalha e de bar, vivida quase toda sob a luz
artificial. Tinha mil coisas a fazer na cidade; precisava ir ao escrit6rio daquele sujeito, telefonar para quatro ou cinco pessoas,
providenciar aqueles papéis.
O telefone bateu. Ia atender, mas sentiu que se atendesse ficaria preso - preso
àquelefio negro, aos compromissos, às safas dos ediflcios do centro, à vida de rodo
a dia. O telefone ainda tocava quando ele

saiu. O sol era lelle. Comprou trb mexericas, saltou para a praia, esticou-se na
areia, de bruços, os olhas sobre um braço,
recebendo nas COSIas o calor do sol. Dentro de sua cabeça ainda girallam COllller·
sas e músicas da madrugada, rostos de
mulher, encrencas de negócios.
Quando se levantou e começou a andar pela praia, teve a impressão de que,
sob um guarda·sol colorido, estalla um casal conhuido. Passou longe; não queria
encomrar ningulm, tinha um certo pudor
de seu corpo assim branco, pesado, sem
graça. Foi andando e semindo prazer em
andar ao sol, em encher os pulmões de
lIento de mar. Num trecho de praia deserta
leve vontade defater ginástica; mas se deixou ir andando a chapinhar, cama meni·
no, pela dgua cheia de espuma.
Foi quando parou, e ficou olhando as
espumas, enquanto a marola se retiralla ,
lellando um pouco de areia sob as seus
pés, e sentiu uma leve tontura, e telle canso
cilncia de coma se afastara da mar, de
coma se fizera estranha ao mar, de coma
se esquecera do mar, como quem se esquece de um amigo ou de um grande cão que·
rido, de uma pdtria idolatrada, de uma
mulher amada. Foi allançando dellagar;
recebeu no veito devais na cara, as pri·
meiros bomfos de espuma e, coma sentis·
se frio, deu mais alguns passos depressa ,
para poder mergulhar. Telle prazerem be·
ber um pouco de água salgada, depois em
receber no corpo uma lambada de onda
mais forte. A vançou ainda, passou a arre·
bentação, começou a nadar para fora; de·
pois se voltnu de costas. ficou boiand/)o
Olhalla duas nUllens brancas no clu muito azul. Era como se fossem as m esmas
nUIIMS de lIint~ anos atrás, de lrinta anos
atrás, na mesmo céu da infdncia -e tudo
o que tinha acontecido depois fora esctlro
e sem sentido, os homens com quem lidara , as mulheres qlle amara, e as brigas e
trislezas - tudo era remOia e absurdo
cama um pesadelo em um túnel. As nulIens se mOlliam dellagar. Sentiu que seu
corpo ia afundando, moveu levemente as
pis, sentiu asaI queme na cara malhada.
Quando começou a nadar para 1I0ltar
à terra, percebeu que uma corrente Opuxa·
vaparafora, cam umaforçainllencível, e
que os músculos de seus braços doiam de
fadiga. Debateu·se ainda, algum tempo,
com uma súbita railla de animal que não
quer morrer, e a água abafou o seu grito
rOIICO. Pensou confusamente que deixara
as três mexericas na praia, e o telefone
locando no apartamento. Longe, no
horizonte, passa 110 um lIapor.
Rio, Abril de 1952

PASSEIO
Forte de S. João, ÚJje, Santa Cruz _
e depois esses caminhos que se perdem no
mato, essas prainhas que se abrem debai·
xo de umos árvores, emredois rochedos.
Não sei se estamos na Charitas ou em
Jurujuba; de meu barco lIejo, cam pregui.
ça, pequenas casas cor-de·rosa cam jane.
las azuis. Eu escrevi - .. meu barca. - e
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o barco não I meu. Mas neste momento
está sendo. Entre as árvores, escondida,
no morro do Cavalão, está a casa do Calocu.
o barco não i meu, a casa não i mais
de Carlos Leão, mas a propriedade não é
um furto, i uma pilhéria. Se nesta manhã
de sol desapareço do escrü6rio e fujo para
as águas azuis, e levo amigos, e nos rimos,
e bobeamos pelas praias e ilhas, e comemos camarão frito na casca, e bebemos
cervejinha gelada, e nos sentimos ainda
mais amigos porqlle o mar é azul e o sol
é louro -então alguma coisa, neste barco,
já é eternamente minha.
Quem comprou a casa e as árvores de
Carlos Leão 110 morro do CalJalão? Nem
sequer sei o nome desse homem feliz, mas
delJo confessar a ele ql4t a sombra da mangueira i um pouco minha; ele não comprO/I a sombra. A sombra quem a faz é o
sol, quem a aZlda é a lua, quem a deixa perene no ar, remota , mas fresca, I a saudade do que passou. E tempo lião lJellce a
realidade mais profunda das coisas: dos
pls qlle pisaram aquele chão, tie nós que
ali respiramos, e selltimos e vivemos e soo
nhamos, alguma coisa ficou e vive. Não
somos famasmas: para IIÓS essa gell/e que
está morando hoje na casa é que são fano
tasmas - seres vagos, sem sllbstância nem
face. Eu me lembro de um momento, uma
tarde, sob as árvores, sobre o manso mar,o Rio de Janeiro parecia "emular na distância, halJia um pássaro piando.
Lembro OI/lros momentos. Mas o barco deixa longe, a boreste, perdida numa
nélJOU de luz, Icaraf. Uficou Iml ginasiano passeando pela praia, morando numa
casa do Campo de S. Bento. Ele lJai neste
barco, já bordeja o lJelho forte, vai para
uma praia qualquer entre palmeiras, vai
distraído, deixando a melancolia na esteira das espumas, vai lia força, sem me importar com a água fria que escorria pelo
ramo e me molhava a mallga da camisa;
fui remando, remaI/do com toda a força.

°

Rio, AgoslOde 1952

A CORRETORA DE MAR
A mulher emrQlI 110 meu escritório
com um sorriso muito amável e os olhos
muito azuis. Desenrolou um mapa e começou a falar com uma certa velocidade,
como i lISO dos chilenos. Gosto de ver mapas, e meergu; para olhar aquele.
Quando percebi que se tratava de um
loteamemo, e a mulher queria me vender
uma parcela, me coloquei na defensiva;
disse que no momento suspendi meus negócios imobUiários, e até estava pensando
em vender meus imensos territórios no
Brasil; que alim disso o Chile i um país
muito estreito e sua terra deveria serdilJidi·
da entre seu povo; até ficaria mal a um es"angeiro querer especular com um trecho
da faja angosta. que I como os chilenos
chamam sua tira estreita de terra, que por
sinal costumam dizer que I "larguÍJsima»,
para assombro do brasileiro recém-chegado, que não sabe que isso em castelhallo
quer dizer _compridissima».
Os olhos azuis fixaram-se nps meus, a
mão extraiu de uma pasta a fotografia de
um terreno plantado de pillheirinhos de
dois ou trés anos: não se tratava de especulação imobiliária; dentro de poucos anos
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eu seria um madeireiro, poderia cortar
meus pinheiros ... Ponderei que tenho uma
pena imensa de cortar árvores.
-Asenhoramiotem?
Também tinha. E então baixou a voz,
sombreou os olhos de poesia, e me disse
que ela mesma. corretora. também comprara duas parcelas naquele terreno. E ti·
nha certeza - confessava - que tamblm
não teria coragem de mandar cortar seus
pinheiros; também adoralJa árvores e passarinhos, cortaria apenas os pinheiros necessários para fazer uma casinha de madeira: o lugar é lindo, em um pequeno planalto, dá para uns penedos junto ao mar,as árvores choram. e cantam com asondas
quando sopra o lJento do oceono ...
Confesso que paguei a primeira prestação: ela passou o recibo, sorriu, me disse
_muchas gracias,. e _hasta lueguito ,. e purtiu com seus olhos azuis, me deixando
meio tonto, com a lJaRa impressão de ter
comprodo um pedaço do Oceal/o Pac{fico.

Santiago do Chile, Abril. 1955

elJidéncia: o navio mal apontalJa no Arpoador e n Ós já estávamos perto do Posto
8. Mos arrumou uma explicação: -o comandante mandou tocar devagar para os
passageiros verem a paisagem ,.. Fiz uma
reflexão:
- Querdizerque lossim: o navio a ver
a paisagem ea paisagem alJero navio.
E graças a isso, quando lhe paguei a
corrida ele me perguntou se eu era poeta:
_isto que O senhor disse eu vou repetir à
patroa ,..
O casal de portugueses da portaria
conlJersava com o porteiro do lado e o zelador do ediflcio da frente, todos portllgueses. Dei a lIoticia: «o 'Vera Cruz' está
passando lá no mar,..
O _Vera Cruz»! E saíram todos para a
praia; no caminho arrebanharam um português que passava:
- O _Vera Cruz», homem, venha depressa, lJenha/
E lá se foram a correr, os pedros állJa·
rescabrais.

Rio , Março , 1956

os PORTUGUESES E O NA VW

A TARTARUGA

António Maria contou que uma vez ia
num táxi guiado por um chofer portuguls
lJelho, bigodudo, calado, de cara triste.
Quando o carro chegou d praia O chofer
lJiu um barco e exclamou, apontando com
o braço esticado, os olhos brilhantes, num
tom de descoberta, desafio ealegria:
- Olha o navio pequenino!
Essa fascinação dos portugueses pelos
navios me salvou a tarde de ontem. Eu tinha de ir à Alfándega e, porlantO, passar
pela praça Mauá. O portugub do volante
vinha praguejando contra o calor, conlra
os outros carros, contra tudo. Antes dele
eu vi o _Vera Cruz» encostado ao cais, e
disse: _Olhe o 'Vera Cruz', que nalJio bonito!,. Ele recebeu isso com o um elogio
pessoal e começou a falar do navio com
entusiasmo, ali conhecia um maquinista
de bordo e lJisilara todo gigal/te: «tem
oito andares, mas tem elevador!»
Pelas cinco e pouco, ao voltar para
casa, me lOCOU outro volante portugues.
Na altura do Flamengo divisei O IlOlJio,
que marchava para a salda da barra, e resollJi elogiar nOlJamente barco, para lJer
efeito. Foi maravilhoso. _É realmente, i
realmente, I um lindo navio!,. Fiz notar
que o Brasil não tinha nenhum navio de
passageiros tão grande e tão bonito, e isso
animou ainda mais o homem. Acabou
confessando que em sua opinião não era
somente o Brasil que não possula um navio assim: pais nenhum do mundo. Os ingleses, os americanos, os franceses, os italianos têm bons nalJios, sim, bons nalJios,
mas nenhum tõo bonito . • 0 senhor não
acha? ,.. DesconlJersei, _esse 01 ell vou ver
passar de minha janela em Ipanema ». Discordou: o navio tinha grande velocidade e
cortava muito caminho por onde ia. Discutimos um pouco, eu jogando no táxi
dele, eeleaposlOndo nonalJio.
Em Copacabana voltamos a ver O barco, na altura da Cotunduba. Fiz-lhe ver
que eu. estalJa ganhando a apOsta: «já passamos 110 frente». Ele balançou a cabeça:
_agora é que ele vai desenvo/lJer a velocidade,..
Na Vieira Souto ele teve de se render à

Moradores de Copacabana, comprai
IJOSSOS peixes na . Peixaria Bolívar», Rua
Bolivar, 70. de propriedade do Sr. Fran·
cisco Mandarino. Porque eis que de é um
homem de bem.
O caso foi que lhe mandaram uma lartaruga de cerca de 150 quilos, dois metros
e (dizem) 200 anos, a qual de expôs em
sua peixaria durante tris dias e não a quis
lJender,- e a levou atI à praia, e a soltou no
mar.
Havia um poeta dormindo dentro do
comerciante. e ele reverenciou a vida e a liberdade na imagem de uma tartaruga.

°

°

°

Nunca mateis a tartaruga.
Uma vez, na casa de meu pai, nós matámos uma tartaruga. Era uma grande, velha tartaruga do mar que um compadre
pescador nos malldara para Cachoeiro.
J"ntam-se homens para matar uma
tartaruga, e ela resiste horas. Cortam·lhe a
cabeça, ela continua a bateras nadadeiros.
Arrancam-lhe o coração, de continua a
pulsar. A vida está entranhada nos seus tecidos com uma teimosia que inspira respeito e medo. Um pedaço de carne corta·
do, jogado ao chão, treme sozinho, de sú·
bito. Sua agonia i horrível e insistente
como um pesadelo.
De repente os homens param e se entreolham, com o vago sentimento de estar
comelendo um crime.

Moradores de Copacabana, comprai
peixes na "Peixaria Bo!ívar,., de
Francisco Mandarino, porque nele, em
um momento belo de sua lJida lJulgar, o
poeta lJenceu o comerciante. Porque ele
lião matou a tartaruga.
IJOSSOS

Rio,Julho, 1959
De ,,0 Homem Rouco .. (1949).
.. A Borboleta Amarela» (/955) e
_Ai de Ti. Copacabana .. (1960).
Edilora Sabiá. Rio de Janeiro.

As escalas
dos instrumentos náuticos (III)
R

aferimo-nos em artigo antetiore) à escala diagonal que

foi u tilizada nos primeiros
instrumentos de dupla reflexão.
Porém, nos meados do século
xvm já se faziam oitantes dispondo de nónio o que trazia duas grandes vantagens. Primeiro, os instrumentos podiam ser de menoras dimensões; segundo, o nónJo ofereeia um maior rigor na observação
dos Angulos. Mas que nónio? O inventado por Pedro Nunes, cujo
nome em latim crismou este dispositivo, ou aquele cuja realização
prática se deve ao francês Pierre
Vermer?

Recuemos quatro séculos e
meio na máquina do tempo. Pedro
Nunes, esse genial cosmógrafo e

matemático, toma conhecimento
através de um escrito de Regiomontano que Ptolomeu tinha calculado que o valor do arco compreendido entre os dois trópicos estava pata o perímetro do meridiano
terrestre como 11 está para 83, o
que corresponde a 47 g raus 42 minutos e 40 segundos. Pedro Nunes
sabendo que na época não existiam instrumentos com tal precisão, admite que a referida leitura
teria sido efectuada usando um artificio. Mas qual? Nunes propõe o
seguinte: num astrolábio graduado de O a 90 graus construam-se
mais 44 escalas concêntricas mas
sucessivamente divididas em 89,
88, 87 até chegar a 46 partes. Nestas condições, ao medir-se um determinado ângulo que não corresponda a um número exacto de
graus, é ·muito provável que o seu
valor caia exactamente ou muito
próximo duma divisão das referidas escalas. Vamos supor que desejávamos medir um ângulo de
37"23 '. Verificamos pelo gráfico
que apresentamos, onde estão todas as posições do nónio entre 37
(I) ..As Escalas dos Instrumentos Náu.
ticos aJO', in R.trln. d. AnDad. n. " 1721

IJan. 86.

(37190)

37" ()() '

(21/51) (28168) (35185)

03.52

(33180)
(26163)
(19146)

(31/75)

07.5
08.57
10.43
12.

(24168) (36187)

14.48

(29170)
(34182)
(22153)
(27165)
(32177)
(37189)

17.14

(25160) (30172) (35/841

(33/79)
(28167)
(23155)
(36186)
(31174)
(26162)
(20148)
'34181)
(21150)
(29169)
(37186)

19.02

21.48
23.08

24.16
24.94

30.
35.69
36. 71
38.18
40.46

42.16
44.51
45.
46.67
48.
49.56
50.45

(24157) (37176)

53.68

(35183)
(27164)
{38/90}

57.11
58.13
38° 00'

Represent.çAo rectilinia do n6nJo de P6dro
Nunes, onde se vdem projflCt.adas codas
as posiÇÓfls entre os 37 e 38°. A esquerda
(33180) significa posiç4o 33 da escala dividida em 80 partes. A direit. o valor do Irlgulo
emgrauseminucos.

e 38°, que a 27.· posição da escala
de 65 divisões mede 37"23 ' .08 o
que nos dá uma leitura com o erro
de apenas 8 centésimos de minuto, embora abaixo do rigor que nos
poderá oferecer o nónio como a seguir vamos constatar.
De facto, na construção pro·
posta por Pedro Nunes existem
3060 posições possiveis, isto é
90+89+88+ ..... .... . +46, das quais
580 são repetidas e), como por
exemplo as correspondentes ao
fim das escalas, as que ficam a
meio das escalas divididas num
número par de partes e muitas outras de que o leitor facilmente se

aperceberá. Ficam assim 2480 posições distintas. Pondo de parte o
primeiro e o último grau dado que
não há qualquer outra escala que
os subdivida, o que reduz as posições para 2478, pode dizer-se que
a distância média entreduasposições é 88x60'/2478=2'.13, o que
significa que o nónio de Pedro Nunes tem um rigor médio que corresponde a pouco menos de metade do rigor de um sextante que,
como sabemos, permite lera minuto de arco.
Contudo, este nónio não passa
de uma solução teórica, dado que
na prática não servia para graduar
um astrolábio, instrumento que na
época tinha à volta de 25cmde diâmetro. De facto, admitindo que a
escala de 44 divisões não deverá
ter um raio inferior a 6cm(3), as 45
escalas ter-se·iam de desenhar entre O a 6 e 12cm, o que lhes daria
uma separção de pouco mais de
um milímetro. E isto para um astro·
lábio planisférico, porque para os
astrolábios náuticos, constit uídos
par uma roda com uma largura de
2 ou 3cm nem sequer se poderia
considerar a utilização do nónio. E
não referimos a grande dificuldade
que os artistas gravadores tinham
de enfrentar para dividir os arcos
de circunferência num número primo de partes ou, simplesmente,
num número para o qual não exista
processo rigoroso de proceder a
esta operação.
É parestas razões que só há notícia do Tycho-Brahe ter mandado
(' ) O cálculo das posiç6es repetidas é
um belo eJtetclcio que aconselhamos aos

nossos leicores. EstlUllos reconhecidos ao
vice·aJmjrante AUredo de Oliveira a ao coo
mandanlfl R. Tavares SirnÓflS que pUJgrlJ·
mlJrlUll esteprobleme em computador, con ·
firmando os resu/cedos a que chegámos
usando um método numérico tradicionlJl.
(3) A flscale de um qtllJdrance de 6cm
tem IJprox:imedlUDente 90mm de extensAo
o que signi/ic;IJ qua as divisões fic8rn distan·
ciadasde cerca de2mm, oquejá tJbasClJnte
pouco.
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construir vários quadrantes usan·
do este tipo de nónio, mas acerca
destes instrumentos Delambre
diz-nos que aquele famoso astrónomo cedo os abandonou, o que
não teria feito se os erros não fossem superiores a 1 ou 2 minutos (4) .
Meio século mais tarde, Jacob
Curtia e depois Cristóvão Clávio,
este no livro "Opera Mathematicu, publicado em 1611, tentam,
utilizando a ideia de Pedro Nunes,
encontrar uma solução prática
para este importante problema da
subdivisão das escalas circulares
dos instrumentos de medida, mas
pouco adiantaram. Rómulo de Carvalho descreve-nos, com grande
detalhe, esta fase do problema em
uPosição Histórica da Invenção do
Nónio de Pedro Nunes» (5), que é a
obra mais importante que se dedica a este assunto.
Viria a ser o francês Pierre Vernier a ficaI na história, propondo
na obra «Des Parties de l'Instrument, & des Divisions d'Iceluy,
Lors qu'il a un Pied de Demy Diametrel!, publicada em 1631, a utilização de um cursor móvel que foi
apelidada de Vemier apesar de.
em alguns pa!ses ser usado o termo nÓnio, como homenagem ao
criador da ideia originaL Foi este
dispositivo que dotou as escalas
de muitos instrumentos e, em especial, dos oitantes e sextantes
durante dois séculos, até à introdução do tambor micrométrico que
facilitou extraordinariamente aleitura.
Para os menos familiarizados
indicamos o funcionamento deste
n60io. Para o efeito utiliza-se um
cursor graduado de modo a que n
divisões da escala corresponda a
n - l ou n+l divisões do cursor, tendo os primeiros a designação de
OÓDi08 retrógrados e os segundos
de n60i08 directos. Como exemplo, escolhemos um nónio da segunda espécie, onde é fácil de ver
que cada divisão do 06nio CD corresponde a 9/10 das divisões da
escala AB , e com a qual pretendemos medir o comprimento X.

·Para o efeito terá de se procurar
a graduação do nónio que coincide
(ou fica mais próxima) duma graduação da escala AB. Neste caso é
a sexta divisão e assim a medida
de X é exactamente 2.6. De facto,
as 8 divisões da escala AB correspondem à soma do comprimento X
com as 6 divisões do nóruo que,
como vimos, valem 9110 daquelas.
Assim,
8 = 6 x 9/10+X
ou seja,
X=8-5.4=2.6
Tem havido através dos séculos uma calorosa controvérsia no
8
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PedroNUnfl!l.

que respeita à paternidade do 06nio_ O leitor poderá também, com
os elementos que lhe deixamos,
participar nesta apaixonante discussão. No entanto, apesar de ter
sido longo o caminho percorrido
entre a concepção teórica de Pedro
Nunes e a realização prática de
Pierre Vernier, o que não resta dúvida é que a ideia original se deve
ao nosso famoso cosmógrafo. Foi
esse, na realidade, o grande momento de génio.
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Quadrante dela tio, d6grand6$ dimenJl66s,
usado por 1'ycbo-Brahe, onde esUlo representadas algumas das escalas do a6Dlo de

x

•

A. Estácio dos Reis,
cap.-m ,-g,
(4) AUrOaoml. du Moy.a-.g., Paris.

1818,páq. 406.
(5) PubliClldo no n. " 9 da revisu Pai•••

tR.1960.

Filatelia
AS NOVAS EMISSÕES DE SELOS PORTUGUESES
ARQUITECTURA
POPULAR
PORTUGUESA (2.0 grupo). Emissão Base - Em Portugal há, em ter·
mos arquitectónicos, regiões tão ln-

confundfveis que bastará observar o
seu tipo de habitação para logo as
identificar. Os materiais de construção, as cores predominantes, as dimensões, os modelos, ou mesmo a
própria utilização, este último factor

tantas vezes inadequado, fazem
com que a Arquitectura Popular Portuguesa se diferencie, quase de provlneia para provlncia, com uma traça
muito própria.
Porque há, no nosso pais, uma
grande variedade de habitações tfpicas, os Correios não têm dificuldade
de levar a cabo uma missão de tão

interessante motivo. Os quatro selos
emitidos a 10 de Março de 1986,
constituem o segundo grupo, estan-

do já anunciado o terceiro para o ano
de 1987. Quatro são também , como
se mostra nas reproduções dos seIos, as casas que ilustram esta parte
da emissão.
- No selo com a taxa de 2$50
esta representada a casa transmontana, construção forle na sua simpli-

ARQUITECTURA

REGIONAL

DOS AÇORES (Chafarizes) - Muito
cedo o Homem concluiu que a agua
é, sob os mais variados aspectos, indispensável à vida, começando a
aJustá-Ia, da melhor maneira e logo
que teve ensejo, às suas necessidades: usando-a inicialmente como a
encontrava à sua volta, abrindo po-

~

22.50
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cidade austera, teimosa em manter
as caracterlsticas, o que se enquadra perfeitamente na afirmação tradicional que diz : para cá do Marão
mandam os que cá estão.
- Para o selo de 22$50 foi escolhida a casa alentejana que se caracteriza pela construção do povoado,
onde homens GlJ,ntam em grupos
como se fossem as suas alinhadas,
dignas, solitárias casas, com as
enormes chaminés como emblema
inconfundível.
- A casa da Estremadura, que
ilustra o selo de80S00, tem raiz mourisca e parece ser uma herança da

arquitectura de agricultores modestos, gente pouco interessada em
qualquer manifestação de luxo ou de
supérfluo e apenas preocupada em
proteger a sua intimidade, das vistas
e dos ventos, por muros altos e redondos.
- O selo de 90$00 mostra a casa
minhota que reflecte, por vezes em
escala modesta, a presença fidalga
de solares de entre Douro e Minho.
Envolvida por uma agricultura muito
variada, a casa do Minho integra-se
na paisagem sem lhe introduzir
agressivas alterações.
O carimbo de 1.0 dia de circulação refere, duma maneira simples
mas invulgar, a casa alentejana, sendo, co m os selos da emissão, um
bom contributo para a elaboração
dum trabalho filatélico temático de
arquitectura.

ços e construindo tanques para a armazenar, pode , todavia, considerar-se que deu um passo decisivo quando fez aparecer a fonte ou chafariz,
constituindo então um dos bens mais
relevantes da Humanidade .
Essas obras arquitectónicas. artisticamente imaginadas, aparecem
numa grande variedade. chegando

algumas a ser consideradas monumentais.
Portugal foi rico neste tipo de edificações, e é pena que a extinção de
algumas e o mau estado de conservação de outras vá reduzindo tal património a uma expressão menos significativa.
Uma das acções que esta emis-
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são de selos pode desencadear é
uma chamada de atenção para a
preservação dos chafarizes, de
moelo a defendê-los da ameaça que
as sucessivas remodelações urbanas lhes fazem.
O processo de povoamento levou também aos açorianos os méto-

dos de exploração e utilização da
água, e hoje há nos Açores alguns
chafarizes antigos, ou apenas os
seus vestígios, que são verdadeiras
maravilhas. Muitos se perderam no
tempo, mas alguns subsistem e tornaram agora possível a ilustração da
emissão de selos, que reproduzi-

mos, para aquela Região Autónoma.
O carimbo de 1.° dia de circulação faz Tessaltar um pormenor do
selo de 68$50, podendo, por isso,
considerar-se um bom elemento filatélico.
Marques Curado,
1."-(en.5G

min
• PORTULANOS - Livros ou roteiros onde outrora
eram minuciosamente descritos os pormenores das costas marítimas. Aperfeiçoados e completados pelos portugueses no séc. XIII, releriam-se inicialmente às costas
do Mediterrâneo e Mar Negro e da técnica da sua feitura
resultaram os mapas construídos até ao início dos descobrimentos portugueses.

• PRAÇA - Designação genérica dos postos hierárquicos de grumete a cabo.
• PRAÇA DA RAMPA- Em calão naval, qualquer serviçal da Armada.
• PRAÇA DE ARMAS - Recinto onde se situam os armeiros das armas portáteis. Era, antigamenter conhecida por Casa de Santa Bárbara.

• POSiÇÃO DUVIDOSA - Marcação ainda não definitiva de um objecto já assinalado em diversas situações.
• (DE) POSSE - Diz-se de um navio ou embarcação
construída com as dimensões e características adequadas ao serviço a que se destina, resistente e valente para
omar.

• PRAÇA DE EMBARCAÇÃO - Local a ré, limitado
pelas bancadas laterais e de ré, destinado a oficiais e outras entidades.
• PRAIA DE PEIRAU - Praia cujo fundo declina rapidamente para grandes profundidades.

• POSTIGO - Tampa de ferro para fechar as gateiras,
escovéns ou qualquer outra abertura no costado.
• POSTOS - Lugares que cada membro da guarnição
deve ocupar em determinado serviço ou situação: de
combate, de incêndio, de faina, de colisão, etc .

s
Que devido a um protocolo existente
entre a Marinha e a Câmara Municipal de Lisboa , é facultada a
entrada gratuita aos militares e
pessoal civil da Armada, mediante a apresentação do respectivo bilhete de identidade , nos
museus da Cidade (Campo
G rande , 245), Rafael Bordalo
Pinheiro (Campo Grande, 382)
e Antoniano (Largo da Sé) e no
Centro Cult ural das Descobertas (Padrão dos Descobrimentos, Belém).
Que aos funcionários daquele município é igualmente facultada a
entrada gratuita no Museu de
Marinha, no Aquário Vasco da
12

S. E/p/dio,
cap.·m.-g.AN

•

Todos

Gama e no Planetário da Marinha.

*

Que os beneficiários da Assistência
na Doença aos Militares da Armada (ADMA) poderão , conforme acordo estabelecido , recorrer aos serviços prestados nos
regimes de internamento e ambulatório do Hospital de Jesus
(Trav. da Arrochela, n.O 2, Lisboa-tel. 607171).
Que para usufruírem daqueles serviços, os beneficiários deverão
apresentar-se munidos do respectivocartãode identidade (válido)daADMA.

Que devido à comprovação de procedimentos menos correctos para
com os serviços da ADMA, foram suspensas as comparticipações de análises feitas pelo Centro Clínico de Análises, Lda. Hemoquímica (Estrada Nacional 10, n. ° 6-I. °, Cova da Piedade).

*
Que nas Secções Comerciais n.O 1
(Supermercado do Edifício da
Marinha) e n.O 3 (Laranjeira) estão à venda, durante a quadra
natalícia , brinquedos.

Os Marinheiros
e ali. Agricultura
uito se tem dito e escrito acerca da simpatia
dos marinheiros pelos animais e da amizade
que dedicam a alguns deles. Embora sejam
os cães os privilegiados, embarcando como mascotes
em navios de guerra, muitos outros têm tido essa
honra também. Pessoalmente, já vi gatos, bodes. catatuas, macacos ... um pinguim e uma focal
Mas, os marinheiros têm outra p redilecção que
ninguém revelou ainda - a agricultura, Reacção instintiva à vida que levam no mar? Talvez ... A verdade
é que, pedaço de terreno que caia sob a alçada de
qualquer marinheiro, nunca fica por cultivar.
Lembro-me, a propósito, de um caso bem elucidativo. Era eu segundo-tenente aviador no Centro de
Aviação Naval de Lisboa. no Bom Sucesso. Uma das
minhas múltiplas obrigações, quandO estava de oficial de dia, era passar frequentes revistas às instalações para verificar se tudo estava em ordem. Por isso,
conhecia-as como aos dedos das minhas mãos. Pelo
menos assim o julgava ...
Um día, gerou-se grande algazarra numa estreita
faixa de terreno que existia por detrás de um granda
hangar metálico cujas traseiras davam para o rio.
Tentava-se retirar da água o corpo de um afogado
que ia sendo levado pela vazante, o que só foi conseguido com auxilio de uma embarcação que acorreu ao
local.
Nunca ali tinha ido porque julgava ser um lugar
absolutamente morto. E foi só então que verifiquei
estar completamente enganado. O que lá vi encheu-me de espanto. Naquela nesga de terra, com cerca
de cinquenta metros de comprimento e três ou quatro
de largura, havia várias hortas impecavelmente tratadas e separadas por caniços ou pausinhos artisticamente cruzados. Em cada uma delas existia uma chapa metálica com o nome ou número de matricula do
proprietário. Havia de tudo: pepinos, pimentos, alfaces, cebolas, alhos ... Um regalo de verl
A certa altura, em plena Segunda Grande Guerra,
fui destacado para uma esquadrilha que operava no
Aeroporto Intemacinoal da Portela de Sacavém. As
instalações eram todas de carácter provisório e situavam-se numa antiga quinta com residência apalaçada, estando tudo em completo estado de abandono.
No meio do matagal que tinha invadído os terrenos
desenhava-se ainda, embora mal, uma rua ladeada
de palmeiras que fora certamente magnifico logradouro.
Pois, apesar da azáfama diária, própria duma unidade operacional de aviação, a marujada - oficiais,
sargentos e praças - arregaçou as mangas, cavou,
podou, alisou ... deixando-a tal como era, se não
melhor!

M

Plantas interiores espl'flitando pelas janelas...

E foi até à sombra dessas velhas palmeiras que foram instalados uns grandes caixotes que tinham trazido, por mar, alguns aviões pequenos (os maiores
vieram pelo ar) e dentro deles óleos, sobressalentes,
ferramentas, etc., etc.
No fim da guerra, deixei os aviões e regressei aos
navios. A agricultura tomou-se impossível, como é
óbvio, mesmo porque ter plantas em vasos ou bidons,
a bordo, era impossível porque o ar do mar as
queimava, como aconteceu a uma tangerineira anã,
carregada de frutos miniaturas, que tentei trazer de
Macau para Lisboa e morreu ingloriamente no caminho, antes de atingirmos o Mediterrâneo.
Até que... vim parar à «Nau de Pedral!, último navio
em que embarcam os que estão à beira da reforma,
antes de começarem a ser pagos pela Caixa Geral de
Aposentações. Também aqui o fraquinho dos marinheiros pela agricultura se tem vindo a manifestar
progressivamente. Antes do Arsenal passar para a
margem sul do Tejo apenas existia a ((Palmeira do Arsenal)), cuja história já foi contada nas páginas desta
Revista, além de uma ou outra planta de interior espreitando por dentro das janelas. A concentração de
oficinas, materiais de construção, docas, embarcações, aprestos navais, etc., não deixava espaços onde
se pudesse plantar fosse o que fosse. Depois , liberto
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nesta matéria, por terras do antigo ultramar português. Também ali os marinheiros deixaram assinalada a sua presença, plantando, cultivando, ajardinando ... Muitas e lindas acácias rubras que hoje se vêem
em Bissau, em locais onde esteve a Marinha, foram
postas por ela. Nas casas de habitação distribuídas 8
a oficiais, messes, etc., lindos jardins ficaram por
testemunho do carinho que eles lhe dedicaram.
E, para não me alongar demasiadamente neste
assunto, talvez um tanto enfadonho, vou terminar dirigindo uma carta aberta a um almirante-lavrador
que, forçado pela idade a deixar o mar e a Marinha,
se tomou num dos exemplos mais frisantes do amor
dos marinheiros pela .. . terra lirme.

Naval, nojá longínquo Verão de 1931. Trazias na tua
bagagem as muitas qualidades e também os poucos
delejtos dessa alegre a trabalhadora gente doMinho.
Brincalhão, sempre pronto a pregar uma partjdinha aos camaradas incautos, e muitas loram as vitimas, vivo e inteligente, adaptaste-te lacilmente li
condição de oficial, logo que ascendeste a essa categoria. Embora conservando o espirito travesso que te
estava na massa do sangue, passaste a ser rigoroso
no cumprimento dos teus deveres, exigindo dos
outros igual comportamento.
E assim loste subindo, com passo firme, a escorregadia escada da nossa hierarquia, degrau a degrau,
por ai acima até vice-almirante. Não vou entrar em
pormenores da tua brilhante carreira pois o meu
objectivo reporta-se essencialmente à actualidade.
Colaborador assiduo, destacado e laureado desta
Revista de marinheiros para marinheiros, autorde várias séries de sucesso, permito-me destacar como a
mais popular a das IfHistórias de Marinheiros», genuinas, leves e frescas como a espuma e a brisa do
mar. Ninguém melhor do que tu sabe interpretar o
nosso humor naval, tão rico de tradições e de cheiro
amaresiaf
Há muito tfnhamos combinado uma visita ao teu
retiro nortenho mas, por isto ou por aquilo, s6 este
ano foi possivel concretizá-Ja. SeguindO o gráfico que
previamente me enviaste, minucioso e claro como
uma carta de navegação, larguei do Porto, numa
abrasadora manhã de Agosto, atracando facilmente
ao portaló da tua grande nau.
Sempre soube que um dia havias de regressar ao
Minho, porque tinhas Já deixado fortes raizes, que tiveste o cuidado de manter bem vivas, regando-as
com a tua presença sempre que podias dar uma escapadaatélá.
Encontrei-te, tal como sonhava, trajando ii vontade, embora com a distinção que te é pecuh'ar, esperando por nós -eu, o filho da escola Carlos Fonseca,
e respectivas consortes-, ii sombra da pujante latada que da estrada conduz Si moradia. No trajecto, uma
pedra trabalhada, com uma âncora em relevo, e o sino
de um navio que comandaste e adquiriste pelo preço
da carga (nada de confusões... ) quando loi abatido ao
efectivo, eram avisos de viver ali um marinheiro.

Lisboa, Setembro de 1986
Carissimo Amigo,
Para os camaradas de curso e em linguagem chã,
tu és apenas o Braga ... de Braga; para os outros, és
o vice-almirante António Caires da Silva Braga, relormado, casado, pai de trés lilhos, natural da cidade de
Braga e residente na Quinta de Barreiros, Tebosa,
sete quilómetros a sul de Braga.
Este chorrilho de Bragas, nada menos de cinco em
cinco linhas, é intencjonal e pretende vincar quanto
estás ligado a essa linda terra. Vjeste ao mundo bem
no seu coração, numa casa de granito, construída no
estilo bem português e nortenho do antigamente. Foi
nela que cresceste e te fizeste homem.
Feito o curso dos liceus, e encaradas várias hipóteses quanto ao teu futuro, opfBste pela carreira de
oficial da Armada, assentando praça na velha Escola

A ptUlfda do Edmcio dlf A . C. dlf Marinhlf viii perdendo o 1fT d.
paTquede viIIturas ... (fotos . RA .. -Rui Salta).

. yJ
•

Num sagu.o interior-, este estranho j!Udim tratado com desvelo por
aJguêml

o local de tudo isso, swgiram plátanos, arbustos e trepadeiras ao longo e do lado interior do muro da Avenida da Ribeira das Naus a, mais recentemente, palmeiras, ar8uearias e um bonito relvado no lado oeste da
parada, que assim vai perdendo o ar de parque de estacionamento de viaturas em que os tempos modernos a transformaram.
Não quero deixar de mencionar o que se passou,
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Depois, já d entro de casa, verifiquei que, embora
enorme, não há compartimento on de se não tropece
com obje ctos que lembrem o mar, os navios e as terras distantes p or ond e andaste. Na limpeza e arrum a·
ção de t udo -a boa viv enda do feitor, vacana, adegs,
alambique, pocilga, galinheiros e da própria quinta
onde não vi um papel, um plástico ou qualquer coisa
a manchar a p aisagem-, v{j-se bem que ali há o dedo
de um maIinheiroao leme.
Um mar muito verdinho de milheirais, videiras trepando em latadas, oliveiras carregadas a prometer
boa colheita, castanheiros e nogueiras, segun da as
tuas palavras mais velhas que nós, laranjeiras, pereiras, macieiras... Um verdadeiro paraiso terrestre,
implantado no bocado mais bonito desta manta de retalhos que se chama Portugal.
Programa minuciosamente preparado e seguido à
risca, como é timbre na Armada, visitámos a cidade
de Braga, que muito tem progredido e onde vi jardins
maravilhosos, o Bom Jesus e o Sameiro, tudo mostrado e explicado por ti com entusiasmo bairrista e
pro!undosconhecimentos.

Pormenorda casa do almirante Silva Brilga. tipicamente portugue'
sa eminhota -as varandas, as janelas. as la tadas, as horfénsias...
A porta ... é a da adega. Na separaçl.o casa/varanda vl.·se o sinoda
antiga _Azevia • .

- Pena estarem estes dois esp ectaculares monumentos tão perto um do outro, observei a certa altura.
- PaI isso, diz o povo daqui, s em desrespeito e
com graça, que a SenhoIa do Sameiro foi o Diabo que
apareceu ao Bom Jesus, respondeste.
Enfim, para não alongar demasiadamente esta
carta, termino afirmando que tu e tua mulher - que
curiosamente é filha, irmã e tia de distin tos oficiais de
Marinha - nos proporcionaram um dia inesquecível,
pela beleza de tudo que nos foi dado ver e pela maneira fidalga e amiga como nos receberam. Bem haiam.

Um abraço amigo do
M. do Vale,
c/alm.

Fotografias da Baía dos Elefantes
Por sugestão da direcção do Museu de Marinha,
e a fim de figurar nos respectivos arquivos, pede-se
a alguns dos nossos leitores que possuam fotografias da Bala dos Elefantes, Angola, onde figurem,

como era costume, nomes de naviÔs que ali apertavam desenhados nos montes circundantes com pedras grandes caiadas de branoo, o favor de as cederem, por empréstimo, para serem reproduzidas.
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HISTÓRIAS DE MARINHEIROS/90

Encontro marcado
OS bons velhos tempos de outrora, o cinema Central, em
Lisboa, situado nos Restauradores, era muito frequentado pelos
aspirantes de Marinha. Nas noites de
estreia, alguns havia que eram espectadores habituais. Entre estes
destacava-se um, de cabelos loiros,
bem besuntados de brilhantina, de
que as luzes eléctricas, suspensas
no alto, arrancavam reflexos doirados. Ocupava sempre uma posição
central na primeira fila dos balcões a,
nos intervalos, ficava-se sentado,
sem sair, esquadrinhando à volta as
moças interessantes que lhe calam
dentrQ do raio de acção.
De entre todas, a sua atenção fixou-se numa que, de vez em quan·
do, ocupava uma frisa na companhia
de umas senhoras de idade. Foi ela
que, sempre que aparecia, passou a
ser o único objecto do seu olhar interessado. Era um amor platónico,
sem quaisquer contactos pessoais.
No fim das sessões, ele seguia-a de
perto, na sarda, mas a presença das
velhotas jamais lhe consentira uma
aproximação. Também lhe ignorava
a morada, pois logo após o espectáculo seguia para a Escola Naval. no
cumprimento rígido do horário da entrada.
Um noite, acompanhou-o ao cinema outro camarada. a quem, indicando discretamente a moça. confessou. confiado. a inclinação amorosa que o consumia.
Era de facto uma rapariga encantadora. loira, como ele. rasgavam-se-Ile na face assetinada uns iarg)s
olhos verdes, de uma terna luminosidade. que sobrancelhas finamente
arqueadas não chegavam a ensombrar. De porte elegante, apontavam-se-lhe no peito dois seiozinhos túmidos que, impacientes, pareciam empurrar para a frente o tecido de um
vestido branco, a envolvê-Ia toda
numa graça ligeira.
Nos dois intervalos daquela sessão, sem se desfitarem, aqueles pares de olhos penetravam-se tanto de

N
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um encantamento mútuo que os
alheava de tudo e de todos que os
envolviam .
Dois dias antes de uma nova estreia, o aspirante loiro recebeu , na
Escola. uma carta de envelope
oblongo, cor-de-rosa e ligeiramente
perfumado, como era de uso naqueles tempos. Era dela. Principiava por
explicar. num cursivo elegantemente
feminino. que soubera, por acaso, do
seu nome; que muito gostaria de ta-

lar-lhe e que, se ele quisesse. poderiam ter oportunidade de se encontrarem pela primeira vez. Ela iria ao
cinema, na próxima estreia, com
uma tia -a mais compreensiva-,
desta vez para a plateia. para um
contacto mais fácil. Deixaria mareada na bilheteira, e em nome dele.
uma cadeira junto a si. Bastaria ele
levantá-Ia. Pedia-lhe, ainda, desculpa de tanta ousadia. Mas que compreendesse que a sua enorme sim-

patia, e o tempo decorrido, não lhe
consentiam mais demoras.
O aspirante ficou doido de ale·
gria, e logo, numa impaciência em
compartilhar tanta felicidade, correu
a ler a carta ao camarada.
Na noite de estreia o aspirante
loiro chegoLi cedo ao cinema e logo
que as portas do salão se abriram foi
ocupar o seu lugar, num ansiedade
insofrida.
Impecável, como sempre, no seu
uniforme azul, tinha·se perfumado
discretamente, no propósito de exalar de si uma atmosfera mais alician-

te.
Eram as noites de estreia, no
Central, muito frequentadas , esgotando-se sempre a lotação.
À medida que se aproximava o
início da sessão todos os lugares se
iam preenchendo lentamente. Ela, e
a tia, é que tardavam em chegar,

os espectadores. Vazias, só as cadeiras ao lado - dela e da tia, que
continuavam atardar.
Só decorridos minutos, com a
atenção alerta, pressentiu que dois
vultos transpunham uma das portas
do salão. Finalmente, eram elas que
chegavam. Mas, desilusãoL Eram
ainda dois camaradas que, alheados
de tudo, na aparência, se vieram
sentar nas cadeiras que ele tanto sonhara ver ocupadas de outro modo ...

face à impaciência que o atormentava. E, estranhamente, à volta da sua
cadeira havia como um círculo vazio,
que ninguém ocupara ainda.
O retinir vivo da campainha, intimando os retardatários a ocupar os
seus lugares, acabou por soar. Preencheram-se os vazios da plateia,
mas o que o envolvia persistia ainda.
Apagaram-se as luzes e as primeiras
imagens projectaram-se no acrã.
Foi, então, que sucessivamente uns
quantos vultos entraram no salão, a
ocupar as cadeiras vagas que o rodeavam. Na semiobscuridade cir·
cundante, a que os seus olhos já se
tinham habituado, reconheceu então
fardas de Marinha. Atrás e à frente,
e aos lados também, abrangendo
numerosos assentos, eram camaradas da Escola Naval que, em silêncio
e com naturalidade, se assentavam
depressa no desejo de não perturbar

Fora, afinal, o camarada traidor
que tudo tramara. E, num requinte
irónico, fizera sentar, no lugar da loira, o aspirante mais moreno e de barba negra mais densa da Escola Naval...

Silva Braga,
v/sIm.

Educaç O Físi
DESPORTO
AC TI VIDAD ES DO CNOCA

Nos passados dias 18 e 19 de
Outubro celebrou-se o XXXVII Festival Náutico do CNOCA (Clube Náutico de Oficiais e Cadetes da Armada).
No Mar da Palha e na bacia do Alfeite
efectuaram-se três regatas com a
participação das seguintes classes:
Optimistas, Europes, Lasers, Vaudens, Snipes, 470, Sharpies 12m,
Darts e Pranchas à Vela, num total
de 130 embarcações.
O CNOCA foi representado em
várias classes, sendo de salientar o
1.° lugar alcançado pelo aspirante
Santos Madeira na classe Europes.
Os cruzeiros realizaram uma regata, no dia 19, no triângulo Belém-Cabo Ruivo·Alfeite, disputada por
73 iates, pertencentes às classes
IORlIORB, A VCB, APVS e A VC,
número que constitui um record a
nível nacional.
As embarcações do CNOCA alcançaram na classe APVC, em que
tomaram parte 39 iates, os 4.°, 5.° e
6.0 lugares , pelos «8anga» (ten . Dias
Pinheiro) , «Nimbus» (asp. Silva Ra·
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Aspeclode um8 d8S (flg8/8S de VBIs do Festlv8' do CHOCA.

mos) e «Stratus» (ten . Peres Gaivão) , respectivamente. Na classe
IOR/IORB o 4.° lugar foi conquistado
pelo NRP «Vaga ...
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No dia 25 do mesmo mês, na
Messe de Cascais, o ministro da Defesa Na:::ional, o secretário de Estado da mesma pasta e o chefe do Es-
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MARCHA MILITAR
(

_B~T~lH~D DE FUZILEIROS

Um dos iatas parlidpantes no cruzeiro do Fes-

""s/ do CNOCA.
tado-Maior da Armada, acompanhados de individualidades ligadas à
vela nacional e membros da Direcção do CNOCA, distribulram os prémios aos vencedores das regatas
comemorativas do Dia da Marinha e
do Festival Náutico. Na ocasião, o
presidente do CNOCA, capitão-de-mar-e-guerra Leiria Pinto, referiu-se ao êxito alcançado pelo festival
e agradeceu o apoio recebido de
várias entidades e a colaboração
dos clubes participantes.
(Co/aboraçAodo CNOCA)

INTERCAMBIO DESPORTIVO

Durante a estadia de navios da
Armada francesa no Tejo, desencadeou-se um animado intercâmbio
desportivo que contemplou as modalidades de futebol, andebol e voleibol , tendo estado envolvidas respectivamente equipas da Escola de Mergulhadores, do Grupo n.O 2 de Escolas da Armada e do Centro de Educação Flsica da Armada. Perdemos
os jogos de futebol e de andebol e
ganhámos o de voleibol.
TENIS

Organizado pelo CEFA (Centro
de Educaçâo Física da Armada) , irá
realizar-se um torneio de ténis com
equipas dos agrupamentos de unidades da área da grande Lisboa. o
qual terá inicio no mês de Abril próxi-

mo.
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Elementos das quatro equipas do Bata/Mo n ... 2 de Fuzileiros, COi 1COI16i lias à prov8 d6 marcha
militar.

Nos primeiros dias de Outubro
disputou-se, entre a Escola de Fuzileiros e a Força de Fuzileiros do Continente, a tradicional prova de marcha militar, que se caracteriza por
testar o espirita de sacrificio e a ca-

pac idade de liderança, além das capaCidades tisicas dos concorrentes.
Está de parabéns o Batalhão n. O 2 de
Fuzileiros que obteve o 1. 0 lugar por
equipas, com quatro formações com
que participou .

CALENDA RIO DESPORTIVO

A fim de manter o leitor a par das
actividades desportivas na Marinha,
deixamos um apontamento sobre o
calendário desportivo para o primeiro semestre de 1987.
Janeiro: de 11 a 11 de MarçoTorneio de Inverno de Judo; dia 19Inicio do Campeonato de Atletismo
em Pista.
Fevereiro: dia 5 - Volta pedestre à Base Naval de Lisboa (individuai) ; dia 12 - Volta pedestre à
Base Naval d~ Lisboa (estafeta) .
Março: dia 2 - Inicio do Campeonato de Natação, do Torneio de
Tracção à Corda e do Campeonato
de Voleibol ; dia 23 - Início do Torneio de Vela.
Abril: de 13 a 13 de Junho Torneio da Primavera de Judo; de 20
a 24 - Torneio «Dia da Liberdade .. ;
dia 30 -Inicio do Torneio de Lançamento de Aetenida.
Maio: dia 4 - Inicio do Campeonato de Andebol ; dia 6 - Torneio
«Dia do Arsenal»; de 18 a 22 Campeonato de Tiro.

Junho: de 1 a 5 - Torneio .. Dia
de Portugal, de Camões e das Comunidades .. ; dia 29 - Travessias a
nado e inicio do Torneio «Dia da Marinha ...

Medeiros de Almeida,
1.... 'en.SEG
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AMarinha na raia de Espanha
Notas das memórias
de um artista plástico
I'

Sentava-se no banco .. de pinxar». como lhe chamava, e
lá ia eu com o púcaro de esmalte em busca de água, para
me deliciar , pouco depois , perante as manchas magníficas, que imortalizavam ruelas estreitas, alpenduradas floridas ou arcadas monumentais, luminosas de sol sob um
céu azul. Finíssimo de trato , ficava encantado sempre que
descobria alguma figura típica de alentejano no seu antigo
trajar de surrobeco, de pelico e safões, com largo chapei·
rão e manta ou alforge lustrado. E era eu que fazia a con·
certação com o tipo, algo surpreso e desconfiado por ti:ni·
dez própria do rural , para que lhe tirassem o retrato.
A cidade inteira conhecia o insigne mestre e grance
artista, glória da pintura portuguesa contemporânea, e

estimava·o. Ali permanecia largas temporadas , sobretu·
do pelo S. João , na feira anual da capital alentejana. Uma
.tarde, em casa de Luís Sangreman Proença , irmão do es·
critor Raul Proença , entre peças de arte de que a mansão
está repleta, deliciou-nos com a descrição, cheio de pito·
resco, da sua vivência como enviado especial da .. Ilustração Portuguesa» e do jornal .. O Século» , junto das tropas
que, em defesa da República , combatiam no norte do país
as incursões monárquicas, comandadas pelo digno e ilustre militar que foi Henrique de Paiva Couceiro. O director daquelas publicaçôes, Si lva Graça, desejava que lhe
enviasse do teatro de operações .. croquis» dos aconteci·
mentos. Estavam então na moda os grandes artistas
George Scot e Fortunino Matania que , como enviados
das grandes publicações gráficas estrangeiras, publicavam apontamentos cheios de vigor, movimento e precisão
a ilustrar textos de noticiário.
LÁ fui, dizia Alberto de Sousa, para Salreu, na raia
com a Galiza. Fazia um frio de rachar e chovia torrencialmente, com neve a cobrir a serra. Procurei juntar-me à coluna de Marinha que operava junto à fronteira e era comandada pelo conhecido e nordvel oficial da Armada

Em Sofreu. a coluna d~ Marinha dirigindo-s~ paTa as primf'ira linhas
df' combalt (.Croquis~ df' Afbt'no df' Sousa. publicado na Ifustnlfe
Portug_. n."Ó79fFf'II. 19/9).

mf'Slrf'cornt ltiro - Mt'SIrrSomb,.. da coluna df' Marinha (<<Croquis »
df' Albt'rlo df' Sousa. pubfkado na Ilustrepo Portug~, n." 679IFf'II.
1919).

L

igou-me a mestre Alberto de Sousa uma grande

amizade, quer como professor quer como amigo.
Desde muito novo que o acompanhei nas suas peregrinações a Evora, onde eu e ntão residia, calcorriando
a seu lado o pavimento irregular das calçadas à portuguesa da velha urbe alentejana. Sempre um dito de espírito,
sempre uma chamada de atenção para este ou aquele pormenor, um portal manuelino ou grossa silharia de edifí-

cio, quedava-se enlevado visand(K)S de vários ângulos.

•
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•
o comandamt A[o/lSo dt Ctrqueira com a famma, após o rtBrtsso vi/o·
rioso a Luboa. (A [010 rtproduzida, cupu du Ilusr",r'o Portugues.,
n. "'68()IMIJfço 1919. tncontruvu-st tmoldurada na Cma dm Bombas do
Ar5tnal da Marinha. Na rtvolla dt 19 dt OUlubro dt 1921 foi par/ida t
golptada. ,tndo sido rtColhida pt(o cabo fogutiro DiIu, mOTudor na
Calçada do MOfllt, ts/abtltcido com umu vtnda dt vinh01no lArgo da
Graça) .

,\al,: 00- .......

1\-1.
António C. Monttiro, marirrh~iro n.- 68JJ. [trido tm combolt
(_C,oquu. dt A/btr/o dt Sousa, publicado na IIIJS~ Porlugues.,
n.- ó791Ftv. 1919).

Afonso de Cerqueira. Es/ávamos em Fevereiro de 1911 e
a coluna alcandorava-se nos comrafortes da serra. Afonso
de Cerqueira era um capitão-de-fragata 0110 e enérgico,
com uma barbicha pintalgada de prelO e branco. Quando
ali cheguei, ap6s haver percorrido caminhos de cabras, o
meu guia deixou-me, depois de me indicar com o dedo: l
além, senhor, por detrás daquela fraga! Pé aqui, pé além,
agarrando-me às urzes, aproximei-me do alto. De súbito
ouvi um brado: Quem vem lá? Esbarrei com um marinheiTO, envolto numa manta, apomando-me uma espingarda.
Não linha dado pareie!
Pedi-lhe para falar ao comandame, declarando que
trazia credenciais para ele, e era dum jornal de Lisboa.
Eu não posso deixar o posto - disse-me ele - e o senhor não pode estar aqui! Afaste-se para ali (e apontavame o local) até vir a ronda. Tenha porém a certeza que se
sair de lá leva um tiro!
Foi neste ambienle festivo que aguardei, enregelado, a
chegada da ronda. Pareceram-me séculos! Era constimfda
por um sargento e duas praças. Aquele, perguntando-me
o que queria, mandou-me avançar. Moslrei-lhe as credenciais d'.,O Século,. eda .Ilustração Portuguesa,. e uma carta de Silva Graça para o comandante. Caminhe d minha
freme, ordenou, mandando um marujo entestar o caminho. Com aquele aparato todo, parecia que ia preso.
Quando chegámos ao plaina, numa fraga da serra, dei
com marujos dispersos por tendas, tendo o tronco envolvi-
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do em capotes ou mantas de minde. Ao verem-me, comentaram uns para os outros: Olha, o mestre caçou um dalassa"(*),
Guardado por duas praças, aguardava o comandante,
quando me mandaram seguir para o local onde este se encontrava, por detrás duma elevação coberta de neve onde
dois marinheiros aqueciam café em marmitas. Surgiu, então, o comandame Cerqueira com outros dois oficiais de
Marinha, molhados até aos ossos, com os bonés deformados pela chuva e com os capotes, de gola levantada, pelos
ombros. Estendeu-me a mão, sorridente, e disse-me: Já li
as suas cartas! Como é que veio aqui parar, com este tempo? Quer café? l uma zurrapa, pois o que trouxemos de
Lisboa já acabou!
Que sim senhor, podia pimar o que quisesse, mas que
não me afastasse muito dos postos porque podia ser cumprimentado por alguma bala dos realistas que se alcandoravam nos socalcos da serra. Antes de emardecer, lá vinha
eu acompanhado por um cabo e um marinheiro a/é a casa
dos meus anfitriões - um casal de velhotes, de pele enrugada e crestada pelos frios, e por uma neta, moça de 18 anos,
de olhos pestanudos e negros, a Joaninha, que manhã cedo
ia apascentar as cabras, voltando ao lusco-fusco para as
meter no redil, sempre embiocada numa saia de estamenha, calçando sapatões de couro pregado. O casebre que
habitavam tinha paredes de pedra cinzenta, com fresta.s a
servirem de janelas. De noite, o vento assobiava no ripado
pregado, e eu, no sótão, sobre uma tarimba assente sobre
as lajes de lousa, e rodeado de queijos de cabra em curtjmenta...
(O) Nomt dado aos rta!u/U$ t monárquicos.

•
I

Uma noite, a tia Mónica mandara a neta aquecer um
assado de perna de carneiro, que fizera para mim. Era

enorme a perna e pequeno o apetite, pelo que me servi ape-

N. R. - Os doc:umtntos rtproduzidos são f'trtttlçIJ do Cttllro dt
ÚJftcrionlJdorts . Ctua do CavtJltiro d POfia,., gttllifulJ qUt agradtc:tmos rtcotlhtddamtlllt.

nas dum pedaço. Como sobrasse muito, pensei levá-lo de
presente ao corneteiro da coluna de Marinha - um tipo
inesqueclveJ, baixo, en/roncado, de bigode aloirado, sem-

pre com duas rosetas vermelhas nas faces. Os marujos gostavam muito dele e chamavam-lhe o «Mestre Sombra.,
pois ele seguia sempre na cola do comandante como se
fosse a sua sombra!
Nagfria da coluna, «badalo. era a corneia queo .. Mes-

tre» trazia sempre suspensa do ombro por um cordão.

•

Nesse dia, a Joaninha foi comigo para levar o assado,
saltitando como um cabrito pela encosta. Quando chegdmos, foi um alvoroço no acampamento. Magotes de marujos cercaram a Joaninha que, corada, sob os olhares daqueles novos faunas da serra, me dizia, tentando desenvencilhar-se deles: Olhe senhor, a cesta e os pãezinhos ficam aqui, pois tenho de me ir embora para soltar as cabrinhas! Até logo, se Deus quiser! Haja com Deus!
Quando entreguei ao . Sombra» o assado para repartir como entendesse, os marujos mais próximos disseram-me: O senhor Pintor - era assim que me tratavam estraga o . Mestre » trazendo-lhe uma perna assada, e estraga-nos a n6s trazendo-nos duas outras, ao natural!...
Quando referi o facto ao comandante Cerqueira, pela
imensa piada que achei ao dito dos marinheiros, este retorquiu: Que esperava o senhor? Num navio com aquelas linhas todos queriam embarcar ...

Alberto Cutileiro

As /on;tlS dt MIJritlM fXlSSlJtldo tm /rttllt (10 Mustu dt AnilharilJ (hojt,
Muuu MiUlar), IJp6s o dtstmbarqut tiO rtgrtsso dt Tr/Ú-os-Motllts,
rxofhidtU com o , alor do povo dt UsOOIJ. À frttllt, o capi!ão-dt-/ragIJla
AfollSo dt Cuqutira, Ittldo a stU IIJdo o mtSlrt dt comtltiros, t stguido
do ,apitllo-ttntfllt VifIJrmho t do stgundo'ltnttllt PrtSltS SIJlgutiro, fllJ
alturlJ govtrtlIJdor dvif dt UsIxxI).

•

•
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Notícias pessoais
PRÉMIOS ESCOLARES
Os prémios escolares do último
alio lectivo da Escola Naval foram
atribuídos aos seguintes alll llOS:

Prémios «Mari nha do Brasil»,
«Duq ue de Palme la» c .. Corte Real» ,
ao asp. FernandoJorge Pires.
Prémio .. U. S. Naval Inslitutc»,
aos asp. Fernando Jorge Pires e asp.
Manuel Maria Rosa Mendes.
Prémios .. Comandante Fonloura

da Costa», «Almira nte Fluckey",
.. Bartolomeu Dias», «Eng,u César
Ferreira» e «Armada Espanhola," , ao

asp. José Pila Rod rigues Re ntroia .
Prémio «Cap.-m .-g. AN Silva Júnior», ao asp. AN António Inácio
Gonçalves Covila.
Prémio «Comandante Murincl·
10», ao asp. AN Pau lo Jorge do NascimentoCoelho.
Prém io «João Fiel Stock ler». ao

cad. Fernando Manuel Freitas Artilheiro.
Prémio «Associação Nava l de lisboa,., ao asp. João Ribeiro Nobre da
Silva Ramos.
A «RA ,. felicita os aspirantes e o
cadete distinguidos. aos quais augura
uma promissora carreira nava l.

***********
CASAMENTOS
Temos o prazer (/e anunciar o maIrimó"io dos seglli"les camaradas,
aos quais desejamos as maiores felicidades:

I "'-ten . MN Mário Marques dos
Santos Anjos com D. Isabel Maria
Pinto Salústio , em 9-8-86 • I.o-ten.
MN Carlos Manuel Sena de Andrade
Brizidocom D. Maria Hele na Gomes
Alcân tara , em 20-9-86 • LO-ten.
EMQ A ntónio José Carval ho Gonçalves Henriques com D. Maria do
Rosário Loureiro Gaivão Mexia , em
12-9-86 _ I.°-sarg. SE Joaquim Ri-
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be iro dos Santos com D. Henníni a
Cardoso de Almeida, em 20-9-86 •
I."-sarg. E Vítor Aurélio Ferreira Tavares com D. Maria João Serra Baptista Barbas, em 6-9-86 • 2. o-sarg.
ETA Vítor Manuel Bastos da Silva
Alves com D. Maria Helena Alves da
Silva, em 2 1-9-86 . Cabo C M 408182 ,
Hélder Figueiredo de Almeida com
D. Lúci a Mandela Gonça lves Ázera,
em 1-9-86 _Lo_mar. FZ773578, José
Alexandre Duarte Lopes com D . Elisa Maria Dias Veiga Almeida Pais,
em 6-9-86 . 1. "-mar. FZ 73 1078, CarIas Augusto Matos de Jesus com D.
Cidália Lucília Rosado Quintas, e m
26-7-86 . l .o-mar. FZ 708279, Domingos Jorge Roque Peitinho com D.
Paula Maria Veríssimo Ligeiro , em
27-7-86 . l. °-m ar. FZ 774081, João
Domingos Monteiro cm D . Rosa Maria do Nascimento Costa , e m 16-8-86
• LO-mar. FZ 775181 , João Manuel
Simões Morgado com D. Alzira Jacinta Valadares Machado, em 9-8-86
- I.O-mar. E 329782, Paulo Jorge Vidai das Dores com D. Maria Gabriela
Ga rcia Marques Pereira, em 6-9-86 .
I.o-mar. TFH 428982, José Pereira
Ramos com D. E mília Maria Rolo
Proença, e m 7-9-86 • I.o-mar. FZ
777582, Fernando Manuel da Si lva
Ferreira com D. Rosa Maria Ferreira
Baptista , em 16-8-86 • I .o-mar. E
11 7783, Carlos A lberto Baptista
Gonçalves com D. Maria Beatriz Severi no, em 13-9-86 • I.°-mar. FZ
728283, João dos San tos Fernandes
com D. Maria Leocádia Brigolas Lavado, em 26-7-86 • l.°-mar. FZ
732583, António 5ilvino Silvestre Valentim com D . Eugén ia Maria da
Conceição de Oliveira Pereira , em
23-8-86 • 1.°-mar. FZ 754383 , José
Joaquim Correia Martins Resende
com D. Helena Maria de Resende
Duarte Correia , em 2-8-86 . I.O-ma r.
CRO 408384 , Francisco Miguel da
Cruz Manteigueiro com D. Maria
Margarida da 5ilv<l Matos, em 20-9-86 . I.O-mar. FZ 778784 , Manuel Jerónimo Lucas Carocha com D. Maria
Cristina Gomes Vasconcelos , em 6-9-86 • 2.0 -mar. TFH 305584, João

Paul o Sousa Rebelo com D. Lé lia
Maria Rodrigues Duarte Leilão , em
6-8-86 • 2. o-mar. E 344584, Vítor
Manuel Cardoso da Silva com D. Maria da Graça Ferreira , em 6-9-86 _
2. 0 .-mar. FZ 700985, Carlos Ma nuel
da Costa Santos com D . Paul a Maria
dosSantosSi mõcs,em23-8-86 . l .o -gr. FZ 704285 , Flávio Manuel Martins SOIlO Maior Miranda com D.
Maria E lisabet Lopes Ferreira, e m
16-8-86 • Lo-gr. FZ 730585, Carlos
A1beno Panal Teixeira com D . Maria
Manue la Fontinha Fernandes, em
6-9-86 • I.o_gr. FZ 742385, Hélder
Lopes dos Santos com D . Ana C ristina Ferreira Rita Correia, e m 15-8-86
_V>_gr. C M 224285, Fernando Manuel Paulo da Silva Rocha com D .
Maria Helena Raimundo Barreto,
em 6-9-86 . 2. 0 -gr. SIC 303085 , Rogério Albertino Moreira Sousa Beijinho com D. Ana Paula Pinto Marques, e m 11 -9-86 • 2. o_gr. SIC
3 18285 , Fernando Luís Pinto Soa res
com D. Maria da Luz Guedes Monteiro, e m 27-9-86 • 2. o_gr. SIC
73 1585 , Fernando Óscar Alves com
D. Carme m de Jesus Gomes Me ndonça, e m 16-8-86 • 2. 0 _gr. FZ
748485 , Afonso de Almeida Me ndes
Faleiro com D. Maria florbcla Costa
Alves, em 6-9-86 .2.0 _gr. FZ 749385,
Eduardo Joaquim Gomes de Jesus
com D. Alice Maria Marques Pinto,
em 14-9-86. 2. 0 _gr. FZ 766285, Carlos Manuel de Almeida Matos com
D. Alda Maria Sequeira Ferreira , em

6-9-86.

***********
PASSAGENS À RESERVA
Cap.-m .-g. Rui Francisco Corte
Real Negrão , em 9-10-86 . Cap.-m .-g. Rui Lobato Pires dos Santos, em
9-10-86 . Cap.-frag. SG João Cabaço
Bargado, em 30-9-86 • Cap.-ten.
SEM A ntónio dos Santos Coentro ,
em 30-9-86.
Sarg .-mor TF Abel de Sousa Rosas • Sarg.-aj. CE José Carujo
Amâncio . Sarg.-aj. CE Joaquim dos

Santos Ramos _ Sarg.-aj. FZ Alfredo
José de Araújo _ Sarg.-aj. L José
Maria de Sá _ 1. 0 -sarg. TF Cassiano
Augusto Conde _ I.°-sarg. MQ António Francisco Serol Fortes _
I.o-sarg. TF Maurício Joaquim
• 1. -sarg. CM José Falé Capucho,
em Outubro de 86.
Cabo M 750661 , Bento Rocha
Barbeiros _ Cabo A 777661 , An lónio
Soeiro Venâncio . Cabo FZ 86269,
Manuel Fernando Bravo Murteira ,
em Outubro de 86.
0

***********
•

FALECIMENTOS

É com desgosto que participamos
o falecimento dos seguintes camaradas, a cujas famílias apresentamos
sentidas condolências:
C/alm . EMQ RF António da Silva
Castro Júnior, em 26-9-86 • Sarg.-chefe CE RA António Marques
Costa, em 1- 10-86 _ Sarg.-aj. A RF
Luís de Sousa, em 7- 10-86 _ Sarg.-aj.
FZ RF Jovito Guerreiro Martins ,
em 16-9-86 _ I.o-sarg. L RA Horácio
Augusto Miguel , em 26-9-86 • 1.°_
-sarg. A RA António Manuel Bule ,
em 16-9-86 _ I. °-sarg. A RF Arlindo
Rosa Viegas , em 2-10-86 • 1. -sarg.
aux. RF Manuel Garcia Branco , em
18-9-86 • Cabo M RF 275425 , José
Manuel , em 1-9-86 • l. °-mar. aux.
RF 299927. Veríssimo Joaquim Soulo, em 2-5-86 . Maquinista de 1. a cI.
do QPMM , apos., Luís Vieira dos
Santos, em 24-9-86 • Cabo-de-mar
de l .a cI. do QPMM , apos., António
Dias de Sousa, em 2-1 0-86.
0

***********
VÁRIAS

Foram recentemente empossados
nos cargos indicados os seguintes oficiais, aos quais desejamos os maiores
êxitos no desempenho das novas funções:
C/alm. AN José Manuel Gonçalves da Si lva, superintendente dos
Serviços Financeiros da Arm ada Cap.-m.-g. Alexandre da Silva Anacleto, chefe da 5. a Rep. da 0.5. Pessoal . Cap.-m.-g. Isaías Augusto Pinto Gomes Teixeira, chefe da IV Divisão do Estado-Maior da Armada e
presidente da CEMINA _ Cap.-m.-g. Júlio José Gue rreiro das Chagas
Torre, adido de defesa junto da Em-

baixada de Portuga l no Maputo _
Cap.-m.-g. António Augusto Gomes
da Silva , adido naval junto da Embaixada de Portugal em Pa ris . Cap.-m. -g. Luís Fernando Camós de Oli veira
Rego, comandan te do NRP «S. Gabriel» _ Cap.-m .-g. EMQ António
do Sacramento Miguez Chagas, director, interino , do Serviço de Manutenção. Cap.-m.g. AN Ruy Edgar
Machado Trincheiras , director da Fábrica Nacional de Cordoa ria. Cap.-Ien. AN Miguel Romão Mestre Martins, director da Messe de Casca is .
G/mar. João José Maia Martins , comandante do NRP «O. Jeremias».

***

Aos camaradas indicados, agraciados com as condecorações menciofiadas, apresellfamos as nossas felicilações:
V/alm . Adriano Coutinho Lanhoso, medalha militar de ouro de Serviços Dist intos _ Cap.-m .-g. Rui Lobato Pires dos Santos , medalha militar
de prata de Serviços Distintos •
Cap. -m .-g. João Garcês Corrêa, medalha de Mérito Mi litar de l.a cI . •
Cap.-ten. Álvaro Sabino Guerreiro,
cap.-ten. José Carlos Torrado Saldanha Lopes e cap.-ten. José Joaquim
Conde Baguillho, meda lha de Mérito
Militarde 2." cI.
V/alm. Mário Esteves Brinca , vI
la lm. A ntónio Maria de Sá Alves Sameiro , c/alm. António Carlos Fuzeta
da Ponte e c/alm . António José MaIheiro Garcia , grau de grande oficial
da Ordem Militarde Avis.
V/alm. Edua rdo Manuel de Almeida Rebelo da Silva, c/alm. EMQ
Benjamim Afonso Serra Rodeia , c/
la lm . MN Joaquim dos Santos Félix
António, c/alm. João José de Freitas
Ribeiro Pacheco , c/a lm . José Miguel
Gomes de Sousa Ceregeiro, cap.-m.-g. FZ Augusto Correia Teixeira Machado, cap.-m.-g. José António Teixeira Cervaens Rodrigues , cap.-m.-g. Pedro Manuel de VasconcelosCaeiro, cap.-m.-g. Joaqu im Manuel
Barreiros Espadinha Galo, cap.-m.-g. Eurico Fortunato Gusmão Burguete, cap.-m.-g. António Pereira
Varandas, cap.-m.-g. César Francisco de Moura Leal Coelho e cap.-m.-g. Telmo Rego Hasse de Oliveira,
grau de comendador da Ordem Militar de Avis.
Cap.-frag. José Luís Ferreira Leir;. P;ntoe c.p.-ten. AN Anlón;o Pe-

dro da Costa Mon teiro Coelho, grau
de oficial da Ordem Militar de Avis.
Cap.-frag . AN Alfredo Rodrigues Baptista , cap.-frag. Paulo Manuel de Mendonça Tavares da Silva,
cap.-frag. Pedro Miguel Peixoto Correia do Amaral, cap.-frag. José Augusto Fialho G óis, cap.-frag. António João dos Santos Leitão , cap.-frag. José Manuel Castanho Paes,
cap.-frag . José Manuel Pinto Bastos
Saldanha, cap.-frag. Luís Filipe Vidigal Aragão, cap.-frag. José Alexandre Duarte Reis , cap. -frag. Hélder
Martins Viegas , cap.-ten. FZ Francisco Manuel Lhano Preto , cap.-ten.
AN Fernando Alberto Rebelo de
Brito Val1e , cap.-ten. AN José Albino da Costa Rebelo, cap.-ten. João
Joaq uim Teles Ribeiro, cap. -t en.
João César dos Reis Paes Mamede,
cap.-ten. Man uel Raul Ferreira Pires, cap.-ten. Vítor Manuel Ben to
Lopo Cajarabille, cap.-ten . Henrique Alexandre Machado da Silva da
Fonseca, I.o-ten. OTS A ntón io Henrique do Nascimento e l .o- ten. SEC
Joaqu im Francisco Ganço Ca rretas,
grau de cavaleiro da Ordem Militar
de Avis.

*** ********
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ortagem
DIA MUNDIAL
DOMAR
Culminando as comemorações do Dia
Mundial do Mar deste ano no nosso país.

realizou-se uma sessão solene na Sociedade de Geografia de Lisboa , no dia 25 do

passado mês de Setembro.
Presidiu o ministro da Defesa NacionaL dr. Leonardo Ribeiro de Almeida,
ladeado pelos ministros das Obras Públi-

cas, Transportes c Comunicações. cng.o
Oliveira Martins; chefe do Estado-Maior
da Armada , almirante Sousa Leilão; secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, dr. Sequeira Braga; secretáTio de Estado das Pescas, cng." Oliveira
Godinho; presidente da Sociedade de
Geografia, capitão-de-fragata Serra
Brandão e presidente da IMO (Organização Marítima Inlcrnacional) , vice-almirante Leonel Cardoso.
A abrilhantar a cerimónia encontrava-se presente a Banda da Annada.
Sala cheia, com vários almirantes e
oficiais superiores da Annada, elementos
das Marinhas de Comércio e das Pescas e
muitos convidados, discursaram sucessivamente: os presidentes da SG e da IMO,
o contra-almirante ECN Ribeiro da Silva,
da Inspecção Geral de Navios, o contra-almirante Martins Cartaxo , director-gerai de Marinha , o secretário de Estado
dos Transportes e Comunicações , o director-gerai das Pescas, eng. ~ Eurico de Brito, e o ministro da Defesa Nacional, num
bem delineado e inteligente improviso.
Na impossibilidade de publicarmos
todos os discursos. fazemo-lo somente em
relação ao primeiro por ser o que trata o
assunto de uma maneira geral, aliás com
brilhantismo.
Os restantes, abordaram assuntos específicos de vários sectores das actividades ligadas ao mar, procurando cada um
chamar a atenção para as carências do seu
ramo, ficando claramente demonstrado o
estado de degredação a que chegaram as
Marinhas de Comércio e das Pescas,
aquela praticamente no zero (excepção
feita a petroleiros) e esta a caminhar para
ele a passos largos.
Num país como o nosso , que não pode
virar as costas ao mar, porque depende
dele, esta situação é lamentável c há que
ultrapassá-Ia, com coragem e ponderação.
Integradas que estiveram ambas no
Ministério da Marinha , até 1974nS , conhecemo-Ias por dentro, sabemos da~ capacidades dos seus profissionais e julgamos posslvel a sua indispensávcl ressurreição. Se há coisas que neste país não podem ser dispensadas, a Marinha de Guerra, a Mercante e a das Pescas, são certamente três delas. Lcmbremo-nosque, em
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caso de emergência, ninguém nos pode
ajudar c só elas podem salvar a Nação. Da
fome, pelo menos ..
E vamos então transcrever o discurso
do comandante Serra Brandão, presidente da Sociedade de Geografia.
Senllor Ministro,
Permita·me, em primeiro lugar, que
saúde Vossa Excelência e llle diga quão
grato foi para nós ver comemorar nesta vetusta Instituição o Dia Mundial do Mar: os
objectivos perseguidos pela Sociedade de
Geografia, a probidade do vasto trabalho
realizado, a dignidade e as tradições desta
sala, terão justificado a escolha.
A Sociedade de Geografia de Lisboa,
com o prestígio qlle lhe impóem I I I anos
de actividades proflcua, independencia
política e desinteresse material, vem ullimamellte realizando, dentro das suas modestas possibilidades materiais e através da
sua activa Secção de Transportes, um esforço que ajude a criar as condiçóes legais,
administrativas e operacionais que facilitem a recuperação do lugar que nos compete, e se considera imperativo nacional,
no campo dos transportes marítimos, no
seu CO/lceito mais lato que abrange os porIaS, ocomércio, a pesca e o recreio.
Quando se realizou, em 1958, com o
maior brilho e algum proveito o /I Congresso Nacional da Marinha Mercallte, a
Sociedade de Geografia de Lisboa, convidada expressamente para nele participar,
apresentou uma comunicação, de que tive
a honra de ser relator, subordinada ao
tema .. O Regresso ao Ma", . Algumas das
minllas breves palavras de hoje são reprodução ou resumo da mensagem de então
da Sociedade de Geografia àquele Congresso.
O Mar, importame factor ecológico e
agente climático, faço de união entre os
povos, fonte de vastos recursos alimentares e matérias-primas, espaço estratégico
do planeta, tem merecido ao longo dos
tempos o mais vivo interesse e despertado
as maiores cobiças. Por estas razóes, o direito intemacional evoluiu recentemente
no semido de limitar e resolver os conflitos, reduzir o fosso económico entre as nações, preservar os recursos vivos, facilitar
a utilização das matérias-primas, incrementar a investigação científica, reforçar a
segurança e travar a poluiçãó.
Fome de riquezas só há pouco descobertas ou ainda hoje impensáveis, o Mar
merece a melhor alel/ção e os maiores cuidados, pelo que nunca serão em demasia
o esforço nacional e o entendimento e a
cooperação internacionais. Este é o sentido das cerimónias que hoje se realizam em
129países.
"Não estabelece a História uma perfei·
ta delimilação entre povos marítimos e povos que o não são. No entanto, não há dú·

vida de que, enquanto algumas naçóes viram o âmbito da sua vida polftica e económica quase completamente circunscrito à
exploração das terras, outras, por circunstâncias diversas que a História aprecia, foram atraídas mais especialmente para o
Mar e nele procuraram elementos para o
seu engrandecimento ou até a razâo da sua
existência como estados soberanos. Tal
como sucedeu com os povos cujo território
é em grande parte banhado pelo mar e
que, por dificuldades naturais ou antil/omias políticas, não puderam encontrar fiO
interior das terras o indispensável à sua
existência 011 à expansão da SIlO energia e
do seu génio. ,.
Se com épocas de mais fortuna e outras
de menores resultados tirou sempre do
mar a Nação Por/uguesa o esteio principal
da Sl/a independência, nunca o seu progresso e a sua integridade deixaram de se
encontrar na dependência do Mar. Como
dizia há dias o Senllor Presidente da República na sua mensagem emanada de bordo
do navio-escola Sagres , «no mar residiram desde os alvores da nacionalidade algumas das razões mais sólidas da nossa independência e da perel/idade das nossas
fronteiras ao longo dos séculos. O el/cerramento do ciclo imperial, o retorno li dimel1São europeia e a adesão às Comunidades reforçam a importância da vocação
marítima de Portugal. Valorizar a dimensão atlântica de Portugal com o objectivo
de favorecer uma posição autónoma do
Pais no espaço europeu ocidental constitui
- ainda segundo o Senllor Presiden/e da
República - um tema obriga/ório para reflexão eacçóes poIÍlicas".
mar é o campo de batalha do próximo século: batallla política, batallla tecnológica, balalha económica, balalha jurídica e, alé, batalha militar.
O mundo vive hoje uma segunda con·
quista dos mares: delJois da conquis/Il dos
mares como vias de navegação, surge agora, muito mais radical, a conquista dos
mares como fonte de riquezas exploráveis.
Os países que qlleiram participar, modes/amente que seja, na corrida aos oceanos terão de fazer para isso um grande esforço. E, dentro desta linlla, o Presidente
da República Francesa, Valéry Giscard
d' Estaing, pedia ao Governo que lançasse
«uma nova política do mar, coerente,
enérgica e ousada". Em 1976, escrevia o
então pre.fidente da Sociedade de Geografia de Lisboa: "Os problemas do mar são
eXlraordinariamente importantes e vastos
e dizem respeito a Ioda a Humanidade (. .. ). Mal andaríamos nós, com Q.V responsabilidades que as /lassas lradições
marítimas impóem, se ficássemos para
trás 110 movimento em direcção ao mar
que por toda a parte se regista. "
Não é apenas /I OS seus reflexos nas acti-

°

"idadu comerciais, na exploração dos re-

cursos naturais, na contribuição electiva
para o equilíbrio financeiro e na parcela
importante que representa no rendimemo
nacional, como fOnle de múltiplas activi·
dades t absorção de mão-de-obra especia-

lizada, q!/t! se faz semir, em tempo de pazi
a influência do Mar na vida "acional. 1:.também 110 aumento do p restigio ;mernadanai do Pals, na demonstração da nossa
capacidade reaUzador" e no fortalecimen·

to das relaçlÜs com os portugueJt!s disseminados pelo Mundo. Mas é sobretudo,
em tempo de graves perturbaçôes inlerna·
danais, que o apelo do mar e a necessida-

de dos navios se fazem sentir: pela segurança económica que garantem quando se

torna diflcil ou extremamente oneroso o
recurso o estrangeiro e pela possibilidade

qlle oferecem de acorrer pronlameme ds
necessidades militares.

. De faclO, folheando o HiSl6ria de
Porlllgal - de que já se disse ter o vollar
das páginos o som do marulhar dos vagos,
fácil se lorna verificar o correlação exislenle emre a vitalidade do Noção e o desenvolvimenlo da nosso aClividade madlima.
Todas as vezes que o heredilOriedade, a
vonlade da Nação 011 OIlIro dos faclores
qlle, por uma 011 oU/raforma, regulam os
deslinos dos povos colocarem o Poder em
mãos de Porluguês de boa vomade se verificou um e.sforço Ilacio"al em direcção 00
mar, nem sempre, paro nosso mal, bem
suudido. Ensina a Hist6ria que prosperidade e navios no mar foram sempre sinónimos no lingua porwguesa; que época em
que e.srejamos alheados do Mar é época de
decadência; que o nosso ressurgimento se
conhece logo pelo interesse dedicado às
coisas do navegaçáo.,.
Século e meio de História Nacional

mostram como é dificil conseguir um conjunto de circunstáncias favoráveis, de natureza financeira, económica, administraliva, psicológica e Olé politica, sllSceptlvel
de permitir o regresso de Portugal ao mar.
Nem o pendor na/llral do nossa Geme, em
que q!lase todo O adolescente 011 infante
SOllhOI/ ser I/m dia marinheiro, IIl!m a fó/{ica de uma tlirectriz que a Ecollomia impóe
I! a Geografia recomenda, nem a tTQtliçiio
gloriosa fortalecendo o semimemo patri6tico, se têm mostrado boslQmes.
Como se escrevia na coml/nicação ao
II Congresso Nacional do Marinha Mercante, em /958, a Sociedade de Geografia
de Lisboa, consciente dos seus dl!l'eres
para com a Nação, insisrl! mais !Ima I'ez
em recomendar o regresso de Pormgal ao
Mar. Modesto, sem arrog6ncias lIem megalomanias, mas 11m regresso digllo I! ajustado à nossa dimeluão ad6mica!
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REUNIÃO DO GRUPO
IEG6ISF4 DO NATO NAVAL
ARMAMENTS GROUP
No âmbito do Estado-Maior da Armada e com a presença de delegações dos
países da Aliança Atlântica, nomeadamente da Bélgica, Canadá, França, Alemanha Federal, Itália, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Un ido e Estados Unidos da América, realiwu-se nos dias 23 a
26 de Setembro último, no Instituto Superior Naval de Guerra, a 30." reunião (2."
anual) do grupo IEG6ISG4 (produção,
controlo, distribuição e utilização de
energia eléctrica a bordo), agregado este
integrado no Nato Naval Armamcnts
Group, com sede em Bruxelas.
Na sessão inaugural, o chefe do Gabinete de Estudos da Di recção-Geral do
Material Naval, contra-almirante EMQ
Serra Rodeia, dirigiu aos participantes
palavras de boas-vindas a que se seguiu a
apresentação de cumprimentos ao director do Instituto, vice-almi rante Ferraz
Sacchetti .

A delegação portuguesa e ra constituida pelos capitão-de-mar-e-guerra José de
Freitas, do Gabinete de Estudos, e primeiro-tenente SEE Santos Maduro, da
Esquadrilha de Submarinos.

(Folo . RA ,, -I.· -surg. A Rui porfírio}

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ACTIVIDADES
DE UNIDADES DO CNC
Unidades navais em serviço nas águas
sob jurisdição portuguesa, da responsabilidade do Comando Naval do Continente
(CNC), procederam, em Setembro passado, à identificação de 178 embarcações de
pesca, vistoriando 148, de que resultou a
autuação de 13 (uma das quais estrangeira) por pesca em área proibida ou sem licença, uso/porte de artes ilegais, documentação irregular ou ausência de meios
de salvamento. Em consequência foram
apreendidos 1410kg de peixe e marisco
diversos, cujo valor da venda reverteu a
favor do Estado.
No que respeita à salvagua rda da vida
humana no mar, na repressão do contrabando ou em outras actividades, as unidades navais daquele Comando, além de
procederem ao controlo dos esquemas de

separação de tráfego marítimo nas Berlengas c nos cabos da Roca e de S. Vicente,tiveram diversas saidas de emergência
para acorrer a navios e embarcações em
perigo aos quais prestaram a assistência
requerida ou apoio próximo, sendo de
destacaro auxflio dado ao iate . Vatou!"».
Também, mergulhadores da Armada
procederam â recolha de armamento
abandonado no Tejo, junto ao cais de
Santos, e na eãmara hiperbáriea da Escola de Mergulhadores, no Alfeite, foram
efectuados 17 tratamentos a elementos
estranhos à Ma rinha.
Ai nda naquele período, as instalações
da Base Naval de Lisboa, no Alfeite, e
unidades navais aqui estacionadas foram
visitadas por 182 pessoas de associaçõcs
particulares.
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OFICIAL CONDECORADO
Em cerimónias realizada no seu gabinete. no dia 26 de Setembro último. o almirante <:;:ousa Leitão. chefe do Estado-Maior da Armada. condecorou o capitão-tenente Pinto Machado, na situaçâo da
Reserva da Armada e vereador da Câmara Municipal de Lisboa e membro do Cor-

po Redactorial da nossa Revista, com a
rncdalhade Mérito Militarde 2.a classe.
Assistiram ao acto, a que se seguiu um

almoço de homenagem ao condecorado,
o presidente da edilidade lisboeta, eng."
Krus Abecasis. os directores do Museu de
Marinha e da .. Revista da Armada,., contra-almirantes Leal Vilarinho e Rocha

Calhorda , respectivamente, lívio Borges, vereador da CML, eochefedoGabinete do CEMA , contra-almirante Portugal Ribeiro.

Asp«lO do aao da OO!Ukrofaçtio do COr1U11ldQnl~ Pinto Machado (à esquerda) (jOIO .RA ..

-RuiSaJla).

N. R. -A 'I RA .. ftlicita tstt disrintooficia/
ptM mtrtcida homtnagtm qw 1M foi prt:Sfada.
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JURAMENTO DE BANDEIRA
E ENTREGA DE ESPADAS

Os 50. ~ t 52." Ciusos lk FormtJÇdo dt Oficúzis da Rtsul'a Nal'ol.

Em cerimó nia militar presidida pelo
vice-(;hefe do Estado-Maior da Armada,
vice-almirante Rasquilho Raposo, decorreram na Escola Naval, no AHeite, no
passado dia 26 de Setembro, OS actos de
juramento de bandeira dos cadetes dos
50. 0 e 52.0 Cursos de Formação de 00ciaisda Reserva Naval eda entrega deespadas aos oficiais dos Cursos de Oficiais
Fuzileiros (1983186) e de Médicos Navais
do Quadro Permanente ( 1986).
Do programa da ceri mó nia, e m que o
capitão-tenente ECN Ribeiro e Castro
fez <l habitual exortação aos alunos. constou também a imposição de condecorações a alguns oficiais da A rmada e o desfile do Corpo de Alunos em continência
aovice-CEMA.

O CfUSO dt Oficiais Fuziltiros dt /983/86.

o CUTSO dt Oficiais MUico$ Na~ais dt 1986 (fo(O$ ..RA » 26

Rui Solta).

• ••••••••••••••• ••••

OS REIS DA SUÉCIA
NA ,SAGRES,
Foi sob um sol radioso que , no dia 1
de Outubro fi ndo, os soberanos da Suécia, acompanhados pelo Presidente da
República e esposa , deram um passeio no
Tejo a bordo do navio-escola +:Sagres.. .
Embarcaram na Doca da Marinha, onde
foram recebidos pelo dr. Mário Soares,
chegado momentos antes e aguardado pelos chefe do Estado-Maior da Armada,

comandante naval do Continente e comandante do navio, almirante Sousa Leitão, vice-almirante Andrade e Silva e C3pitão-de-fragata Castanho Paes, respectivamente.

Durante o curto percurso do Terreiro

do Paço à Torre de Belém, o rei Carlos
Gustavo e a rainha Silvia, no tombadilho
da "Sagres» , tiveram ocasião de admirar
a capital portuguesa vista do rio e puder3m observar as fainas de largar e colher

as suas 23 velas, apesar da ausência de
vento. enquanto ouviam explicações s0bre aquele veleiro.
Ao desembarcarem , em Belém . receberam os três Vivas da Ordenança dados
pela guarnição da "Sagres,.. estendida nas
vergas. e os 21 tiros de salva.

A rainho S[Jvw e o rei Outos Gustavo à direÍltl
e à esquudD do dr. M6.rio Soora , ra peaivomt ntt, a bordo do ..Sagres. (JOIO .. RA . - Rui
SalIO) .
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VISITA À ESCOLA NAVAL

Naval uma delegação daquele veleiro
chefiada pelo seu comandante. capitão-<le-mar-e-guerra Sanchez Rodri.J!;uez, e
constituída por três oficiais e vinte cade-

'os.

Os visitantes, que à chegada apresentaram cumprimentos ao comandante da
Escola. contra-almirante Fuzeta da Ponte , percorreram demoradamente as instala~ daquele estabelecimento de ensino
superior da Armada e foram obsequiados
com um almoço.
Na ocasião. e agradecendo o modo
cordial como haviam sido recebidos. o c0mandante Sanchez Rodriguez enquadrou
a visita do seu navio a Lisboa nas boas relações existentes entre as Marinhas c0lombiana e portuguesa. salientando ainda
o nível profissional que constatou entreos
marinheiros de Portugal e que. disse. são
um exemplo de continuidade na linha secular iniciada pelos navegadores portugu=.
Englobada no programa de estadia no
Tejo do navio-escola "Glória,.. da Annada da Colômbia, visitou a nossa Escola

(FOlO .. RA . -RuiStúlo)
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NAVIOS DE GUERRA
ESTRANGEIROS
Aporta ram ao Tejo em Outubro findo, em visitas de rotina. uma fo rça naval
francesa , comandada pelo contra-almirante Betermier, composta pelos contrato rpedeiros .. Tour ville .. , «Aconit .. .
«Maille Brézé» e «Ou Chayla.., navios-auXiliares «Rhõne .. e «Founni,. e submarinos ..Sierene», ..La Praya.. e ..Cdt.
Bouan,. , os quais eram comandados pelos
capitães-<le-mar-e-guerra Gui nard e Ra-

gueto capitães-de-ftagata Denavit , Bereau e Gruchy, I.°-tenente Le Gouefflec
e capitães-tenentes Degoy, Kervazo e
Valais, respectivamente. Além do almirante comandante da força, vin ha também embarcado o contra-almi rante Du
Vignaux.
Esteve também no porto de Lisboa
uma força aeronaval espanhola, comandada pelo contra-almirante J. Benitez.
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constituida pelos pon a-hclicóptcros .. Dedalo», contratorpedei ro ",Langara,. e fragatas .. Extremadura,., «Diana» e .. Infante Cristina», que eram comandados respectivamente pelos capitão-de-mar-e-guerra J. Salgueiro, capitães-de-fragata J.
Porta e M. Teibcl e capitães-tencntes F.
Garcia e L. Lao. Embarcavam nesta força
o capitão-de-mar-e-guerra J. Urruti, comandante do Grupo de Escoltas Aeronovai; ocapitão-de-fragata J. Bal laster, chefe do estado-maior daquele G rupo e o
capitão-de-fragata L. Ramirez, chefe do
grupo aéreo embarcado.
Estiveram igualmente no Tejo a LDG
.. Komb hir,., da Marinha indiana. e o sub-

marino .. Delfin,., da Armada espanhola,
os quais eram comandados pelos capitães-tenen tes J . Banerjes e F. Arias, respectivamen te.
Estas 16 unidades navais tinham, na
totalidade, 3518 oficiais, sargentos e praçasdeguarnição.
O porto do Funchal foi visitado, em
Setembro, pelos submarinos .. Morse..
(francês), .. Sealion .. (bri tânico) e .. Delfin .. (espanhol), comandados respectivamente pelos I.O-tenente D. Lombardecapitâes-tenentes De Rerlivie e F. Arias.
Eram guarnecidos por 186 oficiais, sargentose praças, na totalidade .
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NOVO 2,' COMANDANTE
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Na parada da Força de Fuzileiros do
Continente, no Alfeite, no dia 1 de Outubro, o comandante do Batalhão n.O 2 de
Fuzilei ros (BF2), capi tão-tenente FZE
Man uel Mateus, empossou o pri meiro-tenente FZE Paiva e Pina nas fu nçócs de segundo comandante daquele Batalhão.
Deixou de exercer aq uele cargo o eapitão-tenente FZE Albano Ferrei ra , que
foi louvado pelo respectivo comandante
do Batalhão, louvor que foi avocado pclo
comandante da Força de Fuzilei ros do
Continente.

&J
I

t
Aspecfo da çtrim6nia da posse do segundo comandanled08F1 .
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O CEMA VISITOU
OCONSELHO ADMINISTRATIVO
DAACM

o alm iran te Sousa Leitão, chefe do
Estado-Maior da Armada, efectuou na
manhã do dia 10 de Outubro passado uma
visita oficial ao Conselho Administrativo
da Administração Central da Marinha,
organismo da sua directa dependência e
com implantação secular na Armada. Recebido pelo respectivo presidente. capitão-de-mar-e-guerra AN Caeiro Junça, e
após as honras que lhe foram prestadas
pela guarnição, o primeiro-tenente AN
Costa Azevedo, adjunto do presidente.
fez uma exposição sobre as actividades
actuaise programadas do Conselho.
De seguida, o almirante CEMA observou em detalhe os vários serviços,
acompanhado pelos oficiais responsáveis,
com destaque para os sectores de Codificação e do Núcleo de Transmissãode Dados, em execução do Projecto Informático em curso, que irá abranger todas as
áreas geridas pelo Conselho. Assistiu
28

também a testes de info rmatização de
ajudas de custo, detendo-se depois no
compl~xo Sistema de Operações de Tesourana.

O al mira nte Sousa Leitão finalizou a
sua visita no Sector de Atendimento-Pessoai, onde assinou o Livro de Visitantes.
(FoIO .RA. - Rui Salla)
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COMANDO
DO NRP .5. GABRIEL.

o CQmandante naval do Continente,
vice-almirante Andrade e Silva, empossou o capitão-de-mar-e-guerr3 Oliveira
Rego no cargo de comandante do navio
de reabastecimento de esquadra «$. Ga-

bril» numa cerimónia realizada a bordo
desta unidade , no Alteite, no dia 17 de
Outubro último, e a que assistiram os c0mandantes da Base Naval de Lisboa, di·
rector das Jnrra-Estruturas Navais, co-

mandante do Grupo n. o 2 de Escolas da
Armada, chefes de Divisão do Estado-Maior da Armada e oficiais do Comando

Naval do Continer.te.
Deixou de exercer aquelas funções o
capitão-de-mar-e-guerr3 Joel Pascoal ,
que foi designado para frequentar o próximo Curso Superior Naval de Guerra.
(Colabortu;ãodo CNe)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PREMIOS ANUAIS
DA ,REVISTA DA ARMADA.

Por não ter podido estar presente na
cerimónia da entrega dos prémios anuais
da .. RA,., confonne escrevemos no n."
18110ut. 86, o almirante Sousa Leitão,
chefe do Estado-Maior da ATInada , fez
entrega, noseu gabinete, no dia 27 de Outubro passado, a Helena Luísa Miranda
Coentro Bonjour, funcionária do Quadro
do Pessoal Civil da Marinha, do Prémio
..Comandante Joaquim Costa.. , atribuído
pelo seu trabalho .. Mulher-Angústia.. publicado no n.<>75/Abril86.
Em breve improviso, o almirante
CEMA felicitou a poetisa premiada e
convidou-a a continuar a dar a sua valiosa
colaboração à Revista.
Ao acto estiveram presentes o director da .. RA .. e o chefe do Gabinete do
CEMA, contra-almirantes Rocha Calhorda e Portugal Ribeiro, respectivamente.
(Foto

~ RA ~ -cabo

T Ftrnando Mtntks) .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
vlsrrAS DE CUMPRIMENTOS

o almirante Sousa Leitão, chefe do
Estado-Maior da Annada , recebeu no
seu gabinete. no dia 28 de Outubro. em
visita de cortesia , o ministro da Defesa de
Cabo Verde, comandante Júlio de Carvalho, com o qual trocou impressões sobre
acções de cooperação em curso e futuras.

j

•

•
I

-

No dia 13 do mesmo mês, o contra-almirante Betennier, comandante da Esquadra Francesa do Atlântico, que se encontrava embarcado na fragata ..Tourville,. que integrava uma força naval que visitou o porto de Lisboa, apresentou cumprimentos ao almirante CEMA.

O encarregado de Negócios do Panamá
em Lisboa, Alcibíades Garcia Castillo,
foi recebido pelo almirante Sousa Leitão
em visita de cortesia, no dia 30 de Outubrofindo.

Ctlbo T Ftrrullldo

• •••••••••••••••••••

(Fotos ~RA _ - Rui Salta
Mt ndts).
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A fragata .Comandante RoIHrfO Illeru,. que em 198J esteve inttgrada ria

urante a permanência da fragata .. Comandante
Roberto Ivensllo na Força Naval Permanente do
Atlântico (STANAVFORLANT) , da NATO, no
ano de 1985, tive o cuidado de anotar no meu diário os
acon tecimentos mais importantes em que nos vimos envolvidos, as emoções sentidas , as terras que visitámos, as
dificuldades que encontrámos e tudo o mais que considerei digno disso. Ao fim e ao cabo era o afã e o labor de
um navio de guerra no seu máximo grau de operacionalidade.
Assim, após termos participado num curso preparatório (Joint Maritime Course), na Escócia, largámos da
Base Naval de Lisboa com o navio atestado até aos gomes
(pois que a vida na estranja é fogo!) com destino ao porto
inglês de Portsmoulh, no dia 25 de Março. Chegámos ali
três dias depois e ali permanecemos dezoito dias, tomando contacto com unidades navais de outros países que vinham, como nós, integrar-se na STANAVFORLANT,
ou que já faziam parte dela.
A rendição docomandoda Força estava marcada para
o dia 2 de Abril, o que deu tempo a constituir-se uma força para prestar as devidas honras, com desfile. Para isso ,
havia treinos diários com um oficia l inglês a dirigi-los.
Oito Marinhas, oi to fardas diferentes, orde ns em inglês
que nem todos compreendiam, uma pequena Babel que
a pouco e pouco foi deixando de o ser mercê do desembaraço e do poder de adaptação de todos os marujos a quaisquer situações. E, chegado que foi esse dia, foi com orgulho e alguma emoção que vimos o capitão-tenente Ferreira Pires, oficial do estado-maior embarcado no navio-chefe, a comandar essa força de marinhei ros de cinco paises.
O navio-chefe era agora o inglês .. Brillianl,», sucedendo ao alemâo «Hamburg» que regressou a casa.
Entretanto, os nossos marujos iam calcorreando as
ruas da cidade a fazer compras nos shops, participavam
em excursões, visitavam cidades, monumentos, museus ,
castelos e catedrais, frequentavam pubs, bares e discotecas ... sempre lentando ver o mais que podiam, gastando
o menos possível , comprando o necessário e o supérnuo,
esticando até ao último penny as magras libras recebidas.
Passados que foram quinze dias, já parte do pessoal
dava mostras de saturação e ansiava mudar de ares, apesar dos conhecimentos adquiridos em terra e nos navios
da Força, onde imperava uma cama radagem queao longo
dos próximos meses se cimentaria progressivamente.
Deixámos Portsmouth a 15 de Abril , na companhia
dos navios HMS «S nlliant» (Reino Unidos), USS «Richard E. Bird» (americano), HNLS «John Van Brackel»
(holandês), FGS «Rheinland Pfalz» (a lemâo federal),
HM CS «Ske nn a» (canadiano), HNOMS «Stavager»
(norueguês), juntando-se mais tarde, no mar, o BNS
.. WieJlingenllo (belga).
A partir deste dia e duran te cerca de quatro meses a
nossa vida iria ser em tudo semelhante , tendo por compa-

D

nheiro inseparável o mar, onde passámos a efectuar Ioda
a espécie de manobras con juntas para adestramento das
respectivas guarnições. A máquina estava em perrada ,
precisava de desellferrujar e para isso nada melhor que navegar. E, navegando , fizemos durante a nossa permanência na STANAVFORLANT 2256 horas, o que corresponde a três meses equa trodias no mar.
A vida a bordo passou a ser uma azáfama constan te
com o pessoal a três quartos. Os maquinistas com as máquinas a arfar , um as vezes depressa outras devagar, mas
sem nunca parar; os radaristas. no CIC, a ol har permanentemente para o ecrã do radar. e a razer os respect ivos
registos; os torpedeiros, noite e dia, a escuta r no sonar;
os artilheiros nas peças, sempre prontas a dispa rar; os sinaleiros e telegrafislas, os primeiros a registar e picota r
e os últimos a receber/enviar mensagens de e para o ar;
os cozinheiros a fazer comida .. um nunca mais acabar.
Participámos em exercícios prolongados tais como: o
«Bright Horizon», no mar do Norte; o «Locked Gate», no
Mediterrâneo e cosia atlãntica, ao sul de Portugal. e o
«Readex 2785», no mar das Caraíbas.
Além destas manobras, e sempre que se deslocava
duns pontos para out ros, a Força mantinha o pessoal sempre ocupado com exercícios de Ioda a ordem , nomeadamente: si nalização por Morse luminoso, acústico e bandeiras, radiotelefonia, guerra electrónica, lutas anti-submarina, aérea e de superfície , reabastecimento, reboque,
sa lvamento no mar. incêndio, etc.
Nas viagens ent re portos havia a possibilidade de trocar membros das guarnições dos navios da Força. Era o
chamado .. Cross Pool .. . Tivemos a bordo da ..Comandan·
te Roberto Ivens» elementos americanos , belgas. alemães e holandeses. que apreciavam demais a nossa gastronomia, enquanto que os nossos marinheiros voltavam,
dos navios para onde iam, desiludidos com os seus hábitos
alimen tares.
Tocámos nos portos de Lorient . na França , Esberg e
Fredickshaven, na Dinamarca , Kristevansan, na Noruega, Cádis, em Espanha , Halifax , no Canadá , S. Juan de
Puerto Rico, Roosevelt Roads, numa ilha das Caraíbas,
Fort Lauderdale e Mayport , nos EUA, além dos portos
portugueses de Leixões e Ponta Delgada e do já cilado
Portsmoulh. Da base americana de Mayport, na Florida ,
largámos no dia I de Agosto em viagem directa para
Lisboa, onde chegámos passados doze dias dando por
terminada a missão.
O nosso navio, sob o comando do capitão-de-fragata
Reis Rodrigues e com uma guarnição de cerca de 220 homens entre oficiais, sa rgen tos e praças, deixou nos portos
por onde passou e nos nossos cumaradas de armas de outros países um rasto de simpat ia, camaradagem e am izade
assi naláveis.
Vítor Horta,
1.--SQfg. SE
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CANTINHO CHARADíSTICO

NA HORA DO BALANÇO

Faz agora precisamente três
anos que, animados de boa vontade.
iniciámos a publicação deste .. Canli·

nho Charadístico». O nosso propósito além de proporcionar uns momentos de sã distracção era também o de
motivar os nossos leitores para este
salutar passatempo que é o chara-

dismo.
Não sabemos até que ponto o
nosso objectivo foi alcançado. Alguns camaradas com quem por ve-

zes conversamos dizem-nos que
gostam desta secção, que a acham

interessante, etc., mas, para n6s,
isso só não chega, gostarfamos de
mais para nos sentirmos satisfeitos,
e esse mais era justamente a colaboração de outros, principalmente daqueles que nunca praticaram o charadismo. Nunca é tarde para começar; nós também começámos bastante tarde e em boa hora o fizemos
pois não tivemos problemas para
ocupar o nosso tempo quando deixâmos o serviço, tendo sido o que nos
valeu. Também não é necessária
instrução a grande nlvel académico;
basta apenas conhecer a oemecânica .. das charadas, como se constroem e como se decifram , alguns dicionários e, naturalmente, um pouco
de intuição e de argúcia.
De boa vontade prestamos informações a todos que se queiram iniciar neste agradável passatempo, incluindo o fornecimento grátis de livros de .. Explicações de Charadismo para Principiantes» editados pela
Tertúlia Edípica de Lisboa. Basta escrever para : Manuel Domingues,
Rua Maria da Encarnação Jorge, 10,
Cova da Piedade - 2800 Almada.
Aguardamos os trabalhos dos
principiantes e aqui vão mais charadas:
1. Todo o malandro refalsado
devia ir parar ao tablado. 2-2
(Adie.).
2. Na adversidade é que se co32

nhecem os amigos; não é na
felicidade. 4-3 (Apoc.).
3. A pAndega é má função que
pode conduzir à perdiçAo. 4-3

(Apoc.) .
4. Um refrigerante na força do
trabalho deixa o ânimo beneficiado. (Em temo).
5. A tisica e a degradação fazem
um homem infeliz. 2-2 (Encad.).
6. Mulher de costumes duvidosos será uma mulher desprezível?4 (+4,5) 6.
7. Derrama veneno à mão-cheia
quem o mal planeia. 2-3.
(Epent.) .
8 . Percorria os caminhos no seu
destino errante o homem vagabundo. 3-2 (4) (Haplol.) .
9. Não murmure de ninguém
com maldade. 4 (112) (Hipert.) .

(SoIuç6esns,Mg.34)

a

10. O pequeno imagina sempre
ser grande, mesmo que isso
seja pura fantasia. 2-3 (lnterc.).
11. PfÓximo está da dor, quem do
erro é frequentador. 8 (6) (Metam.).
12. A hesitação é apanágio do
homem desconfiado. 3-4 (Parag.).
13. Curativo para a velhice, lodo
o velho o solicita. 2-3 (Prot.).
Filisteu - Almada.
14. A desordem é coisa de mau
jeito que pode atirar um homem para o leito. 3-2 (Sine.).
15. Esfolar o semelhante com ardil, toma-se vulgar para quem
só sabe vadiar. 2-2 (Sint.).

MINDOGUES
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Este-Oeste vulneráveis. As vozes:

NORTE
dobro
4 copas
OESTE
5 ouros
2 espadas passo
passo
SUL
passo
passo
4 ouros
5 paus
6 ouros

O problema consiste em eliminar
a posslvel perdente de paus. Antes
de arriscar-se à passagem a paus,
era preciso fazer cair a O de copas.
O declarante continuou, portanto,
com A, R e V de copas, cortando o último na mão. Ambos os defensores
assistiram, mas a O não apareceu.
Como teria continuado no lugar do
declarante?

••••••••••••••••••••

*

DAMAS

LESTE
passo
passo
passo
passo

Oeste saiu com A de espadas e
continuou com pequeno ouro. Sul,
fazendo a vaza, cortou uma espada
com o A, voltou á mão com um trunfo
(ambos adversários assistindo), e
cortou outra espada.

Jogam as brancas e ganham.

* AINDA OS QUADRADOS
MÁGICOS
No n.O 178 da ~Revisla da Armada .. 8 sob

este mesmo título, indicámos um dos muitos
processos para construir quadrados mágicos
de ordem ímpar. Também existem métodos
que ajudam a construir quadrados de lado par,
mas estes são, sem dúvida, mais complica-

do._
No que respeita a estes últimos apresentamos um exemplo que servirá para o leitor Interassado poder construir um quadrado de lado
4 e ao mesmo tempo se aperceber de como
deve proceder para encontrar soluções de outros quadrados da mesma ordem ou de ordem
superior, O segredo, aliado a uma grande paciência, consiste em constituir matrizes que,
aliás. têm um aspecto bem simples, e depois
conjugá-los de modo a que no resultado $Ufjamlodososnumerosde 1 a 16.
A

,
,
,,,,
,,, ,
,,
3

3

•,
, •,
, ,
,•

,
•
•,

3

3

3

3

*FEmçARIA...
A MOEDA DESAPARECIDA
Mostre, na palma da mão e de
maneira que todos possam vê-Ia,
uma moeda de 5$00. Feche a mão e
sacuda-a durante algum tempo, fazendo deslizar suavemente a moeda
até estar presa entre o indicador e o
dedo médio, de maneira a não ser visível na palma da mão. Abra a mão:
está vazia. A moeda desapareceu.
Não caiu no chão, não pode estar no
seu bolso. desapareceu simplesmente!
Só será visfvel por trás, firmemente segura entre os dois dedos.
Claro que esta «sorte» não é fácil. Necessita de treino e mais treino,
para que não resulte em n"dlculo para
o «aprendiz de feiticeiro» . Mas milagres não se fazem assím para mos-

v,

Irar aos amigos - nem se fazem na
pista de um circo: ludo o que lá se
não ésenão a parte mais fácil.

3

3

c

,
"• " ••
"•
" ",
" "
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* PALAVRAS CRUZADAS

•

7

• ,

5

3

Assim, se mulliplicarmos por 4 cada um
dos I'IÚrn8fos da malriz A e lhe somarmos o
número correspondente da matriz a , enoon-

*

XADREZ

As brancas estão em condições
de forçar o ganho de material, nesta
posição. mediante uma subtil manobra combinativa. Encontrá-la-é
você?

Iramos um quadrado mágico em C , dos muitos

que existem desta ordem.
Na pesquisa aparecem por vezes soluçOes muito curiosas, como a que a seguir se
apresenta, e se encontra há longos séculOs
gravadas em caracteres sânscritos na porta
de um forte em Gwalior, na índia, e que merece, sem qualquer dUvida. a designação de
quadrado diabolicamente mágiCo.

"• " ,
",
", "•
""
3

6

5

7

Oe facto, nesle quadrado, nAo s6 as colu·
nas, linhas e diagonais somam 34 como tam·
bém todas as quadras e as diagonais corta·
das, entendendo-se por quadras os quadrados consliluldos por 4 números (ex:
15+ 10 + 4+5, 16 +9+2+7, etc.) e diagonais
cortadas os conjunlos tais como 15+8+2+9,
4+ 10+ 13+7, etc. Além disso, se transpof181mos a coluna da esquerda para a direita ou a
linha superior para baixo e formos sucessivamente fazendO esta transformação, os novos
quadrados continuam com todas as propriedades atrás assinaladas. Estamos assim em
p!'ssença dum quadrado que além de ser diaboIicSfTI6n1e magiCo ê também diabolicsmenleperfeilo.

,
HORIZONTAIS: l-Ónus; ligar.
2 - Serra portuguesa; bebera. 3 Ergue; adoeces. 4 - Batráquio; exímio; sem causa. 5 - Anéis; rogas.
6- Pref. árabe; divagar; carta de jogar. 7 - Bolor; alho dourado (planta). a-Chamas; letra grega; perversa. 9 - Tremores ; possui. 10 - Firma ; vaso. 11 - Má hora!; lodaçais.
VERTICAIS: 1 - Hesita; voara.
2 - Encrespa; rematar. 3 - Pedra
de altar; subida. 4 - O povo (fig.);
outra coisa; molhelha. - Estrela;
esmurra. 6 - Além; preposição;
apelido. 7 - Palmeira; grande quantidade. a - Leque ; lado do vento;
basta. 9 - Serviçal no Japão; bigorna de ourives. 10 - Mentiras; cidade
santa. 11 - Lisos; vasas.

As brancas Jogam e ganham.
Tempo médio de resolução:
1." categorias: 4 minutos
2." categorias : 7 minutos
3." categorias: 12 minutos
Iniciados: 18 minutos

Annando Romão (Feijó)

A. Eslácio dos Reis,
cap.-m.-g.
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* PROVÉRBIOS

*

METEOROLÓGICOS

BRíDEGE

A mão completa:

.v

NORTE

Relativos ao mês de Dezembro:

De Santa Catarina ao Natal,
o tempo é quase todo igual.

Se um trovão solto no céu reboa,
temporal violento nos apregoa.

*

Quem come laranjas antes do Natal,
está livre de catarral.

* relampeja,
Limpo horizonte que

•

OEST E
.AR0 876

. 7.
+ 03

... 5 43
• .\ 2
·O V987
R 108

+

SUL

6'

dia sereno, calma sobeja.

*

mal vai o barco;
se à tarde vem,

planta-o no mês de Natal.

é p'ra teu bem.

*

*

Quem não tem calças, no Inverno,
não fies dele o teu dinheiro.

+ 31

+ 7642

E eis a situação final :

Manhã com arco-Iris,

Se queres um bom alhal ,

LESTE
... 10 9 2
. 0 985

+

*

Os dias de Natal,
sâo soltos de pardal.

R V lO 6

• .'\ RI O S
+ AV 95

NORTE
10

Se entra por terra a gaivota,

OESTE
RD8

AV95

D3

SUL
98

é que o temporal a enxote.

LESTE
D

7642

R 108
(ApreS6flladospe/ocalJo.de.mar, apos.,

(OeumC8d8modofalecldocomodorO
Flaeschen de Mendonça)

Monte/rod8 FreI/as, Lajes das Flores)
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* CONCURSO N.' 183

(5ofttM;uJe um prMJIo enfr6 as respostas certas)

20cm
Muito obrigado a R.T.S. , grande
entusiasta por esta modalidade, que
nos deu a conhecer este curioso problema que oferecemos aos que se
interessam por esta secção:
Calcular a área da coroa circular
cujo segmento representado na gravura mede 2Ocm.

••••••••••••••••••••

*

Estácio dos Reis,

XADREZ

1.Dxh7+ 1, 2.Th3, DeI3.Cf3, e as
negras abandonaram, devido à dupla ameaça 4.Cxel e 4.Txh4, já que,
se3 ... ,De3 + 4.Ahl.

••••••••••••••••••••
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CANTINHO CHARADíSTICO

1. Cadafalso; 2. Desventura; 3 .
Estragafe ; 4. Gelado/labutaldotado.
5. Malogrado; 6 . Tip6ia; 7. Maquina
8. Giravago; 9. Rate/arte ; 10. Imagi-

34

PRETAS

3-17
1. 6-11
24-15·6
2. 16·20
3. 7-16-27-13-3
e ganham as brancas.

Cl!p.-m.-g.

*

DAMAS

BRANCAS

(Soluçlonon." 185)

SOLUÇOES

A D de copas estava com certeza
em Leste, porquanto Oeste não teria
aberto em duas espadas se tivesse
tido a D quarta em copas. A partir daqui , o slam estava na mesa. Sul fez
então os dois últimos trunfos, descartando do morto dois paus. Leste
foi obrigado a descartar também dois
paus para conservar o controlo das
copas. Os adversários tinham cada
um dois paus e foi fácil a Sul jogar A
e R de paus, capturando a D de
Oeste.

nação; 11. ConUnuolN ; 12. Duvidador; 13. Procura ; 14. Mazorca; 15.
Peraltear (Pelar+ arte) .

••••••••••••••••••••
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PALAVRAS CRUZADAS
HORIZONTAIS: 1 -

Prazo; ca-

sar. 2 - Aire; libara. 3 - Iça; acamas. 4 - Rã; as ; anuro. 5 - Elos;
oras. 6-AI ; ler; as. 7 - Acem ; moli.
8 - Lavas ; ro; ma. 9 - Abalos; tem.
10 - Radica; taça. 11 - Arama;
vasas.
VERTICAIS : 1 - Paira ; alara.
2 - Rica; acabar. 3-Ara; elevada.
4 - Ze ; ai; malim. 5 - Sol ; soca.
6 - La; sem; Sa. 7 - Cica ; ror. 8 Abano; lo ; ta. 9 - Samurai; tas. 10Araras; Meca. 11 - Rasos: lamas.

••••••••••••••••••••

*

CONCURSO N.' 181

A, a, C e O fazem uma milha em
1/6, 1/9, 1/ 12 e 1/ 15 de uma hora,
respechvamente. Como o per{metro
dos percursos é de 113 de milha, poderáo fazer uma volta em 1/ 18, 1/27,
1136 e 1/ 45, de hora; deste modo, ao
cabo de 1/9 de hora - isto é 6m e
40s - encontrar-se-ão pela primeira
vez; 4 vezes 6m e 40s sáo 26m e
405. Assim, 8 resposta cerla é: o treino acaba ao meio-dia, 26 minutos e
40 segundos.

VENCEDOR:
1.0-gr. L n .O 238785, Luís Roque.

G2EA.
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