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PROGRAMAÇÃO – 2019/2020

1.  Tomos 1 a 6 – 1.º semestre de 2019 (tema: Contributo dos oficiais de 
Marinha para a ciência e para a cultura).

2. Tomos 7 a 12 – 2.º semestre de 2019 (genérico).

3. Tomos 1 a 6 – 1.º semestre de 2020 (genérico).

4.  Tomos 7 a 12 – 2.º semestre de 2020 (tema: Os 150 Anos dos ANAIS – 
Número comemorativo)

PROGRAMAÇÃO – 2021 
A CRA em funções de gestão corrente

1. Tomos 1 a 6 – 1.º semestre de 2021 (genérico). 

2.  Tomos 7 a 12 – 2.º semestre de 2021 (tema: Assinalar os 100 anos do 
nascimento do CALM Rogério de Oliveira e os 500 anos da morte do 
Rei D. Manuel I e a subida ao trono do Rei D. João III).
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LAZARO LUIZ – 1563

STA «rosa» figura num dos mais notáveis e bem conhecidos atlas do 
século XVI, assinado e datado. 

Encontra-se na Academia das Ciências de Lisboa, mas nada se sabe da 
sua história nem tampouco como e quando foi lá parar. 

Do mesmo modo, quase nada se sabe sobre o cartógrafo, apenas que era 
marinheiro e que navegou bastante pelos mares do Oriente.

Trata-se de um atlas com dez fólios, conhecido internacionalmente pela 
boa reprodução, a cores, da Terra Nova. 
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Esta edição dos Anais do Clube Militar Naval referente ao segundo semestre de 
2021, Ano 151, Volume CLI, encerra o Plano Editorial de 2019/2020, em que 
devido à pandemia se prolongou pelo ano de 2021 com mais duas edições 
semestrais. É assim que, de novo, com redobrado orgulho e regozijo, a Comissão 
de Redação dos Anais do Clube Militar Naval, neste momento difícil em que o país 
se viu mergulhado devido à pandemia, apresenta mais esta edição em que pro-
cura por todas as formas manter bem firme e vivo o valioso legado, já nos seus 
151 anos de existência ininterrupta, “uma revista científica e cultural de 
elevado prestígio, repleta de história e de nobres tradições”. 

Durante estes três anos foi possível, com uma periodicidade semestral, 
não só cumprir o plano editorial proposto em 2019 no início do mandato, mas 
prolongá-lo por mais um ano, 2021, com um total de três edições genéricas e 
três temáticas, mantendo, no entanto, apesar do período difícil vivido nestes 
dois últimos anos, a qualidade, singularidade, atualidade e o prestígio cultural 
e científico das edições anteriores. 

Esta edição incorpora um conjunto de oito artigos de diversas temáticas, 
na maioria da autoria dos nossos consócios. A capa é dedicada à figura do 
consócio Contra-Almirante ECN Rogério Silva Duarte Geral d’Oliveira, ofi-
cial com uma carreira brilhante, que veio a falecer em 07 de janeiro de 2021, 
com 99 anos de idade, e que foi Presidente da Academia de Marinha de 1985 
a 2003, durante dezoito anos. 

Assim, pela ordem de publicação:
– O primeiro artigo, da autoria do consócio Balcão Reis, RECOR-

DANDO EM JEITO DE HOMENAGEM – Contra-almirante (CALM) 
Engenheiro Construtor Naval (ECN) Rogério d’Oliveira. O CALM 
ECN Rogério Silva Duarte Geral d’Oliveira nascido a 15 de Outubro de 1921 
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faleceu em Lisboa a 7 de Janeiro de 2021. Ingressou na Escola Naval (EN) em 
1940, sendo o aluno mais classificado do seu curso. Frequentou de 1946 a 1949 
o curso de Engenharia Naval do Almirantado Britânico, no Royal Naval Col-
lege, onde obteve a mais elevada classificação. Em 1950, ingressou no quadro 
dos engenheiros construtores navais, onde teve uma carreira fulgurante, sendo 
promovido a Contra-Almirante com 44 anos. De 1954 a 1961 foi professor na 
EN, distinguindo-se pelo rigor e clareza das suas aulas e pelos apontamentos 
que publicados em livro continuam a ser um texto de referência. De 1960 
a 1966 chefiou o Programa de Construção das fragatas da classe “Almirante 
Pereira da Silva” e de 1965 a 1975 o Programa de Construção das corvetas 
classes “João Coutinho” e “Baptista de Andrade”, projeto este que assumiu 
enorme notoriedade internacional. Desenvolveu uma intensa atividade, na 
área da engenharia naval civil, em que se inclui a autoria do mítico paquete 
“Funchal”. Foi consultor de empresas e entidades nacionais e estrangeiras e 
uma referência em arqueologia naval. Militar exigente foi um líder cheio de 
sensibilidade humana. Presidente da Academia de Marinha de 1985 a 2003, 
Conselheiro da Ordem dos Engenheiros, Confrade Honorário da Confraria 
Marítima, Membro Honorário da Academia Portuguesa de História. Foi dis-
tinguido com diversas condecorações nacionais e estrangeiras; 

– O segundo artigo, da autoria de Luís Miguel Correis, O Paquete 
PRÍNCIPE PERFEITO de 1961 – O maior navio do Contra-almirante 
ECN Rogério d’Oliveira. O Contra-almirante ECN Rogério d’Oliveira, 
entre muitos outros aspetos notáveis da sua vida de militar, arquiteto naval 
e homem de cultura, notabilizou-se por ter desenvolvido os projetos de 40 
navios, que vieram a ser construídos para Portugal ao longo de duas décadas, 
no decorrer do terceiro quartel do século XX. Dos 40 navios mencionados, 
destaque para as 10 corvetas das classes JOÃO COUTINHO e BAPTISTA 
DE ANDRADE, destinadas à Marinha de Guerra e para um conjunto de 30 
navios, para as marinhas de comércio e de pesca nacionais, que incluíram 3 
paquetes, todos eles notáveis obras-primas da engenharia naval portuguesa, 
PRÍNCIPE PERFEITO, FUNCHAL e PONTA DELGADA, os navios de 
carga geral BEIRA e CORVO, 6 navios de pesca e 13 rebocadores de alto-mar 
e costeiros;

– O terceiro artigo, da autoria da Professora Doutora Alexandra Pelú-
cia, O Mundo em Mudança sob o Signo de D. Manuel I. D. Manuel I 
alcançou o trono português de forma inesperada, numa época em que o reino 
de Portugal já estava envolvido num projecto expansionista de largo âmbito 
geopolítico. O novo rei abraçou esse projecto e logrou concretizá-lo, conferindo, 
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em definitivo, uma dimensão mundial à intervenção portuguesa. O desenvolvi-
mento da presença portuguesa em África, o controle do litoral brasileiro e do 
Atlântico Sul, o início da intervenção na Ásia marítima, a ambição de causar a 
derrocada do bloco islâmico e, por fim, a promoção dos sucessos portugueses na 
Europa traduziram, pois, a emergência de um poder de expressão verdadeira-
mente global, o primeiro desse género na História.

– O quarto artigo, da autoria do Mestre em História Marítima José 
Manuel dos Santos Maia, Celebração dos 450 anos da última batalha con-
tra o domínio islâmico no Mediterrâneo – (Lepanto, 7 de outubro de 
1571). Durante grande parte do século XVI, o Mediterrâneo foi um campo de 
batalha entre cristãos e muçulmanos. Após a tomada da ilha de Chipre pelos 
otomanos, em 1570, aguardava-se a qualquer momento uma batalha entre duas 
grandes frotas de navios, maioritariamente galés, para decidir o destino de toda 
a bacia do Mediterrâneo. A pedido do Papa Pio V, reuniu-se uma esquadra, 
denominada de “Liga Santa”, constituída por 208 galés e 6 galeaças, comandada 
pelo espanhol, Don Juan de Austria, filho do Imperador Carlos V, para enfrentar 
as 235 galés otomanas, do almirante Mehmet Ali Paxá. A 7 de outubro de 1571 
deu-se o conflito que ficou conhecido para a História como a última e mais cruel 
batalha contra o domínio islâmico no Mediterrâneo – “A Batalha de Lepanto”; 

– O quinto artigo, da autoria do consócio Fernandes Gil, Modelos 
de Maturidade na Gestão da Informação – Estudo Comparativo. A 
aptidão para a gestão da informação garante às Organizações a competência 
básica que lhes permite desenvolver outras capacidades, contribuindo eficaz-
mente para adquirir vantagem competitiva e atingir a excelência operacional. 
Por seu turno, os modelos de maturidade são ferramentas de apoio à tomada 
de decisão, proporcionando conhecer a condição atual (as-is), que garantem 
as orientações adequadas no sentido de alcançar o estado desejado (to-be), e 
que permitem efetuar uma análise comparativa entre Organizações (benchmar-
king), pelo que são de vital importância para o sucesso da gestão. Neste âmbito, 
as Organizações de Defesa têm-se mantido na vanguarda da utilização dos 
modelos de maturidade, gerando e absorvendo contributos numa relação de 
simbiose com a Sociedade Civil. Preservando este desígnio, este estudo visa 
identificar e analisar os modelos mais relevantes presentemente empregues 
pelas Organizações para avaliar a maturidade na gestão da informação, com o 
intuito de gerar contributos que possam melhorar o NATO IM CMM (NATO 
Information Management Capability Maturity Model); 

– O sexto artigo, Apontamento, da autoria do consócio Rocha e 
Abreu, Os Fuzileiros e a sua História. Completam-se neste ano de 2021, 

NOTA DE ABERTURA

317



400 anos da constituição em Portugal do “Terço da Armada da Coroa de 
Portugal”, organização esta que pelas funções que lhe foram atribuídas, pela 
sua organização e especificidade combatente, poderá ser considerado o mais 
remoto antecessor do atual Corpo de Fuzileiros;

– O sétimo artigo, Apontamento, da autoria do consócio João Freire, 
Joaquim Anselmo da Matta Oliveira: Duas análises de fina inteligência 
marinheira. Este autor (N.1874 - F.1948), que assentou praça na Armada em 
Outubro de 1892, foi promovido a guarda-marinha em 1895 e a capitão-de-
-fragata em 1919, e atingiu o posto de vice-almirante, desempenhando então o 
cargo de Major-General da Armada, deixou-nos dois livros de boa escrita, que 
merece ser relembrada. Num deles, publicado já depois do seu falecimento, 
interpretou as fontes então disponíveis (e por ele laboriosamente pesquisadas, 
resultando num volume de 216 páginas, com algumas ilustrações extra-texto) 
acerca da batalha do Cabo Matapan, que teve lugar em Julho de 1717 ao sul 
da Grécia. Nesta circunstância, uma força naval portuguesa comandada pelo 
Conde do Rio Grande integrou a coligação formada pelo Papa contra os Tur-
cos Otomanos. No extrato aqui transcrito, com uma prosa serena e rigorosa, 
o autor ensaia uma verdadeira análise post factum do que fora esta batalha, 
contrastando com algumas descrições mais entusiásticas que já foram feitas 
dos mesmos acontecimentos. Da segunda obra, premiada no concurso literário 
comemorativo da Guerra Peninsular em 1914, extraímos a descrição sumária, 
mas de contornos analíticos, do desenrolar da batalha naval de Trafalgar que 
ofereceu o controlo do mar à Grã-Bretanha;

– O oitavo artigo, Memórias e vida, da autoria do consócio Reis 
Rodrigues, Martins e Silva e a 1ª volta ao mundo da Sagres. Artigo em 
que o consócio escreve …“ Tive o privilégio de servir como imediato da Sagres, sob 
o comando do Comandante Martins e Silva. Foi um período especialmente interessante da 
minha carreira. Não apenas pela oportunidade de fazer uma volta ao mundo, visitando muitos 
lugares de forte presença e laços históricos portugueses. Muito, também, pela sorte de servir com 
um oficial de exemplar competência, sensibilidade para os assuntos do mar, raras qualidades 
de comando e, paralelamente, sempre capaz de conciliar tudo isso com um relacionamento 
pessoal inesquecível. Fiquei seu amigo para sempre; 

A Rúbrica Os Annaes Há 100 Anos apresenta a seleção dos artigos de opi-
nião e dos seus numerosos contraditórios, dos consócios de então, demons-
trativos da importância que já revestia os ANAIS há cem anos. Esta edição 
foi enriquecida com dez crónicas setoriais, onde tradicionalmente são tratados 
variadíssimos temas, com incidência nos assuntos militar-navais da atualidade, 
e são evidenciados conhecimentos próprios da Marinha. 
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Assim, no momento em que os Anais do Clube Militar Naval atingem 
em 2021 os seus 151 Anos de existência, acrescido pelo momento difícil 
em que o país se viu mergulhado devido à pandemia, é de elementar justiça 
moral, que se volte a reforçar uma merecida e singela homenagem de reco-
nhecimento ao esforço, à determinação e à clarividência evidenciados pelas 
sucessivas gerações de oficiais da Marinha que, nestes mais de um século e 
meio, com altruísmo, com método, persistência, perseverança e regularidade, 
muito contribuíram com o seu saber, a sua experiência, a sua dedicação e o 
seu acendrado brio profissional, para tornar os ANAIS, no que são hoje, uma 
revista respeitada e merecedora do crédito e do prestígio, a avaliar pela forma 
com que é acolhida pelos seus inúmeros leitores, uma voz única e perma-
nentemente ativa da cultura militar naval, dos oficiais de Marinha e de 
todos os que sentem o Mar de Portugal.

A Comissão de Redação dos Anais 
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RESUMO
O CALM ECN Rogério Silva Duar-
te Geral d’Oliveira nascido a 15 de 
Outubro de 1921 faleceu em Lisboa 
a 7 de Janeiro de 2021. Ingressou na 
Escola Naval (EN) em 1940, sendo o 
aluno mais classificado do seu curso. 
Frequentou de 1946 a 1949 o cur-
so de Engenharia Naval do Almi-
rantado Britânico, no Royal Naval 
College, onde obteve a mais elevada 
classificação. Em 1950, ingressou 
no quadro dos engenheiros constru-
tores navais, onde teve uma carrei-
ra fulgurante, sendo promovido a 
Contra -Almirante com 44 anos. De 
1954 a 1961 foi professor na EN, 
distinguindo-se pelo rigor e clareza 
das suas aulas e pelos apontamentos 
que publicados em livro continuam 

ABSTRACT
Rear Admiral Rogério Silva Duarte Geral 
d’Oliveira born the 15th October 1921 
died in Lisbon the 7th January 2021. En-
tered the Naval Academy (NA) in 1940, 
being the student with the best final classi-
fication of  his class. From 1946 to 1949 
he attended the British Admiralty’s Naval 
Engineering course at the Royal Naval Col-
lege, where he obtained the highest possible 
evaluation. In 1950 he joined the board of  
naval engineers (ECN), where he had a bril-
liant career, being promoted to Rear Admiral 
at the age of  44. From 1954 to 1961 he 
was a professor at the NA, distinguished by 
the rigor and clarity of  the classes and by 
the notes that, published in a book, are still 
today a reference text.
From 1960 to 1966 he headed the Cons-
truction Program for the frigates “Almirante 



a ser um texto de referência. De 
1960 a 1966 chefiou o Programa de 
Construção das fragatas da classe 
“Almirante Pereira da Silva” e de 
1965 a 1975 o Programa de Cons-
trução das corvetas classes “João 
Coutinho” e “Baptista de Andra-
de”, projecto este que assumiu enor-
me notoriedade internacional. De-
senvolveu uma intensa actividade, 
na área da engenharia naval civil, 
em que se inclui a autoria do míti-
co paquete “Funchal”. Foi consultor 
de empresas e entidades nacionais 
e estrangeiras e uma referência em 
arqueologia naval. Militar exigente 
foi um líder cheio de sensibilidade 
humana. 
Presidente da Academia de Mari-
nha de 1985 a 2003, Conselheiro da 
Ordem dos Engenheiros, Confrade 
Honorário da Confraria Marítima, 
Membro Honorário da Academia 
Portuguesa de História. Foi distin-
guido com diversas condecorações 
nacionais e estrangeiras.
Incompreendido no EMGFA, não 
foi avaliado para eventual promoção 
a Vice-almirante. É tempo de corri-
gir tão clamorosa injustiça. 

PALAVRAS-CHAVE: 
Rogério d’Oliveira; Almirante, Cur-
so de Engenheiro Construção Naval; 
Fragatas; Corvetas; Marinha Portu-
guesa. 

Pereira da Silva” and from 1965 to 1975 
the Construction Program for the “João 
Coutinho” and “Baptista de Andrade” 
class corvettes, a project that gained enor-
mous international notoriety. He developed 
an intense activity in the area of  civil naval 
engineering including the authorship of  the 
mystical liner “Funchal”. He was consul-
tant for national and foreign companies and 
entities and a reference in naval archaeology. 
A demanding militar, he was also a leader 
full of  human sensitivity.
President of  the Marine Academy from 
1985 to 2003, Counselor of  the Portugue-
se Order of  Engineers, Honorary Member 
of  the Maritime Confraternity and of  the 
Portuguese Academy of  History.  He was 
distinguished with several national and fo-
reign decorations.
Misunderstood at EMGFA, he was not 
evaluated for possible promotion to Vice 
Admiral. It is time for such blatant injusti-
ce to be corrected. 

KEY WORDS: 
Rogério d’Oliveira; Admiral; Naval Engi-
neering Course; Frigates; Corvettes; Portu-
guese Navy.

ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL  

322



INTRODUÇÃO

Convidado a recordar a figura do Almirante Engenheiro Construtor 
Naval (ECN) Rogério d’Oliveira, foi com gosto que aceitei a incumbência. 
Sobrepondo-se à recordação do professor, que desde os tempos da Escola 
Naval (EN) me ensinou, como a tantos outros camaradas, a par da ciência que 
os livros transmitem, a ciência maior de ser estimado e respeitado, do chefe 
indiscutível, que se impunha pelo exemplo, do mestre de vida e do saber, senti 
de forma muito pessoal que tinha perdido um amigo, que em momentos difí-
ceis, me sustentou com generosas palavras de ânimo e conforto e com gestos 
concretos de apoio, impossíveis de esquecer. Recordando o meu estatuto de 
aluno, discípulo e seu grande admirador não havia como fugir da responsa-
bilidade que me endossavam. E aceitei, talvez não consciente da dificuldade 
em retratar tão multifacetada e riquíssima personalidade e da difícil tarefa de 
resistir ao apelo de repetidos e justos encómios.

Para a elaboração deste texto apoiei-me em vários apontamentos e no 
Curriculum vitae (CV) redigido pelo próprio Almirante Rogério d’ Oliveira, a 
que amavelmente me deu acesso a sua filha Dr.ª Margarida Geral d’Oliveira, 
que mais de perto o acompanhou nos últimos tempos e nos últimos momentos, 
e que sempre se lhe refere, com uma mistura de muito carinho, admiração e 
saudade.

A sua vida, longa e intensa, não cabe num texto formal e necessariamente 
limitado de um CV. A figura ímpar de engenheiro, de militar e marinheiro, e 
de Homem, do Almirante Rogério d’Oliveira, em muito extravasa aquilo que 
um CV poderia registar. Juntando anotações de circunstância e informações 
complementares fiz por dar vida à secura objectiva própria de um CV.

Nascido a 15 de Outubro de 1921 em Soure, Coimbra, o Almirante 
Engenheiro Rogério Silva Duarte Geral D’Oliveira deixou-nos na madrugada 
do passado dia 7 de Janeiro de 2021.

Vivíamos então na entusiasmada expectativa do seu próximo aniversário 
e da homenagem que lhe estava reservada, e já em avançada preparação. Em 
15 de Outubro de 2021 teria completado um século de vida. Cem anos de uma 
invulgar riqueza, em todas as muitas áreas em que trabalhou, conservando 
até ao fim uma lucidez, capacidade técnica e plenitude intelectual que a todos 
impressionava e comprazia. 
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DO MAR E DA ENGENHARIA, AMORES PRECOCES, 
A UMA EXCEPCIONAL CAMINHADA ESCOLAR

Por “Nota autobiográfica”, incluída numa colectânea de apontamentos 
que intitulou “Singularidades; Curiosidades”, ficamos a conhecer que “desde 
os 10 anos de idade, com a entrada no liceu, foi fascinado pelo mar e pelos 
navios. Este interesse foi reforçado durante todo o período liceal (anos 30) pela 
chegada ao Tejo dos novos navios da Armada (avisos, contratorpedeiros e sub-
marinos) do programa naval “Magalhães Correia”, como ficou conhecido, e 
pela publicidade e entusiasmo popular que lhe foram associados”.

Frequentou o curso geral do liceu (letras e ciências) no Liceu Passos 
Manuel que concluiu em 1939, com elevada média, com um 19 a Matemática 
e outro 19 a Física.

A terminar o liceu, e com o gosto pela engenharia e pelos navios, em 
momento feliz, alguém lhe terá dito haver na Marinha a possibilidade de tra-
balhar em engenharia. 

Passou assim a ter como objectivo ingressar na Escola Naval e para tal 
decidiu-se a frequentar na Faculdade de Ciências de Lisboa, os Preparatórios 
Militares, que davam pelo nome de Armas Gerais, que terminou com elevada 
classificação.

O gosto de enfrentar desafios, maiores ou menores, foi uma sua marca, 
que cedo se começou a manifestar. O Dr. Xavier de Brito, no opúsculo “Con-
tra-Almirante Rogério d’Oliveira. Uma vida ao Serviço da Marinha” conta-
-nos uma história passada com o Professor Amorim Ferreira, na Faculdade de 
Ciências, nos Preparatórios Militares.

“Não era fácil o Professor de Física, Amorim Ferreira – futuro 1.º diretor 
do Instituto de Meteorologia – muito rigoroso afixava dias antes alguns pontos 
sobre os quais os alunos prestariam provas. No dia do exame o Professor per-
gunta: – Rogério d’Oliveira que ponto escolheu? Senhor Professor não escolhi 
nenhum porque estudei toda a matéria – Estupefacção geral – Bem, responde 
o Mestre – vou eu escolher as perguntas. Resultado final – Rogério d’Oliveira 
sai 1.º do Curso.”

A entrada na Escola Naval foi algo atribulada. O pouco peso do seu corpo 
seco e robusto, com que sempre o conhecemos, atirava o índice de Pignet (altura 
em cm – (peso em kg + circunferência do peito em cm)) para valores abaixo do 
estabelecido.

O jovem candidato tinha consciência da situação e determinado em 
ultrapassar a dificuldade, conforme me contou numa das simpáticas conversas 

ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL  

324



que me concedeu, decidiu ingerir quanta água lhe foi possível, para aumentar 
o peso, e assim cumprir o inoportuno índice. A água forçadamente ingerida 
terá dado alguma ajuda ao júri na difícil tarefa de aprovar o candidato, mas 
não terá sido suficiente, como nos atesta o Dr. Xavier de Brito, no opúsculo já 
citado, em que se completa a narrativa da aventurosa candidatura. 

“Rogério d’Oliveira, magríssimo, não atinge de modo algum o mínimo peso 
da tabela. Logo intervém o 1.º Comandante da Escola Naval – Guerreiro de Brito 
– que virá a ser Chefe do Estado-Maior da Armada – e que interpela o Dr. Galvão 
Rocha: meu caro doutor estou informado que o jovem Rogério d’Oliveira é um 
cérebro privilegiado do qual a Marinha não irá prescindir, a balança deve estar 
errada, além de que todos engordam logo no primeiro ano aqui dentro.”  

E assim ingressou na Escola Naval em 1940, como cadete da classe de 
marinha no curso que teve como patrono “O Restaurador – D. João IV”. Foi 
um curso que se destacou na Escola Naval pelo nível dos seus jovens cadetes, 
formando oficiais que foram referências na nossa Armada e mesmo a nível 
nacional, sendo de citar, entre outros, Soeiro de Brito, Serra Brandão e Silva 
Horta. Assume por isso maior significado o facto de ter sido o aluno mais clas-
sificado do seu curso, do primeiro ao último ano. 

Foi-lhe atribuído o prémio “João Fiel Stockler”, ainda hoje em vigor, des-
tinado a premiar o aluno com melhor classificação no final do 1.º ano, à data o 
único prémio de mérito académico. Se outros houvesse, muito provavelmente 
também os teria conquistado.

Terminada a EN, enquanto oficial da classe de marinha, ao longo 
de 1944/45, foi oficial de guarnição de vários navios e oficial imediato no 
NRP “Zaire”.

Em 1945 foi o primeiro classificado no concurso para o curso de Enge-
nharia Naval do Almirantado Britânico, no Royal Naval College (RNC), 
Greenwhich, que frequentou de 1946 a 1949. Obteve a mais elevada classi-
ficação ali conferida: “First Class Certificate”. Recebeu ainda um certificado 
especial, atestando ser o primeiro aluno estrangeiro, a que foi atribuída essa 
distinção, depois do famoso engenheiro naval David W. Taylor, figura maior da 
engenharia naval, mundialmente célebre pelos seus trabalhos sobre resistência 
e propulsão de navios, patrono do Tanque de Ensaios Hidrodinâmicos, David 
Taylor, de Washington. Poder ser comparado a David Taylor, identificado no 
já citado opúsculo do Dr. Xavier de Brito com uma brevíssima nota biográfica, 
que os mais curiosos poderão compulsar, é por si só o reconhecimento de uma 
carreira académica excepcional, que viria a ter confirmação ao longo da sua 
extraordinária carreira profissional.
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Talvez porque achasse que a licenciatura em engenharia naval não lhe 
ocupava suficientemente o tempo ou porque não lhe esgotava o seu desejo de 
alargar o horizonte de conhecimentos, característica que o acompanhou em 
toda a sua vida, frequentou, em simultâneo, Engenharia Civil, como aluno 
externo, no Imperial College, Universidade de Londres (UL), que terminou 
com distinção.

Desta acumulação de estudos resultaram concentrações de trabalhos e 
exames que colocaram à prova as capacidades de trabalho e planeamento do 
jovem estudante. Por exemplo, conforme notas deixadas pelo próprio, no mês 
de Julho de 1949, mesmo com o entendimento conseguido entre o RNC e a 
UL, “sobre o calendário de exames”, realizou “um total de 19 exames em 3 
semanas, primeiros 8 exames no Imperial College (UL) na 1.ª semana à razão 
de 2 por dia; e 11 exames no RNC, Greenwich, nas duas semanas seguintes, à 
razão de um por dia.” E lembrar-me eu dos nossos clamores na EN, quando 
numa mesma semana “nos obrigavam” a duas repetições, que em termos sim-
plificados podemos considerar equivalentes, a exames de frequências …

DA CLASSE DE MARINHA À CLASSE  
DE ENGENHEIROS CONSTRUTORES NAVAIS

Regressado a Portugal em 1950, foi abatido ao seu quadro de origem, a 
classe de marinha, e ingressou no quadro dos engenheiros construtores navais 
(ECN), onde teve uma carreira fulgurante, mercê do seu reconhecido mérito 
e de um anormal vazio ocorrido nesse quadro de oficiais. Durante largos anos 
não tinha havido o regular preenchimento do quadro da classe dos ECN, do 
que resultou que ao entrar para o seu novo quadro, haver uma diferença de 
mais de 19 anos, quase 20, para o oficial imediatamente acima na escala de 
antiguidades, que ingressara na Escola Naval em data em que o Eng. Rogério 
d’Oliveira ainda não era nascido.

Como regista nos seus apontamentos, a situação propiciava picardias, 
chamemos-lhe assim, para não ofender a hierarquia, de que entre várias, que 
poderiam ser citadas, transcrevo uma registada pelo próprio Almirante, em 
que usa, por razões não identificadas, a 3.ª pessoa e não a 1.ª, como seria de 
esperar. 

“Após 2 anos no posto de 2.º tenente ECN foi obrigado, como condi-
ção de promoção ao posto imediato, a cumprir um tirocínio de embarque de 
alguns meses, durante o qual foi coagido a desempenhar funções inerentes ao 
seu quadro de origem, a classe de marinha” facto que, de tão absurdo, não 
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há notícia de ter sido aplicado a nenhum outro oficial. E foi-lhe entregue “o 
encargo de oficial A/S e até o de praça de comunicações, este para safar a 
situação embaraçosa de não haver praças com o domínio da língua inglesa”, 
essencial em manobras navais, no caso, com a marinha inglesa, em Gibraltar. 
Curiosa a sua avaliação final da situação; “Acabou por ser agradável dado o 
excelente ambiente a bordo do navio.”

De 1950 a 1955 foi sucessivamente engenheiro na Inspecção de Constru-
ção Naval, no Arsenal do Alfeite e na Direcção da Marinha Mercante (então 
ainda parte da Marinha). Nesta última procedeu à integração em direito 
interno da Convenção SOLAS 1948, que viria a introduzir numerosos novos 
requisitos nos navios e a alterar em grande profundidade os conceitos de segu-
rança no mar. Trabalho exigente e de grande responsabilidade, realizado com 
elevada competência.

Picardias à parte, foi sendo sucessivamente promovido, após cumprir os 
tempos mínimos de permanência em cada posto. Em 1966 foi promovido a 
contra-almirante, então com a designação de comodoro, posto máximo do seu 
quadro, com a idade de 44 anos. Mais do que a extrema e ímpar juventude da 
promoção, fruto das referidas circunstâncias excepcionais, é motivo de apreço a 
forma exemplar como assumiu essa singularidade e viveu a situação incómoda 
de ser muito mais jovem que os seus pares de igual ou menor graduação. Só o 
reconhecido valor das suas intervenções e da sua actuação permitiu vencer o des-
conforto do desfasamento de idades, conseguindo ser naturalmente aceite pelos 
seus camaradas aos quais se impôs, numa convivência que mesmo assim nem 
sempre terá sido pacífica, chegando mesmo a sentir um ambiente de hostilidade 
por parte “de alguns superiores hierárquicos a quem, por motivos insondáveis, 
desagradou” a sua rápida subida de vários degraus de antiguidade. 

Uma oportuna ponderação, uma certa fleuma e um humor ajustado à 
singularidade das circunstâncias, eram usados como arma de defesa, que podia 
incluir alguma irreverência, sempre contida nos limites do decoro militar e do 
bem viver e conviver. 

Por mero acaso vivi uma situação banal, que penso que se tenha repe-
tido várias vezes. Um oficial com mais uns anitos de vida, mas mais moderno, 
sem se aperceber da situação, embora certamente conhecedor da “acidental” 
maior antiguidade do Almirante, a quem como tal deveria ter dado passagem, 
passou à frente, desembaraçado e decidido. Tranquilo, com um ligeiríssimo 
sorriso quase traquinas, à minha leve referência ao desvio do cumprimento 
da ordenança, sentenciou, “deixe-os passar, deixe-os passar, que eles depois 
ultrapassam-nos”. 
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Não era difícil prever a ultrapassagem, porque o Engenheiro Rogério 
d’Oliveira atingira o topo da sua carreira militar, contra-almirante, e de pouco 
lhe serviriam os seus serviços e méritos, que a mais não podia aspirar. A rígida 
e conservadora estrutura naval reservava e reserva, para a classe de marinha, 
o acesso aos postos superiores da hierarquia, vedados às classes “auxiliares”, 
designadamente às engenharias…

DE UMA DOCÊNCIA ATRIBULADA A SUCESSIVAS 
NOMEAÇÕES EM ACUMULAÇÃO

De 1954 a 1961 foi professor na EN, na sequência de concurso formal de 
acesso ao lugar de professor, leccionando as cadeiras de Arquitectura Naval e 
em simultâneo as cadeiras de Resistência de Materiais e Metalurgia do curri-
culum da EN, sendo ainda responsável por estas últimas matérias do curso de 
especialização de artilharia para oficiais, na Escola de Artilharia Naval.

Foi na EN, ainda cadete, que recebi do Almirante Rogério d’Oliveira, a 
par de muitos outros camaradas, as primeiras lições escolares e ensinamentos 
para a vida, que se foram consolidando com o passar do tempo e que marca-
ram gerações que nunca mais esqueceram o seu mestre. Ainda hoje recordo 
as suas lições que se distinguiam pela clareza e rigor com que desenvolvia a 
apresentação das matérias.

Felizes os que o tiveram como mestre.
No julgamento do CALM ECN Gonçalves de Brito, “o livro de aponta-

mentos da cadeira de Arquitectura Naval (Elementos de Arquitectura Naval – 
volume 1, Escola Naval, 1964) da autoria do Almirante RO a par dos diversos 
apontamentos do Engenheiro Vila Real (para as cadeiras de Termodinâmica e 
Máquinas) distinguiam-se de todas as outras “sebentas” que existiam (quando 
existiam), pelo cuidado editorial e pela clareza, profundidade e adequabilidade 
do texto. O livro de Arq. Naval ainda hoje é um livro de referência para mim”. 
Curiosamente coincido com o Engenheiro Gonçalves de Brito em confessar 
que ainda hoje uso estes apontamentos como referência, e já assisti a mani-
festações públicas de outros técnicos e engenheiros navais no mesmo sentido. 

A este propósito, ao ter referido em certa ocasião ao Almirante Rogério d’Oli-
veira, que continuava a usar o seu livro de Arquitectura Naval, inclusive quando 
tinha dúvidas ou queria esclarecer conceitos, aconselhou-me a procurar referências 
mais desenvolvidas e sólidas, já que aquele era um texto elementar, orientado e 
redigido com objectivos didácticos e como tal com naturais limitações. Referências 
mais desenvolvidas será sem dúvida fácil encontrar, mas mais sólidas, duvido. 
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Não creio errar se disser que uma das maiores satisfações do Almirante 
Engenheiro era a docência. 

Deixando para mais adiante outros aspectos da sua dedicação ao ensino, 
passo a citar o assalto do enunciado de um seu ponto/repetição de arquitectura 
naval. Só recentemente vim a conhecer todo o impacte causado pelo dito caso 
e a saber que foi tema recorrente de conversa em família. A referência que faço 
a este incidente não é nem circunstancial nem inocente. Além de conhecer o 
incidente por ser cadete na EN, ao tempo do ocorrido, e toda a Escola soube 
do “audacioso e nefando assalto”, conheci-o directamente narrado pelo “Pro-
fessor assaltado” e é da postura e reacção do Professor que me apraz falar.

O que incomodou o Professor não foi o ter de fazer outro enunciado, nem 
o de ter ou não de participar o ocorrido, que teria que ser tratado com mão 
férrea, nem de não conseguir identificar o assaltante e o “modus faciendi”. O 
que incomodava o Professor era a quebra de confiança naqueles jovens, que 
ele tanto apreciava e que julgava incapazes de semelhante falta. Era isso que o 
amargurava. O resto tinha remédio rápido. Passados mais de 50 anos sobre o 
evento, quando me recordava a indigna garotice, era ainda este o amargo que 
perdurava, que nem o passar de tantos anos tinha conseguido apagar. Era este 
o Professor, o Mestre, o Amigo.

Em 1960, no pleno exercício do cúmulo de funções docentes, atrás refe-
ridas, “e quando se empenhava em editar as suas lições em livros através do 
recém-criado Serviço de Publicações Escolares” foi-lhe entregue, em nova acu-
mulação, a honrosa chefia do programa de construção das fragatas “Almirante 
Pereira da Silva”, já em curso na Inspecção de Construção Naval (ICN). Esta 
nomeação, muito pouco canónica, ignorava os pressupostos e “direitos” do 
concurso para a EN, sobrecarregando o nomeado para além dos limites acei-
táveis. O Almirante, com a frontalidade que sempre o distinguiu, bem manifes-
tou oposição à honrosa nomeação, mas de nada lhe valeu, ao ser tida como “do 
superior interesse do serviço e até dever ser considerada escolha lisonjeira”.

O lugar de Professor, adquirido em concurso, permitia uma liberdade 
de movimentos, de horários e até de ausências, que muito interessavam ao 
jovem engenheiro, que nessa base tinha assumido um sem número de tarefas 
no âmbito da sua actividade privada de profissional liberal, que com este acu-
mular de funções, eram imprevista e subitamente postas em causa.

A extraordinária capacidade de trabalho do Almirante RO, contraria-
mente ao que terão suposto os seus insensíveis chefes, afinal não era infinita, 
e passados 6 meses sobre a nomeação foi o próprio a pedir a “exoneração dos 
cargos de professor”.
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Ciente da situação que lhe tinha sido criada, vendo-lhe ignorado e negado 
o estatuto próprio de docente, sobrecarregado com sucessivas nomeações, em 
regime de acumulação, ornadas com a classificação de “honrosas e lisonjeiras”, 
e assoberbado por uma impressionante carteira de projectos, assumidos na sua 
actividade privada, sentiu a imperiosa necessidade de pedir a exoneração de 
professor da Escola Naval, interrompendo a sua prestimosa e acarinhada acti-
vidade de docência. 

Não resisto a uma longa transcrição dos escritos do Almirante, em que 
mais uma vez usou a 3.ª pessoa, que nos permite conhecer de fonte segura, o 
imenso rol de tarefas e responsabilidades em que estava envolvido.

“Na 2.ª metade da década de 1950, confiante na estabilidade e liberdade 
que a situação de professor lhe conferia por toda a década de 1960, assumiu 
compromissos de alguma grandeza no âmbito de concepção e fiscalização de 
construção de navios, no exercício livre da profissão de engenheiro, actividade 
perfeitamente compatível com a sua situação na Marinha. 

Em 1961, além de vários trabalhos de consultoria, tinha a seu cargo a 
fiscalização da construção em curso dos seguintes navios: o paquete “Príncipe 
Perfeito” para a CNN, em fim de construção no estaleiro de Swan Hunter, 
em Newcastle, Inglaterra; o paquete “Funchal” para a EIN, em fase aguda 
de aprestamento e provas, no estaleiro de Skibsvaerft og Maskinbyggeri A/S 
em Helsingor, Dinamarca; o navio de passageiros “Ponta Delgada” de cabota-
gem nos Açores, para a EIN, também em fase de aprestamento no estaleiro da 
Navalis, ex-CUF, em Lisboa; o navio de carga “Beira”, para a CNN, no início 
de construção nos estaleiros de Amesterdam Drydock Co, em Amesterdam, 
Holanda; o rebocador de alto mar “Monte Crasto” para a APDL, em constru-
ção nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo.

Dos três primeiros navios, todos a serem entregues em 1961, o “Funchal” 
era o mais crítico pois encontrava-se na fase fabril e febril de aprestamento e 
provas sectoriais num apertado prazo de entrega, o que obrigava o signatário 
(o Almirante RO) a frequentes deslocações a Helsingor, e de caminho breves 
paragens em Amesterdam e Newcastle, deslocações essas então dificultadas 
pelas suas novas obrigações oficiais. Valeu-lhe o apoio do então CEMA, o 
almirante Sousa Uva, cuja compreensão e sentido de justiça, permitiram-lhe 
alguma liberdade, escassa mas suficiente para cumprir os seus compromissos 
profissionais. O ano de 1961 foi de facto um período de angústia e sufoco.” 

É de supor que a compreensão, e conexa decisão de apoio, do almirante 
Sousa Uva tenha sido igualmente ditada pela sua sensibilidade e consciência do 
prestígio que a Marinha e o próprio país poderiam recolher destes trabalhos.
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Só alguém superdotado, com elevadíssimas capacidades de trabalho e 
planeamento seria capaz de dar resposta a um tão extenso e exigente “caderno 
de encargos”.

Para o cumprimento deste mar de responsabilidades só podia contar com 
o tempo “sobrante” das tarefas que lhe foram atribuídas, no âmbito da Mari-
nha, no seu estatuto de engenheiro construtor naval (ECN) no activo.

Recordemos que foi neste contexto que lhe foi entregue a chefia do pro-
jecto de construção das Fragatas “Almirante Pereira da Silva”, que assumiu em 
pleno, obrigando a Navalis a cumprir o contrato de construção, sem fugas nem 
aproveitamentos que alguma indefinição contratual lhe tinham vindo a permi-
tir, levando a construção a cair num marasmo, sem fim à vista. 

Achou a Marinha que seria ainda conveniente e certamente “honroso e 
prestigiante”, “e do superior interesse do serviço”, nomeá-lo em 1965, em nova 
acumulação, Chefe do Programa das Corvetas, “programa que havia deam-
bulado por 4 anos (desde Fevereiro de 1961) e chegado a um impasse”. Ver-
dade se diga, que em boa hora o fez e escolha mais certeira não seria possível, 
dadas as provas já dadas e a experiência adquirida, também e especialmente 
na sua actividade civil, que aplicou com particular sucesso no projecto das 
corvetas, como por exemplo, como tive ocasião de lhe ouvir referir, no desenho 
da compartimentação e cálculos de alagamento e estabilidade e sobrevivência 
em avaria, automatismos e redundância de equipamentos, requisitos de parti-
cular exigência nos projectos de navios de passageiros, em que estava envolvido 

O Almirante Rogério d’Oliveira na apresentação do paquete “Funchal”  
ao Presidente da República Almirante Américo Tomáz  

(foto cedido por Luis Miguel Correia, da sua famosa colecção particular)
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e adquirira larga experiência, facilmente transferíveis para o projecto militar. 
Convirá recordar que por aquelas datas ainda não se dispunha dos programas 
e máquinas de cálculo, computadores, que muito vieram facilitar estas tarefas. 
Eram cálculos muito complexos, pesados e exigentes.

CHEFIANDO O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO  
DAS FRAGATAS DA CLASSE “ALMIRANTE PEREIRA 
DA SILVA” 

De 1960 a 1966 foi Engenheiro-Chefe do Programa de Construção das 
fragatas da classe “Almirante Pereira da Silva”. O Programa de Construção 
das fragatas da classe “Almirante Pereira da Silva”, por vezes assumido como 
um simples ajustamento das fragatas “Dealey”, constituiu um enorme desafio 
à engenharia naval portuguesa, quer na área da concepção e do projecto naval, 
quer na área da construção em estaleiro.

Os “ajustamentos” dos navios à realidade da Marinha Portuguesa e a 
introdução de actualizações ao nível de equipamentos e alojamentos determi-
naram muitas horas de sala de desenho e centenas de desenhos, exigindo muita 
ponderação e bom senso, sobrepostos ao conhecimento e domínio técnico. 
Houve que interpretar e aplicar as especificações navais americanas, “general 
specifications”, “detail specifications” e os “standards”, conhecer novas tecno-
logias, designadamente na área da soldadura, com destaque para a soldadura 

O Almirante Rogério d’Oliveira na apresentação do paquete “Funchal”  
ao Ministro da Marinha Almirante Quintanilha de Mendonça Dias  

(foto cedido por Luis Miguel Correia, da sua famosa colecção particular)
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de alumínio e sobretudo e finalmente assimilar novos métodos de trabalho e 
de organização.

Aqui nasceu sob a égide do Engenheiro Rogério d’Oliveira uma equipa 
coesa, de elevado nível técnico e profissional, integrando diferentes formações, 
engenheiros construtores navais, engenheiros maquinistas navais, electrotéc-
nicos e electrónicos, oficiais especializados em armamento, artilharia e armas 
submarinas, oficiais de administração naval. Equipa complementada por um 
conjunto de mestres e contramestres do Arsenal do Alfeite, que com o seu 
muito saber prático, acompanharam as construções em Lisboa, no estaleiro da 
Rocha e nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo.

Sempre sob a chefia do Engenheiro Rogério d’Oliveira, foi assim criada 
uma equipa que fez escola e que viria a transitar para o projecto das corvetas. 

Recém ingressado na classe dos ECN, tive a feliz dita de ser integrado 
nesta equipa para sucessivamente acompanhar as construções nos estaleiros 
da Rocha e de Viana do Castelo (fragatas  classe “Almirante Pereira da Silva”), 
e em Cartagena e Cádiz (corvetas classe “João Coutinho”) e assim seguir de 
perto “as lições de engenharia e liderança” que me foram oferecidas pelo chefe 
da equipa, Almirante RO, e pelos diversificados, na formação e no saber, pres-
tigiados elementos da equipa. Que grande Escola.

Quando o Almirante Rogério d’Oliveira assumiu o comando da Inspec-
ção das Construções Navais (ICN), em 1966, a construção das fragatas, estava 
pouco menos que estagnada. 

Recém-empossado na chefia da ICN, não estaria decorrida uma semana, 
agenda com a Lisnave uma visita à fragata “Almirante Pereira da Silva”, em 
construção nos estaleiros da Rocha. Com o adequado fato-macaco, capacete 
e luvas visitou, melhor diria, inspecionou o navio da proa ao painel de popa, 
da ponte alta ao fundo do navio. O “uniforme” de trabalho que assim enver-
gou não foi para cortar nenhuma fita, nem para fotografias de circunstância, 
nunca foi esse o seu estilo. Era efectivamente o traje adequado para a inspec-
ção que se propunha fazer e que levou a cabo com a maior determinação. 
Subiu e desceu escadas com prontidão e segurança, vencia com à-vontade as 
traiçoeiras braçolas e entrava em espaços esconsos com a ligeireza que o seu 
físico seco e desportivamente treinado possibilitavam, com um agudo sentido 
de observação. Os acompanhantes, mormente os responsáveis do estaleiro, 
seguiam como podiam, com contido espanto e surpresa, que só não terá sido 
maior porque o Eng. Rogério d’Oliveira era bem conhecido nos estaleiros, 
pela forma presente e cuidada como acompanhava os trabalhos da sua res-
ponsabilidade.
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Nunca mais esqueci aquela visita/inspecção, que em moldes ajustados às 
circunstâncias, vi repetida em outros projectos e construções. Os que seguimos 
essa visita, reconhecemos o chefe, que não dispensa conhecer ao vivo aquilo 
por que é responsável, não deixando em mãos alheias responsabilidades pró-
prias. Tínhamos chefe, e que chefe! E de igual modo o estaleiro entendeu, 
melhor que o fariam muitos ofícios e reuniões formais muito organizadas, que 
o vento mudara e ia ser necessário meter mãos à obra. E assim aconteceu. O 
estaleiro passou a atribuir o pessoal necessário ao navio, em vez da mão -de-
-obra sobrante, e a construção passou a progredir.

A verdade é que o contrato vigente com a Lisnave, numa interpreta-
ção algo abusiva, permitia ao estaleiro usar a construção como volante, atri-
buindo-lhe a mão-de-obra disponível das reparações. O prazo de entrega ia 
derrapando, sem fim à vista, fazendo perder a paciência ao representante 
da Marinha dos EUA, Commander L. R. Thomas. U.S.Navy Shipbuilding  
Liaison Officer, Portugal.

Com grande diferença de idade, recordo a boa relação que mantive com o 
“Commander” que nunca conseguiu interiorizar a expressão muito portuguesa, 
”um par de”, amiúde aplicada aos prazos de execução das obras. Dentro de um 
par de dias terminamos. Quantos dias seriam? Um par, dois? Ou para aí, coisa 
de um mês?

O Eng. Rogério d’Oliveira também não apreciava estas indefinições, nem 
derrapagens nos prazos. Foi rápido o entendimento e mutuamente apreciada a 
relação estabelecida entre o Almirante e o Commander Thomas. 

Numa simpática carta de despedida, dirigida ao CEMA, Almirante 
Armando de Reboredo, Commander Thomas, refere como na base de uma 
boa cooperação, foi possível ultrapassar graves problemas do Programa, ter-
minando com uma referência especial, que transcrevo sem traduzir, “the pro-
blems encountered in this program could not have been resolved without the 
strong leadership and profissional ability of  Commodore Rogério de Oliveira. 
I am most proud to have been able to work so closely with such outstanding 
naval officer and naval constructor.”

CHEFIANDO O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO  
DAS CORVETAS CLASSE “JOÃO COUTINHO”  
E CLASSE “BAPTISTA DE ANDRADE”

Ainda em 1965 foi nomeado Engenheiro-Chefe do Programa de Cons-
trução das corvetas classe “João Coutinho” e em continuação das corvetas 
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“Baptista de Andrade”, programa que continuou a conduzir até 1975, enquanto 
Inspector e Director das Construções Navais.

A apresentação “Corvetas dos anos 70. Um projecto genuinamente por-
tuguês”, que fiz na EN em 2016, marcou o cinquentenário da aprovação do 
projecto das corvetas “João Coutinho”, ou antes do “documento contendo a 
explicação e justificação dos caminhos seguidos e soluções adoptadas no pro-
jecto de concepção”, documento que ficou conhecido como Preâmbulo do Pro-
jecto Preliminar das corvetas João Coutinho. Nessa apresentação tive a possi-
bilidade de evidenciar, numa análise alargada, a forma como foram tratados 
diversos problemas e questões surgidos ao longo de desenvolvimento do pro-
jecto. Não me parece que seja o caso de aqui reproduzir o que então escrevi, 
mas julgo que seria de considerar a sua publicação nos Anais, já que o tempo 
não fez perder qualidade e actualidade às soluções adoptadas.

Da referida apresentação transcrevo parcialmente a referência à adopção 
de “conceitos que para a época eram inovadores”.

Método de análise de custo/benefício, aplicado nos processos de Aquisição de 
equipamentos, com a quantificação ponderada de todos os factores relevan-
tes, assim se reduzindo drasticamente a subjectividade na apreciação e subse-
quente escolha.

O método foi usado, com geral satisfação, na escolha dos motores prin-
cipais da 1.ª série e no sonar e sistema de combate (radar de aviso, direcção de 
tiro e Centro de informações de combate) na 2.ª série.

Será de justiça lembrar como eram então limitados os meios de cálculo, 
condicionando as opções e requerendo tempos de cálculo sem comparação 
com as facilidades actuais. 

Adopção de equipamentos e materiais comerciais, relegando as especiosas especi-
ficações militares, conseguindo significativas economias, quer ao nível da cons-
trução quer da futura manutenção. A rigorosa aplicação das normas militares, 
especificações da OTAN e da Marinha dos EUA, na construção das fragatas 
classe “Pereira da Silva”, tinham permitido adquirir uma grande sensibilidade 
às vantagens conseguidas com essas rigorosas especificações e avaliar dos riscos 
e condicionantes inerentes à sua derrogação. Só nos órgãos vitais, como o gera-
dor de emergência, e quadro eléctrico principal, se mantiveram os elevados 
requisitos das especificações militares, o que permitiu uma apreciável redução 
dos custos de instalação/construção e manutenção, sem sensível quebra das 
qualidades operacionais. 

Mas mais do que conceitos inovadores, inovação foi o próprio desenho da 
corveta. Quem folhear as revistas da especialidade da época não encontra nenhuma 
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silhueta que se lhe assemelhe e se aprofundar a consulta, alinhando as principais 
características das construções e projectos e se lhe for possível, as próprias especifi-
cações de construção, verificará não haver qualquer projecto semelhante.

Se consultar as revistas da especialidade dos finais dos anos 60 em diante vai 
encontrar um nunca acabar de projectos com fortes afinidades às corvetas portu-
guesas, começando desde logo com as corvetas espanholas da classe “Descubierta”.

O projecto das Corvetas “João Coutinho” e “Baptista de Andrade” assu-
miu tal prestígio e notoriedade, que ofuscou, muitas outras realizações, que 
seriam dignas de justa referência. 

As elogiosas referências feitas aos navios, pelos que tiveram oportunidade 
de integrar as suas guarnições, como comandantes ou como oficiais, sargen-
tos ou praças e neles navegaram por distintos oceanos, são o melhor testemu-
nho da excelência destes meios navais. E não será menor elogio a longevidade 
alcançada pelos navios e a forma como foram empenhados ao longo de meio 
século nas mais diversas missões e tarefas. A corveta “Antonio Enes” aumen-
tada ao efectivo em Junho de 1971, já cumpriu as bodas de ouro dos seus 50 
anos de dedicados e prestimosos serviços à Armada e ao País, e aí está a nave-
gar na situação de operacional. Teria sido interessante tê-la de sentinela frente 
ao Museu e à exposição da obra do Eng. Rogério d’Oliveira, num simbólico 
apresentar de armas. 

Tendo chefiado a delegação de Cartagena e a sub-delegação de Cadiz, 
criadas para acompanhar as construções, vivi o estilo do Alm.RO, de ampla 
delegação nas decisões e grande liberdade de iniciativa, conservando intacta 
a orientação e a chefia e toda a responsabilidade. Recordo nunca ter sentido 
aquele desconforto de pensar, e se o chefe não concorda. Sentia que seria cor-
rigido e orientado para futura melhor decisão, sem recriminações nem conde-
nações. Foram tempos difíceis de muito trabalho e muita aprendizagem, que 
recordo com saudade e profundo reconhecimento.

 Da forma criteriosa e cuidada como foi acompanhado o desenvolvi-
mento do projecto, será exemplo, entre outros, a difícil decisão tomada pelo 
Eng. Rogério d’Oliveira face aos resultados dos ensaios hidrodinâmicos em 
tanque. Com uns suaves afinamentos de formas seria possível aumentar a velo-
cidade máxima de algumas décimas. Para todo o projectista é uma proposta 
tentadora; melhorar as formas, aumentar a velocidade.

O afinamento das linhas iria reduzir o volume dos porões ou mesmo 
inviabilizar alguns já com configuração e medidas no limite do utilizável. Para 
as missões previstas para estes navios era prioritária e vital a capacidade dos 
seus paióis, para o armazenamento de sobressalentes, de ferramentas e de todo 
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a espécie de apoio logístico, para o próprio navio, para as forças em terra e para 
apoio das populações. 

No perfeito entendimento dos requisitos operacionais e da missão do 
engenheiro, de os compreender e aplicar, em boa hora foi recusada a “melho-
ria” e defendidas as formas originais.

Desejou o Engenheiro Contra-almirante Gonçalves de Brito salientar-me 
uma opção que o impressionou tecnicamente, não sabendo se deveria ser atri-
buída ao Almirante RO ou ao Engenheiro (futuro CALM) Gama Higgs. Arrisco 
a dizer que a ambos, porque tive ocasião de testemunhar o mútuo profundo res-
peito por ambos partilhado, e uma decisão de tão elevada responsabilidade foi 
seguramente discutida e acordada por ambos, em espírito de equipa. “Apesar dos 
motores propulsores serem motores de média rotação (salvo erro 400 rpm), foram 
encontrados hélices e um ponto de projecto do aparelho propulsor que prescindiu 
de caixa redutora, o que eu penso que será único para esse tipo de motores pro-
pulsores. Tal reduziu o custo e o peso e sobretudo o espaço ocupado e o arranjo da 
casa de máquinas principais. Foi uma medida de economia que honra o projecto, 
ao contrário do que tem acontecido mais recentemente em que parece que se 
pretende que “quanto mais equipamentos melhor”. Devo referir em abono da 
verdade que tal concepção da instalação propulsora limitava a navegação a baixa 
velocidade (que provavelmente na altura não constava dos requisitos de Estado-
-Maior) e apelava à perícia dos Comandantes dos navios nas atracações.”

Ainda no âmbito da escolha dos motores propulsores e mais concreta-
mente sobre a estratégia seguida na sua aquisição, vale a pena ler o §5 “O pro-
blema do Aparelho Propulsor” da nota do então capitão-de-mar-e-guerra enge-
nheiro construtor naval Rogério S. d’Oliveira de Outubro de 1965, enquanto 
encarregado do Programa de construção das corvetas, dirigida ao seu chefe 
directo, o Inspector de Construção Naval.

 A transcrição será algo longa, mas julgo que a filosofia envolvente o 
justifica. Em verdade toda a nota merecia publicação pelo rigor da exposição, 
pela forma como são apresentados caminhos alternativos ao desenvolvimento 
do projecto, como se é frontal e claro no que se afirma e no que se propõe. 
Mas limitemo-nos à “questão do aparelho propulsor”, cuja resolução foi con-
siderada primordial ao prosseguimento do trabalho do projecto definitivo a 
realizar pelo D.A. (Design Agent).”

“Em teoria o aparelho propulsor devia ser encomendado à medida dos 
requisitos do projecto. Na prática porém, quando o aparelho propulsor é de 
máquinas de combustão interna, como é o caso, tem de ser escolhido entre os 
motores “standard” produzidos pelos vários fabricantes, pois encomendar motores 
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à medida seria de custo proibitivo, além de ser um procedimento sujeito a insu-
cessos” e permitam-me o aditamento, com prazos de execução muito longos e 
de difícil controlo.

“Há pois que adoptar motores “standard” com características o mais pró-
ximas possível das requeridas pelo projecto, e ajustar este àquelas. Ora dentro 
da gama de potência e velocidade de rotação adequadas a navios de guerra a 
oferta é muito restrita, mesmo entre os poucos motores adequados, as diferen-
ças de características são por vezes excessivas, demais para serem absorvidas 
pelas margens usadas num projecto de um navio de guerra.

“Quer isto dizer que o D.A. não poderá, a partir de certa altura, progre-
dir no projecto definitivo sem conhecer as características dos motores com que 
serão equipados os navios. Há pois que escolhê-los definitivamente e obter os 
planos de instalação respectivos, necessários ao trabalho do D.A..

“Esta sujeição implica uma das seguintes soluções alternativas:
a) Escolher-se os motores sem os encomendar;
b)  Encomendar-se os motores antes de se prosseguir com o projecto defi-

nitivo.

“É óbvio que a primeira solução levaria fatalmente à especulação por 
parte do fornecedor, se viesse a saber que os seus motores haviam sido seleccio-
nados, (e digo eu, segredo sujeito a fugas, embora muito menos que os consa-
bidos “segredos de justiça”), e neste caso colocaria a Marinha na dependência 
exclusiva da seriedade daquele. Parece pois imperioso que se adopte a segunda 
solução, a de colocar a encomenda dos motores, ou pelo menos vincular-se o 
fornecedor a um compromisso de que não possa desligar-se.

“Parece pois que uns meses (talvez dois), depois de se ter entregado o ante-
-projecto ao D.A, deve-se estar em posição de fechar contrato com o fabricante dos 
motores que vierem a ser escolhidos. Para esse efeito a consulta dos motores está 
a ser preparada, e pode ser dirigida ao mercado dentro de pouco tempo. Todavia 
a encomenda só pode ser realizada depois de assegurados os fundos necessários.”

Solução corajosa, com riscos evidentes, que o passado historial do Pro-
grama de construção das Corvetas, com indecisões, paragens e mudanças de 
rumo, poderia ter desaconselhado. Felizmente venceu o bom senso e foi assu-
mido o inerente e elevado risco calculado. 

A excepcional qualidade do projecto teve o seu reflexo num significativo 
número de projectos desenvolvidos por outras marinhas com base no projecto 
português: Classe “Descubierta” (Espanha, Egipto e Marrocos), Classe “Espora” 
(Meko 140) (Argentina) e Classe “D’Estienne d’Orves” (A-69) (França e Turquia).
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Em relação à classe “Descubierta” a Wikipedia esclarece; “son buque 
de diseño español…aprovechando la experiencia … en la construccion de las 
corbetas classe João Coutinho…diseñadas por el ingeniero português Rogério 
de Oliveira, com colaboracion técnica alemana.”

O sítio oficial da Armada Argentina é explícito, quando por ocasião do 
lançamento da primeira de seis corvetas da classe Meko 140, em 1982, regista 
“…construídas em Astilleros y Fabricas Navales del Estado, siguiendo deseños 
alemanes basados en la classe portuguesa João Coutinho…” 

A excelência deste projecto, como já referido, ofuscou outras interven-
ções de grande mérito, que não merecem ser esquecidas. O próprio Almirante, 
quando lhe elogiavam as corvetas, acenava com o exigente Programa das 
fragatas “Almirante Pereira da Silva”, que não deveria ser menorizado nem 
esquecido. 

DO NEGADO, MAIS QUE ISSO, DO IGNORADO 
DIREITO DE ASCENDER ÀS 3 ESTRELAS 
(É SEMPRE TEMPO DE CORRIGIR ERROS  
E INJUSTIÇAS CLAMOROSAS)

Depois de 1975, antes de passar à reserva (em 1980) e à reforma (em 
1982) chefiou o Planeamento e Informática do Estado-Maior General da For-
ças Armadas e foi Presidente da Comissão Coordenadora de Informática das 
Forças Armadas. Mal amado no EMGFA, regressa, a seu pedido, à Marinha, 
onde será ainda Presidente da Comissão de Estatística da Marinha.

Disse ter sido mal amado no EMGFA. Foi o mais suave que encontrei, 
para definir a incompreensão do seu chefe, General Ramalho Eanes, cuja 
incontestável estatura moral, diria inconciliável com o triste enredo da recusa da 
avaliação da elegibilidade do CALM ECN Rogério d’Oliveira para a 3.ª estrela.

O Decreto-Lei 410/79 de 3 de Setembro, veio admitir que excepcional-
mente, pudessem ascender às 3 estrelas “os mais qualificados”, “quando (assim) 
sejam considerados pelos respectivos Chefes dos Estados-Maiores”. 

O CALM Rogério d’Oliveira, sem falsas modéstias, achou que seria de 
direito e de justiça ser avaliado, e repito, avaliado, para uma presuntiva pro-
moção por aplicação deste DL. Ao tempo, a prestar serviço, fora da Marinha, 
no EMGFA, e estando já a seis meses da passagem à reserva, sem que o(s) 
seu(s) chefe(s) (CEMGFA e CEMA) apreciassem, como lhe(s) competia, a sua 
situação, manifesta ao seu chefe directo, o General Chefe do Estado-Maior 
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General das Forças Armadas (General Ramalho Eanes), pretender “conhecer 
e defender a sua posição relativamente ao conteúdo e alcance do Decreto-Lei 
n.º 410/79” requerendo que o mesmo lhe seja aplicado, avaliando dos seus 
méritos para a promoção.

Desta forma teve início uma dura batalha que amargurou o final da sua 
carreira militar no activo, em que, mais que o desprimor da não promoção, 
o ofendeu a forma como foi (mal)tratado pelo seu chefe de então, o General 
Ramalho Eanes e finalmente a forma jurídico-kafkiana como foram despa-
chados os seus requerimentos e recursos.

Aquela exposição, extensamente fundamentada, recebeu um singelo e 
jesuítico indeferimento “por não lhe competir a iniciativa para a aplicação do 
Decreto-Lei 410/79 a si próprio”, sendo da “exclusiva iniciativa dos Chefes”, 
que competindo-lhe a não tinham tomado. 

Inconformado, apresenta queixa, ao Presidente da República (General 
Ramalho Eanes), do seu chefe directo, o Chefe do Estado-Maior General das 
Forças Armadas (General Ramalho Eanes), que de acordo com o DL 400/74 
está directa e exclusivamente dependente do Presidente da República. E foi 
esta situação caricata que marcou o contencioso e alimentou comentários e 
dichotes, mas a essência da questão, a forma injusta e arbitrária com que foi 
esquecido um brilhante oficial, mais que qualquer outro merecedor da promo-
ção a Vice-almirante, passou à margem.

Também esta queixa foi singelamente despachada. E foi, liminarmente 
arquivada, no entendimento de haver “uma questão prévia que impede o 
conhecimento do fundo da queixa: a falta de competência do Presidente da 
República em matéria de disciplina militar”. Falta desta competência, não sei 
se sim, talvez não, mas houve seguramente falta de competência para procurar 
soluções apropriadas.

Mais inconformado terá ficado o Almirante com a “leveza” dos despa-
chos de indeferimento dos seus requerimentos, baseados em razões formais 
(mesmo estas contestáveis), como “a falta de competência do Presidente da 
República” que “impede o conhecimento do fundo da queixa”, o que o levou 
a interpor recurso para o Supremo Tribunal Militar.

Com argumentações jurídicas fáceis de adivinhar “decidem os juízes do 
Supremo Tribunal Militar, em conferência e por unanimidade, não conhece-
rem do recurso” (sublinhado no original).

E assim soberanamente se nega fazer Justiça, com base na justiça jurídica.
Segundo confidências, de que tive conhecimento, considerava o Alm. Rogé-

rio d’Oliveira ser um seu dever, perante os filhos, pugnar pelo reconhecimento 
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dos seus méritos e o direito de ser avaliado para uma presuntiva promoção a Vice ‑almirante e 
dar uma justificação à família para não ser promovido, a despeito da carreira de 
excepcional mérito que tinha tido ao serviço da Marinha.

Como lembro em subtítulo, é sempre tempo de corrigir erros e 
injus tiças clamorosas, conforme tantas vezes têm vindo a aventar camara-
das, companheiros de trabalho e amigos, sempre na esperança de verem con-
cretizada a promoção a Vice-almirante. Seria uma verdadeira correcção de 
ouro sobre azul.

ACTIVIDADE NA ÁREA CIVIL

Em paralelo com os importantes trabalhos na área militar, muito resu-
midamente atrás descritos, foi igualmente de grande prestígio a sua actividade 
na área da engenharia naval civil. Não vamos repetir, mas recordamos quanto 
dito em relação ao seu frenético ano de 1961, em que acumulou fiscalizações 
de grandes paquetes em construção e importantes consultorias. Um ano de 
“angústia e sufoco”, na avaliação do próprio Almirante.  

São de destacar os projectos de concepção e fiscalização dos paquetes 
“Príncipe Perfeito” e “Ponta Delgada”, de diversos rebocadores de alto mar para 
os Serviços de Marinha de Moçambique e para o porto de Ponta Delgada, de 
rebocadores de serviço portuário e de serviço costeiro, para os portos de Lisboa, 
Leixões, Aveiro e Moçâmedes (Angola), dos navios de carga “Beira” e “Corvo”, 
dos navios de pesca longínqua “João Ferreira “ e “Neptuno”, de diversos navios 
de pesca de arrasto costeiro, de guindastes flutuantes para o porto de Lisboa e 
para o porto de Moçâmedes. Estudo e direcção de transportes de particular com-
plexidade e dimensão tais como o reboque marítimo e as operações de embarque 
e desembarque dos grandes transformadores da EFACEC do porto de Leixões 
para a Central Eléctrica do Carregado, o transporte marítimo, do porto de Lei-
xões para o local de construção da Ponte da Arrábida, na foz do Douro, do 
cimbre metálico suporte e cofragem da estrutura de betão armado e o estudo do 
transporte marítimo de vários guindastes de Setúbal para o Barhain.

Foi Director da Promarinha de 1975 a 1982 e Administrador da Argibay 
de 1982 a 1985. 

Merece ainda uma particular referência o mítico paquete “Funchal” 
que motivou citações e referências elogiosas, e até emotivas. O armador grego 
Potamianos confessou ter sido “a paixão pelo navio que o fez enamorar-se tam-
bém por Portugal, ao ponto de se mudar da Grécia para vir viver para Portugal 
com a família” aqui vindo a acabar os seus dias.
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Há vários anos abandonado, condenado ao desmantelamento, foi recen-
temente comprado em leilão, entre outros, pelo milionário Brock Pierce, que 
em entrevista ao Observador anuncia um ambicioso projecto de recuperação. 
Mantendo o nome, “Funchal”, transformado em hotel flutuante, qual Fénix 
renascido das cinzas, o “Funchal” promete voltar a viver.

Que simpática prenda seria esta notícia para o seu projectista, Rogério 
d’Oliveira.

UM EMÉRITO CONSULTOR 

Foi consultor de estaleiros nacionais e estrangeiros, de empresas de nave-
gação e administrações portuárias, de consagradas empresas industriais e 
de serviços, nacionais e estrangeiras (EFACEC, MAGUE, TAP, Companhia 
Mineira do Lobito, Blohm+Voss, Thyssen Group (B+V,TRT), German Naval 
Consortium (German Frigate Consortium e German Submarine Consortium), 
Thyssen-Krupp Marine Systems. Consultadorias que se consolidavam por lon-
gos períodos, como são exemplos a Empresa Insulana de Navegação de que foi 
consultor de 1953 a 1973, a Blohm+Voss e o Thyssen Group de 1984 a 1996, 
o German Naval Consortiumde 1984 a 2004, continuando no Thyssen Krupp 
Marine Systems de 2005 a 2013.

A qualidade e prestígio dos seus pareceres, a solidez da sua fundamenta-
ção, mais de uma vez alteraram decisões que se apresentavam como definitivas, 
como terá sido o caso da feliz escolha dos actuais submarinos, de desenho e 
construção na Alemanha.

Paquete “Funchal” em Veneza.
(foto cedido por Luis Miguel Correia, da sua famosa colecção particular)
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Pessoalmente não tive contacto com o Programa de Aquisição de Sub-
marinos, mas amavelmente o Almirante Vitor Gonçalves de Brito (VGB), que 
coordenou o grupo de apoio técnico ao PRAS/MDN (programa relativo à 
aquisição de submarinos no âmbito do MDN), e que nessa qualidade manteve 
um assíduo contacto com o Almirante RO, “nomeadamente na fase de con-
curso e negociação das propostas de aquisição (1998 a 2001) e sobretudo na 
Alemanha – no Estaleiro de construção dos submarinos HDW – Kiel”, deu-me 
algumas preciosas informações. O Almirante RO foi consultor do Consórcio 
Alemão de Submarinos e conforme referido várias vezes ao Almirante VGB, 
por Walter Freitag, administrador executivo do estaleiro construtor HDW-Kiel, 
“o contributo do Almirante RO era muito relevante e ajudava o Consórcio a 
entender melhor os requisitos e pontos de vista nacionais” (da Marinha Portu-
guesa), e “embora o Almirante RO participasse pelo lado alemão em algumas 
reuniões entre as partes, nunca se pronunciava e, do mesmo modo, nunca ten-
tou tirar partido do prestígio próprio e da patente militar (embora na reforma) 
para obter informações ou insinuar soluções.”

ACTIVIDADE DOCENTE

Como professor na EN nas cadeiras de Arquitectura Naval e Resistência 
de Materiais e como Professor Convidado na Universidade Técnica de Lisboa 
e no Instituto Superior Técnico (IST) no curso de Engenharia Naval, criou 
amizades que perduraram por toda vida. 

Na EN as suas aulas, que primavam pelo rigor e pela clareza, apoiavam-
-se em apontamentos de sua autoria, que excediam em muito as tradicionais 
sebentas policopiadas.

De 1970 a 74 foi o representante do Ministério da Marinha junto do 
Ministério da Educação Nacional para a criação em Portugal do curso de Enge-
nheiros construtores navais, estudos parados com o 25 de Abril. Mas de novo o 
Alm. RO viria a desempenhar um importante papel no lançamento da licencia-
tura de Engenharia de Construção Naval, no IST, já enquadrada como normal 
licenciatura curricular, que teve início no ano lectivo de 1981/82. Esta licencia-
tura foi antecedida de uma muito feliz experiência de ensino da Engenharia de 
construção naval, a que podiam aceder já licenciados em Engenharia Mecânica 
ou Electrotécnica, no âmbito da Universidade Técnica de Lisboa, com aulas a 
ocorrer na Rua Francisco Sales, com o objectivo declarado de colmatar a falta de 
engenheiros navais e satisfazer as necessidades do mercado, muito em particular 
da Lisnave. A passagem desses cursos, de certo modo de pós-graduação, para a 
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normal licenciatura no IST, foi atribulada, verificando-se uma anormal e inde-
sejada total “renovação” do corpo docente. Manteve-se a coordenação do Prof. 
Luciano Faria, o que, segundo a minha leitura, não terá ajudado nem a serenar 
os ânimos nem à procura do que mais interessava à engenharia naval. O prestí-
gio e o bom senso do Almirante RO e o sentimento de respeito militar (na grande 
maioria os docentes eram engenheiros navais da marinha militar) permitiram a 
superação das dificuldades decorrentes de resistências internas no IST, em par-
ticular da área da engenharia mecânica, e o lançamento da licenciatura com os 
bons resultados conhecidos, em particular a nível internacional. 

Foi neste contexto que o Engenheiro Rogério d’Oliveira manteve o esta-
tuto de Professor Convidado do IST de 1981 a 1988.

PERITO EM ARQUEOLOGIA NAVAL

Já reformado foi desafiado a estudar a arqueologia naval, muito em par-
ticular o legado português. Também aqui acabaria por ser uma marcante refe-
rência no sector.

Estudioso dos métodos da construção naval da época dos descobrimen-
tos foi responsável pelo projecto de construção e fiscalização da réplica da cara-
vela dos descobrimentos “Bartolomeu Dias” para a Comunidade Portuguesa da 
África do Sul e pelas réplicas de caravelas dos descobrimentos, “Boa Esperança” 
e “Vera Cruz” para a APROVELA e ainda da réplica da nau quinhentista “Vila 
do Conde” para a C.M. de Vila do Conde.

PRESIDENTE DA ACADEMIA DE MARINHA  
E SEU MEMBRO HONORÁRIO

A Academia de Marinha, a que presidiu, com grande dedicação, ao 
longo de 18 anos, de 1985 a 2003, foi o seu último grande serviço à cultura, à 
Marinha e ao País. Era um prazer testemunhar a elevação, equilíbrio e bom 
senso, com que presidia e enquadrava as sessões, com intervenções preparadas 
que muito prestigiaram aquela Instituição. Sob a sua presidência foram insti-
tuídos os prémios Sarmento Rodrigues e Teixeira da Mota e ainda a partir de 
1991, de dois em dois anos, a exposição “O Mar e Motivos Marítimos”.

Com toda a justiça e oportunidade, já em 2017, viria a ser eleito, por 
aclamação, seu Membro Honorário. 

O CALM Roque Martins classifica como sendo “a sua ação mais deter-
minante e que ligará para sempre o seu nome à Academia” o empenhamento 
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em transferi-la para o seu “atual espaço na Rua do Arsenal”, deixando o 
“pequeno canto no Museu de Marinha”, em que se encontrava nos anos 80 
do Séc. XX.

“A persistência do CALM Rogério d´Oliveira e a sua arte de desenhar de 
forma convincente o auditório para a Academia e que eventualmente serviria 
também para futuras ações da Marinha, vão levar o Almirante Leitão a con-
cordar com a sua ideia. E ao fim destes anos ficou provado que a passagem da 
Academia para estas instalações foi determinante para o seu êxito”.

Sem esquecer o auditório e a transferência para a Rua do Arsenal, consta, 
de fonte segura, ser o dinamismo emprestado à Academia e as suas (magnífi-
cas) intervenções de enquadramento das sessões que o Almirante considerava 
serem os seus maiores contributos, que desejaria ver recordados. 

Também o Almirante Fausto Brito e Abreu, em carta dirigida em 1993, 
ao Almirante RO, faz jus às suas qualidades de “exactidão, precisão e cuidado 
de execução na área do grafismo” patentes “no grande planisfério que, recor-
dando as rotas dos Descobrimentos, encima a escadaria do átrio principal da 
Escola” e que todos os que passaram pela Escola bem recordam. Pela mesma 
razão, por mais de 50 anos, alguns dos desenhos executados enquanto aluno 
da EN foram mantidos expostos na Sala de Desenho, “como exemplo para 
várias gerações de cadetes” e só agora, e por necessidade de remodelação das 
salas, foram removidos, sendo entregues ao autor. Reconhecido pelo gesto, dis-
tribuiu-os pelos filhos. 

Até a sua letra, conservada impecável e firme até aos seus últimos dias, 
era um exemplo de agradável grafismo.

UM LÍDER CHEIO DE SENSIBILIDADE HUMANA

Num tempo em que tanto se fala da crise de verdadeiros líderes, é justo 
recordar a forma simples e eficaz como liderava, formando equipas coesas, 
motivadas e altamente produtivas. Sempre foi um líder próximo dos seus, 
sabendo confraternizar, com naturalidade e simpatia. Desportista com marcas 
nos torneios escolares, arrastava consigo os que estavam mais próximos, para 
bem disputadas partidas de basquetebol e de futebol.

Desejo terminar referindo uma outra virtuosa faceta, talvez menos 
conhecida, por exercida com discrição, a sua apurada sensibilidade e cuidada 
atenção aos problemas humanos dos seus colaboradores, civis e militares, ofi-
ciais, sargentos ou praças. Cioso e exigente no cumprimento dos deveres mili-
tares, a justiça era sempre temperada com a benevolência admissível.
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Austeridade e tempos difíceis não são de agora. Quando as dificuldades 
batiam com mais força à porta de algum funcionário civil ou militar, dentro dos 
limitadíssimos meios disponíveis, era prestada a atenção e o apoio possível.

Quando o rigor da lei ou o enviesado da sua interpretação, criavam 
situações de penosa aceitação ou manifesta injustiça, intervinha com resolu-
ções ad hoc, estudando e dando andamento a soluções susceptíveis de suavizar 
as dificuldades, sem comprometer o cumprimento da lei. Em mais de uma 
ocasião vivi pessoalmente a sua benigna intervenção.

A sua sensibilidade para momentos difíceis vividos pelos camaradas 
foi por mim testemunhada em várias ocasiões. É-me impossível esquecer e 
calar que quando saí do Arsenal 
do Alfeite, em situação particular-
mente penosa, terá sido o primeiro 
telefonema que recebi a dar-me 
alento e a testemunhar-me a sua 
confiança no meu procedimento.  

Foi ainda ele, que aperceben-
do-se que a Marinha me estava 
negando local de permanência e 
uma mera mesa de trabalho, me 
acolheu na Academia de Marinha, 
consciente do risco concreto de 
represálias, por tão “injustificada” 
protecção.

Desejando manter-me nos 
limites desejáveis, ignoro muitas 
outras situações, transcrevendo o 
testemunho, a meu pedido, pro-
positadamente deixado para este 
escrito pelo Engenheiro CALM 
ECN Gonçalves de Brito, relativo ao rescaldo de uma Reunião periódica 
de coordenação da docência, do curso de Engenharia de Construção Naval 
no IST.

“Numa fase adiantada da reunião (ao fim da tarde) insisti num assunto 
que não era do agrado e acordo do Professor (Luciano de Faria) e este, que 
não gostava de ser contrariado, irritou-se e deu por encerrada sessão de forma 
brusca, abandonando o local de imediato sem se despedir de ninguém. Fiquei 
(VGB) extremamente nervoso e preocupado, porque não tinha qualquer 

Almirante Rogériod’Oliveira em amável  
conversa com o discípulo e autor destas linhas, 

por ocasião dos 50 anos da entrada na  
Escola Naval do curso “Pedro Nunes”
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intenção de enervar o Professor, mas sim de defender um ponto de vista que me 
parecia correcto. Cerca das 21h, em casa, recebi um telefonema do Almirante 
RO a comunicar-me solidariedade, acrescentando que a atitude do Professor 
não tinha sido adequada. Agradeci muito o apoio. Sensibilizou-me muito a 
atitude do Almirante RO, porque não tínhamos nenhuma relação especial de 
proximidade e porque teve o incómodo de procurar o meu n.º de telefone (que 
eu não lhe tinha facultado antes) porque achou que devia manifestar uma posi-
ção em algo que presenciou; possivelmente usou a lista telefónica, já que nesse 
tempo os contactos rápidos não eram fáceis.“

É este o Senhor Almirante Engenheiro Rogério d’Oliveira que sucessivas 
gerações de militares e civis tiveram a felicidade de conhecer em ambiente 
escolar, na Escola Naval, no Instituto Superior Técnico, no enquadramento 
técnico militar na Inspecção da Construção e na Direcção das Construções 
Navais, em exigentes condições de consultoria, na presidência da Academia 
de Marinha, na disponibilidade para dar um conselho que lhe fosse solicitado 
e nas mais diversas situações em que o seu saber era requisitado e posto ao 
serviço da comunidade, criando um sempre crescente sentimento de respeito 
e consideração. 

O Almirante Gonçalves de Brito, que teve oportunidade de acompanhar 
o Almirante Rogério d’Oliveira na delicada tarefa de consultor do Consórcio 
Alemão dos Submarinos, identifica numa síntese muito feliz; “uma personali-
dade invulgar, com grande inteligência, rigor mental, forte sentido de justiça, 
capacidade de trabalho e determinação, que não delegava em outrem, dizer 
aquilo que entendia como apropriado”.

REGISTOS FINAIS

Foi Membro Honorário da Academia de Marinha, Membro da Ordem 
dos Engenheiros com o grau de Conselheiro e interveniente activo em várias 
das suas Comissões, Confrade Honorário da Confraria Marítima, Membro 
Honorário da Academia Portuguesa de História. 

Entre as condecorações com que foi agraciado destacam-se, as medalhas 
militares de ouro e prata de Serviços Distintos, Grande Oficial da Ordem Mili-
tar de Avis, Comendador da Ordem de Sant’Iago de Espada, Mérito Militar 
de 1.ª classe e ainda as condecorações estrangeiras, Grã-Cruz de Mérito da 
República Federal da Alemanha, Medalha de Mérito Tamandaré do Brasil, 
Grã-Cruz de Mérito Naval de Espanha e Comendador da Ordem Nacional 
de Mérito de França.   
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Figura ímpar de marinheiro, de engenheiro, de militar e de Homem, 
muito lhe devemos em exemplos de vida e de bem viver e é com muita sau-
dade que recordamos a sua sempre afável companhia e a sua mestria de chefe 
incontestado e grande líder.

O seu aluno, subordinado e colaborador, e mais que isso, discípulo e 
admirador.

ANEXOS

No CV redigido pelo próprio Almirante foram incluídos alguns anexos 
que testemunham a sua intensa intervenção ao nível cultural sendo sempre 
de recordar a sua presidência na Academia de Marinha, com introduções e 
apresentações das sessões, e foram tantas, que muitas vezes se transformavam 
em verdadeiras conferências:

1.  Prefácio de livros, com 18 registos (seguramente incompleto, datado 
de Maio 2004);

2.  Participação em obras colectivas, com 92 registos (e também este segu-
ramente incompleto, datado de Maio 2004);

3.  Trabalhos escritos:
- “Dos navios do Passado aos Navios do Futuro” (1959), Escola Naval;
-  “Elementos de Arquitectura Naval” (1964) 3 vol, Escola Naval (não 

tendo sido editado o II volume);
-  “Caravela Renascentista” (1988), Portuguese Historical Centre, 

San Diego;
- “Caravela Novecentista (1988), Ordem dos Engenheiros;
- “Os navios dos Descobrimentos”, edição de selos dos CTT (1990);
-  “Ships os Discovery. The Unveiling of  the Indian Ocean” (1997), 

conferência proferida em Cape Town, Academia de Marinha;
-  “Wings of  Discovery” (1997), conferência proferida em San Diego, 

Academia de Marinha;
-  “A Arquitectura Naval e a Expansão Marítima Portuguesa” (1998), 

Sociedade Histórica da Independência de Portugal;
-  “A Corveta Portuguesa dos Anos 70” (1999), Edições Culturais da 

Marinha;
-  “A Construção do Navio de Guerra. Hermenêutica do Contrato” 

(2001), Revista de Marinha.
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Entre muitos outros aspectos notáveis da sua vida de militar, arquiteto 
naval e homem de cultura, o Contra-almirante ECN Rogério d’Oliveira nota-
bilizou-se por ter desenvolvido os projetos de 40 navios, que vieram a ser cons-
truídos para Portugal ao longo de duas décadas, no decorrer do terceiro quartel 
do século XX.

A importância das actividades navais e marítimas era então entendida 
e promovida oficialmente sob o lema do «Regresso ao Mar», primando pelo 
desenvolvimento das marinhas militar, mercante e de pesca, nomeadamente 
com a aquisição e construção de navios, desenvolvimento das frotas e, em 
paralelo, melhoria dos portos e estaleiros navais. Foi um tempo de oportunida-
des, em parte concretizadas pelo saber e capacidade técnica do ECN Rogério 
d’Oliveira, a par com outros engenheiros navais portugueses que se destacaram 
igualmente após a segunda guerra mundial, embora com obra menos extensa 
e diversificada do que a de Rogério d’Oliveira.

Dos 40 navios mencionados acima, destaque para as 10 corvetas das classes 
JOÃO COUTINHO e BAPTISTA DE ANDRADE, destinadas à Marinha de 
Guerra, que tantos e tão relevantes serviços prestaram (e ainda são prestados 
em 2021, pelas duas últimas corvetas em serviço activo), e para um conjunto 
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de 30 navios, para as marinhas de comércio e de pesca nacionais, que incluí-
ram 3 paquetes, todos eles notáveis obras-primas da engenharia naval portu-
guesa, PRÍNCIPE PERFEITO, FUNCHAL e PONTA DELGADA, os navios 
de carga geral BEIRA e CORVO, 6 navios de pesca e 13 rebocadores de alto-
-mar e costeiros. Foi uma obra vasta e digna da maior admiração, resultante de 
uma capacidade de trabalho verdadeiramente extraordinária, que se traduziu na 
construção de navios modernos, com características adequadas aos fins para que 
foram estudados, e apreciados, a nível internacional, como navios de excelência.

Assinalando a passagem do centenário do nascimento do Contra-almi-
rante Rogério d’Oliveira, ocorrido a 15 de Outubro de 2021, vamos, neste 
artigo, apresentar o maior dos seus navios, o paquete PRÍNCIPE PERFEITO, 
projectado, a pedido da Companhia Nacional de Navegação (CNN), em 1956 
e 1957, e construído em Newcastle, Inglaterra, entre 1959 e 1961.

O paquete PRÍNCIPE PERFEITO foi o maior dos navios de passageiros 
da Companhia Nacional de Navegação, empresa que existiu de 1880 a 1985, e 
foi proprietária de cerca de 130 navios, assegurando principalmente as carreiras 
de África, Índia e Extremo Oriente. O PRÍNCIPE PERFEITO destinou-se a 
reforçar a capacidade de transporte na linha da África Ocidental e Oriental Por-
tuguesa, que registou um aumento continuado de procura na década de 1950.

O Despacho 100, de 10 de Agosto de 1945, que definiu os termos da reno-
vação e expansão da frota de comércio nacional após a segunda guerra mun-
dial, bem como os serviços a assegurar por cada um dos armadores, considerou 

Aspecto magnífico do paquete PRÍNCIPE PERFEITO, atracado no porto inglês de 
Southampton, durante o cruzeiro de verão de 1968 ao Norte da Europa e Báltico.  

(Fotografia da coleção de Luís Miguel Correia)
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as necessidades futuras de transporte de passageiros nas linhas de África de 
forma conservadora, traduzida na construção de 4 paquetes de 13.000 tone-
ladas de arqueação bruta, lotação para cerca de 700 passageiros e velocidade 
de 18 nós, os navios PÁTRIA, IMPÉRIO, ANGOLA e MOÇAMBIQUE, 
introduzidos em 1948 e 1949, supondo um desenvolvimento rápido da aviação 
comercial logo a seguir à guerra, e consequente concorrência com os paquetes. 
Tal perspetiva não se concretizou então, pelo que o ministro Américo Tomás 
recomendou, logo em 1951, no seu Despacho n.º 89/51, «a construção de 
mais dois paquetes (...) semelhantes entre si, mais rápidos do que qualquer 
dos quatro actualmente em serviço na carreira de Moçambique, com capaci-
dade para maior número de passageiros, com melhores instalações nas classes 
inferiores e com menor capacidade de carga...». Era o conceito que, dez anos 
depois, se iria materializar com os grandes paquetes PRÍNCIPE PERFEITO 
e INFANTE DOM HENRIQUE, introduzidos em Junho e Outubro de 1961.

Os armadores nacionais concessionários do transporte marítimo de 
passageiros na carreira de África, Companhia Nacional de Navegação e 
Companhia Colonial de Navegação, resistiram inicialmente à ideia de enco-
mendarem outros grandes navios de passageiros, receosos do investimento 
avultado necessário, e tentaram rodear a situação, mandando fazer na Bél-
gica dois navios mistos de passageiros e carga, mais modestos e baratos, o 
UÍGE de 1954 e o NIASSA de 1955, sem que o problema se resolvesse, 
embora estas unidades tenham provado utilíssimas, nomeadamente como 
transportes de tropas até 1975.

A introdução do paquete NIASSA pela Companhia Nacional de Nave-
gação, em Setembro de 1955, na linha da África Oriental não respondeu 
significativamente à pressão da procura de passagens mencionada acima, 
levando quase de imediato à decisão de encomendar, finalmente, um grande 
navio rápido, para 1000 passageiros, e com a velocidade de serviço de 20 nós.

O então Primeiro Tenente Rogério d’Oliveira, que, na sua qualidade de 
«engenheiro construtor naval no exercício livre da profissão», colaborou com 
a Companhia Nacional de Navegação, de 1955 a 1968 e, mais tarde, de 1977 
a 1982, foi encarregado pela administração da CNN de desenvolver o projeto 
de concepção da nova unidade. Rogério d’Oliveira contou-me, a propósito 
do PRÍNCIPE PERFEITO, que este projecto foi na altura um desafio pes-
soal enorme. O pouco contacto com a realidade dos navios de passageiros de 
longo curso limitava-se a um período de seis meses, em 1950, quando, findo o 
curso de arquitectura naval no Naval Royal College no ano anterior, estagiou 
no estaleiro Vickers-Armstrong, em Barrow-in-Furness, onde se construiam 
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então quatro navios de passageiros de longo curso: o CHUSAN, destinado à 
companhia P&O, o ORONSAY, encomendado pela Orient Line, os paquetes 
17 de OCTUBRE e EVA PERON, ambos destinados à Argentina.

O primeiro passo para projectar o PRÍNCIPE PERFEITO foi um estudo 
profundo acerca dos navios de passageiros da época, sua construção, caracte-
rísticas e operação, cujos resultados foram brilhantes.

O Relatório e Contas da CNN relativo ao exercício de 1957, refere-se ao 
novo paquete nos termos seguintes:

«Prontas as extensas especificações que a importância do navio justifi-
cava (feitas por Rogério d’Oliveira), consultaram-se trinta estaleiros, con-
siderados idóneos para a construção de um paquete de 20.000 toneladas 
de arqueação, destinado a transportar 1000 passageiros (200 em primeira 
classe e 800 em classe turística), à velocidade de utilização de 20 nós.

Responderam ao convite seis estaleiros, dos quais viemos a seleccio-
nar a firma Swan, Hunter & Wigham Richardson, de Newcastle, por ter 
satisfeito às especificações em melhores condições.

Assinou-se o contrato em Lisboa, em 18 de Julho de 1957, e pagou-se 
a primeira prestação no montante de 31.076.695$00.»

O estaleiro Swan Hunter era já conhecido da Nacional, tendo construído 
o seu paquete MOÇAMBIQUE, entregue em 1949. Segundo me contou o 
Almirante Rogério d’Oliveira, a proposta apresentada pelo estaleiro era uma 
versão ampliada do MOÇAMBIQUE, que a Nacional recusou, prevalecendo 
o conceito mais moderno, desenvolvido por Rogério d’Oliveira, que assegurou 
a fiscalização da construção do PRÍNCIPE PERFEITO, tendo a última pala-
vra em todas as propostas do estaleiro.

Na publicação comemorativa da construção do PRÍNCIPE PERFEITO, 
editada em 1961 pelo estaleiro, é destacado o papel de Rogério d’Oliveira nos 
termos seguintes: «PRÍNCIPE PERFEITO has been built under the supervi-
sion of  the Owners’ Naval Architect, Commander Rogério de Oliveira.»

O paquete PRÍNCIPE PERFEITO foi construído no estaleiro Neptune 
em Newcastle-upon-Tyne, Inglaterra, por Swan Hunter & Higham Richard-
son, Ltd., como construção n.º 1974, por encomenda da Companhia Nacional 
de Navegação, autorizada para o efeito pelo Governo Português, pelo Despa-
cho n.º 88, de 6 de Abril de 1956, do ministro da Marinha, Américo Tomás, na 
sequência de requerimento apresentado a 29 de Fevereiro.

A CNN estava classificada como armador de interesse nacional, o que 
lhe dava acesso ao programa de financiamento de navios disponibilizado pelo 
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Fundo de Renovação da Marinha Mercante, mas obrigava a um controlo aper-
tado das suas actividades por parte do Estado, que tinha um representante 
permanente na administração da empresa.

O ministro Tomás era conhecido na Marinha Mercante como «Pai 
Tomás», pela forma carismática como se interessava por este importante sec-
tor de actividade económica. Pelo Despacho n.º 72, de 6 de Março de 1958, o 
ministro da Marinha propôs para o novo paquete o nome PRÍNCIPE PER-
FEITO, no âmbito das comemorações Henriquinas de 1960. A sugestão foi 
seguida de imediato pela CNN e, a 12 de Agosto de 1959, procedeu-se ao 
assentamento da quilha do novo paquete, em Newcastle. O lançamento à água 
decorreu a 22 de Setembro de 1960, tendo sido madrinha D.ª Ana Mafalda 
Guimarães José de Mello, mulher de José Manuel de Mello, administrador da 
CUF e da Sociedade Geral, representando o grupo acionista mais destacado 
no capital social da CNN desde 1956. Foi o acontecimento mais importante 
do ano para o estaleiro Neptune, que nessa data comemorava 100 anos: o 
lançamento à água do maior e melhor navio de passageiros até então saído 
das carreiras do estaleiro – «The largest and finest passenger ship completed 
at Neptune».

O PRÍNCIPE PERFEITO efetuou as provas de mar de 17 a 18 de Maio 
de 1961, ultrapassando a velocidade de 22 nós, isto é, 2 nós acima do especifi-
cado no contrato, sem que se tivessem registado problemas de vibrações ou de 
outra espécie. Foi entregue ao armador a 31 desse mês, 30 dias antes da data 
estipulada no contrato, para grande satisfação do estaleiro, do armador e do 
ECN Rogério d’Oliveira.

Com a bandeira nacional à popa, o PRÍNCIPE PERFEITO largou a 1 
de Junho de 1961 de Newcastle para Lisboa, onde entrou pela primeira vez a 
4 de Junho, sob o comando do Capitão da Marinha Mercante José Cima Bar-
reiros. A 22 desse mês, foi visitado oficialmente pelo Presidente da República, 
Almirante Américo Tomás e, a 27 de Junho, o PRÍNCIPE PERFEITO partiu 
de Lisboa, em viagem inaugural a África, fazendo escalas no Funchal, São 
Tomé, Luanda, Lobito, Moçâmedes, Cape Town, Lourenço Marques, Beira e 
Ilha de Moçambique. Este itinerário foi, pouco depois, simplificado, reduzin-
do-se os portos ao Funchal, Luanda, Lobito, Cidade do Cabo e Beira, numa 
rotação de 45 dias, dos quais 30 em navegação e 15 em porto. Posteriormente 
a escala no Cabo foi substituída por Durban.

O PRÍNCIPE PERFEITO era um navio rápido para 1000 passageiros, 
do tipo 20-20-20 (cerca de 20.000 toneladas de arqueação bruta, 20 metros 
de boca e 20 nós de velocidade de cruzeiro), equipado com turbinas a vapor, 

PAQUETE PRÍNCIPE PERFEITO DE 1961

353



o primeiro na frota da CNN com este sistema, o que implicou a formação dos 
oficiais de máquinas com a colaboração da Companhia Colonial, a concor-
rente da Nacional, que já tinha na sua frota cinco unidades com turbinas a 
vapor (os N/Ts IMPÉRIO, LUGELA, PÁTRIA, SANTA MARIA e VERA 
CRUZ) e proporcionou estágios e embarques ao pessoal da CNN. O PRÍN-
CIPE PERFEITO foi também o primeiro navio português equipado com esta-
bilizadores de balanço laterais do modelo Denny Brown, tendo os equipamen-
tos de navegação e segurança mais modernos.

Em 1961 a Companhia Nacional apresentava o PRÍNCIPE PERFEITO 
como um «navio de linhas modernas, de proa oblíqua e popa de cruzador; 
mastro de linhas simples sobre a ponte de navegação e chaminé de desenho 
atraente e despretensioso», o que era rigorosamente verdade.

De todos os navios de passageiros portugueses da segunda metade do 
século XX, o PRÍNCIPE PERFEITO era aquele que apresentava a mais 
perfeita harmonia estética ao nível do exterior, nunca perdendo a elegância 
qualquer que fosse o ângulo de observação, qualidade muito rara nos navios. 
O aspecto moderno era complementado com as cores tradicionais da CNN, 
sobressaindo a chaminé preta, utilizada desde 1881 até 1970, o casco cinzento 
claro, adoptado em 1899 com a construção do paquete PORTUGAL (II) na 
viragem do século, linha de água verde, mastro principal branco, frades e paus 
de carga castanhos, mas pintados de branco em 1963.

A imagem da Companhia Nacional era representada à proa num escudo 
azul e branco, e no mastro principal, pela bandeira da empresa, também azul e 
branca, com as cores da monarquia liberal e origem na antiga União Mercan-
til, a primeira empresa de navegação portuguesa a estabelecer viagens regu-
lares com vapores para a nossa África Ocidental, de 1858 a 1864, de que a 
Nacional se considerava herdeira e sucessora.

As cores originais do PRÍNCIPE PERFEITO seriam substituídas, em 
1970, por uma imagem na altura tida por mais moderna, implementada, então, 
pelo Administrador-Delegado da Nacional, Dr. António José Prazeres: chaminé 
azul com tope preto e duas linhas brancas finas a separar o preto do azul, e 
base preta; casco azul claro e linha de água azul escura. O navio ficou com apa-
rência mais consentânea com a estética dos anos setenta, mas perdeu a digni-
dade da tradição que a chaminé preta impunha. Manteve-se a imponência e o 
bom aspecto do paquete, cujos apitos a vapor se ouviam na cidade de Lisboa, a 
grande distância, quando accionados em simultâneo, antes das largadas do cais 
de Alcântara para África, ao meio-dia: 1 apito longo pelas 11h30, 2 apitos longos 
15 minutos depois e mais três longos apitos, exactamente ao meio-dia, numa 
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coreografia solene seguida, acompanhada das mudanças das bandeiras no estai 
de sinais, à medida que se retiravam as escadas de embarque, largavam os cabos 
de amarração, ao mesmo tempo que se arriava, à proa o «jack», que nos navios 
da Nacional era a bandeira do município do porto de registo, Lisboa, seguindo 
a moda alemã, (ou terão sido os alemães a seguir uma tradição portuguesa?), e 
a bandeira nacional era trocada, do mastro da popa, para uma adriça colocada 
a meio de um cabo transversal por entre os dois frades da popa, junto à grande 
piscina da classe turística, uma vez que o PRÍNCIPE PERFEITO não dispunha 
de carangueja no mastro principal. Os dois rebocadores, à proa e à popa, um 
dos quais era habitualmente o AVEIRO, da CNN, auxiliavam a manobra de 
afastamento do cais, com os passageiros e muitos tripulantes nos tombadilhos 
em despedida, acenando aos parentes e amigos que enchiam a varanda da Esta-
ção Marítima, largando-se serpentinas coloridas de bordo. Era uma questão de 
minutos até o PRÍNCIPE PERFEITO se posicionar a meio do Tejo, a proa 
virada para a foz e o Atlântico, e o cais ficar vazio, à espera do paquete seguinte, 
que nessa época, algumas vezes aguardava ao largo espaço para atracar.

Uma coreografia alegre, esta das partidas dos grandes paquetes em via-
gens comerciais de longo curso, tão diferente das largadas com tropas, de que 
o PRÍNCIPE PERFEITO foi sempre poupado, em que os familiares se despe-
diam em coros de choradeira.

Uma dessas largadas festivas do PRÍNCIPE PERFEITO ao meio-dia 
coincidiu com a saída do FUNCHAL, exactamente à mesma hora, seguindo 
os dois paquetes mais importantes de Rogério d’Oliveira sempre lado a lado, a 

Paquete PRÍNCIPE PERFEITO, com as cores introduzidas em 1970, fotografado por  
Trevor Jones à entrada de Durban em Dezembro de 1973, durante a última série de cruzeiros 

turísticos, em que esteve baseado no Índico. (Fotografia da coleção de Luís Miguel Correia)
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mais de 20 nós, rumo ao Funchal, numa disputa não oficial, sem que nenhum 
se deixasse alcançar pelo outro. Mais familiarizado com os segredos da costa 
madeirense, o comandante António Manuel Bio ganhou tempo, face ao navio 
do comandante Cima Barreiras, à entrada da baía do Funchal, quando o 
paquete da Insulana passou a razar a Ponta do Garajau e atracou à Pontinha 
antes do PRÍNCIPE PERFEITO, que entrou na baía mais pelo largo, como 
me contou há anos uma das testemunhas desta disputa marítima, o coman-
dante José António Vicente, então oficial no FUNCHAL.

Em termos mais técnicos, o PRÍNCIPE PERFEITO foi construído 
segundo as regras do Lloyd’s Register of  Shipping para a classe +100A1 «com 
bordo livre», respeitando a convenção SOLAS (Safety of  Life at Sea) em vigor, 
e os regulamentos, do Ministry of  Transport britânico e portugueses.

Estruturalmente, o PRÍNCIPE PERFEITO apresentava 8 pavimentos, 
dos quais 4 a todo o comprimento do navio, dispondo de 4 porões para carga 
geral, com instalações nas cobertas para carga frigorífica, correio, casa forte, 
transporte de viaturas automóveis e alojamento de tropas. A movimentação da 
carga e bagagens era assegurada por paus de carga tubulares, de aço, suporta-
dos por dois pares de frades, ligados a guinchos hidráulicos, com capacidades 
de elevação de 3 e de 5 toneladas. Os paióis de comestíveis frescos, bagagens 
e correio eram servidos por monta-cargas. O navio estava subdividido em 6 
compartimentos estanques, com divisórias à prova de fogo e alagamento, e pro-
tegido pelo moderníssimo sistema Sprinkler contra incêndios. Todas as áreas 
públicas e alojamentos de passageiros e tripulantes estavam equipadas com ar 
condicionado.

O PRÍNCIPE PERFEITO estava concebido para transportar, em condi-
ções de grande conforto, 1000 passageiros, sendo 200 em primeira classe e 800 
em turística (264 na turística A, 256 na turística B e 280 na turística C); tinha 
ainda instalações para 200 militares numa coberta especial, e a tripulação era 
constituída por 320 elementos, num total de 1520 pessoas a bordo.

Os espaços públicos compunham-se dos habituais salões de festas e 
música, bares, dois grandes restaurantes, salas de crianças, tombadilhos exte-
riores e solários junto às piscinas, em conjuntos duplicados, para cada uma das 
classes. O aspecto dos interiores era tipicamente inglês e conservador, confor-
tável e atraente, de modo a proporcionar viagens inesquecíveis, cujas memórias 
boas perduram ainda em muitos passageiros antigos, de tal forma que há uns 
quantos anos, um jovem armador de Lisboa, o Capitão da Marinha Mercante 
Rafael Silva, depois de formação na Escola Naval e na Escola Náutica, seguiu 
uma carreira profissional como piloto nos paquetes da frota Potamianos, após 
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o que comprou um navio, que transformou no lugre PRÍNCIPE PERFEITO, 
por toda a vida ter ouvido, fascinado, as histórias contadas pelos pais acerca 
das travessias a bordo do paquete PRÍNCIPE PERFEITO.

Para além das viagens regulares a Angola e Moçambique, para que foi 
concebido, o paquete PRÍNCIPE PERFEITO efectuou, ao longo dos seus 14 
anos de actividade com as cores da CNN, diversos cruzeiros turísticos de boas 
memórias.

O primeiro cruzeiro decorreu de 29 de Junho a 3 de Julho de 1962, tendo 
consistido numa viagem Lisboa – Funchal – Lisboa, fretado à Agência Euro-
peia, de Lisboa. De 19 a 30 de Outubro de 1962 o navio fez o segundo cru-
zeiro, de Lisboa ao Mediterrâneo. Ainda em 1962, o PRÍNCIPE PERFEITO 
largou de Lisboa a 29 de Dezembro, em cruzeiro de Fim de Ano ao Funchal, 
com regresso ao Tejo a 2 de Janeiro seguinte.

Sendo um dos mais destacados navios de prestígio da Marinha Mercante 
portuguesa e o navio-almirante da frota da Companhia Nacional de Nave-
gação, a 6 de Julho de 1964 o PRÍNCIPE PERFEITO saiu de Lisboa con-
duzindo o Presidente Américo Tomás em viagem oficial a Moçambique. Fez 
escala no Funchal de 7 a 8 de Julho, tendo o Presidente inaugurado o aero-
porto na Madeira (Santa Catarina), nessa ocasião. A viagem do PRÍNCIPE 
PERFEITO prosseguiu, com escalas em Luanda e no Lobito, tendo chegado 
a Lourenço Marques a 23 de Julho, quando o navio presidencial inaugurou a 
nova Barra Norte e o novo canal da Xefina.

A 9 de Agosto o Presidente reembarcou no PRÍNCIPE PERFEITO em 
Luanda, de regresso a Lisboa, com passagens pelo Príncipe (11-08), e o Fun-
chal (18-08), e desembarcou no Terreiro do Paço pelas 18h00 de 19 de Agosto. 
Em Julho de 1970 o PRÍNCIPE PERFEITO voltou a servir de navio presiden-
cial, na viagem oficial do Presidente Tomás a São Tomé e Príncipe, via Fun-
chal. O retorno do Presidente estava previsto efectuar-se no INFANTE DOM 
HENRIQUE, mas o falecimento de António de Oliveira Salazar, a 27 de Julho 
de 1970 em Lisboa, obrigou ao regresso inesperado por avião.

A 23 de Junho de 1967 o PRÍNCIPE PERFEITO participou, de forma 
destacada, na inauguração do estaleiro da Lisnave na Margueira, juntamente 
com o paquete ÍNDIA, igualmente da Companhia Nacional.

A par das viagens regulares a África, o PRÍNCIPE PERFEITO desenvol-
veu, no decorrer da década de 1960, a execução de cruzeiros turísticos para o 
mercado português, com viagens ao Mediterrâneo, ao Brasil, Norte da Europa 
e Báltico, a Angola e ainda aos Açores e à Madeira. Foi uma actividade de 
grande prestígio e sucesso, de que depois foi herdeiro o FUNCHAL.
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De Dezembro de 1971 a Janeiro de 1974, o PRÍNCIPE PERFEITO 
foi utilizado em diversos cruzeiros no Índico, com saídas de Durban e com 
passageiros sul africanos. O mercado de cruzeiros era já essencialmente uma 
actividade internacional, e em 1968 a CNN mandou fazer um estudo para 
a reconversão do PRÍNCIPE PERFEITO para cruzeiros em classe única; a 
transformação teria um custo de 5 milhões de USD, cerca de 250 mil contos, 
e seria feita na Alemanha, mas não se concretizou, embora se tivessem dese-
nhado perspectivas de utilização do PRÍNCIPE PERFEITO em cruzeiros no 
Canadá e Austrália, fretado a operadores turísticos estrangeiros.

Entretanto, em Portugal, o PRÍNCIPE PERFEITO foi fidelizando uma 
clientela satisfeita que todos os anos enchia o navio num grande cruzeiro de 
Verão com partida de Lisboa. Em 1971, o cruzeiro de Verão teve como des-
tino o Mediterrâneo (Lisboa, Nápoles, Pireu, Split, Veneza, Messina, Lisboa), 
numa viagem efectuada de 31 de Julho a 14 de Agosto. Para o Verão de 1972 
a CNN organizou um grande cruzeiro à América do Norte, que esgotou de 
imediato, levando à sua repetição, pelo que, de 3 de Agosto a 25 de Setem-
bro de 1972 o PRÍNCIPE PERFEITO completou dois cruzeiros de 26 dias 
à América do Norte (Lisboa, Halifax, Boston, Nova Iorque, Miami, Nassau, 
Kingston, San Juan, St. Thomas, Ponta Delgada, Lisboa). De 3 de Agosto a 
1 de Setembro de 1973 o PRÍNCIPE PERFEITO fez um grande cruzeiro ao 
México (Lisboa, Ponta Delgada, Cape Canaveral, Vera Cruz, New Orleans, 

Paquete PRÍNCIPE PERFEITO, fotografado por Luís Miguel Correia a 14 de Junho de 1975, 
a atracar pela última vez ao cais da Estação Marítima de Alcântara, em Lisboa, no final da 
derradeira viagem, para desembarque de passageiros procedentes de Luanda e do Lobito. 

(Fotografia original de Luís Miguel Correia)
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Nassau, St. George Bermuda, Funchal, Lisboa), o último dedicado ao mer-
cado português.

Se nos primeiros anos de actividade comercial o PRÍNCIPE PERFEITO 
apresentou resultados positivos, a situação alterou-se gradualmente no final da 
década de 1960 e em 1972 as suas viagens registavam prejuízos elevados. As 
contas de exploração do paquete mostram um custo a navegar de 420 contos 
por dia, reduzido a 315 contos em porto. Mesmo que a taxa de ocupação de 
passageiros fosse de 100 por cento, a viagem redonda de 45 dias Lisboa – Beira 
– Lisboa apresentava 7510 contos de prejuízo. Das 11 viagens a África em 
1971, realizaram-se 4 à costa oriental e 7 a Angola, registando o PRÍNCIPE 
PERFEITO um coeficiente de ocupação de 74 por cento. O navio passou a 
fazer viagens apenas a Angola, com a rotação de 26 dias, em que os prejuízos 
eram menores, de apenas 1776 contos por viagem. O PRÍNCIPE PERFEITO 
começou a acumular cerca de 30 mil contos de prejuízos por ano, e a situa-
ção tornou-se insustentável, com o aumento da oferta de transporte aéreo e a 
subida de custos de exploração, nomeadamente com a tripulação e os combus-
tíveis, sem que fosse autorizada a actualização dos preços das passagens e dos 
fretes, estabelecidos superiormente pela Junta Nacional da Marinha Mercante.

Neste contexto difícil, a Companhia Nacional de Navegação pediu ao 
Governo autorização para vender o PRÍNCIPE PERFEITO, o que foi negado, 
levando, a 29 de Janeiro de 1974, à imobilização em Lisboa, com o regresso à 
linha de África condicionado à atribuição de um subsídio que nunca se con-
cretizou.

Em Dezembro de 1973 e Janeiro de 1974, o PRÍNCIPE PERFEITO cum-
priu o último programa de cruzeiros no Índico com partidas de Durban, após 
o que visitou Lourenço Marques pela derradeira vez, onde embarcou a maio-
ria dos tripulantes do paquete ANGOLA, acabado de ser retirado do serviço e 
vendido para sucata na ilha Formosa. De 29 de Janeiro a 24 de Maio de 1974 o 
PRÍNCIPE PERFEITO permaneceu imobilizado em Lisboa, aguardando, atra-
cado ao Cais da Fundição, a reformulação das condições de exploração. Com o 
25 de Abril, a CNN decidiu retomar a carreira de Angola, implementando medi-
das tendentes a diminuir os custos de exploração do PRÍNCIPE PERFEITO, 
reduzindo a velocidade de serviço para 18 nós e aplicando a bordo as economias 
possíveis. O paquete retomou as viagens regulares a Luanda e ao Lobito, trans-
portando um número reduzido de passageiros para o sul, mas regressando de 
Angola sempre com a lotação esgotada, com a descolonização a desenhar-se.

De 21 de Maio a 14 de Junho de 1975 o PRÍNCIPE PERFEITO efe-
tuou a viagem final, a Angola, após o que foi posto à venda, permanecendo 
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imobilizado em Lisboa até 20 de Abril de 1976, quando, fechada a venda ao 
estrangeiro, largou para Newcastle para entrega aos compradores. Durante 
a estadia final em Lisboa, foi utilizado pelo IARN – Instituto de Apoio ao 
Retorno de Nacionais, para alojamento de retornados de África, como hotel, 
em Julho de 1975.

Nesta fase chegou a ser considerada a sua reconstrução para transporta-
dor de automóveis, num investimento de 120 mil contos, para operar entre o 
Japão e a Califórnia, o que teria sido uma ignomínia.

Vendido a 8 de Abril de 1976 à companhia Far Eastern Shipping, Ltd 
(Global Transportation Inc.), do Panamá, o PRÍNCIPE PERFEITO passou 
a chamar-se AL HASA, e foi convertido para navio-alojamento (820 passa-
geiros), em Newcastle, por Swan Hunter Shiprepairs. O registo português foi 
cancelado a 2 de Junho de 1976.

De 1961 a 1975 o PRÍNCIPE PERFEITO fez 71 viagens à África Orien-
tal, 36 a Angola e 17 cruzeiros a partir de Lisboa, transportou 219 666 passa-
geiros (1 066 614 contos em passagens), e 420 486 T de carga (443 814 contos 
em fretes).

Vendido pela CNN por 1,5 milhões de USD, pouco mais que o valor de 
sucata, a 14 de Junho de 1976 o navio largou de Newcastle para Damman, 
onde serviu de alojamento a estivadores durante 3 anos, na Arábia Saudita.

Em Abril de 1979, o AL HASA ex-PRÍNCIPE PERFEITO foi comprado 
pela companhia Fairline Shipping Corporation (Sitmar Cruises, Mónaco), pas-
sando a chamar-se FAIRSKY. Em Junho desse ano, a Sitmar Cruises anunciou 
que o FAIRSKY seria transformado em navio de cruzeiros para 880 passageiros 
e 470 tripulantes, com entrada ao serviço no início de 1981 nos Estados Unidos 
da América. Para o efeito foi assinado um contrato com os Astilleros Espano-
les, devendo o navio ser reconstruído em Barcelona, por 45 milhões de USD. 
Infelizmente, a 24 de Dezembro de 1979 este estaleiro denunciou o contrato, 
alegando erro de estimativa dos custos envolvidos, como que reafirmando que, 
de Espanha, nem bons ventos nem bom casamento, pois se os espanhóis tives-
sem cumprido o contrato, o futuro do PRÍNCIPE PERFEITO teria sido nova-
mente muito digno. O navio foi imobilizado em Iteia, Grécia, a 20 de Janeiro de 
1980, passando a chamar-se VERA, pouco depois, apresentando um aspecto de 
degradação física exterior acentuado, segundo fotografias da época.

Em 1981 o antigo PRÍNCIPE PERFEITO foi vendido novamente, à 
Sappho Shipping & Trading Corporation S. A., do Panamá (empresa asso-
ciada da Bilinder Marine Corporation, do Pireu, do armador grego John Lat-
sis), passando a chamar-se MARIANNA IX, com registo panamiano. Fez-se 
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uma grande reparação, o casco foi pintado de branco e a chaminé de amarelo, 
cores que favoreciam as linhas originais, muito elegantes, do navio. A 30 de 
Junho de 1982 o ex-PRÍNCIPE PERFEITO chegou a Jeddah para servir de 
navio-alojamento. A 30 de Dezembro de 1982 foi transferido para Rabegh, 
continuando como navio-acomodação na Arábia Saudita, onde o armador 
John Latsis detinha importantes interesses económicos.

Em 1984 o antigo PRÍNCIPE PERFEITO alterou o nome para 
MARIANNA 9, mudando o registo do Panamá para a Grécia, sendo a tone-
lagem alterada para 19 769 TAB, 11 230 TAL e 8 738 TPB (Indicativo de cha-
mada: SXBU, N.º oficial 9073). A 27 de Setembro de 1986, o antigo PRÍNCIPE 
PERFEITO chegou a Kalamata ido de Rabegh, para alojar as vítimas de 
um sismo, cedido gratuitamente ao governo Grego pelo armador, num gesto 
humanitário. A 4 de Março de 1988 o ex-PRÍNCIPE PERFEITO saiu do 
Pireu para Jeddah (13-03) e Rabegh (31-03). Terminado o serviço de aloja-
mento flutuante nas Arábias, o navio foi imobilizado no Pireu (Eleusis), a 30 de 
Dezembro de 1992.

Com uma fortuna colossal gerada por negócios ligados ao petróleo em 
parceria com interesses árabes, John Spyridon Latsis (1910-2003), era o 101.º 
homem mais rico do mundo, a acreditar na lista da revista Forbes, quando fale-
ceu em 2003. Desenvolveu o gosto por grandes navios de passageiros, de que 
se tornou, literalmente, um colecionador. De entre as aquisições de paquetes 
clássicos, destaque para os últimos navios almirantes das companhias Union-
-Castle Line, Elder Dempster e Companhia Nacional de Navegação, os paque-
tes WINDSOR CASTLE (37.640 TAB, construído em 1960 para a carreira 
Southampton – África do Sul, que fez até 1977, quando foi comprado por John 
Latsis e alterou o nome para MARGARITA L), AUREOL (14.083 TAB, cons-
truído em 1951 para a linha Liverpool – Lagos, comprado em 1974, passando 
a chamar-se MARIANNA VI) e o nosso PRÍNCIPE PERFEITO. Sem utili-
zação comercial para estes navios, o senhor Latsis manteve-os sempre em boas 
condições técnicas, e apreciava passar alguns dias a bordo, de tempos a tempos.

Em 1995, o antigo PRÍNCIPE PERFEITO serviu de alojamento a víti-
mas de outro terramoto na Grécia, em Aegion, até 14 de Outubro de 1995. 
Dois dias depois foi imobilizado em Eleusis pela última vez. Colocado à venda 
em 1998, acabou por ir para a sucata em 2001. Chegou a Alang, Índia, a 8 de 
Junho de 2001 e foi encalhado na praia e desmantelado pela firma Goyal Tra-
ders, dando fim a 40 anos de existência do maior navio de Rogério d’Oliveira. 
O meu amigo californiano Peter Knego, que recentemente me ajudou a evitar 
que o FUNCHAL fosse desmantelado, comprou na altura ao sucateiro indiano 
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parte do recheio do MARIANNA 9, ex-PRÍNCIPE PERFEITO, incluindo 
algum mobiliário, loiça diversa da CNN, e o sino do navio, que preserva na 
sua residência.

Não tendo logrado a ventura da longevidade do paquete FUNCHAL, seu 
contemporâneo, o PRÍNCIPE PERFEITO foi um grande navio em que a per-
feição das suas linhas, características e construção se evidenciaram sempre, no 
decurso dos 14 anos em que tão bem representou a bandeira nacional pelos 
mares, numa homenagem discreta do génio do seu arquitecto naval, Almirante 
Rogério d’Oliveira. Podia e devia ter sido aproveitado para cruzeiros como se fez 
em 1973 com o FUNCHAL, mas tal não sucedeu. Em 1995 tentei convencer o 
então armador do paquete FUNCHAL, Sr. George Potamianos, a comprar o 
MARIANNA 9, parado na Grécia, mas este considerou que era tarde demais, 
a época dos paquetes a turbinas como o PRÍNCIPE PERFEITO chegava ao 
fim. Potamianos assegurou 25 anos de cruzeiros internacionais ao FUNCHAL, 
a partir de 1985 e disse-me, que se tivesse vindo para Portugal uns anos mais 
cedo, teria evitado que o PRÍNCIPE PERFEITO, o SANTA MARIA e o VERA 
CRUZ se tivessem perdido. Veio a tempo de salvar o concorrente do PRÍNCIPE 
PERFEITO, resgatando de Sines, em 1986, o paquete INFANTE DOM HEN-
RIQUE, que reconstruiu com o nome VASCO DA GAMA.

Foi assim a história do belo paquete PRÍNCIPE PERFEITO, o maior 
navio de Rogério d’Oliveira. Em dias de nevoeiro no Tejo, ainda oiço os 

Paquete PRÍNCIPE PERFEITO, na sua versão final, com bandeira grega  
e o nome MARIANNA 9, fotografado em Eleusis, Grécia, por Hans Hoffmann,  

a 23 de Março de 1993. (Fotografia da coleção de Luís Miguel Correia)
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seus apitos distantes, a protestar contra o desprezo com que na actualidade a 
maior parte dos portugueses ignora os seus navios, a falta deles. Coisas de uma 
Desma ritimização triste e sem sentido. Falta de cultura marítima, pela qual 
Rogério d’Oliveira tanto fez.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO  
N/T PRÍNCIPE PERFEITO:

Navio de passageiros a turbinas a vapor, construído de aço, em 1959-1961. 
N.º Lloyd´s: 5285045. N.º oficial: H 476; Indicativo de chamada: CSBL. Porto 
de registo: Lisboa (registado na Capitania do Porto de Lisboa a 23-06-1961, 
livro 18, folha 29). Arqueação bruta: 19 393 toneladas; Arqueação líquida: 
10 608 toneladas. Porte bruto: 8600 toneladas. Deslocamento leve / máximo: 
11 600 / 20 200 toneladas. Capacidade de carga: 4 porões para 10 472 m3 de 
carga geral, incluindo 628 m3 de carga frigorífica. Comprimento ff.: 190,43 m; 
Comprimento pp.: 173,74 m; Boca: 23,96 m; Pontal: 16,07 m; Calado: 7,77 m. 
Máquinas: 2 grupos de turbinas a vapor Pametrada, com 21 000 shp a 120 rpm 
(Máx. 24 270 shp a 128 rpm), 2 hélices de 4 pás. Velocidade: 21 nós. Consumo 
de combustível: 150 Toneladas de IFO / 24 horas. Passageiros: 1000 (200 - 1ª., 
264 em turística A, 536 em turística B) Tripulantes: 319. Custo: £ 5.915.000, o 
equivalente a 513 094 000$00.
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RESUMO
D. Manuel I alcançou o trono por-
tuguês de forma inesperada, numa 
época em que o reino de Portugal já 
estava envolvido num projecto ex-
pansionista de largo âmbito geopolíti-
co. O novo rei abraçou esse projecto e 
logrou concretizá-lo, conferindo, em 
definitivo, uma dimensão mundial à 
intervenção portuguesa. O desenvol-
vimento da presença portuguesa em 
África, o controle do litoral brasileiro 
e do Atlântico Sul, o início da inter-
venção na Ásia marítima, a ambi-
ção de causar a derrocada do bloco 

ABSTRACT
D. Manuel I reached the Portuguese throne 
unexpectedly, at a time when the kingdom of  
Portugal was already involved in an expan
sionist project with a wide geopolitical sco
pe. The new king embraced this project and 
managed to carry it out, definitively giving a 
global dimension to Portuguese intervention. 
The development of  the Portuguese presence 
in Africa, the control of  the Brazilian coast 
and the South Atlantic, the beginning of  in
tervention in maritime Asia, the ambition to 
cause the collapse of  the Islamic bloc and, 
finally, the promotion of  Portuguese succes
ses in Europe reflected the emergence of  a 
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islâmico e, por fim, a promoção dos 
sucessos portugueses na Europa tra-
duziram, pois, a emergência de um 
poder de expressão verdadeiramente 
global, o primeiro desse género na 
História.
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truly global power of  expression, the first of  
its kind in History. 
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Foi no dia 31 de Maio de 1469 que veio ao mundo o último rebento 
gerado pela infanta D. Beatriz e pelo infante D. Fernando, 2.º duque de Viseu 
e irmão do rei D. Afonso V. Na pia baptismal recebeu ele o nome de Manuel, 
cujo significado – Deus connosco – veio a ser interpretado por alguns dos seus 
contemporâneos como um dos factores explicativos das vicissitudes singulares 
e dos êxitos que experimentaria ao longo da existência2. Por aquela época, 
todavia, dificilmente alguém se terá atrevido a vaticinar-lhe um futuro deve-
ras excepcional. Além da fragilidade biológica que então ameaçava a vida de 
qualquer criança, o facto é que aquela apenas ocupava o 4.º lugar no acesso 
à herança do ducado de Viseu e a 6.ª posição na linha de sucessão real3. Caso 
chegasse à idade adulta, a estirpe aristocrática de origem assegurar-lhe-ia o 
usufruto de um estado privilegiado, mas não necessariamente a chefia de uma 
Casa titular ou habilidade para ganhar destaque na cena política portuguesa.

Na biografia de referência que traçou de D. Manuel, o historiador 
João Paulo Oliveira e Costa aludiu repetidas vezes à roda da fortuna que foi 
influenciando o percurso da personagem em causa4. Sendo por demais conhe-
cido o sentido ascendente que foi trilhando, a ponto de o título da principal 
crónica do seu governo o ter classificado como Felicíssimo Rei 5, à primeira vista, 
poder-se-ia conotar estritamente a roda da fortuna como uma alegoria dessa 
dimensão fulgurosa. A verdade é que o significado da roda da fortuna é mais 
abrangente e complexo, remetendo para as oscilações, positivas e negativas, 
que marcam as vivências humanas. 

Nesse sentido, é bem verdade que a sorte foi favorecendo, e muito, 
D. Manuel, mas temperada por perdas e sobressaltos mais ou menos violentos6. 
A sua promoção à dignidade ducal implicou a morte de dois dos seus irmãos 
varões, ainda antes de ele próprio ter vindo ao mundo, bem como o falecimento 

2  Cf. Duarte Galvão, «Prólogo», in Crónica de ElRei D. Afonso Henriques, Lisboa, Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, 1995, p. 3. 

3  Cf. João Paulo Oliveira e Costa, D. Manuel I, 14691521. Um Príncipe do Renascimento, s.l., Círculo 
de Leitores, 2005, pp. 29, 41, 49; Luís Filipe F. R. Thomaz, «L’Idée Impériale Manueline», in 
La Découverte, le Portugal et l’Europe. Actes du Colloque, dir. Jean Aubin, Paris, Fondation Calouste 
Gulbenkian – Centre Culturel Portugais, 1990, p. 85.

4  Cf. João Paulo Oliveira e Costa, op. cit., pp. 49-72.
5  Cf. Damião de Góis, Crónica do Felicíssimo Rei D. Manuel, 4 vols., Coimbra, Universidade de 

Coimbra, 1949-1955
6  Para uma análise mais detalhada do percurso de D. Manuel veja-se João Paulo Oliveira e 

Costa, op. cit.
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dos outros três com quem teve a oportunidade de conviver. O desaparecimento 
do último, o 4.º duque de Viseu, D. Diogo, foi resultado directo de um assassi-
nato consumado pelas mãos de D. João II, em 1484. O medo, se não o terror, 
perpassou D. Manuel quando recebeu e cumpriu a convocatória para se apre-
sentar sem demora diante do rei. E se o sinal então emitido foi de apazigua-
mento, sustentado na sua confirmação em sucessor do irmão, conquanto com 
o transfigurado título de duque de Beja, a tensão voltou a marcar-lhe a exis-
tência após o acidente equestre que vitimou o príncipe herdeiro D. Afonso, em 
1491. Daí em diante, D. João II jamais ocultou a vontade de encaminhar para 
o trono o único filho que lhe restava, o bastardo D. Jorge. Pesassem embora o 
direito legítimo que lhe assistia e os influentes apoios que arrecadou, o facto é 
que D. Manuel sofreu a angústia da incerteza quanto ao destino que o aguar-
dava durante quatro anos a fio, até D. João II morrer e ser revelado o conteúdo 
do respectivo testamento. Finalmente, a 27 de Outubro de 1495 foi aclamado 
como rei de Portugal.

Naquele lapso de tempo que decorreu entre 1469 e 1495, não foi apenas 
a vida de D. Manuel que foi experimentando alterações profundas. Aliás, o seu 
nascimento inscrevera-se num mundo pleno de mudanças, em trânsito acele-
rado da medievalidade para a modernidade, por força de variadas dinâmicas 
históricas que se foram entrecruzando. Uma dessas dinâmicas ganhara raízes 
precisamente em Portugal e dizia respeito à Revolução Geográfica espoletada 
pelo infante D. Henrique e prosseguida, após a sua morte em 1460, sob o 
impulso da Coroa7.

Sendo rara a produção cartográfica quatrocentista que documentou a 
evolução do processo e que subsistiu até à actualidade, resulta curioso assinalar 
que a carta náutica portuguesa mais antiga de que dispomos foi delineada, 
sensivelmente, na época do nascimento do Venturoso. Trata-se de uma carta do 
Oceano Atlântico, desenhada por mão anónima, por volta do ano de 1471. 
Nela estão traçadas as linhas costeiras do Golfo da Biscaia, da Península Ibé-
rica e do continente africano, desde as portas do Mediterrâneo até ao Golfo 
da Guiné8. O reconhecimento geográfico desta superfície correspondia a uma 

7  Sobre as viagens e intervenções portuguesas além-mar, salvo outra indicação, baseamo-nos em 
João Paulo Oliveira e Costa, «Os Primórdios» e «O Império Marítimo», in História da Expansão 
e do Império Português, coord. João Paulo Oliveira e Costa, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2014, 
pp. 62-128.

8  Veja-se Joaquim Alves Gaspar e Antonio Sánchez, «Do Mediterrâneo ao Mundo. Os Alvores 
da Cartografia Ibérica do Renascimento», in 360º Ciência e Descoberta, coord. Henrique Leitão, 
s.l., Fundação Calouste Gulbenkian, 2013, pp. 67-68.
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novidade recente e nem sequer fora ainda completado, como resulta claro da 
análise da dita carta. Os interesses económicos detectados pelos portugueses 
nas áreas adjacentes eram de vulto e prendiam a atenção de D. Afonso V.  
No entanto, ao vislumbrar a orientação da faixa litorânea do Golfo da Guiné, 
o monarca estaria também a alimentar a esperança de que a mesma abrisse 
passagem rápida às velas portuguesas rumo à Ásia. Isso mesmo ficou suben-
tendido através da imposição, em 1470, de um monopólio régio sobre diversos 
produtos originários das paragens orientais.

A realidade acabou por não se compadecer da concretização célere de 
tal objectivo, uma vez que se percebeu que a costa africana inflecte para sul. 
Não obstante, o plano de alcançar a Índia por via marítima foi explicitamente 
assumido em 1474, num plano de discussão teórica9, e depois aplicado e apro-
fundado durante o reinado de D. João II, quase até às últimas consequências.

Outro marco cartográfico representou o avanço do conhecimento levado 
a cabo neste âmbito, a saber, o planisfério de Henricus Martellus Germanus, 
produzido por volta de 1489, com base em fontes portuguesas de informação 
entretanto perdidas. Aí se encontram representados, com realismo e qualidade 
desiguais, os três continentes conhecidos à data: a Ásia praticamente decal-
cada do modelo fantasioso difundido por Ptolomeu, no século II; a Europa 
genericamente bem definida; a costa ocidental africana afinando pelo mesmo 
diapasão, surgindo como saber acrescentado os avanços devidos às expedições 
de Diogo Cão e de Bartolomeu Dias, entre os Cabos de Santa Catarina e 
da Boa Esperança; e a costa oriental africana remetendo o observador para 
outra substancial dose de ficção10. Não obstante, o que importa sublinhar é a 
visibilidade dada à existência de comunicação entre as águas do Atlântico e 
do Índico, tornada símbolo da exequibilidade da estratégia apadrinhada pela 
Coroa portuguesa para impulsionar a chegada de súbditos seus à Índia. 

A vida do jovem D. Manuel e a definição da política expansionista da 
Coroa portuguesa, com o decorrente alargamento dos horizontes geográficos, 
foram, assim, evoluindo em paralelo até confluírem e passarem a estar enreda-
das, de 1495 em diante. Note-se, porém, que a assunção de D. Manuel como 
herdeiro de D. João II não obrigava o primeiro a acolher a estratégia ultra-
marina ou, diga-se de passagem, qualquer outra que tivesse sido idealizada 

9  Cf. Luís Filipe F. R.Thomaz, De Ceuta a Timor, s.l., Difel, 1994, p. 171
10  Veja-se Alfredo Pinheiro Marques, s.v. «Martellus, Henricus», in Dicionário de História dos Desco

brimentos Portugueses, dir. Luís de Albuquerque, coord. Francisco Contente Domingues, vol. II, 
s.l., Caminho, 1994, pp. 702-704.
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pelo segundo. A circunstância de algumas cláusulas do testamento do defunto, 
respeitantes ao bastardo D. Jorge, terem sido desobedecidas constituiu um sinal 
cabal da autonomia que assistia ao novo soberano11. Acresce ter ocorrido uma 
reunião do Conselho Real, em 1496, com o propósito de se discutir o envio de 
uma expedição portuguesa à Índia, e terem sido emitidas, nesse contexto, opi-
niões contrárias a um projecto do género. Segundo o cronista João de Barros, 
os argumentos aduzidos em sentido negativo foram os de que a Índia, «além 
de trazer consigo muitas obrigações por ser estado mui remoto pera poder con-
quistar, e conservar, debilitaria tanto as forças do reino, que ficaria ele sem as 
necessárias pera sua conservação. Quanto mais que, sendo descoberta, podia 
cobrar este reino novos competidores, do qual caso já tinham experiência, no 
que se moveu entre el-rei Dom João e el-rei Dom Fernando de Castela, sobre o 
descobrimento das Antilhas»12.

Posto tudo isto se percebe que a prossecução do plano não se apresentava 
como absolutamente inelutável. D. Manuel I, todavia, abraçou-o com o ardor 
próprio de quem acreditava ter sido eleito por Deus para guiar os Portugue-
ses no cometimento de façanhas extraordinárias e que o estabelecimento de 
contacto marítimo com a Índia, além de proveitoso em termos comerciais, se 
inscreveria numa ordem de acontecimentos que iria culminar na derrota com-
pleta e definitiva do mundo islâmico13.  

A missão naval dirigida por Vasco da Gama (1497-1499) conheceu diver-
sas perturbações, causadas tanto por uma limitada preparação técnica e cultu-
ral para abordar o Índico e as gentes da Índia, como pela suspeição que aflorou 
entre os mercadores muçulmanos e o Samorim de Calecut. O parco sucesso 
comercial obtido na ocasião foi contrabalançado pela concretização da proeza 
exploratória. Já a percepção de D. Manuel I foi nada menos do que de triunfo. 
Daí o acrescentamento da titulatura régia portuguesa com o senhorio da con-
quista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia e a sua pronta 
divulgação junto dos principais centros de poder europeus.

A armada confiada a Pedro Álvares Cabral teve depois, em 1500, como 
principal finalidade o lançamento das bases da presença portuguesa perma-
nente na Índia. Embora sem a linearidade que o rei de Portugal e o capitão-
-mor tinham programado e desejado, esse desígnio foi consumado, trocando-se 
o assentamento em Calecut por um novo em Cochim.

11 Cf. João Paulo Oliveira e Costa, «Os Primórdios», p. 87.
12 Cf. João de Barros, Da Ásia, Lisboa, Livraria Sam Carlos, 1973, I, iv, 1 (citação modernizada).
13 Cf. Luís Filipe F. R. Thomaz, «L’Idée Impériale Manueline», pp. 35-103.
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Ainda antes da entrada nas águas índicas, outra instrução régia tinha 
sido cumprida, relacionada com o reconhecimento do Sudoeste do Atlântico, 
daí tendo resultado o contacto com a terra então nomeada de Vera Cruz e a 
estadia na baía de Porto seguro. A historiografia contemporânea já validou, 
sem margem para grandes dúvidas, a teoria da intencionalidade do desvio da 
armada cabralina, considerando, a par de outros argumentos, a exigência náu-
tica da Carreira da Índia se desviar para aquele quadrante do oceano a fim 
de beneficiar dos ventos e correntes mais favoráveis para a aproximação ao 
Cabo da Boa Esperança. Viagens indocumentadas de exploração do Atlântico, 
realizadas subsequentemente à viagem de Bartolomeu Dias, terão apontado a 
utilidade de tal rota, influenciando, desde logo, as exigências portuguesas nas 
negociações conducentes à formalização do Tratado de Tordesilhas, em 1494. 
Daí que Luís Filipe Thomaz tivesse imputado a D. João II a originalidade da 
concepção «de uma política que se desenrola simultaneamente à escala quase-
-planetária de quatro continentes – Europa e África, com franjas da Ásia que 
se buscava atingir e da América de cuja existência se suspeitava»14. 

Se D. João II orquestrou um projecto de tamanha dimensão geopolítica, 
coube a D. Manuel I transformá-lo em realidade geoestratégica. Nesse sentido, 
a partir daquela época como bem assinalou João Paulo Oliveira e Costa, os 
«Portugueses deixavam de ser apenas os exploradores de uma longa linha da 
costa africana, e passavam a intervir em dois oceanos e quatro continentes, 
feito nunca antes alcançado por outro povo»15. A História da Humanidade já 
conhecera muitos dirigentes ambiciosos, perseguidores de sonhos imperiais e 
construtores de poderes que tinham implicado diferentes formas de domínio 
sobre largos espaços e variadas populações. A novidade radical do processo que 
se esboçou quando se estava a fechar o pano sobre o século XV, e que conti-
nuaria em desenvolvimento durante o resto do reinado do Venturoso, consistiu 
precisamente no alcance global adquirido pelo imperialismo português. Pela 
primeira na História, um governante, no caso vertente a partir da Europa, teve 
a oportunidade de reflectir e tomar decisões cujas consequências afectariam o 
curso das relações internacionais, da guerra e da paz, dos circuitos económicos 
e de milhares de vidas individuais, tanto no seu continente de origem como nos 
restantes. Deste ponto de vista, a nova sede oficial da monarquia portuguesa, o 
Paço da Ribeira, sobranceiro ao Tejo, inserido no complexo do qual também 

14 Cf. Luís Filipe F. R. Thomaz, De Ceuta a Timor, p. 160.
15  Cf. João Paulo Oliveira e Costa, D. Manuel I, 14691521. Um Príncipe do Renascimento, s.l., Cír-

culo de Leitores, 2005, p. 106. 
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faziam parte a Casa e os Armazéns da Índia e a Ribeira das Naus, em uso 
desde 150516, tornou-se num símbolo dessa era emergente ou, nas palavras 
certeiras de Rafael Moreira, «um ícone do poder global»17.

O planisfério anónimo português traçado em 1502, dito de Cantino, uma 
notável obra cartográfica, afigura-se outra marca da Expansão Portuguesa e 
da concomitante Revolução Geográfica18. Através dele se fixou a imagem que, 
àquela data, os Portugueses e, em particular, D. Manuel I tinham do mundo, 
ainda não absolutamente completa nem perfeita, mas a mais realista que 
alguma vez se pudera vislumbrar. Evidência que também resulta clara da aná-
lise do planisfério é a dispersão dos interesses da Coroa portuguesa pela gene-
ralidade do globo terrestre, desde logo patente por via da profusa reprodução 
do estandarte das quinas. Atentemos, pois, nos tais interesses e na forma como 
evoluíram ao longo do resto do reinado em apreço.

A ocidente, figuravam as Antilhas e parte das terras firmes vizinhas, se 
bem que acompanhadas de referências explícitas à sua integração na esfera de 
influência de Castela. A representação da linha divisória acordada em Tordesi-
lhas vincava o exercício da soberania portuguesa sobre a Terra Nova e a faixa 
costeira do Brasil. As araras, emblemáticas da fauna exótica local, e o pau-bra-
sil ilustravam a natureza dos principais negócios levados a cabo na região, os 
quais importavam ao rei de Portugal, mas bastando-lhe beneficiar deles através 
do regime de arrendamento. A colonização da região jamais seria assumida 
como prioritária por D. Manuel I, limitando-se a assegurar que a respectiva 
dependência jurisdicional relativamente à sua autoridade projectava sobre o 
Atlântico Sul a segurança necessária à navegação portuguesa, muito em espe-
cial a da Carreira da Índia. 

À África assistia uma apresentação relativamente central no seio do 
planisfério, naturalmente por determinação geográfica. No entanto, no con-
texto da geoestratégia manuelina, o continente mantinha essa posição por 
inteiro. Fora em direcção à sua área noroeste que, cerca de um século antes, 
se tinham manifestado os primeiros esforços expansionistas portugueses, tendo 
como motivações essenciais o controlo do estreito de Gibraltar e o combate de 

16 Cf. Nuno Senos, O Paço da Ribeira: 15011581, Lisboa, Editorial Notícias, 2002, p. 51.
17 Cf. Rafael Moreira, «Prólogo», in Ibidem, p. 7.
18  Veja-se Francisco Contente Domingues, «La Cartografía Portuguesa en la Transición del 

Siglo XV al XVI: el Planisferio Anónimo de 1502», in Cartografía Medieval Hispánica. Imagen 
de un Mundo en Construcción, coords. Mariano Cuesta Domingo e Alfredo Surroca Carrascosa, 
Madrid, Real Sociedad Geográfica – Real Liga Naval Española, 2009, pp. 259-274; Joaquim 
Alves Gaspar e Antonio Sánchez, op. cit., pp. 73-76.
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pendor cruzado contra as forças muçulmanas. Após um interregno em termos 
de ofensivas, que se estendeu desde a última década de mando de D. Afonso 
V até ao governo de D. João II, D. Manuel I voltou a apostar no alargamento 
do domínio português. Fê-lo apontando mira à fachada atlântica, o que per-
mitiu o estabelecimento em Santa Cruz do Cabo de Gué, Safim, Azamor e 
Mazagão. Na mesma linha se inscreveu a tentativa de instalação de uma for-
tificação e de um núcleo de colonização na zona da Mamora, na foz do rio 
Cebu. Levada a cabo em 1515, a operação saldou-se por um falhanço de enor-
mes proporções devido não tanto à retirada forçada dos portugueses como ao 
registo de mais de 4.000 vítimas mortais. O sofrimento do desaire, conjugado 
com os novos ventos de guerra, insuflados pelos Saadidas, a partir do Sul de 
Marrocos, acabou por remeter, em definitivo, a presença portuguesa para uma 
postura meramente defensiva. 

Nos finais do período manuelino, o cenário também se tornara menos 
auspicioso em Cabo Verde e na zona fronteira da Guiné, mercê da quebra da 
procura de escravos na Península Ibérica e do aumento dos custos de aquisi-
ção. O desequilíbrio entre os mercados de origem e de destino levou inclusive 
D. Manuel I a suspender o tráfico esclavagista, em 1518. A recuperação não 
tardaria, porém, a manifestar-se, condicionada pela demanda de escravos por 
parte das Índia de Castela. Em contrapartida, os resgates de ouro na costa da 
Mina continuaram vultuosos, garantindo à Coroa uma importantíssima fonte 
de financiamento até ir adiantado o reinado de D. João III. Aliás, o planisfério 
de 1502 consagrou tamanha magnitude ao dispensar à fortaleza de S. Jorge da 
Mina um dos três únicos desenhos de espaços humanizados que lá constam.

Na mundividência de D. Manuel I, a valorização de África decorria 
ainda da circunstância de se alojar no seu seio a Etiópia cristã, cuja aliança 
contra o poderio islâmico era buscada por Portugal desde a época do infante 
D. Henrique. O monarca teve de aguardar, quase até ao término dos seus dias, 
para receber a apetecida notícia de que os seus agentes tinham conseguido, por 
fim, localizar o reino e aceder-lhe. No Verão de 1521, D. Manuel I ordenou 
a impressão da Carta das Novas para propalar aquele encontro junto dos seus 
súbditos e galvanizar-lhes o espírito de guerra santa. Fê-lo sem imaginar que 
viria a ser ceifado pela morte a 13 de Dezembro daquele ano e que o sonho da 
Grande Cruzada estiolaria consigo.

Nos alvores de Quinhentos, a leste do Cabo da Boa Esperança abriam-se 
perante os Portugueses espaços que, apesar de não constituírem uma novi-
dade comparável às das terras divisadas a ocidente, eram profundamente mal 
conhecidos, sob quase todos os pontos de vista. Cedo se percebeu que o tão 
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desejado acesso aos cristãos e às especiarias da Índia19, especificamente da 
costa do Malabar, se afigurava problemático. Se, por um lado, ao contrário 
do que se supunha, os primeiros não correspondiam à maioria da população 
nem exerciam o governo, os grandes mercadores muçulmanos e o Samorim 
de Calecut, seu correligionário, não se mostraram disponíveis para aceitarem 
o envolvimento português no tráfico de especiarias. A infiltração comercial 
exigiu, portanto, o estabelecimento de parcerias com os reinos de Cochim e 
Cananor, bem como a instalação de dispositivos militares prontos a intervir em 
defesa dos interesses portugueses e dos seus aliados. Tal era o cenário que já se 
encontrava definido aquando do fabrico do planisfério dito de Cantino. 

Nos tempos seguintes procedeu-se ao robustecimento do aparelho por-
tuguês, tanto na vertente mercantil como na bélica. O vice-rei D. Francisco de 
Almeida (1505-1509) fortificou as bases de Cochim e Cananor e assegurou a 
vital articulação com a costa oriental africana mediante a submissão de Quíloa 
e a instalação de assentamentos na ilha de Moçambique e em Sofala, neces-
sários, respectivamente, ao apoio da Carreira da Índia e à obtenção de ouro 
aplicado no pagamento das cargas de especiarias. As forças navais portuguesas 
empenharam-se em operações ordinárias, de barragem à navegação muçul-
mana nas zonas da costa ocidental indiana e do estreito de Meca, bem como 
noutras extraordinárias, com destaque para a batalha de Diu, em 1509. Nessa 
ocasião, o enfrentamento e a derrota da armada que havia sido ordenada e 
enviada para o Índico pelo sultanato mameluco do Cairo demonstraram, à 
vez, a crescente internacionalização do conflito e a capacidade de resistência 
portuguesa. 

A consolidação do emergente Estado Português da Índia permitiu que 
o governador Afonso de Albuquerque (1509-1515) se focasse na ampliação 
da rede marítimo-mercantil que lhe estava subordinada. O domínio sobre 
Goa, Malaca e Ormuz trouxe apreciáveis vantagens, mas o lugar-tenente de 
D. Manuel I falhou um dos objectivos cimeiros do rei: a conquista de Adém, 
que deveria abrir caminho, sucessivamente, ao domínio do Mar Vermelho, à 
anulação do sultanato mameluco, entidade guardiã dos lugares do Islão, e à 
reconquista de um deles por armas cristãs, ou seja, Jerusalém.

19  Foram esses os objectivos declarados, em 1498, por João Nunes, o primeiro membro da 
armada de Vasco da Gama a pisar terra em Calecut. Cf. «A Relação da Viagem de Vasco 
da Gama», ed. Alexandra Pelúcia e João Paulo Oliveira e Costa, in Obras Pioneiras da Cultura 
Portuguesa, dir. José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais, vol. 4, Primeiros Relatos de Viagens e Desco
brimento, coord. Alexandra Pelúcia, João Paulo Oliveira e Costa e Luís Machado de Abreu, s.l., 
Círculo de Leitores, 2018, p. 330.
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A absoluta centralidade de que se revestia a Cidade Santa no pensa-
mento e na estratégia manuelinos teve expressão, mais uma vez, no planisfé-
rio de 1502, no qual apareceu representada. Essa opção figurativa voltaria a 
repetir-se numa carta náutica atribuída a Jorge Reinel, debuxada por volta de 
1510, e na carta do Mediterrâneo que integra o hoje designado Atlas Miller, 
obra conjunta de Lopo Homem, Pedro e Jorge Reinel e António de Holanda, 
com data de 151920. Dir-se-ia que D. Manuel I se alavancou no resto do mundo 
para ganhar força e balanço para tentar atingir o Mediterrâneo. Malgrado 
todos os seus esforços, uns de foro militar, desencadeados a partir do Índico, 
e outros de foro diplomático, dirigidos para várias cortes europeias, a Grande 
Cruzada nunca teve condições para ganhar expressão real. Como se aludiu 
acima, o encontro da Etiópia cristã ainda reacendeu as esperanças do rei, mas 
a Roda da Fortuna voltou a provar que as desventuras não são depuráveis da 
experiência humana, nem sequer das mais bem-aventuradas.

A Europa manteve-se à margem dos apelos de D. Manuel à guerra santa, 
mas não lhe regateou o reconhecimento face aos diversos sucessos obtidos sob 
a sua égide. À semelhança do que fez em Portugal, onde foi desenvolvendo um 
autêntico programa de propaganda em torno da imagem e do poder régios21, 
D. Manuel I promoveu a exaltação dos sucessos portugueses além-mar e a difu-
são da sua própria fama através do patrocínio da impressão de cartas suas, redi-
gidas em Latim, cujos destinatários eram o papa e outros reis europeus22. Igual 
propósito era servido pela distribuição de presentes exóticos e pela organização 
de embaixadas. Sem dúvida, a mais impactante foi aquela enviada a Roma, 
em 1514, a fim de cumprir a oração de obediência devida ao recém-eleito 
papa Leão X23. D. Manuel I tinha bem a consciência de que impressionar a 
sede da Cúria Pontifícia significava, por arrastamento, deslumbrar o resto da 
cristandade, pelo que não se poupou a esforços. Dois anos passados, a Carta 

20  Veja-se Luís Filipe F. R. Thomaz, «The Atlas Miller and the Ideology of  Manueline Imperial-
ism», in Atlas Miller, Barcelona, M Moleiro Editor, 2006, pp. 217–54.

21  Cf. João Paulo Oliveira e Costa, D. Manuel I, pp. 139-141. Sobre este assunto veja-se também 
Ana Maria Alves, Iconologia do Poder Real no Período Manuelino, Lisboa, Imprensa Nacional- Casa 
da Moeda, 1984 e a recente obra colectiva, Vi o Reino Renovar. Arte no Tempo de D. Manuel I, s.l., 
Museu Nacional de Arte Antiga – Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2021.

22  Cf. Luís Filipe F. R. Thomaz e Jorge Santos Alves, «Da Cruzada ao Quinto Império», in A Memó
ria da Nação, org. Francisco Bethencourt e Diogo Ramada Curto, Lisboa, Livraria Sá da Costa 
Editora, 1991, pp. 91-94. 

23  Cf. João Paulo Oliveira e Costa, op. cit., pp. 164-165; António Alberto Banha de Andrade, 
História de um Fidalgo Quinhentista Português, Tristäo da Cunha, Lisboa, Instituto Histórico Infante 
Dom Henrique, 1974, pp. 119-132.
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Marina Navigatoria, um mapa do mundo delineado por Martin Waldseemüller, 
funcionou bem como espelho do impacto alcançado pelo soberano português 
sobre os seus contemporâneos europeus. Nela o cartógrafo alemão incluiu 
uma ilustração de D. Manuel I, montado num delfim, junto ao Cabo da Boa 
Esperança. O rei empunhava um ceptro e a bandeira das quinas, ostentando 
ainda uma coroa imperial. A legenda associada, e que dispensa tradução ou 
comentários de tão óbvia, regista a expressão: “Cristianissimi Emanuelis Regis 
Portugalie Victoria”24. 

É, pois, caso para concluir, que nascendo e vivendo em Portugal, ape-
nas com algumas estadias pelo meio em Castela e Aragão, D. Manuel viveu 
do mundo e para o mundo. Da América à Ásia, passando por África e pela 
Europa, a sua acção tocou todos os continentes e interferiu nas dinâmicas 
locais, inaugurando a era dos poderes globais que passou a marcar, inexoravel-
mente, a Humanidade até aos nossos dias.

24  Sobre as pretensões manuelinas aos domínio dos mares e a relação com a Carta Marina Navi
gaoria veja-se Luís Filipe F. R. Thomaz, «L’Idée Impériale Manueline», pp. 41-47.
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RESUMO
Durante grande parte do século 
XVI, o Mediterrâneo foi um campo 
de batalha entre cristãos e muçulma-
nos. Após a tomada da ilha de Chi-
pre pelos otomanos, em 1570, aguar-
dava-se a qualquer momento uma 
batalha entre duas grandes frotas de 
navios, maioritariamente galés, para 
decidir o destino de toda a bacia do 
Mediterrâneo.
A pedido do Papa Pio V, reuniu-
-se uma esquadra, denominada de 

ABSTRACT
For much of  the 16th century, the Mediter-
ranean was a battleground between Chris-
tians and Muslims. After the Ottomans took 
over the island of  Cyprus in 1570, wait a 
moment for a battle between two large fleets 
of  ships, mostly galleys, to decide the fate of  
the entire Mediterranean basin.
At the request of  Pope Pius V, a squadron 
was called, called the “Holy League”, 
consisting of  208 galleys and 6 galleasses, 
commanded by the Spanish, Don Juan 
de Austria, son of  Emperor Carlos V, to 
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“Liga Santa”, constituida por 208 
galés e 6 galeaças, comandada pelo 
espanhol, Don Juan de Austria, filho 
do Imperador Carlos V, para en-
frentar as 235 galés otomanas,  do 
almirante  Mehmet Ali Paxá.
A 7 de outubro de 1571 deu-se o 
conflito que ficou conhecido para a 
História como a última e mais cruel 
batalha contra o domínio islâmico 
no Mediterrâneo – “A Batalha de 
Lepanto”.

PALAVRAS-CHAVE:
Mediterrâneo; Liga Santa; Otoma-
nos; Galés; Batalha.

face the 235 Ottoman galleys, of  Admiral 
Mehmet Ali Pasha.
On October 7, 1571, there was the conflict 
that became known to history as the last 
and most cruel battle against Islamic rule 
in the Mediterranean - “The Battle of  
Lepanto”.

KEYWORDS:
Mediterranean; Holy League; Ottomans; 
Galley; Battle.
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1. CONTEXTO HISTÓRICO

No ano que se celebram os 450 anos da Batalha de Lepanto, foi meu 
objetivo lembrar os motivos e as consequências que resultaram do conflito que 
opôs cristãos e muçulmanos numa das mais violentas e sanguinárias batalhas 
navais travadas no sul da Grécia, em Lepanto, em 1571.

Localizada estrategicamente no alinhamento da rota do Levante, a ilha 
de Chipre ocupava um papel extraordinário nos assuntos políticos e militares 
da região do Mar Mediterrâneo, tendo sido também, desde o século XII, utili-
zada como ponto de partida pelas Cruzadas.

Após a tomada de Chipre pela República Veneziana, em 1489, o Impé-
rio Otomano, centrado na vizinha Turquia, deu início a uma série de ataques 
sobre a ilha. Em resposta, os venezianos decidiram fortalecer os seus portos 
principais, bem como a sua capital – Nicósia, no centro da ilha. No que res-
peita à sua esquadra, no entanto, o problema era mais grave, dado que, com 
demasiada frequência, as galés de guerra careciam de reparos. Por outro lado, 
encontravam-se insuficientemente guarnecidas devido às frequentes deserções 
de remadores, deixando a maioria das galés venezianas inoperantes. Nestas 
condições, aquelas investidas turcas foram desastrosas para Veneza.

Salienta-se que a dificuldade em recrutar remadores se vinha agravando 
com o passar dos anos. Entre 1558 e 1570, durante os períodos de desarma-
mento, desertaram para o território otomano cerca de um terço dos remadores 
das galés venezianas. Para combater este fenómeno, as autoridades venezianas 
expulsaram do seu território todos os que se recusavam a servir nas galés como 
remadores, confiscando-lhes ainda os pertences.

Numa tentativa desesperada de resolver este problema da crónica falta de 
remadores, os venezianos recrutaram cristãos, vindos especialmente do territó-
rio otomano, para servirem nas suas galés.1

Não obstante todos os esforços desenvolvidos pelos venezianos no sentido 
de reforçar a operacionalidade da sua frota, não foram capazes de impedir 
a tomada da ilha de Chipre pelas forças navais otomanas, comandadas pelo 
almirante Mehmet Ali Paxá2, em 1570.

1  Clemens Puts, The Battle of  Lepanto (1571) and the Venetian Eastern Adriatic: Impact of  a Global Conflict on 
the Mediterranean Periphery, Athens Greece: Athens Institute for Education and Research, 2012, p. 8. 

2 Comandante das forças navais otomanas na Batalha de Lepanto. Morre no conflito. 
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Como era de prever, a reação contra a ocupação de Chipre não demo-
rou. Veneza, juntamente com outros estados cristãos (o Reino da Espanha, a 
Ordem Soberana e Militar de Malta e os Estados Pontifícios), formaram, a 
pedido do Papa Pio V, uma coligação cristã designada por “Liga Santa”, sob a 
chefia de Espanha. Foi então dada urgência à criação de uma força naval capaz 
de expulsar os otomanos do território ocupado. 

Comandada por Don Juan de Austria, filho bastardo de Carlos V, e cons-
tituída por 208 galés e 6 galeaças, a esquadra cristã preparou-se para enfrentar 
as 235 galés otomanas de Ali Paxá que se encontravam posicionadas ao largo 
de Lepanto, na Grécia.

A batalha estava iminente, tendo acontecido a 7 de outubro de 1571.

2. OS NAVIOS UTILIZADOS NA BATALHA

2.1. Galé
Durante o século XVI, em pleno Renascimento, os navios de remo, apeli-

dados genericamente por galés, descendentes das embarcações da Antiguidade 
Clássica, eram utilizadas pelos Estados como forma de demonstração de poder 
e ostentação de riqueza.

Como navios de guerra, foram utilizados na Batalha de Lepanto, tanto 
pelas poderosas forças Otomanas, como pelos Estados que compunham a Liga 
Santa. Sendo consideradas as plataformas de artilharia ideais em mar aberto e 
com vento, as galés também dominavam quando falhava o vento, ou em águas 
restritas, de manobra difícil, como junto à costa ou em rios e portos. 

Fig. 1 – Galé utlizada na batalha de Lepanto, H Letter.  
National Maritime Museum, Londres.
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A capacidade de autopropulsão, a manobra e o baixo calado eram as 
suas maiores vantagens. Quando o vento caía, os navios de remo podiam colo-
car qualquer veleiro em apuros, mas se o vento voltasse a soprar, a iniciativa 
passava para os veleiros. Um bom comandante de galés deveria retirar ime-
diatamente, pois os navios de remo podiam aproar ao vento e escapar por 
um rumo impossível de seguir por veleiros, ou então remando a ré, o que iria 
permitir fazer fogo sobre o perseguidor com as peças de proa, durante o afas-
tamento. Em alternativa, os navios de remo podiam tentar fugir procurando 
águas pouco profundas, para onde os veleiros não os pudessem perseguir.3

Em águas hostis, disputadas por navios de remo inimigos, um bom 
comandante deveria ter particulares cautelas quando fundeado. A vigia 
devia ser redobrada, a artilharia deveria estar calhada e todo o navio 
pronto para combater e largar num curto espaço de tempo. O navio 
acabou por ser neutralizado por um ataque à abordagem, tudo indica 
que sim, o recurso derradeiro do combate naval no século XVI e que 
os navios de remo também utilizavam contra navios de alto-bordo em 
calmaria. Escalar um navio alto, defendido, a partir de uma plataforma 
rasa e em balanço era uma manobra muito arriscada e que exigia 
grande coragem da parte dos grupos de assalto. A própria aproximação 
era toda ela um arrojo, porque embora os navios atacantes procurassem 
a aproximação pelos quadrantes menos artilhados, os inevitáveis aci-
dentes de manobra sempre colocavam algumas unidades nos campos 
de tiro fortes.4

Nesta época existiam dois tipos de galés, as alla sensile, com dois ou três 
níveis de remos ao longo do costado, designadas birremes ou trirremes, e as al 
scaloccio, com um só nível de remos. A cada banco correspondia um só remo, 
de grandes dimensões, manobrado por até sete homens.5

A peça de artilharia era instalada a vante entre as duas bancadas de 
remadores, alinhada longitudinalmente com o eixo do navio para não com-
prometer a estabilidade. Eventualmente poderia ser complementada com um 
número variável de peças ligeiras colocadas no través e na popa.

3  José V. Pissarra, «Navios de Remo», Francisco Contente Domingues (dir), Navios, Marinheiros e 
Arte de Navegar – 1500-1668, Lisboa: Academia de Marinha, 2012, p.86.

4 Idem, ibidem, p. 87. 
5 Idem, ibidem, p. 97.
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2.2. Galeaças
Bem maiores que as galés, as galeaças tinham a estrutura e as obras mor-

tas reforçadas para poderem receber artilharia de grande calibre. Trata-se de 
uma tipologia quinhentista, em que os primeiros exemplares foram construí-
dos em Veneza e empregues pela primeira vez, e com sucesso, na Batalha de 
Lepanto, pela esquadra da Liga Santa.

Ao contrário das galés, as galeaças dispunham de um convés, tendo muito 
mais espaço para instalar peças de artilharia. Os remadores tinham maior pro-
teção, e o poder de fogo era muito maior, mas as galeaças eram mais lentas e 
menos manobráveis que as galés tradicionais. Também suportavam melhor a 
navegação em mar aberto.

Uma galeaça tinha cerca de 60 metros de comprimento, 9 de boca e 3,5 
de calado, podendo carregar 20 peças de artilharia. Levavam até 32 remos por 
bordo, os quais chegavam a medir 15 metros de comprimento, exigindo sete 
ou oito homens cada.

Ao contrário das galés, as galeaças tinham proa redonda, como as naus, 
e normalmente três mastros.6

Eram mais lentas e menos manobráveis que as galés tradicionais, tendo 
sido construídas em muito menor número, apesar da sua importância militar.

3. O DIA DA BATALHA

Na madrugada de 7 de outubro de 1571, em Lepanto, deu-se início à 
amarga e sanguinária batalha entre a Liga Santa e o Império Otomano.

No centro da frota cristã encontrava-se a galé La Real, de Don Juan de 
Austria, acompanhada por 61 galés e duas galeaças. O flanco esquerdo, com-
posto pelos venezianos, era comandado pelo experiente Agostino Barbarigo, 
com 53 galés e duas galeaças. O genovês Gian Andrea Doria comandava a 
frota genovesa na ala direita, composta também por 53 galés e duas galeaças, 
transportando a bordo uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Don Juan 
de Austria ainda manteve, a uma curta distância atrás da linha de batalha prin-
cipal, os Cavaleiros de Malta. Por último, mas não menos importante, seguiam 
as galés de reserva sob o comando de Don Álvaro de Bazán.7

6  Angus Konstam, «Galley types», in The Renaissance War Galley 1470-1590, Oxford U.K.: Osprey 
Publishing, 2002, pp. 18-19.

7 Clemens Puts, in The Battle of  Lepanto (1571) and the Venetian Eastern Adriatic: Impact of  a Global Conflict 
on the Mediterranean Periphery, Athens Greece: Athens Institute for Education and Research, 2012, p. 24.
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De frente para a Liga Santa, a imponente frota turca permanecia desafia-
dora. No centro, a bordo da La Sultana estava o terror dos cristãos, o almirante 
Ali Paxá, com 87 galés. À sua direita, com 60 galés, estava Mehmet Sulik, 
conhecido como “Sirocco”, rei de Alexandria, e à sua esquerda estava Uluch 
Ali, rei de Argel, com 61 galés. Na rectaguarda posicionava-se Amurat Dragut 
Rais, com a reserva da força.8

Era Don Juan contra Ali Paxá, Barbarigo contra Sirocco, e Andrea Doria 
contra Uluch Ali.

Em batalhas navais com navios a remos, o posicionamento era muito 
importante para a eficácia dos disparos bem como para o abalroamento final 
pelo través do inimigo, pelo que ambas as forças navegavam com vista a posi-
cionarem-se de forma vantajosa, tendo em conta o vento.

Os navios muçulmanos estavam ordenados em forma de Crescente Islâ-
mico, ao longo de três milhas de comprimento. Os navios cristãos estavam 
dispostos formando a Santa Cruz de Nosso Senhor. Nesse dia histórico, era a 
Cruz de Cristo contra o Crescente do Islão.

Em pleno combate, quando a Liga Santa estava com dificuldade em sus-
ter o adversário, estando mesmo em desvantagem do vento, este foi rondando 
até cerca de 180 graus, passando agora os Otomanos a estar em desvantagem, 
o que provocou a desordem na esquadra de Ali Paxá.

8 Idem, ibidem, p. 25.

Fig. 2 - A Batalha de Lepanto, H Letter. National Maritime Museum, Londres.
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A batalha, que durou cerca de quatro horas, resultou na vitória da esqua-
dra da Liga Santa, tendo sido logo de seguida libertados da escravidão cerca de 
15 mil cristãos que remavam a bordo das galés muçulmanas.

Enquanto as perdas humanas da Liga Santa não ultrapassaram os oito 
mil mortos, os muçulmanos tiveram cerca de 20 mil, e um número incalculável 
de feridos.9

CONCLUSÃO

Devidamente chamada por muitos «A Batalha que Salvou o Ocidente 
Cristão», Lepanto assinalou o fim da hegemonia marítima islâmica e, con-
sequentemente, pôs fim ao período de terror e de expansão para ocidente do 
Império Otomano.

O mais significativo foi que a Batalha de Lepanto, ganha pelo poder do 
“Rosário”, foi uma lição, para uma cristandade desanimada, que acreditava 
que o Islão era invencível.

Um mês depois da batalha, a 11 de novembro de 1571, o Secretário 
de Estado de Veneza, João Luís de Alzamora, escreveu a Don Juan de Aus-
tria:”Não há nenhum homem na corte que não perceba nela a mão do Senhor, e a todos nos 
parece um sonho, isto é: nunca se viu nem ouviu uma batalha assim.”

Também, o historiador veneziano Paolo Paruta resumiu o sentimento 
do povo de Veneza que: “viu esta vitória como o desaparecimento repentino duma nuvem 
negra que o ensombrara durante dois séculos, quando pensava que tinha os dias contados.”

A batalha, que foi considerada como o maior combate naval desde a 
«Batalha de Actium»10, em 31 a.C., foi a última e mais cruel batalha contra o 
domínio otomano no Mar Mediterrâneo.11.

Lepanto foi, sem dúvida, um marco relevante na política externa dos 
povos que rodeiam o Mediterrâneo.

Os principais Estados da Europa modificaram para sempre a sua estratégia 
de combate marítimo. Os navios a remos que chocavam com os dos inimigos foram 
substituídos por navios à vela que usavam a pólvora e tinham peças de artilharia.

9  «Lepanto», in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Vol. 14, Lisboa: Editorial Enciclopédia, 
1935, p. 957.

10  Teve lugar a 2 de setembro de 31 a.C., perto da Grécia, durante a Guerra Civil Romana, 
entre Marco António e Octaviano. O resultado foi uma vitória decisiva de Octaviano sobre o 
poderio crescente. Esta data marca o fim da República e o início do Império Romano.

11  Angus Konstam, «Introduction», in Lepanto 1571: The greatest naval battle of  the Renaissance, London: 
Osprey Publishing, 2003, pp. 5-15.
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RESUMO
A aptidão para a gestão da infor-
mação garante às Organizações a 
competência básica que lhes permite 
desenvolver outras capacidades, con-
tribuindo eficazmente para adquirir 
vantagem competitiva e atingir a 
excelência operacional. Por seu tur-
no, os modelos de maturidade são 
ferramentas de apoio à tomada de 
decisão, proporcionando conhecer a 
condição atual (as-is), que garantem 
as orientações adequadas no sen-
tido de alcançar o estado desejado 

ABSTRACT
The ability to manage information provides 
organisations the basic competence that allo-
ws them to develop other capabilities, contri-
buting effectively to acquire competitive ad-
vantage and achieve operational excellence. 
On the other hand, maturity models are tools 
to support decision making, providing an 
assessment of  the current situation (as-is), 
which ensures the appropriate guidelines to 
reach the desired state (to-be), and which al-
lows a comparative analysis between organi-
sations (benchmarking), so they are of  vital 
importance for management success. In this 
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(to-be), e que permitem efetuar uma 
análise comparativa entre Organi-
zações (benchmarking), pelo que são 
de vital importância para o sucesso 
da gestão. Neste âmbito, as Orga-
nizações de Defesa têm-se mantido 
na vanguarda da utilização dos mo-
delos de maturidade, gerando e ab-
sorvendo contributos numa relação 
de simbiose com a Sociedade Civil. 
Preservando este desígnio, este estu-
do visa identificar e analisar os mo-
delos mais relevantes presentemente 
empregues pelas Organizações para 
avaliar a maturidade na gestão da 
informação, com o intuito de gerar 
contributos que possam melhorar o 
NATO IM CMM (NATO Information 
Management Capability Maturity Model). 

PALAVRAS-CHAVE:
Modelo de Maturidade, Avaliação 
da Maturidade, Gestão de Dados, 
Gestão de Informação, NATO

context, Defence Organisations have been 
at the forefront of  the use of  maturity mo-
dels, generating and absorbing contributions 
in a symbiotic relationship with the Civil 
Society. This study aims at identifying and 
analysing the most relevant models currently 
used by organisations to assess maturity in 
information management, with the purpose 
of  generating contributions that can improve 
the NATO IM CMM (NATO Information 
Management Capability Maturity Model). 

KEYWORDS
Maturity Model, Maturity Assessment, 
Data Management, Information Manage-
ment, NATO
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1. ENQUADRAMENTO

A aptidão para a gestão da informação fornece às Organizações a com-
petência basilar que lhes permite desenvolver outras capacidades, como sejam 
a gestão do desempenho, gestão de clientes, gestão de fornecedores ou a gestão 
de processos, contribuindo eficazmente para adquirir vantagem competitiva e 
atingir a excelência dos negócios (Mithas et al., 2011; TOGAF, 2018). 

O nível de excelência numa Organização é alcançado na direta propor-
ção com que são atingidos os patamares de desempenho mais elevados nas 
suas diferentes componentes ou setores, sendo que os modelos de maturidade 
permitem sistematizar todas as áreas e processos existentes, definindo critérios 
precisos e aconselhando as melhores práticas para alcançar o nível desejado, 
num processo de melhoria contínua (Kosieradzka, 2017).

O grande volume de dados que surge a elevada velocidade e sobre enorme 
variedade de áreas encontra-se hoje amplamente difundido na literatura, estando 
intimamente relacionado com a crescente tecnologia e desenvolvimento dos sis-
temas de informação (Hausladen & Schosser, 2020). Ackoff (1989), que prima-
riamente descreveu a pirâmide do conhecimento, considera que a informação 
decorre da análise e processamento dos dados com o objetivo de aumentar a sua 
utilidade, sendo um elemento determinante na eficiência da gestão das Organiza-
ções. Paralelamente, a gestão depara-se com um ambiente repleto de imprevistos e 
em constante mudança, com necessidade de conseguir encontrar as soluções mais 
adequadas face aos desafios ambientais, sociais, económicos e tecnológicos (Pina 
e Cunha, 2002; Schumacher et al., 2016). Neste contexto, existe a necessidade de 
identificar e implementar um método quantitativo e qualitativo de avaliação, que 
auxilie a tomada de decisão, por forma a garantir a boa gestão, a continuidade, a 
acreditação, o prestígio e o crescimento das Organizações ao longo do tempo.

Diversos estudos têm revelado a existência de centenas de modelos que 
permitem avaliar a maturidade nas mais diversas áreas, como sejam a capaci-
dade dos serviços de tecnologias de informação, gestão da inovação, gestão de 
programas, gestão do conhecimento, governança digital, entre muitas outras 
(Becker et al., 2009; de Bruin et al., 2005; Pöppelbuß & Röglinger, 2011). Esta 
proliferação de modelos encontra-se associada à  introdução do conceito de 
medição de maturidade, com o Capability Maturity Model (CMM) desenvol-
vido pelo Software Engineering Institute (SEI), no final dos anos 80 do século 
XX (de Bruin et al., 2005; Mettler, 2009). 
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O CMM surge a partir da necessidade demonstrada pela Força Aérea dos 
Estados Unidos em avaliar a qualidade e a capacidade das empresas contratadas 
na área de software. Nesse sentido, sob a égide do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, em 1987, o Software Engineering Institute (SEI) da Carnegie Mel-
lon University, Pensilvânia, inicia o desenvolvimento do CMM, tendo em 1991 
sido apresentada a primeira versão – CMM 1.0. Posteriormente, diversos CMM 
foram lançados sem que fosse tida em consideração a sua compatibilidade. Com 
o intuito de ultrapassar a incompatibilidade entre diferentes modelos e permi-
tir a sua aplicação simultânea, surge no ano de 2000 o Capability Maturity Model 
Integration (CMMI) integrando as áreas de engenharia de software, engenharia de 
sistemas, aquisição de sistemas e software, e serviços de entrega  (Caralli et al., 
2012; Poeppelbuss et al., 2011). Para além da compatibilidade com as versões 
CMM anteriores, o CMMI também garante a compatibilidade com a ISO/IEC 
15504 (lançada em 1993), igualmente conhecida como Software Process Improvement 
and Capability dEtermination (SPICE) (A SOA Maturity Model for the Financial Services 
Industry, 2009; Caralli et al., 2012; Proença & Borbinha, 2018a). Prosseguindo 
o desenvolvimento nesta matéria, em 2002 surge a versão 1.1 do CMMI, em 
2007 a versão 1.2, a versão 1.3 é lançada em 2010, e em 2018 é disponibilizada 
a versão 2.0 do CMMI (History of  CMMI, 2018; Proença & Borbinha, 2018b). 

Tendo por base o CMM/CMMI e o Method for an Integrated Knowledge 
Environment (MIKE2.0), surge em 2012 o NATO Information Management Capa-
bility Maturity Model (IM CMM), com o intuito de ser um método objetivo 
para medir a conformidade das estruturas Civis e Militares da NATO com 
a Política de Gestão de Informação e com a Diretiva Primária para a Gestão 
de Informação, proporcionar uma visão consistente do estado da gestão da 
informação, e identificar áreas de excelência e melhores práticas em gestão da 
informação com vista à sua partilha e disponibilização a outras estruturas da 
NATO (NIMA, 2018). De referir que o MIKE 2.0 é uma metodologia em open 
source, divulgada em 2006 pela consultora BearingPoint (BearingPoint, 2020). Os 
principais acontecimentos relacionados com a origem do NATO IM CMM 
encontram-se representados na cronologia evidenciada na figura 1.

A investigação, levada a cabo através de uma revisão sistemática da lite-
ratura e de um estudo comparativo, visa responder à seguinte questão: 

– Poderão os modelos de maturidade utilizados nas Organizações da 
Sociedade Civil contribuir para melhorar o modelo de maturidade advogado 
pela NATO? 

Nesse sentido foram traçados os seguintes três objetivos: (1) Identificar 
e sistematizar o conhecimento, melhores práticas, pontos fortes e aspetos a 
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melhorar sobre os principais modelos de maturidade utilizados para avaliar a 
capacidade das Organizações na gestão da informação; (2) Realizar uma aná-
lise comparativa entre os principais modelos de maturidade; (3) Gerar even-
tuais contributos para melhorar o NATO IM CMM.

O presente artigo encontra-se organizado em seis capítulos, onde no 
primeiro é efetuada a introdução e enquadramento do tema em estudo. O 
segundo capítulo é dedicado a uma breve explanação do processo de investi-
gação e o terceiro capítulo evidencia os resultados daí decorrentes. No quarto 
capítulo é apresentada a discussão e reflexão, com particular enfoque no 
NATO IM CMM. Resultante desta reflexão são produzidas as recomendações 
de melhoria, explicitadas no quinto capítulo. O sexto capítulo encerra o artigo, 
através das conclusões e considerações finais.

2. PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO

No campo dos métodos qualitativos de investigação, Glaser e Strauss (1967)  
patenteiam o “método comparativo constante”, abordagem que serve de referên-
cia a um elevado número de estudos, nos mais diferentes domínios, há mais de 
meio século (Bandiera, 2006; Bokrantz et al., 2020; Bourgeois, 1979; Connaway 
& Powell, 2010; Damian et al., 2018; Jacobson, 1971; Kubal, 2016; Lobao, 1994; 
Perrin-Malterre, 2015; Pollifroni, 2012; Sarkar, 2021; Schuster et al., 1985). De 
acordo com esta abordagem, os dados de um determinado elemento ou enti-
dade são comparados com todos os demais no sentido de identificar semelhanças 
e diferenças, sendo posteriormente criadas categorias e investigadas as relações 
entre estas categorias. Segundo Given (2008), os estudos comparativos não só 

Figura 1 – Cronologia dos principais marcos que antecedem o NATO IM CMM
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revelam as semelhanças e diferenças, como também podem evidenciar aspetos 
que seriam virtualmente impossíveis de detetar por outra forma.

Não obstante as virtudes indicadas, algumas das limitações básicas e fun-
damentais dos estudos comparativos encontram-se associadas à seleção dos pró-
prios elementos a serem usados no estudo (Azarian, 2011; Ebbinghaus, 2005). 

No sentido de colmatar esta limitação e assegurar o nível de consistência e 
confiança necessário para o estudo comparativo subsequente, recorreu-se a uma 
revisão sistemática da literatura, pois é um processo que utiliza métodos explí-
citos e sistemáticos, antecipadamente documentados num protocolo de revisão, 
tentando reunir todas as evidências empíricas respeitantes aos critérios pré-defi-
nidos por forma a prevenir enviesamentos, assegurar um melhor fundamento na 
demanda da resposta às questões de investigação e fornecer uma base sólida para 
estudos futuros (Higgins et al., 2020; Kitchenham & Charters, 2007). 

A revisão sistemática da literatura baseou-se nas linhas orientadoras propos-
tas por Brereton et al. (2006), Kitchenham e Brereton (2013), e Kitchenham e 
Charters (2007), sendo constituída por três fases, conforme se ilustra na figura 2: 
Fase 1 – Planeamento da revisão: após identificada a necessidade, tem lugar o 
desenvolvimento do protocolo, onde é descrito todo o processo a desenvolver 
para concretizar a revisão, desde a apresentação das questões de investigação, 
a identificação das fontes de pesquisa, quais os termos a adotar na pesquisa 
automática, como será conduzido o processo de seleção, quais os critérios de 
seleção (inclui os critérios de inclusão e exclusão), quais os critérios de avalia-
ção da qualidade dos estudos primários e, por fim, o protocolo indica como 
será efetuada a recolha e síntese dos dados. Ainda na fase de planeamento é 

Figura 2 – Fases da revisão sistemática da literatura

Fase1 - Planeamento da revisão

Identificar a necessidade 
de revisão
Desenvolver o protocolo 
de revisão
Validar o protocolo de 
revisão

Fase 2 - Execução da revisão

Executar a estratégia de 
pesquisa
Selecionar os estudos
Avaliar a qualidade dos 
estudos
Recolher e sintetizar os 
dados

Fase 3 - Apresentação dos 
resultados 

Responder às questões de 
investigação
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contemplada a validação do protocolo de revisão; Fase 2 – Execução da revi-
são: é implementada a estratégia de pesquisa prevista no protocolo, sendo sele-
cionados os estudos relevantes através da aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão previamente definidos. Seguidamente é avaliada a qualidade dos estu-
dos por forma a refinar o processo de seleção e, por último, é efetuada a recolha 
e síntese dos dados; Fase 3 – Apresentação dos resultados: fase que consiste em 
escrever e validar o relatório da revisão, procurando dar resposta às questões 
de investigação. Não obstante as fases e respetivas tarefas serem apresentadas 
de uma forma linear, a sua consecução, em determinados momentos, acontece 
em paralelo ou em retrocesso, existindo interação entre elas.

3. RESULTADOS

No processo de investigação científica, conforme referido, foram utilizados 
métodos complementares, considerados adequados ao propósito do estudo, onde 
o outcome do primeiro fornece uma base sustentável para o seguinte. Assim, numa 
primeira instância foi efetuada uma revisão sistemática da literatura seguindo-se 
um estudo comparativo alicerçado pelo método de investigação anterior.

3.1. Revisão Sistemática da Literatura
A estratégia de pesquisa foi desenvolvida para recuperar, a partir das 

fontes de pesquisa selecionadas e validadas, o mais elevado número de docu-
mentos potencialmente relevantes. Para tal foi desenhada a seguinte expressão 
de pesquisa: (“capability maturity model” OR “capability model” OR “matu-
rity model”) AND (data OR information OR knowledge OR records) AND 
(management OR assessment OR governance). A pesquisa incidiu nos termos 
do título, ou do resumo, ou nas palavras-chave, tendo sido limitadas ao período 
de publicação compreendido entre 2012 e 2020 inclusive.

A figura 3 apresenta esquematicamente a fase de execução da revisão sis-
temática da literatura, assinalando o número de documentos inicialmente identi-
ficados e o número de modelos de maturidade conseguidos no final do processo. 
São ainda apresentados os sucessivos patamares, onde se distinguem as fontes de 
pesquisa, bem como os estágios de análise e de tomada de decisão que conduzi-
ram à rejeição de diversos documentos e incorporação de outros, até ser conse-
guida a seleção dos modelos de maturidade sujeitos à recolha e síntese dos dados.

Assim, dos 1.438 documentos identificados através das pesquisas auto-
mática e manual, 324 encontravam-se duplicados pelo que foram retira-
dos do estudo. Os remanescentes 1.114 documentos ficaram sujeitos a um 
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procedimento de triagem onde, 
após ter sido efetuada a leitura do 
título, do resumo e das palavras 
chave, foram aplicandos os critérios 
de inclusão e de rejeição. 

Resultante desta primeira tria-
gem, foram identificados 68 docu-
mentos potencialmente relevantes. 
Seguidamente procedeu-se à leitura 
da introdução, da metodologia e das 
conclusões. Nos casos em que a lei-
tura destas partes não foi suficiente 
para formular um juízo, efetuou-se 
a leitura completa do documento. 
Os estudos secundários que visavam 
uma análise critica sobre os modelos 
de maturidade foram também des-
cartados neste estágio. Assim, neste 
patamar, foram rejeitados 56 docu-
mentos e identificados 10 modelos 
de maturidade.

Através das pesquisas em 
“bola de neve” foram incorporados 
mais dois modelos, perfazendo um 
total de 12 que foram sujeitos aos 
23 critérios de qualidade. Resul-
tante da aplicação destes critérios, 
foram identificados os seguintes 8 
modelos de maturidade que inte-
graram o estudo:

–  NATO Information Mana-
gement Capability Maturity 
Model (NATO IM CMM); 

–  Master Data Management Maturity Model (MD3M);
–  Data Management Maturity Model (DMM Model); 
–  Circumplex Hierarchical Representation of  Organisation Maturity 

Assessment (CHROMA); 
–  E-ARK Information Governance Maturity Model (A2MIGO); 

Figura 3 – Fluxograma do processo de seleção 
[adaptado de Moher et al. (2009)]
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–  COBIT Performance Management (CPM); 
–  Digital Asset Management Maturity Model (DAM-MM);
–  FAIR Data Maturity Model (FAIR DMM).

Na última fase da revisão sistemática da literatura foram apresentadas as 
respostas2 às questões derivadas, formuladas aquando da definição do proto-
colo de revisão:

–  QD1  – Quais os melhores modelos de maturidade disponíveis para 
avaliar a capacidade das Organizações na gestão da informação?
–  RQD1 – Identificados os seguintes 8 modelos de maturi-

dade: NATO IM CMM, MD3M, DMM Model, CHROMA, 
A2MIGO, CPM, DAM-MM e FAIR DMM.

–  QD2 –  Quais as áreas, domínios ou setores cobertos por estes modelos 
de maturidade?

–  RQD2 – Constatado que pelo conjunto dos 8 modelos são 
cobertos 41 domínios afetos à governança e gestão dos dados e 
da informação.

–  QD3 –  Quais os pontos fortes e aspetos a melhorar já identificados 
nesses modelos de maturidade?

–  RQD3 – Na globalidade, foram identificados 14 aspetos positi-
vos e 15 aspetos a melhorar.

–  QD4 –  Quais as soluções para ultrapassar os aspetos a melhorar que já 
foram identificadas? 

–  RQD4 – Foram identificadas 6 soluções.
–  QD5 – As soluções identificadas foram colocadas em prática?

–  RQD5 – Constatado que as soluções identificadas foram de 
alguma forma colocadas em prática.

3.2. Estudo Comparativo
Tendo presente que para efetuar uma comparação tem que existir um 

padrão comum entre os elementos em análise, a comparação dos domínios 
constitui o maior desafio para esta tarefa. Assim, tendo em consideração os 
conceitos expostos por Caralli et al. (2012) será utilizado o termo “domínio” 
para designar as áreas de desempenho, áreas de foco, categorias, ou dimensões, 
aludidas pelos diferentes modelos de maturidade.

2  As respostas às questões derivadas podem ser consultadas no documento original, apresentando-se 
aqui uma versão sumária.
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Conforme apresentado na tabela 3, no conjunto dos 8 modelos de matu-
ridade selecionados são assinalados 41 domínios, sendo que a sua abrangência 
difere de modelo para modelo, bem como, na maioria dos casos, os domínios 
são constituídos por diversos atributos.

Tendo em consideração o ilustrado por diferentes autores (DAMA 
International, 2017; Defize, 2020; Jennings, 2007; Steenbeek, 2019) foi 
desenvolvida a representação gráfica apresentada na figura 4, onde se pro-
cura explanar a disposição dos diferentes domínios inerentes aos modelos de 
maturidade em estudo. Em termos conceptuais, considera-se que as pessoas e 
os processos são a base das Organizações, pelo que são transversais a todas as 
atividades. Nas laterais, como elementos de apoio, encontram-se a segurança 
(que inclui a avaliação e a gestão de risco) e a tecnologia. A governança ofe-
rece cobertura a toda a Organização, produzindo as orientações e a tomada 
de decisão com base nas políticas e observações efetuadas. No interior, como 

Tabela 3 – Domínios dos modelos de maturidade

NATO IM CMM MD3M DMM Model CHROMA

Domínios

1. Framework
2. Plans
3. Measures
4. Education
5. Management
6. Coherence
7. Organisation
8. Processes
9. Technology

1. Data Model
2. Data Quality
3.  Usage and 

Ownership
4.  Data 

Protection
5. Maintenance

1.  Data 
Management 
Strategy

2. Data 
Governance
3. Data Quality
4. Data 
Operations
5.  Platform and 

Architecture
6.  Supporting 

Processes

1. Data 
Availability
2. Data Quality
3.  Data Analysis 

and Insight
4.  Information 

Use
5.  Decision-

Making

A2MIGO CPM DAM-DMM FAIR DMM

Domínios
1. Management
2. Processes
3. Infrastructure

1.  Evaluate, 
Direct and 
Monitor 

2.  Align, Plan and 
Organise 

3.  Build, Acquire 
and Implement 

4.  Deliver, Service 
and Support

5.  Monitor, 
Evaluate and 
Assess

1. People
2. Information
3. Systems
4. Processes

1. Findable
2. Accessible
3. Interoperable
4. Reusable
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centro nevrálgico, encontra-se a gestão de dados e a gestão da informação, 
assentes na arquitetura organizacional. 

Não existindo correspondência direta entre os termos aqui utilizados e 
os adotados pelos diferentes modelos de maturidade, foi efetuado um estudo 
de pormenor, analisando os atributos e, em grande parte dos casos, os questio-
nários de avaliação por forma a verificar o contexto em que são empregues os 
termos constantes dos domínios. 

Assim, os domínios com maior cobertura são Metadata e Security, comuns a 
seis dos 8 modelos; seguem-se Data quality, Processes, Information use, Infrastructure, 
Storage and operations e Data and information life cycle management, presentes em 5 
modelos de maturidade; os domínios Policy, Data management strategy, Doctrine and 
standards, People e Data warehousing and business intelligence repetem-se em 4 mode-
los; Data governance, Information governance, Plans, Master data, Document and contente 
management, Communications e Data architecture são domínios comuns a 3 modelos; 

Figura 4 – Metamodelo para representação gráfica dos domínios [adaptado de DAMA 
International (2017), Defize (2020), Jennings (2007) e Steenbeek (2019)]
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Awereness, Stewardship, Information quality, Information architecture, Data integration and 
interoperability e Technology architecture são domínios correspondentes em 2 mode-
los; e, por último, o domínio Information assurance encontra-se presente apenas 
num modelo de maturidade. Os domínios Transactional data e Reference data, não 
obstante serem referidos pelo DAMA-DMBOK, não são cobertos por nenhum 
dos modelos em estudo.

Verifica-se que todos os modelos de maturidade têm um método de ava-
liação associado (tabela 4). Na maioria dos casos – NATO IM CMM, MD3M, 
CHROMA, A2MIGO e DAM-MM – a avaliação é suportada pela aplicação 

Tabela 4 – Métodos de avaliação dos modelos de maturidade

Método de Avaliação

NATO IM 
CMM

Questionário com 100 perguntas principais e 2700 perguntas qualificadoras. 
Complementarmente existe uma folha de cálculo que apresenta automatica-
mente o resultado da avaliação e exibe gráficos representativos, entre outra 
docu mentação de suporte.

MD3M

Questionário composto por 2 conjuntos de questões: o primeiro relaciona-
do com os fatores influentes (4 perguntas) e o segundo com as capacidades 
(65 perguntas). É um questionário dinâmico, onde em função dos fatores 
influentes algumas perguntas poderão ser desativadas.

DMM 
Model

Descrição das práticas associadas a cada área de processo. Para informação 
pormenorizada sobre a abrangência, como adaptar a avaliação e aplicar do 
modelo, é sugerida a realização de formação específica.

CHROMA

Dividido em duas etapas: a primeira composta por entrevistas semiestruturadas 
de 24 a 46 perguntas (de um total de 60 perguntas em função do entrevistado 
e da Organização), seguindo-se um questionário de 25 perguntas em ambiente 
web; a segunda etapa envolve a ação de um especialista na apreciação e valora-
ção dos elementos recolhidos e subsequente atribuição do nível de maturidade.

A2MIGO
Questionário composto por 75 perguntas, subdivididas em três secções respei-
tantes a cada uma das dimensões, e um conjunto geral, comum às três dimen-
sões, para aferição do nível 4 e 5. 

CPM
Dentro de cada objetivo de governança e gestão (processo) existem práticas 
que por sua vez são compostas por atividades, que uma vez implementadas 
contribuem para atingir um determinado nível.

DAM-MM
Questionário a ser criado tendo em consideração as necessidades próprias e 
das partes interessadas. Também é disponibilizado um questionário on-line 
composto por 15 perguntas para apoiar a autoavaliação.

FAIR DMM
Um total de 41 indicadores que, em função da sua implementação, revelam 
o nível de maturidade. Complementarmente é disponibilizada uma folha de 
cálculo que apresenta a maturidade por indicador e por área FAIR.
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de questionários. Nos modelos MD3M e CHROMA os questionários são dinâ-
micos, sendo o número de perguntas ajustado de acordo com a dimensão da 
Organização ou função/ cargo do elemento respondente. No caso do DAM-
-MM o questionário deverá ainda ser desenvolvido, tendo em consideração 
as necessidades das partes interessadas. Os métodos de avaliação do DMM 
Model e do CPM são orientados pelas práticas e atividades respeitantes a cada 
nível. No modelo FAIR DMM a avaliação é efetuada em função da imple-
mentação e natureza dos indicadores. Os modelos NATO IM CMM, CPM e 
FAIR DMM disponibilizam uma folha de cálculo como suporte à aplicação do 
método de avaliação.

Conforme se encontra representado na tabela 5, a maioria dos mode-
los de maturidade em estudo – NATO IM CMM, MD3M, DMM Model, 
CHROMA, A2MIGO e DAM-MM – apresentam uma escala de cinco 
níveis, que vai do nível 1 ao nível 5. Apenas dois modelos – CPM e FAIR 
DMM – apresentam o resultado da avaliação numa escala de seis níveis, 
acrescentando o nível 0 quando em comparação com os modelos anterior-
mente indicados. 

Na apresentação do valor final do nível de maturidade, o NATO IM 
CMM é o único que apresenta um arredondado às décimas, sendo que em 
todos os outros modelos é indicado o valor inteiro.

Tabela 5 – Níveis dos modelos de maturidade

NATO IM CMM MD3M DMM Model CHROMA

Nível 0 – – – –
Nível 1 Initial Initial Performed Uninitiated
Nível 2 Repeatable Repeatable Managed Awareness
Nível 3 Defined Defined Process Defined Proactive Adopting

Nível 4 Quantitatively 
Managed

Managed and 
Measurable Measured Integral 

Embracement

Nível 5 Optimising Optimized Optimized Completely 
Embedded

A2MIGO CPM DAM-MM FAIR DMM

Nível 0 - Incomplete - Level 0
Nível 1 Initial Initial Ad hoc Level 1
Nível 2 Managed Managed Incipient Level 2
Nível 3 Defined Defined Formative Level 3

Nível 4 Quantitatively 
Managed Quantitative Operational Level 4

Nível 5 Optimizing Optimizing Optimal Level 5
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4. DISCUSSÃO

Executado o processo de investigação, composto por dois métodos empre-
gues de forma sucessiva, importa agora efetuar uma reflexão sobre os resultados 
obtidos, focando a atenção no modelo de maturidade NATO IM CMM, centro 
de gravidade do estudo aqui apresentado. Esta reflexão irá incidir nas compo-
nentes anteriormente identificadas, designadamente na estrutura do modelo, 
abordando de forma particular os domínios, o método de avaliação e os níveis 
de maturidade, entre outras particularidades.

O NATO IM CMM foi desenvolvido a partir de modelos existentes, em 
que um deles é o produto do Software Engineering Institute (Carnegie Mellon Uni-
versity), instituição pioneira e que, através das organizações subsequentes, se 
encontra na linha da frente do desenvolvimento de modelos de maturidade, e 
o outro resulta da experiência em gestão da informação da consultora Bearin-
gPoint. O desenvolvimento de modelos de maturidade a partir de modelos exis-
tentes encontra-se bem documentada na literatura, sendo a abordagem defen-
dida por Becker et al. (2009) e  Van Steenbergen et al. (2010). Contudo, tendo 
presente o referido por Becker et al. (2009), de Bruin et al. (2005) e Mettler 
(2009) no que se refere à falta de documentação associada ao desenvolvimento 
dos modelos de maturidade, considera-se existir aqui uma oportunidade de 
melhoria, onde para além dos modelos que estão na origem poderia ser divul-
gado o modelo teórico subjacente ao seu desenvolvimento, a informação de 
como foi conduzida a validação, e qual o processo de revisão a que se encontra 
sujeito por forma a garantir a sua adequabilidade e atualização impedindo que 
se torne obsoleto.

No que respeita aos domínios e tendo por referência o metamodelo apre-
sentado na figura 4, constata-se que o NATO IM CMM é um dos modelos de 
maturidade com maior abrangência, apenas superado pelo CPM que alcança 
mais um domínio. A sua amplidão, com 9 Key Performance Areas (KPA) e 58 
Key Perforance Indicators (KPI), cobre os domínios da gestão dos dados a par de 
outros modelos vocacionados para este âmbito, assim como grande extensão 
dos domínios de governança dos dados, para além de abranger os domínios 
associados à governança e gestão da informação (âmbito do modelo), pessoas, 
processos, tecnologia, arquitetura (com exceção da tecnológica) e segurança. 

Tendo presente o referido por Caralli et al. (2012), e no sentido de pro-
curar o equilíbrio entre a extensão do modelo no que se refere ao número 
de domínios e atributos, de tal forma que seja possível efetuar uma avaliação 
rigorosa e consistente, sem contudo ser demasiado extensa, identifica-se como 
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possível oportunidade de melhoria a evolução do NATO IM CMM para dois 
modelos de maturidade: um modelo vocacionado para a governança e gestão 
dos dados e um segundo modelo orientado para a governança e gestão da 
informação.

O método de avaliação adotado pelo NATO IM CMM encontra-se 
enquadrado com o utilizado pela maioria dos modelos de maturidade, sendo 
que o seu questionário é o de maior dimensão em valor absoluto, com 100 
perguntas principais. Já em termos relativos, considerando a distribuição do 
número de perguntas por atributo, verifica-se que o questionário se encontra 
abaixo da média, com um valor de 1,7 perguntas por atributo, quando a média 
dos quatro modelos que apresentam um questionário como método de avalia-
ção (NATO IM CMM, MD3M, CHROMA e A2MIGO) é de 2,8 perguntas 
por atributo.

No que concerne à conceção dos questionários, Malhotra (2010) iden-
tifica três objetivos específicos: (1) converter a necessidade de informação em 
perguntas desenhadas de forma clara e objetiva, tendo presente que duas for-
mas aparentemente similares de fazer uma pergunta podem levar a respostas 
bastante dispares; (2) motivar e encorajar o respondente a participar e coope-
rar, sendo que um questionário que seja de alguma forma fatigante ou ente-
diante pode conduzir à diminuição da taxa de respostas; (3) minimizar os erros 
decorrentes de respostas pouco rigorosas ou mal analisadas. Relativamente ao 
primeiro objetivo específico, considera-se que o conjunto de questões qualifica-
doras associado a cada questão principal do questionário do NATO IM CMM 
ajuda a traduzir o rigor e a exatidão da informação pretendida. Para averi-
guar a concordância com o segundo e terceiro objetivo específico, será tido em 
consideração o referido por diversos autores (Cape, 2010; Galesic & Bosnjak, 
2009; Herzog & Bachman, 1981; B. A. Kitchenham & Pfleeger, 2002; Malho-
tra, 2010) que partilham da opinião da existência de uma relação direta entre a 
dimensão dos questionários e a recusa ou acuidade das respostas, sendo que na 
parte final de questionários extensos existe uma maior tendência para prestar 
menor atenção à leitura e dar respostas similares na maioria das perguntas. A 
dimensão dos questionários é indicada em termos de tempo para proceder à 
sua conclusão, variando o período recomendado entre os 30 a 60 minutos (B. 
A. Kitchenham & Pfleeger, 2002) e os 10 a 20 minutos para questionários web 
(Revilla & Ochoa, 2017). Complementarmente, algumas empresas especializa-
das no desenvolvimento e aplicação de questionários em ambiente web (B2B 
International, 2021; Qualtrics, 2021; SurveyMonkey, 2021; Versta Research, 
2011) apontam como o máximo de 30 questões fechadas para um período de 
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resposta entre 15 e 20 minutos. Assim, face ao que antecede e à luz do segundo 
e terceiro objetivo específico, considera-se que o questionário associado ao 
NATO IM CMM, com 100 perguntas principais onde se inclui espaço para 
resposta aberta e 2400 perguntas qualificadoras, é um questionário extenso, 
pelo que a evolução para dois novos modelos (“dados” e “informação”) per-
mitiria diminuir a dimensão do questionário e, por conseguinte, minimizar os 
efeitos adversos associados a um questionário longo, anteriormente apresenta-
dos. Ainda no que se refere ao terceiro objetivo específico, na sua componente 
de análise, considera-se que o tratamento automático dos questionários consti-
tui um instrumento válido para minimizar a ocorrência de erros.

Atendendo a que nem todos os respondentes poderão ser conhecedores, 
estar familiarizados ou ser os mais habilitados para responder às matérias trata-
das num questionário, Malhotra (2010) recomenda a utilização de filtros, a aplicar 
numa pergunta anterior, criando assim um questionário dinâmico e adaptável ao 
respondente. A utilização de um questionário dinâmico, ajustável de acordo com a 
dimensão da Organização ou com as funções do entrevistado, é adotado respetiva-
mente pelos modelos de maturidade MD3M e CHROMA. Neste contexto, con-
sidera-se que a evolução do questionário do NATO IM CMM para a modalidade 
de questionário dinâmico constitui uma oportunidade de melhoria, na medida em 
que o torna mais singelo e, paralelamente, diminui a ocorrência de vieses passiveis 
de ser induzidos por respondentes que não se constituam como os mais habilitados 
para responder a determinadas perguntas. Paralelamente também contribui para 
a diminuição da extensão do questionário, abordada no parágrafo anterior.

As Organizações, enquanto conjunto de pessoas dedicadas a objetivos 
comuns, têm a sua existência dependente da cooperação e do desempenho de 
indivíduos que exercem funções distintas (DAMA International, 2011; Stog-
dill, 1950). Assim, considera-se que a definição de responsabilidades em função 
do cargo é de vital importância para o cumprimento do objetivo. Ao nível da 
NATO, as competências e responsabilidades na gestão da informação encon-
tram-se definidas na NATO Information Management Policy (NIMP) e na Primary 
Directive on Information Management (PDIM). O NATO IM CMM, através do guia 
de apoio ao questionário de avaliação, faz a conexão com a NIMP e com a 
PDIM, permitindo assim maior assertividade quanto à responsabilidade pelo 
desenvolvimento e implementação das ações conducentes à melhoria do desem-
penho organizacional. Entre os modelos em estudo, para além do NATO IM 
CMM o CPM também define, através de uma matriz RACI (Responsible, Accoun-
table, Consulted and Informed), o nível de responsabilidade e envolvimento das dife-
rentes estruturas organizacionais que se encontram associadas às práticas.
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O DAMA-DMBOK recomenda que um modelo de maturidade possa 
servir para efetuar a avaliação da Organização como um todo ou apenas numa 
determinada área ou processo. Esta avaliação por capacidades é possível ser 
executada por todos os modelos em estudo. Contudo, considera-se que no 
questionário do NATO IM CMM não é evidente a identificação das questões 
associadas a cada capacidade, sendo necessário analisar o ficheiro de processa-
mento automático dos questionários para identificar as perguntas associadas a 
cada KPA, pelo que se identifica aqui uma oportunidade de melhoria. 

As perguntas qualificadoras associadas ao questionário do NATO IM 
CMM constituem um conjunto de padrões de referências e boas práticas, que 
permite definir ações para melhorar o desempenho e evoluir através dos níveis 
de maturidade. Pese o facto do relatório final da avaliação efetuada aos orga-
nismos da NATO, entre o final de 2017 e início de 2018, fazer referência à 
existência de interligações entre as questões (NIMA, 2018), estas não são evi-
denciadas no questionário ou documentação de suporte, ao contrário do que se 
verifica por exemplo nos modelos DMM Model, CPM e MD3M. Considera-se 
que tal evidência permitiria uma melhor definição de prioridades na imple-
mentação das oportunidades de melhoria decorrentes da aplicação do modelo.

O NATO IM CMM é disponibilizado através de um Self-assessment Toolkit 
que compreende as instruções de utilização, o questionário, o guia de avalia-
ção, uma folha de cálculo da avaliação e o template do relatório com preen-
chimento automático, entre outra documentação de suporte. Ferramentas de 
apoio à execução da avaliação são também disponibilizadas livremente nos 
modelos CPM e FAIR DMM. Todavia, considera-se que o NATO IM CMM 
é aquele que disponibiliza o conjunto mais completo de instrumentos de apoio 
à avaliação, análise e interpretação dos resultados.

A formação é um processo sistemático pelo qual as pessoas adquirem 
e consolidam conhecimentos, assim como angariam competências que as 
auxiliam na realização de tarefas ou atividades dentro das Organizações 
(Armstrong & Taylor, 2014; Beach, 1975; Flippo, 1984).  No caso dos mode-
los DMM Model e CPM é disponibilizada formação específica para desenvol-
ver competências na sua implementação e utilização. No caso do NATO IM 
CMM não existe formação específica, contudo, encontra-se contemplada uma 
palestra sobre o modelo no âmbito do NATO Information Knowledge Management 
(IKM) Course (NSO, 2021). Assim, considera-se que a palestra indicada, con-
juntamente com as instruções fornecidas no Self-assessment Toolkit, são elementos 
suficientes para permitir aplicar o modelo dentro das Organizações, sem care-
cer de maior especialização ou apoio de terceiros.
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Conforme apresentado anteriormente, os níveis de maturidade assegu-
ram uma progressão no sentido da maturidade organizacional, evidenciando 
índices de eficiência e eficácia.  No que concerne ao número de níveis e à sua 
definição, o NATO IM CMM encontra-se alinhado com aquilo que é apre-
sentado pela maioria dos modelos de maturidade envolvidos no estudo. Na 
representação dos níveis de maturidade é o único, dos oito modelos em estudo, 
que apresenta o valor numa escala decimal. Considera-se que este arredonda-
mento às décimas permite visualizar a progressão dentro de cada nível e ter 
uma noção do caminho a percorrer para atingir o nível seguinte, conforme é 
preconizado pelo DAMA-DMBOK.

5. RECOMENDAÇÕES 

Globalmente e de forma transversal verifica-se que o NATO IM CMM se 
encontra alinhado com as melhores práticas constantes dos modelos de matu-
ridade envolvidos no estudo. É um modelo desenvolvido a partir das melhores 
referências e que proporciona orientações específicas para as Organizações 
poderem melhorar o seu desempenho. Verifica-se ser um modelo de elevada 
abrangência, cobrindo não só os domínios afetos à área da informação, mas 
também grande parte daqueles domínios que se encontram integrados na área 
dos dados. O modelo é distribuído com um conjunto de ferramentas de apoio, 
que contribui positivamente para que as Organizações possam efetuar a autoa-
valiação, dispensando a ação de terceiros. 

Não obstante, com o intuito de melhorar o NATO IM CMM e no segui-
mento da reflexão desenvolvida, tecem-se as seguintes recomendações, com-
plementadas com o racional que lhes está associado:

–  RECOMENDAÇÃO 1 – Disponibilizar a documentação associada ao 
desenho e desenvolvimento do modelo.

–  RACIONAL – Difundir as bases teóricas por forma a que possa ser 
adaptado a novos cenários, assim como permitir aos Estados membros 
da Aliança fazer ajustamentos e adaptar o modelo à sua realidade.

–  RECOMENDAÇÃO 2 – Evoluir o NATO IM CMM para dois mode-
los de maturidade: um primeiro vocacionado para a governança e ges-
tão dos dados e um segundo orientado para a governança e gestão da 
informação. 

–  RACIONAL – Assegurar o equilíbrio entre o número de domínios, 
atributos e questões, de forma a efetuar uma avaliação rigorosa e con-
sistente, sem ser excessivamente laboriosa.
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–  RECOMENDAÇÃO 3 – Fazer evoluir o questionário para a moda-
lidade de questionário dinâmico, em que as perguntas são filtradas de 
acordo com as funções do respondente.

–  RACIONAL – Ultrapassar a incapacidade de resposta ou recusa do 
respondente, assim como reduzir eventuais vieses provocados pelo 
efeito do questionário longo ou por respondentes que não são os mais 
habilitados para responder a determinadas questões.

–  RECOMENDAÇÃO 4 – Identificar e agrupar as perguntas do ques-
tionário de acordo com as KPA.

–  RACIONAL – Evidenciar explicitamente a aptidão para aplicar par-
cialmente o modelo, permitindo avaliar a capacidade nas áreas chave 
pretendidas.

–  RECOMENDAÇÃO 5 – Evidenciar as interligações ou dependências 
entre as KPA ou os KPI.

–  RACIONAL – Auxiliar a definição de prioridades para implemen-
tação das oportunidades de melhoria.

Na elaboração das recomendações procurou-se garantir a independência 
entre elas, por forma a que, se assim for entendido, possam ser implementadas 
em conjunto ou de forma autónoma. 

Para auxiliar a definição de prioridades na implementação das recomen-
dações foram introduzidos os fatores dificuldade e importância, onde a dificul-
dade tem em consideração o esforço expectável em termos de H/h (Homem 
/ hora) dedicado à realização da tarefa (p.e. é plausível que a reestruturação 
completa do modelo exija uma carga de trabalho superior à alteração do ques-
tionário) e a importância tem em consideração os benefícios para o modelo de 

Tabela 6 – Critérios de dificuldade e importância

Grau Dificuldade Importância

1
Elevada – Remodelação de elevada 
enver gadura ou reestruturação com-
pleta do modelo de maturidade

Baixa – Facilita a utilização do modelo, 
mas a sua implementação não se tra-
duz numa melhoria significativa para as 
Organizações

2
Média – Remodelação parcial do mo de lo 
de maturidade, que pela sua dimensão 
não se justifica no grau 1

Média – A implementação produz 
melhorias significativas no modelo ou 
nas Organizações  

3 Baixa – Pequenos ajustamentos ou ajus-
tamentos pontuais

Elevada – Apresenta benefícios alta-
mente relevantes para o modelo e para 
as Organizações

MODELOS DE MATURIDADE NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO: ESTUDO COMPARATIVO

405



maturidade e/ou para as Organizações após aplicação do modelo (p.e. auxilio 
na implementação das soluções).  

Na tabela 6 são apresentados os critérios relativos aos graus de dificul-
dade e importância das recomendações. A definição destes critérios tem como 
pressuposto que as recomendações de menor dificuldade e maior importância 
têm uma prioridade de implementação, em termos potenciais, mais elevada.

A prioridade é indicada através da resultante do produto do fator difi-
culdade pelo fator importância (P=DxI), sendo que quanto mais elevado for o 
valor de P mais elevada é a prioridade de implementação da recomendação. 

A tabela 7 apresenta a matriz de aconselhamento para determinação 
da prioridade de implementação das recomendações, onde a recomendação 
3 (fazer evoluir o questionário para a modalidade de questionário dinâmico, 
em que as perguntas são filtradas de acordo com as funções do respondente) 
e a recomendação 4 (identificar e agrupar as perguntas do questionário de 
acordo com as KPA) surgem com a prioridade mais elevada, seguindo-se a 
recomendação 5 (evidenciar as interligações ou dependências entre as KPA ou 
os KPI) a par com a recomendação 1 (disponibilizar a documentação associada 
ao desenho e desenvolvimento do modelo) e, por último, a recomendação 2 
(evoluir o NATO IM CMM para dois modelos de maturidade: um primeiro 
vocacionado para a governança e gestão dos dados e um segundo orientado 
para a governança e gestão da informação).

6. CONCLUSÕES

A informação é vista pelas Organizações como um ativo que importa 
considerar, sendo a governança e gestão da informação reconhecida como uma 
capacidade fundamental para o sucesso de qualquer modelo de negócio. Esta 

Tabela 7– Matriz de prioridade para implementação das recomendações

Dificuldade (D) Importância (I) Prioridade (P=DxI)

Recomendação 1 3 1 3

Recomendação 2 1 1 1

Recomendação 3 2 3 6

Recomendação 4 3 2 6

Recomendação 5 1 3 3
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capacidade deverá ser encarada segundo três vertentes ou perspetivas: pessoas, 
processos e tecnologia. Na perspetiva pessoas agregam-se todas as atividades 
conducentes à coordenação, direção e controlo das Organizações. A perspetiva 
processos integra as atividades que, enquadradas num determinado modelo de 
negócio, visam responder às necessidades das Organizações, transformando os 
recursos em produtos. A tecnologia constitui-se como um elemento facilitador, 
que deverá responder às necessidades das pessoas e dos processos.

Para avaliar esta capacidade, as Organizações podem fazer uso dos 
modelos de maturidade, que não só lhes permite identificar o estado em que se 
encontram (as-is), como também apontam o caminho no sentido do progresso 
e do estado desejado (to-be), e ainda permite identificar e comparar as melhores 
práticas quando em ações de benchmarking. 

 O estudo aqui desenvolvido procura dar continuidade ao exercício de 
análise das melhores práticas existentes para avaliar a capacidade das Organi-
zações na gestão da informação, pelo que foi definida a seguinte pergunta de 
investigação: “Poderão os modelos de maturidade utilizados nas Organizações 
da Sociedade Civil contribuir para melhorar o modelo de maturidade advo-
gado pela NATO?”

Perante esta interrogação, foram estabelecidos os seguintes objetivos: (1) 
Identificar e sistematizar o conhecimento, melhores práticas, pontos fortes e 
aspetos a melhorar sobre os principais modelos de maturidade utilizados para 
avaliar a capacidade das Organizações na gestão da informação; (2) Realizar 
uma análise comparativa entre os principais modelos de maturidade; (3) Gerar 
eventuais contributos para melhorar o NATO IM CMM.

Na consecução do primeiro objetivo foi desenvolvida uma revisão sis-
temática da literatura, onde é apresentada a resposta às questões derivadas 
formuladas aquando da definição do protocolo de revisão. A aplicação deste 
método rigoroso e disciplinado permitiu selecionar os seguintes oito modelos:

–  NATO Information Management Capability Maturity Model (NATO 
IM CMM); 

–  Master Data Management Maturity Model (MD3M);
–  Data Management Maturity Model (DMM Model); 
–  Circumplex Hierarchical Representation of  Organisation Maturity 

Assessment (CHROMA); 
–  E-ARK Information Governance Maturity Model (A2MIGO); 
–  COBIT Performance Management (CPM); 
–  Digital Asset Management Maturity Model (DAM-MM);
–  FAIR Data Maturity Model (FAIR DMM).
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O método de investigação revisão sistemática da literatura permitiu 
sistematizar o conhecimento, apresentar as melhores práticas e revelar os 
pontos fortes e os aspetos a melhorar referentes aos modelos de maturidade 
em estudo, pelo que se considera que o primeiro objetivo foi cabalmente 
alcançado.

Perante o segundo objetivo foi empregue o método de investigação 
designado por estudo comparativo, onde é efetuada uma caracterização 
individualizada dos oito modelos de maturidade previamente selecionados, 
seguindo-se uma análise comparativa no que concerne aos seus domínios, 
métodos de avaliação e níveis de maturidade. Este estudo comparativo per-
mitiu realçar as principais semelhanças e diferenças nas diferentes compo-
nentes, salientando-se o desenvolvimento de um metamodelo que possibili-
tou ter uma visão espacial da distribuição dos domínios afetos à governança 
e gestão dos dados e da informação, necessário para a concretização desta 
fase de análise. Desta forma, considera-se que este segundo objetivo foi ple-
namente atingido.

No encalce do terceiro objetivo foi suscitada uma reflexão onde foram 
mantidos presentes não só os resultados obtidos através da revisão sistemática 
da literatura e do estudo comparativo, mas também as melhores práticas refe-
renciadas pela comunidade científica, tendo-se verificado que o NATO IM 
CMM se encontra, de uma forma geral, alinhado com os melhores modelos 
de maturidade dentro do âmbito, tendo sido identificados aspetos que se des-
tacam pela positiva, sendo por isso considerados pontos fortes, e aspetos que 
se considera poderem contribuir para melhorar o modelo, pelo que foram 
designados como oportunidades de melhoria. A partir destas oportunidades 
de melhoria foram desenvolvidas as recomendações.

Assim, como pontos fortes destacam-se:
–  A disponibilização de um Self-assessment Toolkit que se revela um con-

junto completo de instrumentos de apoio à avaliação, análise e inter-
pretação dos resultados.

–  A apresentação do resultado da avaliação numa escala com arredonda-
mento às décimas, permitindo assim ter uma noção do caminho per-
corrido e do caminho a percorrer dentro de um determinado nível de 
maturidade.

As recomendações desenvolvidas a partir das oportunidades de melhoria 
foram apresentadas conjuntamente com o racional e com um exemplo de con-
cretização, por forma a que possam mais facilmente ser colocadas em prática. 
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Estas recomendações são:
–  Fazer evoluir o questionário para a modalidade de questionário 

dinâmico, em que as perguntas são filtradas de acordo com as fun-
ções do respondente;

–  Identificar e agrupar as perguntas do questionário de acordo com 
as KPA;

–  Evidenciar as interligações ou dependências entre as KPA ou os 
KPI;

–  Disponibilizar a documentação associada ao desenho e desenvolvi-
mento do modelo;

–  Evoluir o NATO IM CMM para dois modelos de maturidade: um 
primeiro vocacionado para a governança e gestão dos dados e um 
segundo orientado para a governança e gestão da informação.

Face ao que antecede, considera-se que o objetivo terceiro foi plenamente 
alcançado, pelo que, cumpridos os três objetivos propostos, interessa recordar 
a questão de investigação – “Poderão os modelos de maturidade utilizados 
nas Organizações da Sociedade Civil contribuir para melhorar o modelo de 
maturidade advogado pela NATO?” – concluindo-se que os modelos de matu-
ridade utilizados nas Organizações da Sociedade Civil continuam a emanar 
contributos para melhorar o NATO IM CMM. Da mesma forma, mantendo 
a relação de simbiose, considera-se também que o modelo da NATO poderá 
fornecer contributos para a Sociedade Civil.

Como principais limitações à realização deste estudo identificam-se a 
não disponibilidade de financiamento suplementar para suportar a aquisição 
de outros modelos de maturidade, assim como a realização da investigação 
ter sido conduzida de forma individual. Mais modelos de maturidade e uma 
investigação em equipa, com debate de opiniões, poderia conduzir a resultados 
algo diferentes.

Trabalho futuro poderá ser desenvolvido com base nestes resultados, 
designadamente a implementação das recomendações, envolver a apreciação 
de especialistas e efetuar a sua validação com recurso à aplicação prática.

Como implicações teóricas para a ciência da informação salienta-se a 
atualização do estado da arte relativo aos modelos de maturidade na gestão 
da informação através de um estudo disciplinado que envolveu métodos de 
investigação empregues em série, onde as limitações de um são colmatadas 
com o emprego de outro, assegurando assim o rigor e integridade exigível à 
investigação científica.
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No que concerne às implicações práticas para as Organizações é apre-
sentado um leque de modelos de maturidade na gestão da informação, que se 
considera incluir os melhores entre os melhores, sabendo que em determinados 
aspetos se sobrepõem e noutros se complementam, são identificados os seus 
pontos fortes e os aspetos a melhorar, pelo que o presente estudo pode ser utili-
zado como ferramenta de apoio à tomada de decisão aquando da resolução de 
proceder à avaliação da maturidade. 
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Durante o século XVII, com origem na Alemanha e em Itália, surgiu a 
ideia de dividir o Exército em unidades de menores dimensões às quais foram 
atribuídos efectivos de 3.000 homens. A estas Unidades chamaram na época, 
Regimentos.

Com a adopção desta estrutura, constituíram-se em Espanha naquele 
mesmo século, unidades de Infantaria denominadas de Terço pois possuíam 
efectivos de 1.000 homens, ou seja a terça parte dos que constituíam o citado 
Regimento.

Filipe III, por morte de seu Pai, inicia o seu reinado em 31 de Março 
de 1621. Logo em 18 de Abril seguinte se constitui o Terço da Armada da 
Coroa de Portugal. 

 Na verdade nos Annaes de Portugal respeitantes ao período de 1621 a 
1622, existentes na Biblioteca Pública de Évora, ao se falar em acontecimentos 
ocorridos em Portugal após 31 de Março de 1621, encontra-se a referência a 
um Despacho do Rei que nos diz o seguinte: “Tornou a dar Oficio de General 
do Mar a Dom António de Ataíde e ordenou que para a sua Armada le alevan-
tasse hum Terço de Portugueses pagos de Inverno e de Verão e por Mestre 
de Campo delles a Dom Francisco de Almeida” . 

José António de Oliveira Rocha e Abreu 
Capitão-de-mar-e-guerra FZ

jrochaabreu@yahoo.com  
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Ficamos então a saber que Dom António de Ataíde, uma vez confirmado 
por Filipe III no cargo de Capitão General da Armada foi o responsável pela cria-
ção do Terço da Armada da Coroa de Portugal, sendo esta a primeira organização 
militar com carácter permanente (pago de Verão e de Inverno) em Portugal.

As funções iniciais do Terço da Armada eram o combate em situações de 
abordagem e o uso de armas portáteis sempre que a proximidade do inimigo 
o permitia. 

A segurança dos navios foi-lhe também atribuída. 
Eram verdadeiramente soldados de Infantaria e por isso a sua técnica 

adaptava-se a todas as circunstâncias de combate terrestre, embora a sua acção 
inicial fosse a bordo dos navios e na projecção do Poder Naval em terra.

Tinha assim terminado o período em que se levantavam levas de comba-
tentes, apenas quando havia necessidade de fazer face a qualquer conflito. Os 
recrutados nessas circunstâncias eram-no obviamente, entre a população civil, 
muitas vezes à força e até com violência. O Recrutamento era um flagelo para 
as populações, especialmente as rurais.

É fácil reconhecer os inconvenientes do Recrutamento pontual de 
homens para o Exército e para a Marinha, feito naquelas condições.

 Podemos imaginar, entre outras deficiências, a falta de experiencia, a 
dificuldade de adaptação ao mar e a deserção constante de quem tinha sido 
obrigado a combater sem praticamente nenhuma preparação nem vontade.

O Terço da Armada da Coroa de Portugal passou a designar-se Terço 
da Armada do Mar Oceano a partir da Restauração ou seja, após o 1.º de 
Dezembro de 1640. Esta Força, na continuidade da antecessora foi utilizada 
em numerosos conflitos pois, desde a sua constituição, foi considerada uma 
força de Elite. 

Sabemos que durante os 28 anos da Guerra da Restauração o Terço 
foi empregue na maior parte dos recontros e Batalhas travados e citamos por 
exemplo, a Batalha do Montijo (Montijo na Província de Badajoz) em 1644, 
Arronches em 1653, Linhas de Elvas em 1659, Ameixial 1663, Castelo Rodrigo 
1664, e Montes Claros em 1665, sendo esta última a derradeira grande batalha 
antes da assinatura do Tratado de Lisboa em Dezembro de 1668.

Como se sabe D. Pedro, o futuro D. Pedro II assume em 1663 a regência 
do Reino por incapacidade do seu irmão D. Afonso VI e o Terço da Armada 
do Mar Oceano passa a ser conhecido popularmente por Regimento do 
Príncipe pois D. Pedro escolhe parte desta Força para sua guarda pessoal.

No início do século XVIII, no reinado de D. João V, transforma-se esta 
Força em dois Regimentos, o 1.º e o 2.º Regimento da Armada a que se 
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junta depois um 3.º – o Regimento de Artilharia de Marinha. É certo que estes 
Regimentos já não tinham 3.000 efectivos como os constituídos em Espanha 
100 anos antes.

No reinado de D. Maria I é criada então a célebre Brigada Real de 
Marinha a qual passou a incluir três Divisões: Fuzileiros, Artilheiros e Las-
tradores.

Em 29 de Novembro de 1807, face à entrada em Portugal das forças 
Napoleónicas, a família Real parte para o Brasil e com ela embarca a Bri-
gada Real de Marinha que ali se mantém e ali permanece na sua maior parte, 
mesmo quando D. João VI em 1821 regressa a Portugal.

(faço notar que esta Brigada Real de Marinha vai dar origem ao 
Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil)

Aquando do regresso da família Real do Brasil, há um facto curioso que 
respeita à Brigada Real de Marinha pois a parte que regressou traz também 
uma pequena parcela da sua Banda Militar. Os alojamentos que lhe são desti-
nados são os do seu antigo quartel à Boa Vista.

Ali fica instalada em más condições.
Entretanto a 10 de Março de 1826, dá-se o falecimento de D. João VI e 

é designada uma regente do reino a Infanta Isabel Maria sua filha, ficando-se 
a aguardar o desenvolvimento do processo político, o qual, abreviando deta-
lhes, vem a conduzir à chegada a Portugal em Fevereiro de 1828 do Infante D. 
Miguel que estava exilado em Viena. 

Estava projectado que ele fosse Regente do reino em nome da sua sobri-
nha Maria da Glória com quem tinham sido realizados os esponsais, mas tudo 
é posto de parte, pois a vontade popular impele D. Miguel a deixar-se aclamar 
Rei de Portugal. 

Organiza-se em 3 de Maio de 1828 uma parada militar em honra do 
Infante D. Miguel, em que a Brigada Real de Marinha participa. O Coman-
dante da Brigada dá ordem aos seus militares e estes, desbarretando-se e 
enfiando as barretinas na ponta das baionetas levantam as espingardas, à 
maneira das tropas de Napoleão, e soltam três vivas destinados ao futuro 
soberano. 

Como nos conta um cronista da época, é o delírio! A multidão enrouque-
cida canta o Rei Chegou e o General Pamplona que assistia ao acontecimento 
escreveu: 

“O povo parecia possuído de loucura colectiva. Havia pessoas que se 
ajoelhavam à passagem do Infante. A Brigada de Marinha que imediata-
mente o seguia, era vitoriada”.
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D. Miguel, após ter convocado Cortes acaba por ser aclamado Rei em 
Junho de 1828. A Brigada Real de Marinha fica muito ligada ao soberano.

Entre os elementos da Brigada Real terá existido uma curiosa figura que 
terá ficado conhecida como o Atirador Especial das Vergas, um verdadeiro 
especialista que usava três tipos de armas: 

Um sabre de abordagem, uma pistola e um bacamarte. Como a sua desig-
nação indica, este homem posicionava-se e podia correr descalço sobre as ver-
gas do navio dirigindo-se para o bordo por onde se aproximava o navio inimigo, 
usando assim o tiro do seu bacamarte, visando obviamente os oficiais do navio 
adversário. É um destes especialistas da Esquadra Francesa que, visando a figura e 
o peito brilhante, porque imensamente condecorado, do Almirante Horácio Nel-
son, acaba por lhe provocar o ferimento que lhe vai determinar a morte escassos 
minutos após lhe ter sido anunciada a vitória da Esquadra Inglesa em Trafalgar. 

A Brigada Real de Marinha, como referi atrás, ficou alojada em más 
condições aquando o seu regresso do Brasil. Mudaram-na de instalações para 
Xabregas e depois para Vale de Pereiro. Continuou mal. Depois foi ocupar 
umas velhas instalações em Alcântara que tinham sido ocupadas pela Cavala-
ria do Exército. 

D. Miguel parte para o exílio em 1 de Junho de 1834 e a Brigada Real de 
Marinha acaba por ser extinta por várias razões entre as quais pode ter estado 
o facto de, na mente da Rainha D. Maria II, existir a ideia de que aquela força 
Militar ainda estava muito apegada às ideias absolutistas ou legitimistas de seu 
tio. Foi assim criado em 1837, em substituição da Brigada Real, o Batalhão 
Naval, o qual, como acontecia com a organização sua antecessora, continuou 
mal alojado.

As instalações continuaram péssimas até que a população exigiu que o 
Batalhão Naval, pelo qual continuava a haver enorme apreço, tivesse instalações 
condignas. É assim que a Rainha manda convocar um dos melhores Arquitectos 
do Reino,  José da Costa Sequeira e se inicia em 1845 a construção do Quartel de 
Marinheiros em Alcântara, que ainda hoje lá está e em sólidas condições.

Em 1851 no entanto o Duque de Saldanha, então 1.º Ministro, propõe à 
Rainha a extinção deste Batalhão Naval invocando as seguintes razões e passo 
a citar resumidamente parte do preâmbulo do Decreto que é proposto: 

“SENHORA! 
A necessidade urgente de organizar a Marinha, é hoje avaliada por 

todos que conhecem o estado das guarnições dos nossos navios de guerra. 
Imensamente atrasado no pagamento das suas soldadas, mal vestido 

para sofrer as intemperanças das estações e o rigor dos diversos climas 
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que percorre, desconsiderado e esquecido, o Marinheiro Português, um 
dos primeiros Marinheiros do Mundo, tem definhado em abandono nas 
cobertas dos poucos navios do Estado que nos restam, assim eles prefe-
rem a navegação nos navios mercantes e assim eles emigram para o Brasil 
e outras nações que aproveitam solicitas estes braços robustos e adestra-
dos que nós desprezamos.

Existe actualmente o Batalhão Naval com 853 Praças das quais, pouco 
mais de um terço se acha a bordo dos nossos navios do Estado, sem se 
ocupar absolutamente dos serviços de manobra e sem instrução especí-
fica para o Serviço de Artilharia, o Soldado do Batalhão Naval é quase 
uma Praça inútil dentro do navio. A instrução que se lhes dá no quartel é 
puramente de Infantaria.

Uma tropa com tal organização pode e tem sido efectivamente um 
bom Corpo para servir em terra mas é perfeitamente dispensável para 
servir a bordo. 

Não é pouco inconveniente o ciúme natural que se desenvolve a bordo 
entre o Marinheiro e o Soldado, pois sucede que o pré do Batalhão Naval 
está quase pago em dia, relativamente ao enorme atraso das soldadas da 
Marinhagem que há mais de 6 meses não recebem um Real.” 

A este preâmbulo seguem-se dois decretos, um a constituir o Corpo de 
Marinheiros Militares e outro a dar destino aos Oficiais Sargentos e Praças 
do extinto batalhão Naval os quais foram integrados no Exército com excepção 
dos Oficiais de Saúde, do Capelão e dos corneteiros, os quais transitaram para 
a nova formação.

O Corpo de Marinheiros Militares passa a ser conhecido apenas por 
Corpo de Marinheiros, após a implantação da República.

Já em tempo de República e no consulado de Sidónio Pais mais uma 
reorganização acontece, passando o Corpo de Marinheiros a designar-se por 
Corpo de Equipagem da Armada, designação que perdura até 1924 
ano em que é criada por Decreto de 2 de Setembro a Brigada de Guarda 
Naval. 

A esta Brigada ficam atribuídas as funções de serviço de polícia, guarda 
de edifícios, serviço de Ordenanças, forças de Infantaria de Desembarque, 
escola de músicos e Banda da Armada. 

A Brigada foi constituída por duas Companhias a 254 homens cada, 
tendo cada Companhia 4 pelotões. Na constituição desta Brigada, com a 
dimensão aproximada de um Batalhão, já houve critérios de selecção bastante 
exigentes em termos de estatura e robustez dos seus militares. No regulamento 
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da Brigada é dito o seguinte: “A Brigada é constituída pelos Sargentos e Praças 
destinados ao exercício das funções designadas no art.º anterior, com a desig-
nação de Fuzileiros e pelos músicos da Armada. 

Esta é a segunda referência explícita aos Fuzileiros. A primeira 
tinha acontecido como mencionei atrás, aquando da constituição da 
Brigada Real de Marinha no reinado de D. Maria I (divisões de Fuzilei-
ros, Artilheiros e Lastradores)

O termo Fuzileiro passa então a designar uma Especialidade, 
uma Classe.

A Brigada teve no entanto o mesmo destino das Organizações anteriores 
e foi extinta em 30 de Junho de 1926. 

Tinha tido uma existência de 22 meses. 
Recorda-se que em 28 de Maio, um mês antes, tinha acontecido a Revo-

lução que um pouco mais tarde vem a conduzir ao Estado Novo. 
Julgo que a extinção da Brigada se ficou a dever mais a razões de ordem 

política do que a quaisquer outras.
Portugal fica sem Fuzileiros até que em 1960, por acção do então Como-

doro Roboredo e Silva, são mandados para Inglaterra quatro militares da 
Marinha. Um Oficial da Classe de Marinha e três Praças da Classe de Moni-
tores. Fazem o Curso de Comandos dos Royal Marines e regressam a Portugal, 
iniciando então a formação de Fuzileiros e abrindo-se a nova Classe a elemen-
tos voluntários de outras Classes.

Em 3 de Junho de 1961 instala-se oficialmente em Vale de Zebro a Escola 
de Fuzileiros, utilizando uma área que pertencia à Marinha, onde tinham exis-
tido os fornos para o fabrico do Biscouto e onde, depois destes tinha sido cons-
tituída a Escola de Torpedos e Electricidade e a Escola de Mecânicos. 

A área tinha boas condições para o treino e acima de tudo tinha uma 
zona de lodo, o mais viscoso das redondezas, segundo a afirmação do saudoso 
Comandante Maxfredo Ventura da Costa Campos, oficial encarregado de ini-
ciar as actividades e o treino militar.

Ainda em 1961, no final do ano parte para Angola o primeiro Destaca-
mento de Fuzileiros Especiais.

São formados e constituídos em Vale de Zebro dois tipos de Unidades, os 
Destacamentos de Fuzileiros Especiais e as Companhias de Fuzileiros Navais. 
Os Destacamentos com cerca de 75 homens destinados a operações ofensivas 
e as Companhias com 140 elementos destinadas à guarda de Instalações e 
Aquartelamentos, podendo eventualmente participar também, quando neces-
sário, em Operações ofensivas.
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Durante os 13 anos de Guerra no Ultramar passaram pelas Províncias 
Ultramarinas de Angola, Guiné e Moçambique, onde o conflito acontecia, 
mais de 12.500 Fuzileiros.

Após o golpe militar de 25 de Abril, os Fuzileiros foram regressando dos 
3 teatros operacionais africanos e não tardou em organizar-se o Corpo de 
Fuzileiros ao qual passou a competir a gestão de todas as Unidades, orga-
nizadas agora em moldes diferentes e, segundo dizem, adaptados a novas 
exigências e enquadramento do País no figurino NATO.

Completam-se neste ano de 2021, 400 anos da constituição em Portu-
gal do “Terço da Armada da Coroa de Portugal”, organização esta que pelas 
funções que lhe foram atribuídas, pela sua organização e especificidade com-
batente, poderá ser considerado o mais remoto antecessor do actual Corpo de 
Fuzileiros.

O mais antigo Corpo de Tropas constituído com carácter permanente 
em Portugal, está assim de parabéns pelo seu aniversário e pelos brilhantes 
serviços que prestou à nossa Pátria ao longo destes últimos 400 anos.

Oxalá assim possa continuar.

OS FUZILEIROS E A SUA HISTÓRIA (DO SÉCULO XVII AOS NOSSOS DIAS)

421





CDU 06.055.6MATTAOLIVEIRA+355.49MATAPAN+355.49TRAFALGAR
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CLI, julho-dezembro 2021, p. 423-430

APONTAMENTO

JOAQUIM ANSELMO DA MATTA OLIVEIRA:

DUAS ANÁLISES DE 
FINA INTELIGÊNCIA 

MARINHEIRA

Este autor (N.1874 - F.1948), que assentou praça na Armada em Outu-
bro de 1892, foi promovido a guarda-marinha em 1895 e a capitão-de-fragata 
em 1919, e atingiu o posto de vice-almirante, desempenhando então o cargo de 
Major-General da Armada, deixou-nos dois livros de boa escrita, que merece 
ser relembrada. 

Num deles, publicado já depois do seu falecimento, interpretou as fontes 
então disponíveis (e por ele laboriosamente pesquisadas, resultando num volume 
de 216 páginas, com algumas ilustrações extra-texto) acerca da batalha do Cabo 
Matapan, que teve lugar em Julho de 1717 ao sul da Grécia. Nesta circunstância, 
uma força naval portuguesa comandada pelo Conde do Rio Grande integrou 
a coligação formada pelo Papa contra os Turcos Otomanos. No extracto aqui 
transcrito, com uma prosa serena e rigorosa, o autor ensaia uma verdadeira aná-
lise post factum do que fora esta batalha, contrastando com algumas descrições 
mais entusiásticas que já foram feitas dos mesmos acontecimentos.

Da segunda obra, premiada no concurso literário comemorativo da 
Guerra Peninsular em 1914, extraímos a descrição sumária, mas de contornos 
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analíticos, do desenrolar da batalha naval de Trafalgar que ofereceu o controlo 
do mar à Grã-Bretanha.

UMA OUTRA VISÃO DA BATALHA DE MATAPAN

«Não houve durante o combate, mister é confessar, qualquer rasgado 
empreendimento táctico que assinalasse o propósito de fazer enveredar a con-
dução das operações navais por novos caminhos; tudo se passou dentro dos 
estritos moldes da arte clássica. No período bélico, a regra foi a intervenção dos 
chefes manifestar-se principalmente nas disposições tomadas de início, para 
levar as suas forças à posição mais favorável ao jogar de artilharia, depois o 
êxito vinha a caber àqueles que mais dura e longamente batiam o contrário, 
quebrando-lhe as últimas manifestações de resistência. A batalha naval cons-
tituía, em regra, uma sucessão de combates singulares em que só acidental-
mente, e não com intenção antecipada, se produziam algumas concentrações 
de fogo sobre fracções das esquadras inimigas. Em qualquer caso, a acção do 
chefe supremo só excepcionalmente se fazia sentir durante a luta, mercê dos 
limitados recursos que se lhe ofereciam para comunicar com os seus navios. 
E quanto maiores eram as armadas, maiores dificuldades se experimentavam 
para fazer sentir a vontade do comando.

Só a doutrina, a demorada convivência dos chefes com os seus imediatos 
subalternos e destes com as guarnições, só as tradições profundamente arrei-
gadas, permitiam dar maior movimento aos combates no mar, mas tudo isto 
raramente se lograva naquela época, em que as forças marítimas se consti-
tuíam à última hora para a consecução de determinados objectivos. Na pró-
pria Inglaterra, por esta ocasião, a Esquadra de Byng, que deu o golpe final 
nas aspirações espanholas de recuperar a antiga preponderância na península 
italiana, até essa foi organizada no último momento.

A natureza do motor dos navios, sempre caprichoso e incerto, a imper-
feição dos meios de sinalização, o grande número de navios que constituem 
habitualmente as armadas, as variações rápidas e bruscas das condições atmos-
féricas, que tanto influenciavam a mobilidade das unidades, tudo isto dificul-
tava a intervenção do chefe supremo durante o duelo da artilharia, e reduzia ao 
mínimo o número de combinações possíveis para coordenar, em determinado 
sentido, a acção das forças.

Tal era o quadro dos combates marítimos de então e foi dentro dele que 
se desenrolou a batalha do Cabo Matapan, onde os nossos, em duas ocasiões, 
tiveram, todavia, o mérito de aproveitar hábil e arrojadamente as possibilidades 
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que se lhes ofereceram no meio de tão restrito campo táctico. Assim, batendo 
duramente os turcos, e sendo por eles também duramente castigados, os nos-
sos esforçaram-se durante a luta de artilharia por ganhar barlavento, posição 
considerada sempre extremamente vantajosa e por alcançar a qual todos se 
empenhavam ardorosamente. Conseguido isto, o Conde de S. Vicente arribou, 
segundo diz Pedro de Sousa, sobre as capitânias inimigas e, prolongando-se 
com elas, bateu-se corajosamente. Sem deixar de ser uma daquelas iniciati-
vas particulares que, por vezes, ocorriam nos combates navais, a manobra do 
Conde de S. Vicente deve considerar-se inteligente, porque tendia a desemba-
raçar os cristãos das capitânias inimigas e produzir o consequente efeito psico-
lógico, e muito audaciosa, porque, se não fosse apoiada, havia muitas possibili-
dades de ser posto fora de combate. Não tardaram, porém, em o socorrer com 
os seus navios o Conde do Rio, Pedro de Sousa, Rolhane e a Fortuna Guerreira. 
Com a perda da posição de barlavento, que o inimigo reputava essencial para 
se sustentar, e, naturalmente, com a valorosa actuação dos navios portugueses, 
os turcos desanimaram e retiraram.

Outra intervenção digna de especial registo foi a do nosso brulote Santo 
António de Lisboa, que se dirigiu para a linha contrária no intuito de incendiar 
alguns navios, o que não conseguiu, ao que parece, mas afastando e desorde-
nando a formatura dos turcos. É lástima faltarem elementos que permitam 
conhecer as determinantes daquela ação, porque realmente seria interessante 
saber se este facto foi da iniciativa do comandante do navio, resultado da ordem 
do Conde do Rio, ou, ainda, consequência da doutrina estabelecida na nossa 
Armada. É possível que algum dia se esclareça convenientemente este ponto, o 
que, ao presente, é irrealizável com os recursos que possuímos.

Como preito à justiça deve acrescentar-se o que menciona a Diária fiel 
narração, da Biblioteca de Évora, relativamente a um brulote veneziano, que ali 
se diz ter praticado proeza semelhante à do Santo António de Lisboa, lançando-se 
sobre o navio-chefe dos turcos, que quase atracou, e desarticulando a linha ini-
miga. Entre as muitas dúvidas que envolvem a história desta batalha, a ação dos 
brulotes é uma delas. Terá o autor daquele Diário confundido qualquer brulote 
veneziano com o nosso Santo António? Sem pretender amesquinhar o esforço dos 
venezianos, é para notar, todavia, que nenhuma das fontes, até agora conhecida, 
menciona qualquer outro ataque, além do empreendido pelo nosso brulote.

Seja como for, a verdade é que o acto de Tomaz Tolli, atirando o seu 
navio para a formatura inimiga, foi um procedimento tacticamente feliz.

O combate, em boa verdade, não pode classificar-se de decisivo, não obs-
tante haver sido extremamente vigoroso e muito prolongado, mas como os 

JOAQUIM ANSELMO DA MATTA OLIVEIRA: DUAS ANÁLISES DE FINA INTELIGÊNCIA …

425



turcos retiraram e os cristãos se conservaram nas posições ocupadas durante 
a batalha, atribuíram-se estes a vitória, que, contudo, no campo político foi 
incontestavelmente completa, porque a Armada turca desistiu de inquietar os 
aliados, não obstante ter, segundo alguns, retirado em boa ordem, opinião que 
não é aceita por todos.

Como com a batalha do Cabo de Matapan coincidiram as grandes der-
rotas experimentadas em terras pelos exércitos otomanos, a Europa oriental 
sentiu-se libertada, finalmente, do maior peso das apreensões que daquele qua-
drante, durante séculos, a haviam inquietado.

As baixas em homens foram apreciáveis de um e de outro lado, e se nós 
as não tivemos muito graves, foi isso devido em grande parte à invulgar resis-
tência dos cascos dos nossos navios, que não foram atravessados pelas balas 
do inimigo. Quanto a perdas de material não as sofremos, mas diz-se que os 
turcos tiveram três sultanas e um brulote afundados, o que não é confirmado 
por qualquer notícia fidedigna.

Seria realmente interessante dispor de elementos seguros que habili-
tassem a formular opinião rigorosa sobre o estado em que se encontrava a 
Esquadra otomana quando abandonou a luta, mas os juízos expendidos a este 
respeito, e se encontram exarados nas narrativas agora publicadas, são com-
pletamente díspares e vão até aos mais opostos extremos. Assim, segundo uns, 
retiraram quase desarvorados (Diária e fiel narrativa, da Biblioteca de Évora), no 
dizer de outros (Giraldi) seguiram em boa ordem, o que significa, pelo menos, 
que se encontravam senhores da manobra e, portanto, sem avarias que os dei-
xassem à mercê do adversário. Talvez a verdade se deva procurar nos termos 
do velho e prudente ditado: in medio virtus. E, todavia, informações rigorosas a 
este respeito permitiriam estabelecer com segurança os resultados do combate 
e a importância da acção e, por conseguinte, o esforço da nossa esquadra.» 

     
(J. da Matta Oliveira, Alguns manuscritos sobre a batalha do Cabo Matapan,  
Publicações da Comissão de História Marítima (4), V. N. Famalicão,  

Tip. Minerva, 1950: 40-42)
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TRAFALGAR ANALISADA POR UM MARINHEIRO 
PORTUGUÊS

«Na manhã do histórico dia 21 de Outubro de 1805, navegavam em 
desordem as esquadras de Villeneuve e Gravina, quando os seus exploradores 
informaram o almirante-em-chefe que os ingleses ameaçavam a retaguarda da 
coluna. Para contrariar a manobra do inimigo, talvez para garantir a sua reti-
rada sobre Cádis, mas, em todos os casos, afastando-se daquilo que de algum 
modo justificava a saída da esquadra e que era, segundo a ordem do Impe-
rador, dirigir-se para o Mediterrâneo, o certo é que Villeneuve ordenou que 
todos os navios mudassem de rumo simultaneamente.

Na nova formatura, tanto ou mais irregular do que a primeira, apresen-
tavam-se 23 navios de linha da esquadra combinada numa coluna ligeiramente 
encurvada de SW ao NE e com a concavidade voltada para o inimigo, e a sota-
vento dela as restantes 10 naus, mais ou menos afastadas da coluna principal. 
As distâncias entre os navios eram também muito irregulares, havendo nuns 
pontos grandes claras e acumulando-se os navios noutros em grupos muito 
compactos.

A situação apresentava-se, pois, pouco vantajosa para os aliados [fran-
co-espanhóis]. Ao amanhecer também os ingleses estavam mal ordenados na 
sua formação; a pequena intensidade do vento que prejudicara o inimigo fora 
igualmente causa da desordem em que eles se encontravam. Das 9 para as 
10 horas da manhã, começou a esquadra britânica a definir o ataque, desdo-
brando-se em duas colunas, a da direita sob o comando de Colingwood e a da 
esquerda dirigida pessoalmente por Nelson.

Às 11 horas e 50 minutos arvorava a Victory o célebre ‘England expects that 
every man will do his duty’; pouco depois do meio-dia, a coluna de Collingwood 
iniciou a acção e vinte minutos mais tarde Nelson, que entretanto se conser-
vara ameaçando a vanguarda inimiga, começava ele próprio, com a coluna 
da esquerda, o ataque à esquadra aliada. Era o desenvolvimento do plano 
de batalha anteriormente estabelecido; enquanto o segundo comandante se 
empenhava com uma fracção proporcional das forças inimigas, Nelson, que 
se reservara a máxima liberdade de movimentos para manter em respeito os 
navios aliados não engajados no combate, depois de ter desfilado ao longo 
da vanguarda franco-espanhola, conservando assim o inimigo indeciso sobre 
as suas verdadeiras intenções, caiu bruscamente sobre o centro dos aliados e 
foi secundar energicamente a acção do seu imediato. Desde esse momento a 
luta tornou-se geral, com excepção da vanguarda franco-espanhola que, não 
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obstante os insistentes chamamentos de Villeneuve, se manteve simples espec-
tadora da acção.

A decisão dos almirantes e a iniciativa dos comandantes ingleses, a supe-
rioridade dos seus artilheiros e a perícia de que todos deram provas foram as 
causas da vitória alcançada naquele dia pela marinha britânica. 

O choque da divisão de Collingwood foi tão enérgico que, apesar de ter 
que se defrontar com forças superiores, em pouco tempo tinha inutilizado com-
pletamente os navios inimigos com quem se batera; a fase decisiva resolveu-se 
então entre o centro dos aliados, onde se encontravam os almirantes Villeneuve 
e Gravina, e a coluna de Nelson.

Cinco horas depois de ter sido disparado o primeiro tiro, içou a Princesa 
das Astúrias, navio-chefe da esquadra combinada, depois do apresamento do 
Bucentauro, o sinal de reunião e iniciava-se a retirada para Cádis, sob a direcção 
de Gravina. A vitória dos ingleses fora completa. Nelson, que pagou com a 
vida o maior feito de armas da marinha britânica, alcançara inteiramente o 
seu fim: dezassete naus francesas e espanholas tinham sido apresadas, uma fora 
incendiada. Seguindo a insígnia de Gravina, iam-se arrastando outras onze a 
caminho de Cádis, e o resto da vanguarda (quatro naus), sob o comando de 
Dumanoir, afastava-se do campo de batalha para alguns dias depois ir cair em 
poder do comodoro Sir Richard Strachan.

O mau tempo, que se anunciara desde o começo da batalha, começou 
a fazer-se sentir pela tarde; Nelson, para evitar as consequências do temporal, 
dera ordem para ter tudo pronto a fundear, mas o seu sucessor, o almirante 
Collingwood, não o quis fazer, correndo por isso grande risco, assim como os 
vencidos. Em consequência disto, algumas presas foram abandonadas e outras 
foram retomadas pelos aliados, que para esse efeito tentaram uma surtida de 
Cádis. As relíquias da esquadra de Villeneuve, depois de entrarem na baía, 
ficaram sob o comando de Rosily, até que foram apresadas pelos seus antigos 
companheiros de Trafalgar, quando a Espanha se levantou contra o jugo de 
Napoleão.

Finalmente via a Inglaterra coroados de êxito os imensos sacrifícios que 
vinha fazendo havia muitos anos. A marinha de guerra, a que tantos cuidados 
dedicara, acabou por assegurar ao seu país a tranquilidade de que ela necessi-
tava para poder progredir, e o terrível espectro da invasão francesa fora arre-
dado para muito longe das costas britânicas. Livres de receios, pelo que dizia 
respeito à segurança territorial da nação, puderam os diplomatas e estadistas 
ingleses dedicar-se sossegadamente à expansão da influência britânica no con-
tinente e ao abatimento da preponderância francesa. 
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O domínio que a Inglaterra passou então a exercer livremente no mar 
facultou-lhe a possibilidade de levar a força das suas armas a todos os pontos 
onde era necessário enfraquecer a acção absorvente do império napoleónico. 
Foi este facto que lhe permitiu vir à Península, foi ele também que lhe propor-
cionou os meios de se conservar aqui até ao fim da guerra, protegendo umas 
vezes directamente os movimentos e operações dos seus exércitos, outras vezes 
simplesmente facilitando-os ou simplificando-os.

A batalha de Trafalgar é o termo do primeiro período da luta entre a 
França e a Inglaterra; desde então o aspecto dessa luta é diferente; os ingleses 
desembarcam dos seus navios e vêm tentar a fortuna em terra firme; cautelosa-
mente, a princípio, pouco se afastam do litoral para terem a retirada garantida; 
depois, animados com sucessivas vitórias, vão-se internando cada vez mais e 
chegam a transpor a fronteira da França, impondo ali, de armas na mão, a paz 
ao inimigo.»

(J. da Matta Oliveira, O Poder Marítimo na Guerra da Península
Memória – premiada no concurso literário comemorativo da  

Guerra Peninsular, Lisboa, Tip. Cooperativa Militar, 1914: 162-167)
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MEMÓRIAS E VIDA

MARTINS E SILVA E A  
1.ª VOLTA AO MUNDO  

DA SAGRES
Reis Rodrigues1 

Vice-almirante
reisrodriguesalexandre@gmail.com  

Tive o privilégio de servir como imediato da Sagres, sob o comando do 
Comandante Martins e Silva. Foi um período especialmente interessante da 
minha carreira. Não apenas pela oportunidade de fazer uma volta ao mundo, 
visitando muitos lugares de forte presença e laços históricos portugueses. 
Muito, também, pela sorte de servir com um oficial de exemplar competência, 
sensibilidade para os assuntos do mar, raras qualidades de comando e, parale-
lamente, sempre capaz de conciliar tudo isso com um relacionamento pessoal 
inesquecível. Fiquei seu amigo para sempre.

Martins e Silva, nessa viagem, teve nas suas mãos uma missão muito difí-
cil de gerir em vários domínios, nomeadamente os seguintes: 

Primeiro, harmonizar o cumprimento à risca de um programa de visitas 
a portos – para que foram planeados eventos importantes de promoção da 
imagem de Portugal – com as contingências atmosféricas e de mar frequen-
temente desfavoráveis a uma navegação à vela, ao longo de 27.950 milhas, 

1  Com a colaboração do CMG Dias Pinheiro, à altura segundo-tenente chefe do Serviço de 
Navegação.
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planeada para uma velocidade média de 5,5 nós, durante 5.085 horas de nave-
gação. Martins e Silva garantiu 55% de navegação à vela e não falhou, nem ao 
minuto, qualquer das 24 visitas em 16 países.

Segundo, comandar uma guarnição de mais de 170 homens durante mais 
de dez meses, a viver em espaços confinados (e um curso de 40 cadetes da Escola 
Naval nos primeiros três meses da viagem), período que combinou longos perío-
dos de navegação com curtas estadias em terra (212 dias de mar e 99 em terra). 
As estadias em terra eram, geralmente ocupadas com compromissos protocola-
res e de convivência com as comunidades locais, exigindo grande disponibilidade 
de todos e implicando uma elevada responsabilidade de representação nacional. 
Mais de 100.000 pessoas visitaram o navio. Martins e Silva conseguiu manter a 
sua guarnição bem ciente destes requisitos e trazer o navio de volta a Lisboa com 
uma equipa muito coesa e eficaz e sem qualquer problema disciplinar. 

No campo da representação, vários eventos merecem ser destacados, 
em especial pelo seu grande significado político internacional. Um dos pontos 
mais mediático foi a opção da principal estação de televisão japonesa em fazer 
a transmissão da passagem do ano (1978/1979) a partir da Sagres, atracada 
em Nagasáqui, com a guarnição a saudar a entrada do novo ano.2 Ainda no 
Japão, foi também ponto alto a organização de uma visita de cumprimentos 
do Comandante ao Imperador, que saiu da norma geral de estar reservada a 
oficiais generais. Nos EUA, há a referir a participação no Festival “Cabrilho” 
em San Diego em que a Sagres foi a grande atração. Na Índia, destacou-se 
a visita a Goa, a primeira de um navio militar desde 1961, seguida de uma 
visita a Bombaím (Mumbai) onde o navio recebeu as melhores atenções do 
respetivo almirante comandante naval. Finalmente, foi a bordo da Sagres que 
o então Governador de Macau, Garcia Leandro, tendo concluído o seu man-
dato, abandonou o território com destino a Hong Kong.

Terceiro, lidar com os problemas de mau tempo, principalmente na tra-
vessia do Pacífico onde a entrada começou logo com o desenvolvimento do 
furacão “Norma”, que se iniciou a cerca de 30 milhas do navio, e que obri-
gou a diversas medidas de precaução para reduzir as vulnerabilidades de um 
navio à vela perante ventos com intensidades da ordem dos 200 quilómetros/
hora. Felizmente, o olho do furacão seguiu uma rota de afastamento da rota da 
Sagres, mas a ocasião estará para sempre na mente de todos. 

2  Nessa noite, um japonês, que deambulava pelo cais, ao querer ver a Sagres mais de perto acabou 
por cair à água, entre o cais e o navio. Foi salvo por dois marinheiros que se atiraram, de imediato, 
à água, pois o homem não estava em condições de se desembaraçar sozinho. No dia seguinte, o 
presidente da Câmara veio a bordo para os condecorar com a medalha de ouro da cidade.
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Episódio inesquecível foi a acidental passagem à vela, em todo o pano, 
no meio de uma esquadra americana em exercícios no Pacífico. Ouvia-se a 
bordo da Sagres, os equipamentos de transmissão de ordens dos navios ame-
ricanos a chamar as guarnições para verem o espetáculo “Sagres”. Depois, 
veio a pergunta tradicional do navio-chefe, na linha de comunicações para 
situações de encontros inopinados: «De onde vêm e para onde vão?». Martins 
e Silva responde: «Vimos de Lisboa e vamos para Lisboa». Na verdade, íamos 
a caminho de Tóquio. Pouco depois, aparecia alguém na linha a falar um por-
tuguês perfeito para desejar boa viagem. Certamente, um luso-americano que 
o comando do navio-chefe, simpaticamente, tinha mandado chamar. 

Uso estes breves episódios para ilustrar o feito que o Comandante Mar-
tins e Silva conseguiu concretizar para honra da Marinha e prestígio interna-
cional de Portugal.
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A ARQUITECTURA NAVAL  
NA ÉPOCA DE FERNÃO  

DE MAGALHÃES

«A sua glória há de sobreviver à sua morte» – dizia de Magalhães 
o italiano Pigafetta, seu companheiro na memorável expedição ( 1). E sobreviveu, como tem 
de ser para todos aqueles que se mostrem superiores ao seu tempo, rompendo com preconceitos, 
doutrinas, dependências, afim de por si sós eternisarem um pensamento raro».

Estas foram as palavras preliminares proferidas pelo capitão-de-fragata 
Quirino da Fonseca na conferência efectuada na Associação dos Arqueólogos 

(1)  “Voyage autour du monde par le chevalier Antoine Pigafetta”, publiée par Charles Amoretti. 
Paris, l´an IX, pag. 125.

Por F. C.
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Portugueses, em 22 de Maio de 1921, na sessão comemorativa do quarto cen-
tenário da Expedição de Fernão de Magalhães.  

A conferência foi integralmente publicada nos Anais do CMN, editados 
em 1921 e 1922.

«Magalhães, homem de génio iluminado por um ideal então mal compreendido, como 
sucedera a Colombo, abalisado nauta como D. João de Castro, rígido capitão como Albuquer-
que, valoroso soldado como D. Lourenço d´Almeida, é um vulto que domina sôbre uma época 
– o primeiro quartel do século XVI, época fulgurante para a história da geografia – sôbre um 
povo e até sôbre a humanidade influenciada pelo alcance de tais feitos.

Vulto privilegiado e grande êle é, na história de todos os tempos e de todas as nações, 
para que atentar-lhe os méritos, fizesse vacilar tão inadequado panegerista como me julgareis, 
caso fosse meu propósito e meu arrôjo, glorificar ante vós, o herói.

Certo que, nesta consagração ao navegador preclaro, para a qual aqui nos congregámos 
hoje em unção patriótica, de melhor grado eu deixaria Magalhães sôbre a iminência épica 
do seu pedestral e vos falaria dos obscuros portugueses, seus quási ignorados companheiros 
de viagem; nessa justiceira evocação, mais desassombradamente faria participar da minha 
colaboração humilde, os esquecidos entre humildes.

Assim, vos recordaria que nos 239 tripulantes que parece terem ido na armada de 
Magalhães, conforme as listas da equipagem, existentes nos arquivos de Sevilha, figuravam 
27 portugueses, e ainda que os destros pilotos especialmente adstritos a cada um dos 5 navios 
dessa Armada, eram todos portugueses ( 2).

Isto muito significa para o nosso patriotismo, ainda quando outra nação tenha favore-
cido a adoptado e empresa aventurosa.

Apenas vos lembraria e gratamente que, após cêrca de 3 anos de tribulações sôbre mares 
desconhecidos, apenas 18 dos tripulantes da referida Armada, conseguiam chegar a Espanha, 
na diminuta e exhausta nau “Vitória” e que, entre esses raros sobreviventes, havia também, 
para vanglória nossa, um marinheiro português chamado Francisco Rodrigues, nome que tem 
andado perdido na obscuridade dos arquivos.

Estimava poder agora falar-vos de todos êsses nossos compatriotas, aos quais é tempo de 
rehabilitarmos do preconceito de traidores aos interêsses da pátria, por terem servido um país 
rival em descobrimentos e conquistas de alêm mar, aliás quando essa pátria lhes regateava o 
demonstrado préstimo e as naturaes ambições de glória. Foi a humanidade que serviram êsses 
arrojados marinheiros que como tal honraram o nome português.

Isto nos basta para julgá-los a absolvê-los; muito será até como justificação de lhe 
louvarmos as memórias, e em especial a de Magalhães, o honrado cavaleiro, como lhe chamou 
Gaspar Correia nas suas “Lendas da Índia”.

(2)  Memoria do autor sôbre: Os pilotos da Expedição de Fernão de Magalhães, Lisboa, 1921.
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Pois vou chamá-los a todos para que todos aqui se apresentem, velando armas na glori-
ficação do grande navegador, participando no tributo admirativo que a êste rendemos. E vereis 
que todos me responderão, acudindo pressurosos do alêm-túmulo, já que Magalhães, seu guia, 
sua luz e seu alento, conforme a invocação do cavaleiro Pigafetta, por êles também acudiu em 
vida, sacrificando-lhes a sua – e com ela – a glória inalcancável de ser efectivado o plano seu.

Referiu uma das testemunhas do trágico fim do herói:
–  «Ao ver-se subjugado pelos inimigos, voltou-se muitas vezes para nós, afim de ver se 

tinhamos podido escapar» ( 3).
Assim era êle, homem forte, de muitas virtudes fortalecido.
Emfim, vou fazer a chamada dêsses portugueses, obscuros companheiros de Magalhães:
Pilotos:
Joáo Serrão, João Carvalho; João Rodrigues de Mafra, Estevão Gomes, Vasco». [...]
O conferencista continuou com a chamada, pelo nome próprio, de cada 

um dos restantes 22 portugueses, distribuídos por marinheiros, grumetes, dis-
penseiros, meirinho, creados, pagens e sobresselentes.

Finaliza esta evocação, dizendo:
– «Estão todos? Vieram todos? Sim. Eles ahi estão comnosco e em nossas almas».[...]
Na esteira desta sentida e comovente homenagem, Quirino da Fonseca 

dissertou sobre os alterososos embaraços políticos e materiais que precederam 
a preparação da viagem e conduziu os ouvintes pelo labirinto das complicadas 
negociações de Magalhães com os juízes e oficiais da Casa da Contratação, 
sediada em Sevilha, sobre as especialidades e o quantitativo de portugueses que 
integrariam a Armada, apesar da Carta Régia, de 5 de Maio de 1519, em que 
o Imperador lhes recomendava: «Que não fossem na Armada mais de 235 homens, 
conforme se assentara; antes, podendo ser e não havendo falta se diminuisse o seu número, 
porêm, que sempre o seu recebimento fosse com parecer de Magalhães. Por quanto tinha mais 
experiência».

Perante absolutas intransigências das individualidades da Casa da Con-
tratação, Fernão de Magalhães jamais deu o braço a torcer, usou argumentos 
sólidos, teimou e conseguiu que: «na totalidade dos 239 tripulantes da Armada, fossem 
incluídos 27 portugueses e não apenas 5, e mais tarde 10, que lhe toleravam».

De seguida, o palestrante entrou no tema principal da conferência, com 
relevo para as dificuldades que o homem sentiu e ultrapassou para dominar os 
misteriosos mares. «A arquitectura foi sempre uma revelação material das civilizações e, 
enquanto seja uma bela-arte, traduz na verdade os preceitos com que o rude esforço do homem 
procura domar a natureza rude».

(3) “Voyage autour du monde...”, pag. 224.
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[…] Mas o homem, tornado senhor e escravo da parte sólida do globo, também quis 
vencer e dominar os Oceanos intérminos, misteriosos e encalelados por vezes, em cujo seio os 
próprios deuses se abrigavam, uns malévolos, outros propícios.

«A construção que se aventurasse sôbre as águas, alêm de habitação, era fortaleza sem-
pre, abrigo que mil fôrças procuravam incessantemente demolir, e depois subverter.

Afastando-se das terras, era como um mundo à parte. Muitas vezes seria túmulo, depois 
de embalado como um berço, pela ondulação das vagas inquietas.

Quantas dificuldades o homem tinha superado nas construções terrestres, se multi-
plicavam e renasciam e pareciam invencíveis nas construções com que tentava dominar os 
caprichosos Oceanos.

Sôbre êstes, era permanente a luta com fôrças prodigiosas, traiçoeiras, ora vindas do ceu, 
ora surgindo do abismo.

Mas nada deteve a vontade do homem, na ânsia de se libertar da sua condição ínfima.
«Êle estudou as fôrças hóstis para melhor as compreender e dominar, creando por fim 

uma arquitectura capaz de arrostar essa luta com tôdos os elementos da natureza, sôbre o 
elemento líquido, e mesmo aí, tambêm arrostar com as guerras e malefícios do seu semelhante, 
quási sempre  inimigo.

Eis com dificultosa se mostra a arquitectura naval».[…]
Quirino da Fonseca discorreu sobre a evolução da arquitectura naval 

portuguesa, desde as galés aos navios de ferro, passando pelas caravelas, naus 
e galeões.

«Por fim, com o desenvolvimento das construções navais de ferro, preferíveis ás de 
madeira, Portugal, que para a construção das suas antigas armadas tinha o recurso inesgo-
tável das suas matas, não possuia o ferro, nem o carvão essencial para o trabalhar ou para 
alimentar os novos engenhos motores, assim perdendo a situação privilegiada que mantivera 
por vezes e brilhantemente sôbre o mar»

Restavam-lhe os marinheiros. Quási um pôvo inteiro de marinheiros, mas quási sem 
navios e onde correr aventuras».[…]

O orador pautou a sua intervenção pelos navios dos descobrimentos, pela 
arquitectura e arte naval da época e pelos tipos de navios usados no arco de 
tempo entre a descoberta da Ilha da Madeira e a dobra do Cabo das Tormentas.

«Os primeiros navios empregues seriam as pequenas barcas costeiras ou de piscato, 
ordináriamente com um só mastro a uma vela quadrangular, embarcações que se modificariam 
pouco a pouco, melhor se conformando a ousarem uma navegação cada vez mais apartada do 
nosso litoral.

Assim os navegadores portugueses do século XV transpozeram os Cabos Não e Bojador 
em África, descobrindo as distanciadas Ilhas da Madeira, Porto Santo, Desertas, Santa Maria 
e Ilheus das Formigas.[…]
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O ilustre oficial de marinha recorreu a Gaspar Frutuoso que, na obra 
“Saudades da Terra”, refere que em 1419, João Gonçalves Zarco e o piloto 
castelhano João de Amores partiram do Restelo num barinel, de maior tonela-
gem que as barcas vulgares da época. Citou trechos do livro “Da Ásia”, de João 
de Barros para salientar que, decorridos quinze anos, o Infante D. Henrique 
mandou armar um barinel destinado a ultrapassar o Cabo Bojador.

Entre 1434 e 1440 as viagens estiveram suspensas devido às desavenças 
criadas no País com o passamento de El-Rei D. Duarte. Na retoma, o Infante 
D. Henrique ordena o emprego de “caravelas” para o reconhecimento do litoral 
africano.

Para vincar as suas qualidades náuticas, o palestrante referiu a opinião do 
veneziano Cadamosto patente na “Chronica do Descobrimento e Conquista 
da Guiné”, de Gomes Eanes de Zurara, que assim ajuizou: “serem os melhores 
navios que andavam sobre o mar e sendo providas de todo o necessário, éra impossível não 
navegarem por toda a parte».

«Eis a qualidade primacial das caravelas e que durante quási um século, as tornou 
preferidas em reconhecimento de ignotas plagas.

A caravela de então era um pequeno barco de velame latino, com exíguo calado, um, 
dois ou três mastros, singrando ligeiro e chegando-se bastante ao vento, que no regresso, lhes 
soprava contrário, em geral.

Correspondiam proximamente aos caíques do Algarve. Bem conhecidos, porêm tendo a 
pôpa alteada em pequeno castelo, formando o escasso alojamento dos tripulantes.

As caravelas dessa época não teriam capacidade superior a 50 toneladas, segundo a 
medida actual, embora Cadamosto na Relação da 1ª Viagem que empreendeu numa caravela 
do Infante em 1455, diga que era barco de 90 toneis e se saiba que o tonel correspondia a 
maior capacidade que a tonelada dos modernos tempos.

Mesmo 42 anos depois da viagem de Cadamosto, a caravela Berrio que Vasco da 
Gama levou na sua primeira expedição à Índia, era de perto de 50 toneis».[…].

O conferencista recorreu à obra “Expedições e Armadas”, de  Braamcamp 
Freire, para reforçar a sua opinião, relevando que, numa relação de 54 carave-
las que largaram do porto de Lisboa em 1488 e 1489, a sua tonelagem estaria 
compreendida entre 15 e 50 toneis. Reforçou a sua intervenção citando os 
navegadores que desvendaram a costa ocidental de África – Diogo Gomes, 
Diogo da Azambuja, Pero Vaz de Cunha, João de Santarém, Pero Escobar, 
Diogo Cão, João Afonso da Aveiro – com a utilização das caravelas e evidencia 
que, «Em 1486, Bartolomeu Dias em dois pequenos navios de 50 toneis e um transporte 
destinado aos mantimentos, consegue dobrar o Cabo das Tormentas para a banda do cobiçado 
e maravilhoso Oriente».

OS ANAIS HÁ 100 ANOS

439



Antes de abordar o estado da construção naval no país irmão e compe-
tidor, o ilustre oficial reforçou a exiguidade dos navios que sulcavam as águas 
do Atlântico até fins de século XV e os perigos enfrentados pelos navegadores 
portugueses.

«Não era pois o mar poderoso, embora erguendo-se em montanhas convulsas, que mais 
se fazia temer dos navegadores, mas ainda era a terra, os baixios, e tantas outras armadilhas 
submersas, que podiam reter até serem desfeitos, os atrevidos lenhos».

(Volume LII, nº 12, de 1921)
Obs.: A segunda parte da conferência foi inserida nos números editados em 1922.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Em 31 de Dezembro de 1921, o CMN contava com sete sócios honorá-
rios e 455 efectivos, havendo 83 com parte de ausente.
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EUA E RÚSSIA: ENTRE A  
DIPLOMACIA E A COMPETIÇÃO

(Capitão-de-fragata Rodrigues Pedra)

Os acontecimentos político-estratégicos envolvendo a Rússia, Ucrânia, 
EUA e NATO no final de 2021, vierem recordar a crescente tensão no Leste 
na Europa. Serguei Lavrov, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, avi-
sou que a Europa pode estar a regressar a um cenário de confronto militar 
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na Ucrânia. Por seu turno, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, 
acusou a Rússia de preparar uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia.

A postura russa não é propriamente uma novidade. No final de março, a 
mobilização de milhares de soldados russos e de artilharia pesada para Donbass, 
região aonde ocorreu a guerra de 2014, bem como o reforço militar dos regimentos 
existentes na Crimeia, consubstanciando a maior mobilização na fronteira oriental 
desde 2015, colocou em causa a estabilidade na região. Nessa ocasião, a Rússia não 
passou os limites da demonstração do seu potencial militar. Entretanto, em junho, 
seguiu-se a realização da primeira cimeira entre Joe Biden e Vladimir Putin. Com 
esta iniciativa, Joe Biden pretendeu aliviar alguma tensão que surgiu nas semanas 
que se seguiram à sua tomada de posse. O encontro procurou dar um pequeno 
passo em direção à desejada estabilidade e previsibilidade, numa relação que con-
tinuará a ser tensa e competitiva, como revelam os últimos indicadores. Apesar 
de não se terem verificado avanços significativos nos assuntos que opõem as duas 
partes, ambos os presidentes concordaram que as conversações foram construti-
vas. Foram discutidos temas ligados à estabilidade estratégica e cibersegurança, no 
entanto, sem grande confiança em progressos a curto/médio prazo. Apesar disto, 
foi uma primeira oportunidade para cada um dos presidentes ancorar os seus inte-
resses, assumir as expetativas relativamente ao futuro relacionamento e estabelecer 
as linhas vermelhas que não deverão ser ultrapassadas entre as duas partes.

Sobre o diálogo relacionado com a estabilidade estratégica recorde-se 
o compromisso assumido pelas duas partes, em fevereiro de 2021, sobre a 
extensão do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, por mais cinco anos 
(novo Tratado START), podendo abrir caminho para a negociação de outras 
iniciativas do género, num anfiteatro internacional crescentemente mais com-
plexo, incerto e difuso. Na verdade, a equação nuclear estratégica deixou de 
ser bilateral, como é revelado pelo interesse dos Estados-Unidos em envolver a 
China nesta matéria. Por outro lado, existem novas capacidades e tecnologias 
que operam no espaço e no domínio cibernético, armas convencionais de 
elevada precisão e sistemas hipersónicos com capacidade nuclear que exigem 
entendimentos comuns no sentido de ser assegurada a necessária estabilidade 
estratégica. Tal como é reafirmado na comunicação conjunta presidencial 
Estado s Unidos/Rússia, sobre a estabilidade estratégica, “uma guerra nuclear 
não pode ser ganha e, como tal, nunca deverá ser travada”1. A cibersegurança 

1  Disponível em www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/16/u-s-russia-
presidential-joint-statement-on-strategic-stability/#:~:text=Today%252C%2520we%2520reaffi
rm%2520the%2520principle,will%2520be%2520deliberate%2520and%2520robust.
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foi outro dos temas discutidos na cimeira de junho. Este é mais um domínio 
revelador da ausência de confiança entre estes dois países, sobretudo quando a 
Rússia é conhecida por desenvolver e empregar modalidades de ação no âmbito 
da guerra híbrida. Os direitos humanos, a salvaguarda do estado de direito 
e das liberdades políticas são temas fraturantes entre estes dois países. Com 
a eleição do novo presidente norte-americano, Joe Biden introduziu na sua 
agenda a importância da democracia, os direitos e os valores universais. Con-
tudo, Putin reiterou que não tolerará interferências externas nos seus assuntos 
domésticos. Putin, inclusivamente, estabeleceu um paralelismo entre o que se 
passou em 6 de janeiro de 2021, com a invasão do Capitólio, e as manifestações 
de opositores russos, sendo isto um sinal de como as conversações podem ser 
difíceis de conduzir entre os diplomatas destes países. À margem desta cimeira, 
com ambos os presidentes a reafirmarem a natureza positiva e construtiva do 
diálogo, os desafios de relacionamento manter-se-ão no curto e médio prazo, 
não se antecipando grandes decisões sobre questões sensíveis como a ocupação 
da Crimeia, a repressão da oposição russa e o apoio incondicional às políticas 
autocráticas na Bielorrússia.

O exemplo mais recente desta relação tensa é comprovado precisamente 
com as movimentações do exército russo, junto da fronteira com a Ucrânia, 
levando Vladimir Putin a declarar, em 04 novembro, por ocasião da sua des-
locação à Crimeia a fim de assinalar o Dia da Unidade Nacional da Rússia, 
que a região será para sempre parte do país. Em 07 de dezembro, realizou-se 
uma conferência virtual entre Putin e Biden, tendo o primeiro pedido garan-
tias sobre o não alargamento da Aliança Atlântica para Leste negando que, 
simultaneamente, não estava a preparar uma ofensiva contra a Ucrânia. Biden 
recusou fazer concessões e argumentou que qualquer país deve ser capaz de 
escolher a quem se associar. Contudo, esta autodeterminação, no “estrangeiro 
próximo” da Rússia, tem um custo elevado, como aconteceu com o desmem-
bramento da Geórgia, em 2008, e a anexação da Crimeia, em 2014.

Em jeito de conclusão, verifica-se que os EUA e a Rússia continuam a 
procurar exercer influência nos limites das suas fronteiras geoestratégicas, res-
petivamente no Atlântico Norte e na Eurásia, áreas consideradas vitais para 
os seus interesses nacionais. Nesta equação, a Ucrânia emerge como a uni-
dade política cujos atuais interesses conflituam com a potência hegemónica da 
região, ao procurar sair da esfera de influência do Kremlin e ao aproximar as 
democracias ocidentais do espaço “pós-soviético”. Este cenário, com a Ucrânia 
como palco de fundo, indicia um potencial Shatterbelt, onde se decidirá a com-
petição pelo poder na Europa. 
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A ESTRATÉGIA DA UE  
PARA A COOPERAÇÃO NO 

INDO ‑PACÍFICO E A BÚSSOLA 
ESTRATÉGICA

(Capitão-de-fragata Fonte Domingues)

Em setembro de 2021 foi aprovada a Estratégia da UE para a Cooperação 
no Indo-Pacífico. Esta estratégia visa reforçar os laços da UE com aquela região, 
em diferentes domínios, contribuindo para a estabilidade regional, para a segu-
rança, prosperidade e desenvolvimento sustentável.

Estamos em crer que o sucesso desta estratégia, sob o ponto de vista da 
segurança e defesa, poderá vir a estar intimamente ligado com o processo em 
curso da Bússola Estratégica, uma vez que esta tem por objetivo contribuir 
para a operacionalização do nível de ambição delineado na Estratégia Global 
da UE (2016), através do desenvolvimento de iniciativas abrangentes sobre a 
Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD). Segundo Josep Borrell2, a Bús-
sola Estratégica equaciona três grandes aspetos: i) quais os desafios e ameaças; ii) 
como agregar melhor os ativos e geri-los de forma eficaz; e iii) qual é a melhor 
forma de projetar a influência da UE a nível regional e global. Desta forma, 
ambiciona-se reforçar a capacidade da UE para criar uma cultura de segurança 
e defesa próprias, em complementaridade ao eixo transatlântico, estabelecendo-
-se orientações políticas e objetivos concretos3. Não é de estranhar que a adoção 
da Bússola esteja prevista ter lugar na presidência francesa, a principal potência 
militar da UE, que ocorrerá durante o primeiro semestre de 2022.

A segurança marítima, que Geoffrey Till define como “boa ordem no mar”, 
tem uma dimensão relevantíssima no Indo-Pacífico, região onde todas as componen-
tes desse abrangente conceito se evidenciam como em nenhuma outra. Nunca será 
demais sublinhar a essência marítima da designação “Indo-Pacífico”. Efetivamente, 

2  Josep Borrell, “A Strategic Compass for Europe by Josep Borrell”, Project Syndicate, Nov 12 2021, 
https://tinyurl.com/u8xtfrr4, acedido em novembro de 2021.

3  A Bússola Estratégica está estruturada em quatro pilares: i) gestão de crises; ii) resiliência; iii) 
desenvolvimento de capacidades; e iv) parcerias.
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segundo Brahma Chellaney4, o uso crescente da expressão «Indo-Pacífico», em 
vez do antigo termo «Ásia-Pacífico», reflete uma preocupação internacional com 
a segurança do domínio marítimo. Acrescenta que, “em nenhuma parte do mundo 
a situação de segurança é tão dinâmica e instável como no Indo-Pacífico atual”5. 

A recente polémica da AUKUS6, que culminou num forte amargo de boca 
para a França, evidencia uma abordagem mais decidida e assertiva deste trio. O 
facto de, alegadamente, 93% da ZEE francesa se situar no Indo-Pacífico justifica 
naturalmente uma estratégia própria para a região (2018). Alemanha e Países Bai-
xos também definiram as suas. Estes três Estados Membros foram determinantes 
na definição da Estratégia da UE para a Cooperação no Indo-Pacífico. No âmbito 
da segurança e defesa, esta estratégia passa pelo contínuo desenvolvimento de 
parcerias, incluindo para lidar com a segurança marítima, atividades cibernéticas 
maliciosas, desinformação, tecnologias emergentes, terrorismo e crime organiza-
do.7 Estes temas estão igualmente no radar da Bússola Estratégica.

O conceito das Presenças Marítimas Coordenadas, igualmente sob forte 
estímulo francês, tem vindo a ser apontado ao Indo-Pacífico, independentemente 
do sucesso relativo da sua experimentação no Golfo da Guiné. A confirmar-se, 
carecerá de bastantes adaptações perante os muito maiores desafios. Para esse 
efeito, as parcerias com os países da região do Indo-Pacífico e a apropriação do 
conceito serão essenciais.

A credibilidade ganha pela UE na costa da Somália, desde 2008, através 
da Operação Atalanta, bem como a cooperação fomentada por outras iniciativas 
na região, como por exemplo o CRIMARIO (2015-2024)8, poderão certamente 
ajudar à implementação da vertente securitária da Estratégia da UE para a Coo-
peração no Indo-Pacífico. O sucesso desta estratégia passará por ajudar a estabe-
lecer e manter estruturas cooperativas multilaterais para aumentar a conscienti-
zação marítima, combater atividades ilícitas ou enfrentar os desafios ambientais, 
a bem da segurança marítima e da conectividade em toda a região9. 

4  Brahma Chellaney, “Indo-Pacífico: imperativos estratégicos para a EU”, Gulbenkian Briefs 04, 
2021, p. 3, https://tinyurl.com/2bkkvmj6, acedido em novembro de 2021.

5 Ibidem, p. 13. 
6  Parceria trilateral de segurança reforçada entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a 

Austrália – prevê a cooperação de defesa em vários domínios.
7  EEAS, “EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific”, https://tinyurl.com/rkd2kb53.
8  EU, “Critical Maritime Route Wider Indian Ocean”, https://tinyurl.com/mrxbamhp.
9  Eva Pejsova, “The EU as a Maritime Security Provider”, EU ISS, dec. 2019, https://tinyurl.

com/ycks6cc4.
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Julgamos que a Estratégia da UE para a Cooperação no Indo-Pacífico 
terá muito a beneficiar, não só de todas as iniciativas preexistentes da UE, mas 
também do sucesso do processo da Bússola Estratégica.

UMA AMEAÇA SILENCIOSA:  
A SECA

(Beatriz Pinheiro)

O impacto da seca é muitas vezes subestimado, ao contrário dos fura-
cões, cheias ou fogos. A seca é silenciosa, agrava-se com o tempo e apresenta 
consequências tão devastadoras como qualquer outro desastre natural. As 
secas são monitorizadas e quantificadas por indicadores específicos, tipica-
mente derivados de variáveis climáticas tais como a temperatura, a precipita-
ção, o fluxo e nível de água subterrânea, a humidade no solo, entre outras10. As 
secas podem ser definidas de diferentes formas: secas meteorológicas, quando 
o nível de precipitação é reduzido, secas hidrológicas, quando a ausência de 
chuva dura o tempo suficiente para esvaziar rios e baixar os lençóis freáti-
cos ou secas agrícolas, que surgem quando a falta de água começa a matar 
culturas e gado11. Mas será que este fenómeno ocorre somente de forma 
natural ou será mais um desastre ambiental provocado pelo homem? A seca 
ocorre devido à falta de precipitação durante um longo período de tempo, 
levando à escassez de água e à degradação do solo. No entanto, a atividade 
humana acelera todo este processo devido à existência de uma fraca cultura 
no planeamento e gestão da água. Mami Mizutori, Representante Especial 
do Secretário-Geral e Chefe do Escritório das Nações Unidas para Redu-
ção de Riscos de Desastres (UNDRR), afirmou que a “seca está perto de se 

10 Disponível em https://www.drought.gov/what-is-drought/monitoring-drought.
11  Disponível em https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/

oct/09/why-isnt-there-a-global-body-to-monitor-drought.
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tornar na próxima pandemia e não existe vacina para a curar. A maior parte 
do mundo vai viver com o stress hídrico nos próximos anos. A procura irá 
ultrapassar a oferta durante certos períodos. A seca é um fator importante na 
degradação da terra e no declínio dos rendimentos das principais culturas”12. 
Trata-se de um desastre que faz com que se regrida no processo de retirada 
das pessoas da pobreza e que conduz a uma condição estruturante que afeta 
tanto economias rurais como urbanas. Os impactos da seca são de grande 
alcance, atingem todos os grupos sociais, mas é complexo identificar com 
especificidade os danos causados por este fenómeno. Evidentemente, muitas 
vezes são os países mais pobres que sofrem os impactos diretos, porém, as 
consequências também são sentidas longe do local de origem da seca. Direta-
mente, afetam a produção agrícola, o abastecimento de água, a produção de 
energia, o transporte de água, o turismo, a saúde humana, a biodiversidade 
e os ecossistemas naturais. Em particular, o surto de fungos e insetos que se 
alimentam de plantas pode ser também uma das principais consequências 
da seca, com repercussões diretas na agricultura. A título exemplificativo, 
regista-se a praga dos gafanhotos, em África, que se reproduzem em regiões 
áridas, em países como o Quénia e Somália, e destroem hectares de plan-
tações13. Por outro lado, indiretamente, surge o desemprego, a inflação e a 
insegurança alimentar que levam a outro tipo de problemas sociais como o 
aumento da pobreza, da fome extrema e agitação social. Muitas vezes estes 
impactos não são diretamente associados à seca, traduzem-se em eventos 
trágicos com efeito bola de neve que se prolongam durante algum tempo 
mesmo quando esta termina. A influência da atividade humana na seca pode 
igualmente ser sentida numa altura posterior ao fenómeno e até numa região 
diferente. Normalmente, as consequências são mais sentidas nos países em 
desenvolvimento, onde a capacidade de resposta não é tão eficaz para pre-
venir estes desastres, contudo, este flagelo tem um alcance muito vasto, afe-
tando também os países desenvolvidos. Na perspetiva da segurança humana 
as mulheres e as crianças são as que sofrem mais com esta problemática14. 
Atualmente, a gestão da seca ainda é maioritariamente um processo reativo 
em quase todos os países, visto que apenas se lida com os danos causados à 

12  Disponível em https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/17/the-next-pandemic-
drought-is-a-hidden-global-crisis-un-says.

13  Disponível em https://www.nationalgeographic.com/science/article/locust-plague-climate-
science-east-africa.

14 Disponível em https://water.org/our-impact/water-crisis/womens-crisis/.
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posteriori, em contraponto com uma gestão proactiva e preventiva, com o 
objetivo de reduzir vulnerabilidades e preparar as melhores opções para os 
desafios futuros15. O foco principal passaria a ser a proteção em vez da recu-
peração, ou seja, passar-se-ia da gestão de crises para uma gestão de riscos. 
Embora a escassez de água possa ter como origem vários fatores difíceis de 
controlar a 100% (colapso das infraestruturas e sistemas de distribuição, con-
taminação, conflito, ou má gestão dos recursos hídricos), as alterações climá-
ticas e a ação humana são os principais fatores deste fenómeno. Mami Mizu-
tori pediu aos governos que criassem medidas de prevenção, reformando e 
regulando a forma como a água é extraída, armazenada e utilizada, e como a 
terra é gerida. Além disso, referiu que é essencial trabalhar diretamente com 
a população local, o conhecimento dos locais pode ajudar a informar onde e 
como armazenar água e como prever os impactos dos períodos de seca, para 
além de todas as técnicas de previsão meteorológica que hoje estão disponí-
veis16. A gestão eficaz das secas requer um processo de coordenação à escala 
global, nacional e local. É necessário dar prioridade ao diálogo, a parcerias e 
decisões coletivas onde o setor público e o setor privado podem cooperar na 
resolução destes problemas. A seca é um desastre natural muito complexo e 
requer uma abordagem abrangente através da deteção precoce e definição 
exata das responsabilidades em cada fase de forma a atenuar os seus efeitos 
negativos. Para além da atividade humana que intensifica o impacto sentido 
pelas secas, também é esperado que o aquecimento global torne ainda mais 
frequente este fenómeno. As alterações climáticas não são uma adversidade 
do futuro, são um problema atual e necessitam de uma solução global o mais 
rápido possível.

15  Disponível em https://documents1.worldbank.org/curated/es/274491468212968728/pdf/ 
90527-PORTUGUESE-REVISED-BRI-PUBLIC-Box391464B-Folheto-Secas-Final.pdf.

16  Disponível em https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/17/the-next-pandemic-
drought-is-a-hidden-global-crisis-un-says.
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PAZ, GUERRA E CRISES NAS 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS

(Capitão-de-fragata Rodrigues Pedra)

PAZ
i) A Comissão Europeia e o alto representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança lançaram em dezembro a Ponte Global 
(Global Gateway), uma nova estratégia europeia que se destina a promover uma 
conectividade inteligente, limpa e segura nos domínios digital, da energia e dos 
transportes. A estratégia visa criar ligações sustentáveis e de confiança, que per-
mitam enfrentar os desafios globais mais prementes, das alterações climáticas e da 
proteção do ambiente à melhoria da segurança sanitária e ao reforço da competi-
tividade e das cadeias de abastecimento mundiais. A Ponte Global visa mobilizar 
até 300 mil milhões de euros para investimentos a realizar entre 2021 e 2027. Em 
suma esta estratégia visa promover a resiliência da ligação entre a Europa e os seus 
parceiros, incluindo as cadeias de abastecimento, uma prioridade que tem vindo a 
ser referida por Bruxelas no atual contexto pandémico. A Ponte Global baseia-se 
nos resultados da Estratégia de Conetividade UE-Ásia de 2018, nas parcerias de 
conetividade recentemente concluídas com o Japão e a Índia, bem como nos pla-
nos económicos e de investimento para os Balcãs Ocidentais, a Parceria Oriental 
e a Vizinhança Meridional. A Ponte Global e a iniciativa dos Estados Unidos Build 
Back Better World reforçar-se-ão mutuamente17. Note-se, que, sem nunca ter sido 
referido, esta é uma estratégia que também procura ser uma alternativa à Nova 
Rota da Seda, promovida pelo Governo da China.

ii) A Cimeira do Clima, COP26, realizou-se em Glasgow, de 31 de outubro 
a 13 de novembro, tendo sido assistida por 40 mil representantes de 197 países. 
No final da cimeira alcançou-se um acordo, porém, longe de ter sido consensual 
pelos diferentes atores internacionais. Por tratar-se de um processo longo e com-
plexo, não sendo alcançável num curto espaço temporal, inclusive anos, é natural 
que os interesses dos países envolvidos, que dependem das suas próprias capaci-
dades, vontade e circunstâncias, não tenham convergido em determinadas maté-
rias. Por exemplo, as expetativas eram elevadas no que respeita ao compromisso 

17 Disponível em https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_6433.
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em fazer baixar o aquecimento médio global bem abaixo dos 2 graus Celsius, 
limitando-o a 1,5 graus. Para isto seria preciso estabelecer um plano para o corte 
de emissões de gases com efeito de estufa, porém, percebeu-se que as contribui-
ções nacionais voluntárias e os compromissos entregues não colocavam o mundo 
nos 1,5 graus, mas sempre acima dos 2 graus. Como compromisso foi estabele-
cido que haverá uma revisão das metas de corte de emissões em 2022, desafio 
que, mais uma vez, dependerá das capacidades, vontade e circunstâncias dos 
países em avançarem com a transição energética. Não obstante os diversos desa-
fios que se colocam, neste longo processo, a COP26, à semelhança das Cimeiras 
de Copenhaga (2009) e Paris (2015), não deixa de ser uma base importante para 
futuros progressos, na tentativa de se evitar uma catástrofe climática.

iii) O Nobel da Paz 2021 foi atribuído de forma conjunta aos jornalistas 
Maria Ressa (filipina) e Dmitri Muratov (russo), distinguidos pelos esforços de 
salvaguarda da liberdade de expressão, que o Comité Nobel Norueguês consi-
derou ser uma condição para a democracia e a paz duradoura. Este prémio é, 
também, o reconhecimento a todos os jornalistas que defendem a liberdade de 
expressão, num mundo em que crescentemente emergem ameaças à liberdade 
de imprensa. Os dois jornalistas foram alertando como os meios de comunicação 
social têm sido utilizados para disseminar notícias falsas, assediar adversários e 
manipular o discurso público. Esta é uma tendência que também cresce no seio 
da UE, como tem sido demonstrado pelos casos mais recentes na Hungria, Poló-
nia e Eslovénia.

GUERRA E CRISES

i) As relações entre a UE e a Bielorússia continuam longe da estabilidade 
desejada. Depois do desvio do avião da Ryanair para Minsk, a mando de Luka-
shenko, e do pacote de sanções aplicado pela UE, o Presidente da Bielorrússia 
contra-atacou e passou a vender o acesso livre à União Europeia, promovendo 
pressão migratória nas fronteiras da Polónia, Lituânia e Letónia. Como resposta, 
a UE encetou negociações junto dos países de origem e trânsito e das autoridades 
e companhias de aviação a fim de travar o fluxo migratório, efeito que produziu 
uma interrupção quase total dos voos para Minsk. Não obstante, Lukashenko tem 
vindo a dar sinais que possui outras modalidades de ação, como é o caso do corte 
do fornecimento de gás russo à Europa, sobretudo durante o Inverno. A primeira 
vez que Minsk ameaçou cortar o fornecimento do gás, os respetivos preços subi-
ram, voltando a descer após declarações de Putin, o qual espera que Lukashenko 
mantenha o contrato estabelecido. Como modalidade de ação, Lukashenko 
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também tem vindo a sugerir que o seu país está pronto a receber armas nucleares 
russas, caso seja esse o desejo de Putin. Esta é uma crise que manter-se-á no curto 
e médio prazo, com ataques e contra-ataques, de ambas as partes. Para a UE, a 
dificuldade prende-se com a necessária antecipação do próximo passo de Luka-
shenko, que tem vindo a revelar-se bastante flexível e original na adoção das suas 
modalidades de ação, para além da evolução do cenário na Ucrânia, que poderá 
dar argumentos a Moscovo para apoiar as estratégias de Minsk.

ii) No âmbito do acordo nuclear iraniano, foram realizadas seis rondas 
negociais entre abril e junho, contudo, sem grandes progressos. No seguimento 
da eleição do novo Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, um político ultra-conser-
vador e crítico das negociações, estas foram suspensas e retomadas no final do 
ano. Em dezembro, os negociadores iranianos, aparentemente, demonstraram 
interesse em recuperar o acordo de 2015 e sair do impasse promovido por eles 
próprios. Desde o abandono do acordo, pela Administração de Donald Trump 
em 2018, o Irão tem vindo a desenvolver atividades de enriquecimento de urâ-
nio, ultrapassando os limites previstos. Para o Irão, a prioridade das conversações 
deverá centrar-se na remoção total das sanções económicas que têm pressio-
nado a economia nacional, fortemente dependente da exportação de petróleo. 
Para as seis potências que subscreveram o acordo, torna-se crítico garantir que 
o programa nuclear iraniano tem fins pacíficos e não militares. Atento à evolu-
ção das negociações, encontra-se Israel que, de acordo com alguns órgãos de 
comunicação social, tem vindo a planear opções de resposta militar em caso de 
fracasso das negociações. Israel também já avisou que não ficará “legalmente 
vinculado” mesmo que se regresse ao acordo de 2015, argumentando que não 
abdicará da sua liberdade de ação no que ao Irão diz respeito. A elite iraniana 
tem mostrado ser hábil em conduzir as negociações, sabendo arrastar este pro-
cesso enquanto desenvolvem as suas capacidades nucleares, e muito resiliente 
face às sanções económicas que, grosso modo, imperam sobre o país desde 1979, 
pontualmente interrompidas ao longo destas décadas. A postura do Irão, con-
trasta com o fracasso da Estratégia de Trump, pois esta última não impediu os 
progressos iranianos na vertente nuclear, antes pelo contrário, tornou o Irão mais 
repressivo nos assuntos domésticos e aproximou-o, ainda mais, da esfera chinesa 
e russa – apesar destes também encarem com ceticismo o projeto nuclear ira-
niano. Enquanto os problemas do Médio Oriente forem percecionados como 
uma matéria a ser tratada no âmbito do dilema de segurança e a hierarquia das 
potências, no xadrez internacional, se pautar pela dimensão nuclear dos atores 
estatais, será pragmático admitir que as elites iranianas continuarão a ambicio-
nar um programa nuclear militar.
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iii) O ponto final na operação militar BARKHANE, a maior opera-
ção da França no estrangeiro, nos últimos anos foi anunciada por Emmanuel 
Macron, durante a realização da Cimeira G7. Neste encontro, Macron anun-
ciou uma profunda alteração na presença militar francesa para a região do 
Sahel. A decisão surge depois do coronel do exército maliano Assimi Goita ter 
tomado o poder, após o derrube de um segundo presidente em nove meses, e 
a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) ter 
apoiado esta nova deposição. De acordo com o Presidente Macron, as Forças 
Especiais francesas passarão a operar no âmbito da Força-Tarefa TAKUBA 
– criada em 2020 – junto de outros países europeus, num esforço concertado 
com os exércitos do Mali e Nigéria, no combate ao terrorismo. A operação 
BARKHANE, iniciada em 2013, teve desde o início como centro de gravidade 
o combate contra os insurgentes e os grupos ligados ao terrorismo transnacio-
nal, designadamente a Al-Qaeda. Nesta operação, a França mobilizou para a 
região cerca de 5.000 soldados, tendo sofrido 55 mortos, ao longo de 8 anos 
de operação. Durante o ano de 2021, para além do Mali, também ocorreram 
golpes de estado no Sudão, Guiné-Conacri, Chade e Níger, revelando a insta-
bilidade política, militar e social com que se debruça África.

iv) O mais recente naufrágio no Canal da Mancha, vitimando 27 pessoas 
que tentavam chegar ao território britânico – três crianças, sete mulheres e 17 
homens – veio evidenciar divisões antigas sobre a responsabilidade no controlo 
da rota de migração entre Calais, no lado francês, e Dover, no lado britânico, 
aprofundando, deste modo, ainda mais o ambiente tenso entre o Reino Unido 
e a França. Este acidente em concreto, entre muitos outros que têm acontecido 
nos oceanos e mares que circunscrevem a Europa, veio colocar, mais uma vez, 
em evidência a complexidade da problemática da imigração irregular: a natu-
reza do crime organizado transnacional que não reconhece fronteiras, as crises 
e as guerras na periferia da Europa que impelem o êxodo na busca de segu-
rança e desenvolvimento, os desafios do multiculturalismo no Ocidente, etc. 
França e Reino Unido trocaram acusações mútuas sobre a responsabilidade no 
controlo da migração irregular no Canal da Mancha, tendo o contencioso cul-
minado com a divulgação de uma carta pelo primeiro-ministro Boris Johnson 
dirigida ao Presidente francês, Emmanuel Macron, considerada “indigente” 
por Paris. Neste seguimento, o Governo francês cancelou de imediato uma 
reunião com a ministra do Interior britânica para discutir a rota da migração 
irregular no canal da Mancha. Este é mais um episódio que, junto do regime 
dos direitos da pesca, aprofunda as pequenas disputas no pós-Brexit, entre a 
França e o Reino Unido.
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v) Em junho, o assassínio de três membros da Organização Médicos Sem 
Fronteiras na região etíope de Tigré, no norte do país, veio recordar a instabi-
lidade política, militar e social em que o país está mergulhado desde novembro 
2020. Este incidente, em conjunto com os ataques aéreos contra um mercado em 
Tigré, no mesmo mês, provocando centenas de civis feridos e mais de 6 dezenas 
de mortos, revela uma sociedade à beira de uma crise humanitária, agravada 
pela ameaça de fome, o crescimento dos refugiados e as violações constantes 
dos direitos humanos. Em novembro de 2020, o Primeiro-ministro etíope, Abiy 
Ahmed, Prémio Nobel da Paz em 2019, lançou uma intervenção militar para 
derrubar a Frente de Libertação do Povo Tigray, o partido eleito e no poder no 
estado. No mesmo mês Abiy Ahmed declarou vitória militar e, apesar de ter rea-
lizado eleições em junho 2021, com o objetivo de legitimar politicamente a sua 
liberdade de ação, os combates continuam a persistir em terminar em Tigré. No 
final de 2021, Abiy Ahmed reafirmou estar preparado para comandar as forças 
militares do país na linha da frente, no combate contra os insurgentes, que têm 
reportado avanços muito significativos na guerra civil.

vi) Depois duas décadas de conflito, os EUA colocaram um ponto final no 
teatro de operações no Afeganistão, a guerra mais longa que os norte-americanos 
travaram até ao momento. A retirada das tropas norte-americanas foi anunciada 
por Donald Trump, em 2020, e acelerada por Joe Biden em 2021. A guerra, 
que teve como propósito contribuir para a implementação de reformas demo-
cráticas, a fim de proteger as populações, conquistar corações e mentes e derro-
tar a contrainsurgência (com acrónimo COIN, em inglês– counterinsurgency), 
terminou com o Afeganistão mergulhado numa guerra civil e a crónica de um 
regresso anunciado, neste caso dos Talibans ao poder. Os resultados alcançados 
nos teatros de guerra no Afeganistão, bem como no Iraque, revelam o quanto 
difícil é promover os valores ocidentais como a democracia, a boa governação, 
o estado de direito e os direitos humanos, nestes países e regiões. O estado final 
alcançado no Afeganistão é, deste modo, revelador dos constrangimentos que as 
grandes potências têm quando se trata em moldar a política de estados fragili-
zados. Mesmo perante estas dificuldades, existem indicadores significativamente 
positivos como a redução substancial da mortalidade infantil e o crescimento 
da esperança média de vida das mulheres, de 47 para 60 anos. Por agora, Joe 
Biden retraiu as forças norte-americanas do Afeganistão. Um eventual regresso 
norte-americano ao Afeganistão dependerá, pelo menos, da combinação dos 
seguintes dois elementos: a expansão do terrorismo transnacional, com sede no 
Afeganistão, e o papel de determinadas forças políticas norte-americanas na pro-
moção de um novo regresso ao Afeganistão.
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CDU 06.01/.04
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CLI, julho-dezembro 2021, p. 455-458

Estimados Consócios,

O segundo semestre de 2021 continuou a ser marcado pela pandemia 
Covid-19 tendo-se, contudo, vivido algum aliviar das circunstâncias e nor-
mas de confinamento e funcionamento de organizações similares ao CMN. 
De realçar que os Consócios e demais frequentadores do Clube foram corres-
pondendo às regras recomendadas para o funcionamento do Clube no supra 
contexto mencionado, facto que a Direção agradece e releva. Assim, foi neste 
semestre que o Clube conseguiu alguma retoma financeira em contraponto 
com o resultado do exercício de 2020.

Contudo, o enfoque na atividade cultural foi consideravelmente negativo 
pelas razões mencionadas ao longo do semestre, tendo-se somente relevado a 
sessão de celebração dos 155 anos de existência do Clube Militar Naval, presi-
dida pelo Exmo. Almirante CEMA, que cessou funções no comando da Mari-
nha no final do ano de 2021, tendo como convidados “especiais” os cadetes do 
curso “António Lopes da Costa e Almeida”.

Ao Almirante Mendes Calado, a Direção do Clube Militar Naval agra-
dece todo o apoio que expressou ao Clube Militar Naval durante o seu man-
dato como CEMA.

Ao Almirante Gouveia e Melo, a Direção do Clube Militar Naval deseja 
sorte e sucesso ao Comando da Marinha.

Coordenador
Augusto Santos Silva

Presidente da Direção 
secretaria@cmnaval.pt
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CDU 623.8/.9+629.5.01
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CLI, julho-dezembro 2021, p. 459-476

NAVIO DE AJUDA HUMANITÁRIA 
MULTIFUNCIONAL

(pelo 1TEN EN-MEC (ACN) Duarte dos Santos)

INTRODUÇÃO

O projeto de navio é uma etapa fundamental na preparação dos alu-
nos do mestrado em “Naval Architecture” na University College London (UCL), no 
Reino Unido. Este artigo apresenta o projeto de navio com o título “Disaster 
response vessel”, desenvolvido por um grupo de alunos de arquitetura e enge-
nharia naval da UCL.

Coordenação
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Capitão-de-mar-e-guerra ECN 
rodrigues.mateus@marinha.pt  

Autores
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Primeiro-tenente EN-MEC (ACN)
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O presente artigo demonstra o processo de desenho de um navio que dá 
resposta a um requisito operacional apresentado pelo “cliente”.  O processo ini-
ciou-se com a definição do conceito de operações que permitirá cumprir com 
os requisitos operacionais apresentados. Conhecendo os objetivos do navio foi 
possível definir o payload que este deve transportar. E a partir do payload é proje-
tada uma plataforma naval que permita transportar o payload necessário. Este 
processo desenvolve uma solução que cumpre os requisitos do cliente abrindo 
o “leque” a plataformas inovadoras.

Após a definição do payload, é dimensionado um navio que o consiga 
transportar da forma mais eficiente possível. Após o dimensionamento é feita 
uma análise técnica nas várias componentes de engenharia para verificar a 
viabilidade do casco. Após todas estas fases, o processo volta a um refinamento, 
e a iteração continua caminhando no sentido da validação do projeto. 

A Figura 1, demonstra o conceito de projeto de navio de forma iterativa 
(K.J. Rawson & E.C. Tupper, 2001)1. Os autores mostram que o projeto de 
navio aumenta em complexidade, “caminhando” do projeto concetual (centro 
da espiral) para o projeto completo (na periferia da espiral), aumentando o 
grau de detalhe em cada fase.

Figura 1 - Espiral de projeto de navio de acordo com Rawson and Tupper em  
“Basic Ship Theory”

1  K.J. Rawson, & E.C. Tupper. (2001). Basic Ship Theory (Volume 2). Oxford: Butterworth 
Heinemann.
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REQUISITOS OPERACIONAIS

No exercício de projeto de navio da UCL os alunos são confrontados 
com os requisitos operacionais “User Requirements Document” (URD) onde são 
definidos as tarefas e os constrangimentos do navio. Os próximos parágrafos 
apresentam os URD do projeto.

OBJETIVO DO NAVIO

O URD para o presente projeto pretendia um navio com duplo uso, 
nomeadamente:

1.  Uso em emergência: um navio de resposta à emergência para ser 
operado por um governo ou uma organização não governamental 
(ONG), que tenha responsabilidades de resposta a desastres naturais 
ou antropogénicas.

2.  Uso em não emergência: um navio de transporte que possa ser 
utilizado para fins civis (comerciais) ou militares (transporte).

TAREFAS DO NAVIO

Conhecendo o objetivo do navio, o URD define também as tarefas prin-
cipais do navio em cada um dos seus modos de operação. Como tarefas prin
cipais em emergência, o navio deverá ser capaz de:

1.  Disponibilizar hospital “role 2” (capacidade de triagem, suporte 
básico de vida, cuidados continuados até à recuperação ou evacuação, 
e tratamento dentário de emergência); 

2.  Disponibilizar infraestruturas de reparação em terra, como pro-
dução de energia elétrica, água potável, material de construção civil e 
alojamento para trabalhadores;

3.  Fornecer bens essenciais à sobrevivência, como água e bens alimen
tares;

4. Fornecer energia elétrica e combustível;
5.  Disponibilizar capacidade de comando e controlo para emergên-

cia com salas de comando e controlo assim como “press room”;
6. Capacidade de evacuação de civis;
7.  Capacidade de operar helicópteros ou unmanned air vehicles (UAV) 

para assistir ações search and rescue (SAR).
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Como tarefas principais em situação de nãoemergência, o navio 
deverá ser capaz de:

1. Efetuar transporte comercial;
2. Efetuar transporte militar, excluindo meios de desembarque anfíbio.

CONSTRANGIMENTOS DO PROJETO

Os constrangimentos de projeto de navios advêm das suas condições de 
operação. Estes são definidos no URD.

Quanto à área de operação, o navio deverá ser capaz de operar em todo 
o globo com exceção de zonas de gelo. Deverá ser projetado com capacidade 
de operar em condições de águas restritas com detritos provenientes da emer-
gência ambiental ou elevados índices de poluição. 

Quanto à sua autonomia, o alcance do navio deverá ser o suficiente para 
que a sua utilização como navio de transporte comercial seja viável. Quanto 
ao tipo de combustível a utilizar, deverá oferecer flexibilidade suficiente para o 
conceito de operações a desenhar.

Um constrangimento de projeto relevante é o tempo necessário para con-
verter o navio entre as tarefas de não-emergência para emergência, que deverá 
ser o mais rápido possível.

CONCEITO DE OPERAÇÕES

O projeto de um navio com duplo-uso per se já é desafiante do ponto de 
vista tecnológico. Por vezes, soluções que dão resposta a um modo de utiliza-
ção podem ser prejudiciais noutra utilização. Assim, o equilíbrio entre os dois 
modos de utilização deve estar sempre presente para encontrar um projeto que 
satisfaça todos os requisitos operacionais de forma satisfatória.

Outro desafio para o conceito de operações é a necessidade de operação 
partilhada do navio nas suas duas funções. Em emergência será operado por 
organizações sem fins lucrativos, em não-emergência poderá ser operado com 
o objetivo de produzir mais valias financeiras. 

A equipa de projeto concluiu então que a forma de superar os desafios 
colocados pelos requisitos operacionais seria com uma solução operacional 
inovadora. A Figura 2 demonstra o conceito de operações idealizado, à frente 
descrito:

1.  O proprietário do navio seria um estado ou uma ONG com 
interesse na existência do navio para a emergência. Este proprietário 
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através de um contrato de “charter” cederia a utilização comer
cial a um operador comercial. 

2.  O contrato de cedência deverá prever que em caso de emergência o 
operador comercial será obrigado a ceder imediatamente a utiliza
ção do navio para tarefas de emergência. A guarnição do navio 
permanece em ambas as tarefas, contudo, em tarefas de emergência 
serão apenas responsáveis pela navegação da plataforma. Para situações 
de emergência o navio sofre um processo de conversão (a desenhar 
no projeto da plataforma), e o emprego do navio fica então sob respon-
sabilidade do proprietário do navio.

3.  Durante a operação comercial os proveitos económicos da exploração 
do navio serão do operador comercial. Contudo, este deverá pagar 
uma renda ajustada ao proprietário (estado ou ONG). Desta forma, os 
custos de aquisição e de posse do navio acabam por ser partilhados por 
todos os envolvidos ao longo do ciclo de vida do navio.

Figura 2 - Conceito de operações

SELEÇÃO DO TIPO DE NAVIO

Com o conceito de operações desenhado, teve que ser selecionado um 
tipo de navio que encontrasse um equilíbrio entre as várias tarefas pretendidas. 
Para tal, foram identificadas três funções a explorar: emergência; comercial; e 
a possibilidade de operações militares (transporte militar com alguma capaci-
dade de defesa própria). A Figura 3 mostra uma análise de várias possibilida-
des. Concluiu-se que um navio roll-on-roll-off (RORO) satisfaz melhor as três 
tarefas e por isso foi a opção escolhida.

CRÓNICA DE ARQUITETURA NAVAL

463



DEFINIÇÃO DE PAYLOAD 
Optando pelo desenho de um navio RORO, a carga necessária para as tare-

fas de emergência poderá ser modular e assim será embarcada e desembarcada 
como carga rodada, permitindo assim uma conversão rápida para a emergência. 

SELEÇÃO DE PAYLOAD ORGÂNICO VS MODULAR

A Figura 4 mostra uma análise das várias tarefas do navio para as três 
funções (emergência (DR), militar (NO) e comercial (COM)). Cada função tem 
um peso relativo (score) em função da importância nos requisitos operacionais 
(DR=5; NO=1; COM=4). Para cada tarefa foi atribuído o valor de 1 se tiver 
utilidade na função em análise e 0 se não for útil. 

Figura 4 - Matriz de decisão orgânico vs modular

Figura 3 - Matriz de decisão para o tipo de navio
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O transporte de veículos teve score máximo por ser útil em todas as 
funções do navio. Assim, esta capacidade deverá ser orgânica. Todas as 
outras tarefas têm score mais baixo, assim decidiu-se que fossem modulares. 
No entanto, existem tarefas como a operação com helicópteros que não têm 
solução técnica que permita ser modular, assim será também orgânico.

PAYLOAD MODULAR

Neste ponto do projeto ficou decidido projetar um navio RORO com 
capacidade orgânica para operar um helicóptero e garantir as tarefas de 
emergência com o embarque de módulos técnicos. 

Os módulos técnicos têm sido uma solução com utilização crescente 
em navios de guerra e auxiliares. Atualmente existem soluções instaladas 
em ISO contentores de 20 e 40 pés que têm a vantagem de possuírem 
dimensões padrão, o que confere uma flexibilidade operacional significa-
tiva aos navios.

Para as tarefas de emergência, uma vez embarcados os contentores, 
estes serão conectados ao navio e poderão operar do seu interior. Uma vez 
no local de emergência, os contentores poderão ser desembarcados para o 
cenário de emergência projetando a capacidade de apoio a zona sinistrada, 
ou em alternativa, ficar a bordo garantindo a capacidade do navio de prestar 
auxílio a partir do seu interior.

Assim, o payload do navio em emergência será um conjunto de conten-
tores técnicos com as seguintes funções:

•  Contentor hospital;
•  Contentor gerador elétrico;
•  Contentor gerador água potável;
•  Contentor alojamento, que também servirá de salas de reunião, comando 

e controlo ou “press room” consoante a sua configuração interna;
•  Contentor de transporte de carga refrigerada;
•  Contentores de carga seca.

Uma vez que os contentores têm opção de funcionarem conectados ao 
navio, o dimensionamento dos sistemas auxiliares do navio é afetado pelo 
consumo dos contentores. Assim, foram identificados os input e output de cada 
contentor, a sua capacidade por contentor e o seu peso estimado. A Figura 5 
mostra o resumo para cada contentor atrás identificado.
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Figura 5 - Características dos contentores técnicos

DIMENSIONAMENTO DO NAVIO E DESENHO  
DO CASCO
SELEÇÃO DO PAYLOAD

A quantidade de cada tipo de contentor a transportar em emergência 
será o design driver deste projeto. Esta seleção ditará o peso e volume de carga a 
transportar, e ainda, a dimensão dos sistemas do navio, como geração de ener-
gia elétrica, sistemas de água salgada e quantidade de combustível.

Assim, para a seleção da quantidade de cada tipo de contentor funcional, 
foi utilizado o modelo “cost capability trade off” (COBALT) utilizado no MSc Naval 
Architect da UCL. Este método procura o navio com a melhor relação custo-be-
nefício em função da quantidade e tipo de payload. 

Figura 6 - Resultado da análise de custo benefício (COBALT)
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Este método simula o custo do navio para várias combinações possíveis 
de payload. Cada variação de payload proporciona uma capacidade diferente ao 
navio. A Figura 6 mostra as várias possibilidades de capacidade do navio simu-
ladas (pontos azul). O eixo das abcissas representa o custo de cada solução e no 
eixo das ordenadas a capacidade alcançada. A linha vermelha junta os pontos 
fronteiros, denominada “fronteira de Pareto”. A solução ótima está marcada a 
verde, é a solução que se encontra no “joelho” da curva. Verifica-se que a partir 
deste ponto aumentando o custo não há aumento de capacidade significativa, e 
para menos custo há uma redução drástica de capacidade.

A solução ótima aponta para um navio que deve transportar a capa-
cidade de payload representada na Figura 7. O custo estimado do navio é de 
90M£ (o valor em £ é apenas significativo e tem como objetivo um exercício 
académico).

DIMENSIONAMENTO DO NAVIO

O modelo utilizado na análise custo-benefício permite conhecer o des-
locamento e o volume necessário para suportar o payload. Partindo deste input 
são assumidos coeficientes geométricos típicos do tipo de navio e são defini-
dos constrangimentos geométricos (L/D<12, pontal mínimo e bordo livre 
mínimo). A análise paramétrica consiste em variar o comprimento desejado do 
navio para cumprir os constrangimentos definidos. 

Da variação paramétrica foi obtido um navio com as seguintes dimensões: 
•  Comprimento entre perpendiculares: 120m;
•  Boca: 16.7m;
•  Calado: 5.9m;
•  Pontal: 12.8m;
•  CB: 0.65;
•  Deslocamento: 7682t.

Figura 7 - Payload resultado da análise de custo-benefício
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GEOMETRIA E ARRANJO DO NAVIO

Após o dimensionamento do navio é possível construir a geometria do 
casco e iniciar o arranjo geral do navio. O objetivo desta fase passa por cer-
tificar que os principais volumes são admitidos dentro do envelope do casco 
(propulsão, carga, tanques). A geometria do casco é desenhada tendo por base 
um navio semelhante. No presente projeto foi utilizada uma geometria de um 
casco de RORO, demonstrado na Figura 8. 

O arranjo da superestrutura neste projeto viria a afetar a funcionalidade 
do navio. Assim, a equipa de projeto começou por decidir o arranjo da ponte, 
convés de voo e zona de movimentação de carga no convés. Foram testadas 
várias hipóteses e foi selecionado o arranjo apresentado na Figura 9.

O arranjo dos volumes internos é afetado pela posição do espaço de 
máquinas (constrangido à posição da chaminé), posição do volume de carga 
(constrangido pelo espaço e acesso) e tanques (constrangido pela estabilidade 
do navio). A Figura 10 mostra o arranjo selecionado para os espaços de máqui-
nas (volumes a vermelho), volume de carga (a laranja) e tanques.

Figura 8 - Geometria das obras vivas

Figura 10 - Arranjo de volumes internos

Figura 9 - Arranjo da superestrutura
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ARRANJO DO ESPAÇO DE CARGA

Na função em emergência, o arranjo da carga deve ser funcional. Ou seja, os 
contentores hospital devem ser posicionados de forma a minimizar o balanço nesta 
área quando a navegar, os contentores de carga devem ser localizados em posição 
fácil para desembarcar, etc. Ainda a limitar o arranjo de carga são os pontos de liga-
ção dos contentores ao navio. Assim, os contentores funcionais uma vez embarcados 
têm pouca flexibilidade de escolha de posição. Para tal, foi desenhado o arranjo dos 
contentores embarcados no navio, conforme demonstrado na Figura 11.

Na Figura 12 é demonstrada a possibilidade de equipar o navio com 
capacidade de transporte de carga militar com meios de defesa própria.

Em utilização comercial, o navio poderá utilizar o espaço de garagem 
para transportar carga rodada, conforme demonstrado na Figura 13.

Figura 11 - Arranjo do espaço de carga em missão de emergência

Figura 12 - Arranjo em missão de transporte de carga militar

Figura 13 - Arranjo em utilização comercial

CRÓNICA DE ARQUITETURA NAVAL

469



Ainda na análise funcional do arranjo da carga, foi dado ênfase no planea-
mento da movimentação dos contentores em missão de emergência. A Figura 14 
mostra os diferentes meios de movimentação de contentores do navio. Pela rampa 
a ré e pela grua através de uma escotilha de carga no convés. Do convés, os conten-
tores podem ser desembarcados por meio aéreo ou marítimo. 

Na função de apoio à emergência, a rota de feridos para o hospital foi também 
alvo de análise. Assumindo um embarque de pacientes por meio aéreo ou marítimo, 
foi dimensionado um elevador hospital que liga o convés principal aos contentores 
hospital dentro do espaço de carga do navio, conforme demonstrado na Figura 15. 

Esta fase de análise geométrica do funcionamento dos contentores dentro 
do navio permitiu validar que a dimensão projetada para o casco seria sufi-
ciente para permitir a operação dos contentores quando embarcados.

CONVERSÃO COMERCIAL – EMERGÊNCIA

O tempo necessário para conversão do navio entre funções (comercial vs 
emergência) é um ponto crítico no sucesso do projeto. Para tal foi estimado um 
tempo mínimo de conversão entre as duas funções de cinco horas e vinte e oito 
minutos (328 minutos). No cálculo do tempo de conversão foi assumido que a 
carga é movimentada pela rampa a ré. Uma velocidade média de 10km/h de 
movimentação de carga e uma distância de 200m para cada contentor. 

Figura 14 - Rotas de movimentação de contentores

Figura 15 - Rota de pacientes para os contentores hospital

ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL  

470



O tempo de conversão calculado é apenas indicativo, mostra que seria 
realista preparar o navio para ser enviado para uma zona de sinistro em menos 
de um dia estando os contentores técnicos e de carga prontos a embarcar.

ANÁLISE DO DESIGN (ESTABILIDADE, ESTRUTURAL, 
PROPULSÃO, COMPORTAMENTO NO MAR, 
MANOBRABILIDADE)

Uma vez conhecido o envelope geométrico do navio e o arranjo de pesos, 
é possível analisar as várias disciplinas do projeto de navio e verificar a viabili-
dade técnica do conceito.

ANÁLISE DA ESTABILIDADE

Na análise da estabilidade são verificados os critérios de estabilidade 
para a operação do navio, neste caso os critérios da IMO SOLAS A.749(18) 
para estabilidade intacta. Como variáveis de entrada é utilizada a geometria 
do casco e as condições de carregamento previstas na norma. Foi utilizado o 
software de cálculo de estabilidade Maxsurf e foram analisadas três condições 
de carregamento: navio carregado, navio leve e condição intermédia. A análise 
mostrou que o navio cumpre com os critérios de estabilidade intacta.

Quanto à estabilidade em avaria, foram utilizados os critérios da enti-
dade classificadora DNV. Foram desenhadas cinco situações de compartimen-
tos alagados e foi analisada a estabilidade do navio em cada situação. Ficou 
demonstrado que a divisão interna do navio é suficiente para cumprir os crité-
rios de estabilidade para as condições ensaiadas. 

ANÁLISE ESTRUTURAL

Na análise estrutural é dimensionada a seção mestra do navio em função 
das cargas estruturais expectáveis, função das condições de distribuição de 
carga e de ondulação previstas. O dimensionamento da seção mestra per-
mite obter uma aproximação do peso estrutural do navio mais realista do 
que o peso estrutural estimado no modelo de dimensionamento do navio. Se 
o peso calculado estrutural variar significativamente obrigará a uma revisão 
do design. A análise estrutural mostrou um sobredimensionamento de 571t 
em relação à estimativa inicial, que validou a estimativa inicial para a fase de 
conceito de navio. 
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RESISTÊNCIA E PROPULSÃO

O cálculo da resistência do casco tem como input a geometria do casco e 
a posição do centro de gravidade do navio. Como output a resistência do navio 
permitirá conhecer a potência necessária do sistema propulsor. Conhecer em 
detalhe os requisitos do sistema propulsor permitirá afinar novamente o peso 
do navio em relação à estimativa inicial. Assim como o seu custo estimado, 
uma vez que é uma componente significativa do custo do navio. 

Para uma velocidade máxima de 18 nós, foi estimada uma potência 
máxima necessária de 4MW. 

COMPORTAMENTO NO MAR

A análise do comportamento do navio no mar permite estimar as acele-
rações em diferentes pontos do navio para diferentes estados de mar e diferen-
tes rumos e velocidades do navio. Para o presente projeto foram estabelecidos 
os seguintes critérios:

1.  Máximo de 20% de probabilidade de enjoo após 120 minutos na ponte 
e na posição dos contentores hospital.

2.  Máximo de 2m/s2 na posição do convés de voo (para viabilizar ope-
rações de voo).

3.  Máximo de deslocação relativa de 5.2m da ponta inferior da hélice à 
linha de água (para evitar hélice fora de água).

Figura 16 - Indicador de comportamento no mar para estado de mar 9
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A análise foi feita no software Maxsurf  e para diferentes estados de mar é 
obtido um gráfico de 360º conforme demonstrado na Figura 16. 

Os resultados da análise do comportamento no mar mostram as limi-
tações do navio em diferentes condições de operação. Desta análise poderão 
resultar recomendações de operação ou alterações ao design para melhorar a 
robustez do navio para estados de mar mais graves. No presente projeto não foi 
preciso recomendar alterações ao projeto visto que os requisitos selecionados 
foram cumpridos.

CONCLUSÕES

Os requisitos operacionais do presente projeto pretendiam um navio 
multifuncional. Um navio capaz de fornecer resposta a um cenário de emer-
gência. A pertinência do projeto está ligada ao aumento de situações de desas-
tre ambiental, como são exemplos a aluvião na ilha da Madeira em 2010, ou a 
passagem do furacão Lorenzo nos Açores em 2019. 

Além da utilização em desastres ambientais o projeto aqui apresentado 
seria capaz de ser explorado comercialmente. Esta capacidade dá a oportuni-
dade de partilha de custos do meio durante o seu ciclo de vida entre o estado e 
privados, aumentando a eficiência da sua utilização. 

O problema proposto nos requisitos operacionais foi resolvido com 
recurso a um conceito de operações adaptado conjugado com uma solução 
técnica inovadora. Foi desenhado um navio RORO que embarca contentores 
funcionais e estes são conectados ao navio para funcionarem. A solução téc-
nica utiliza a flexibilidade dos ISO contentores para uma solução de payload 
variável.  

A análise nas diferentes disciplinas do projeto de navio mostrou que o 
conceito do navio é tecnicamente viável. O resultado foi um projeto conceptual 
de um navio que cumpre com os requisitos operacionais a um custo estimado 
de cerca de 105M€.
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SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO 
DE TENSÕES NO CASCO  

(HMO/ HSMO)2 
(pelo 1TEN EN-MEC (ACN) Dias Godinho)

A operação em segurança dos navios é complexa e influenciada por mui-
tos fatores, tais como o design, construção, manutenção, experiência e treino 
da tripulação na sua operação, tipo de navio, área de operação, condições 
meteorológicas, condições de carga entre outras.

A capacidade de receber esforços e manter a integridade estrutural pode 
ser comprometida se o navio receber cargas excessivas, ou se as estruturas per-
derem a sua capacidade original por estarem corroídas ou danificadas. 

Nos finais dos anos 80 houve a perda de um grande número de navios gra-
neleiros em que a falha estrutural pode ter contribuído de forma relevante. Estes 
acontecimentos levaram a Organização Marítima Internacional (OMI /IMO) 
a dar vários passos no sentido de melhorar a segurança neste tipo de navios. O 
Comité de Segurança Marítima (MSC), preocupado com a contínua perda de 
navios de forma inesperada prosseguiu com a realização de um estudo de viabi-
lidade sobre o uso de sistemas de gravação de dados de viagem que registasse a 
condição de carga, movimentos e níveis globais de tensões do casco, permitindo 
desse modo determinar as causas dos acidentes verificados. (Wang, et al., 2001).

Sendo a implementação dos sistemas tecnicamente viável e reconhe-
cendo o potencial da informação para as tripulações, em maio de 1994 foi 
recomendada de acordo com a circular MSC/Circ.646, a instalação de siste-
mas de monitorização de casco (HMO/ HSMO) para navios graneleiros de 
20 000 dwt e acima.

O objetivo do sistema de acordo com o MSC é o seguinte: “O sistema 
de monitorização de tensões do casco é um sistema que fornece informação 
em tempo real à tripulação dos movimentos do navio e das tensões principais 
que o navio experiencia durante a navegação e durante operações de carga e 
descarga em porto. O sistema é considerado uma ajuda a decisão, não substi-
tuindo a decisão e responsabilidade do Comandante”. 

As Sociedades Classificadoras (SC), em linha com as recomendações da 
IMO introduziram notações e regras para definir os requisitos do sistema e da 

2 HMO – Hull monitoring system. HSMO – Hull stress monitoring system
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sua instalação, criando uma relativa uniformização dos HMO (Sagvolden & 
Pran, 2018). 

A seguinte figura mostra a configuração básica de um Sistema de moni-
torização de tensões no casco reconhecido pelas principais SC’s.

Nas regras de design são definidos os valores máximos para os momentos 
fletor vertical, horizontal e momento de torção. Os valores de tensão máximos 
ocorrem a meio navio para a primeira ordem de vibração e perto de ¼ do com-
primento a contar da proa e da popa para a segunda ordem de vibração da viga 
navio. Por esse motivo podemos observar na Figura 1 dois sensores instalados no 
convés principal a meio navio e mais dois a ¼ do comprimento avante e a ré. 

Esta simples configuração, permite obter as principais solicitações globais 
a que o navio é submetido e ainda permite obter um conjunto de informações 
sobre as tensões induzidas por variações térmicas, pelo efeito das ondas e por 
efeitos dinâmicos.

A medição das tensões e a contagem dos ciclos permite ainda acompa-
nhar o estado de fadiga do material.

Reconhecendo a importância dos HMO para uma eficiente manuten-
ção e operação de plataformas militares, várias Marinhas têm apostado no 
desenvolvimento dos sistemas e da sua aplicação a bordo das suas unidades 
(Sagvolden & Pran, 2018).

Figura 1 – Configuração básica standard de um HMO (imagem retirada de  
(Sagvolden & Pran, 2018))
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Os sistemas existentes podem ser classificados em três categorias:
•  Sistemas disponíveis no mercado (COTS – Commercial off the shelf).
•  Sistemas militares disponíveis no mercado (MOTS – Military off the shelf).
•  Sistemas em desenvolvimento.

Usualmente os sistemas MOTS, correspondem a versões melhoradas dos 
COTS. A título de exemplo encontra-se nas fragatas FREMM3 um sistema 
instalado pela empresa CENTENA S.p.a. ( Cusano & La Marca, 2015).

Relativamente a tecnologia usada para medir deformações em estru-
turas, verifica-se que o uso de sensores de fibra-ótica baseados em redes de 
Bragg (FBG4) encontra-se amplamente difundida devido às suas vantagens. 
Esta tecnologia apresenta as seguintes vantagens: baixo peso, alta velocidade 
de transmissão de dados, não requerer recalibração após instalação e no caso 
particular da utilização em navios militares o facto de não ser afetado por inter-
ferências eletromagnéticas (Phelps & Morris, 2013). 

Concluindo, pode-se afirmar que a tecnologia de recolha de tensões no 
casco em navios militares se encontra numa fase madura de desenvolvimento, 
trazendo consigo melhorias para a segurança na operação, permitindo reduzir 
custos durante o ciclo de vida e ao mesmo tempo a recolha de dados úteis para 
investigação e desenvolvimento dos meios futuros.
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3 FREMM - Frégate européenne multi-mission
4 FBG - Fiber bragg grating 
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de disputa filosófica e teórico-jurídica entre Grotius, Selden e Serafim de Freitas, 
importa, pela fundamental relevância da matéria, iniciar esta Parte III com a 
definição da regra do tiro de canhão, designadamente com o definitivo contri-
buto de Galiani e Van Bynkershoek, prosseguindo, depois, para o pensamento 
dos jusinternacionalistas do Séc. XIX, e os debates jurídicos ocorridos.

1. A REGRA DO TIRO DE CANHÃO NA DEFINIÇÃO DO 
LIMITE DO MAR TERRITORIAL

No seu De Jure Belli et Pacis, Grotius entendeu defender a largura do mar 
territorial através da introdução de um elemento com origem no léxico belige-
rante, mas que iria ser absolutamente fulcral na delimitação de águas territoriais 
nos dois séculos e meio seguintes: o império do mar estende-se até onde possa 
ser dominado de terra. Os canhões colocados ao longo da costa seriam, assim, o 
meio dos Estados costeiros se imporem aos demais. A jurisdição sobre o mar, 
contudo, não é o prolongamento de jurisdição sobre o território terrestre à 
maneira italiana, como vimos ser defendido por exemplo com Baldo. O Estado 
ribeirinho não é proprietário do mar costeiro e, como tal, não pode proibir a 
pesca e a navegação aos estrangeiros. 

O Estado costeiro tem meros poderes de jurisdição criminal, jurisdi-
ção essa que pode, apenas, exercer sobre os seus nacionais, a menos que, por 
acordo expresso ou tácito, outros Estados tenham consentido na sua aplicação 
aos seus súbditos. Finalmente, o Estado costeiro só tem jurisdição sobre o mar 
se efetivamente o puder dominar através de canhões colocados nas margens. Se 
não existe a capacidade logístico-militar de instalar canhões, não há poder do 
Estado, porquanto um tal poder é impositivo, não se pode ficcionar.

Aquele limite foi, pela primeira vez, indicado como forma de cálculo da 
jurisdição do Estado em 1610, com as negociações1 entre holandeses e ingleses 
relativamente à atividade piscatória nas costas britânicas, e face a todo o con-
fronto bélico que esta suscitou.

Através de uma muito significativa quantidade de Tratados assinados, 
durante os Séc. XVII e XVIII, proibiam-se os navios de se aproximarem de 

1  Negociações de interesse económico e financeiro, resultado do afastamento português do 
Extremo Oriente e da constituição da Companhia Holandesa das Índias Orientais (1612), 
inspiração para a Companhia das Índias Ocidentais (1621) que atuava como força bélica 
dedicada a pilhagens nas grandes rotas comerciais portuguesas e espanholas. Devido à 
dimensão e influência, as grandes companhias holandesas e inglesas eram confundidas com o 
próprio Estado, opondo-se, mesmo, à paz até 1663.
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terra a menos de um tiro de canhão, a fim de se evitarem conflitos. Ainda em 1686, 
o Rei da Suécia aprovou uma ordem do seu Almirante no sentido de não permi-
tir que os navios de guerra ancorassem a menos de um tiro de canhão da costa.

O limite do tiro de canhão encontra, pois, a sua razão de ser fundamental 
no princípio público de que o Estado tem obrigação de proteger os interesses 
materiais dos seus nacionais, cabendo-lhe, como tal, proibir todas as hostilida-
des entre beligerantes, nas águas, e até ao seu limite jurisdicional fixado2.

As questões de soberania constituíam, claramente, uma preocupação 
mista de defesa e de segurança3, sobretudo numa época em que não existia 
um enquadramento de paz e de coexistência pacífica entre as várias Nações da 
Europa4. Contudo, à medida que a tecnologia militar, de artilharia e balística 
permitia aumentar o alcance do tiro de canhão, cresceria, em igual medida, a 
largura do mar territorial, o que, sendo um critério com grande grau de incer-
teza e variabilidade intrínseca, determinaria ainda assim a necessidade da sua 
fixação objetiva.

Assim, em 1782, Galiani5 adotou o critério do tiro de canhão 6 e, ao mesmo 
tempo, preconizou que o seu alcance máximo, na época, fosse de 3 milhas, 
admitindo a largura de 2 léguas (6 milhas) estando em causa questões de neu-
tralidade7. Desde que Galiani defendeu o princípio aplicável, os autores opta-

2  Para além dele os projéteis não podem atingir o seu território se, porventura, essa linha é violada, 
sendo que – segundo um princípio de prevenção – os canhões da costa constituem-se como um 
elemento de defesa muito relevante que podem impedir os beligerantes de persistir na agressão.

3  Equação que, no advento do Séc. XXI, volta a ter uma equidade acrescida com a amplitude 
de novos conceitos de ameaça, e de todo o fenómeno da interpretação constitucional dos seus 
limites departamentais e funcionais.

4  Não é alheio a esta discussão o enquadramento existente quanto ao período de guerra inerente 
às invasões francesas, defendendo alguns autores que a regra foi progressivamente assumida 
por também nela concordarem as partes em conflito.

5  Ferdinando Galiani – 1728-1787 –, que teve um relevantíssimo papel no Reino de Nápoles (onde 
aliás viria a falecer), foi um economista italiano, tendo sido secretário do embaixador de Nápoles 
em Paris, sendo, contudo, mais conhecido por ter tido uma intervenção ao nível do estudo de 
premissas e doutrina de economia política; como pensador, usufruiu de ter sido contemporâneo 
de figuras relevantíssimas do pensamento filosófico e político da França setecentista como Diderot 
ou Voltaire, ou ainda, noutro enquadramento, como Jacques Turgot, o controlador-geral das 
Finanças de Luís XV.  Publicou, além do referido De´doveri de´principi neutrali, o Della Moneta, em 
1750, os famosos Dialogues sur le Commerce des Blés, de 1770, no qual defendia a regularização 
do comércio, opondo-se, assim, ao pensamento dos ultraliberais mercantilistas e também aos 
fisiocratas como François Quesnay (que defendia a prioridade absoluta da agricultura e do 
incremento da produção agrícola em detrimento do comércio e da indústria).

6 Enunciado por Bynkershoek.
7 De´doveri de´principi neutrali, de 1782.
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ram, quase na generalidade, por identificar o tiro de canhão com o limite das 3 
milhas, sendo que, posteriormente, Martens utilizou o limite identificando-o 
com 3 léguas marinhas (o que corresponderia a 9 milhas). 

Não tendo sido um processo com uma solução comum, e existindo um 
conjunto de atividades que importava regular quanto ao seu desenvolvimento e 
permissão em espaços definidos, assumiram-se soluções funcionalizadas a cada 
setor de atividade. Assim, e relativamente a cada uma das áreas prioritárias 
de atividade exercidas em áreas marítimas, entendemos relevante acentuar a 
questão sanitária, a aduaneira, ainda o comércio e, claro está, o exercício da 
pesca.

Em matéria de vigilância sanitária, a prática dos Estados variava, mas as dis-
tâncias adotadas eram, em regra, superiores a 3 milhas (em Inglaterra, uma lei 
de George II estabelecia mesmo uma distância de 4 léguas). Quando à vigilância 
aduaneira, a medida normalmente usada era a légua e a milha; nos Estados Uni-
dos da América (EUA) eram 12 milhas, em Espanha 2 léguas, na França 2 léguas, 
mas, posteriormente 4 léguas. Em matéria de comércio, desde o Séc. XVII que 
o direito costumeiro genovês proibia cargas e descargas de navios a menos de 
20 milhas de terra. Os Hovering Acts – ou Navigation Acts – ingleses estabeleciam 
mecanismos de controlo sobre os navios estrangeiros numa distância que pode-
ria ascender até 8 léguas, sendo tal distância maior quando aplicável a navios 
britânicos.8 Quanto à pesca, atividade que durante a segunda metade do Séc. 
XVIII ainda decorria num âmbito de exercício de alguma liberdade, certos 
Estados optaram por encarar o seu controlo no sentido de uma maior limita-
ção a navios estrangeiros, o que constituía, então, um elemento fundamental 
não apenas quanto ao domínio estratégico das fontes de alimentação, como 
sobretudo da proteção e fomento da atividade mercantil a nível interno. Entre 
outros, são de relevar o Tratado de Versailles, de 1783, e o decurso das nego-
ciações de paz entre a Grã-Bretanha e os EUA (1779-1782), onde foi discutido 
que a pesca poderia ser reservada aos nacionais, até uma distância de 3 léguas ao largo das 
respetivas costas.

É útil, ainda, referir que o alcance do tiro de canhão não era o mesmo 
em todos os Estados, e variava mesmo dentro dos Estados consoante a capaci-
dade do canhão, o peso do projétil e a carga explosiva. Pela indefinição de tal 

8   Práticas mercantilistas que evidenciam a rutura das relações com a Holanda, sendo esta 
mais tarde, em 1660, intensificada com o novo Navigation Act. Este regulamento pretendia 
controlar as importações e, sobretudo, as embarcações estrangeiras, em que o patrão e três 
quartos da tripulação seriam de igual nacionalidade, com o intento de gerar um novo centro 
redistribuidor de mercadorias e reforçar a sua frota.
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limite9, inúmeros tratados e textos judiciais começaram a assumir como praxis a 
regra das 3 milhas, passando este critério a ser assumido como limite das águas 
territoriais reservadas aos pescadores nacionais, acabando mesmo, progressiva-
mente, por ser considerado como o limite geral do mar territorial. 

Portugal – pelo menos diplomático-institucionalmente –, desde 20 de 
dezembro de 1787, aquando da assinatura do Tratado de amizade, navegação 
e comércio exarado com a Rússia, assumiu a concordância com o princípio do 
tiro de canhão, no qual consta que “(…) Na entrada de qualquer Porto em que houver 
guarnição, as Embarcações das Altas Partes Contratantes ferão igualmente obrigadas a dar a 
falva do coftume, e refponder-fe-lhes-há da mefma forte tiro por tiro (…).”

A relevância do pensamento de autores setecencistas como Van Bynker-
shoek10, com obras como De Dominio Maris Dissertatio, de 1702 – e mesmo nas 
Quaestiones Juris Publici, de 1737, onde igualmente tratou dos poderes públicos 
– traduziu-se, em especial, no aprofundamento da ideia de Grotius de que os 
Estados costeiros têm um direito especial sobre as águas adjacentes à linha de 
costa, sobre um espaço em relação ao qual detêm o poder e a capacidade de 
exercer um controlo efetivo, tal como o jurista holandês defendeu, como acima 
vimos, no seu De jure belli ac pacis, sendo que, tendo elaborado o seu pensamento 
já no século seguinte, e com o poder inglês bastante mais acentuado do que 
o holandês, Bynkershoek acentuou que aquele efetivo controlo terá que cor-
responder ao alcance dos canhões colocados na costa, “terrae potestas finitur ubi 
finitur armorum vis”, tendo formulado esta doutrina ainda antes de Galiani ter 
proposto a definição do critério das 3 milhas náuticas11. 

2. A QUESTÃO DA ASSUNÇÃO DAS 3 MILHAS NO 
SÉC. XIX E NO PRIMEIRO QUARTEL DO SÉC. XX. 
CASOS ESPECIAIS

A tentativa de encontrar um modelo exequível para a fixação da distân-
cia percorreu o Séc. XIX, sendo que podemos encontrar várias abordagens 
para a especificação da distância do tiro de canhão, desde a fixação objetiva 

9   O qual, como acima referido, estava diretamente dependente da evolução da tecnologia da 
balística e da artilharia costeira.

10  Van Bynkershoek exerceu o cargo de presidente do Supremo Tribunal da República da 
Holanda de 1724 a 1743.

11  Serra Brandão, no seu magistral livro de “Direito Internacional Marítimo”, considera que foi 
Bynkershoek que primeiramente enunciou o princípio do alcance da artilharia, sendo que 
Galiani o traduziu para as 3 milhas marítimas.
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nas 3 milhas, à adoção do maior alcance do tiro de canhão, à assunção objetiva 
de uma medida fixa (em milhas) mas contudo, considerando que as 3 milhas 
correspondem a um espaço marítimo relativamente exíguo, adotando-se alter-
nativamente 5 ou 6 milhas, ou mesmo uma distância entre 6 e 15 milhas, em 
razão do exercício de poderes específicos do Coastal State.

Outros autores, como Rayneval e Paul Godey, no início do século12, enve-
redaram por uma construção diversa, defendendo o princípio que a distância 
mais justa é a do horizonte visual13. Defendeu Godey que a distância visual é 
preferível ao tiro de canhão, porquanto o raio visual é um símbolo do poder defensivo 
do Estado, tal como o tiro de canhão, mas tem o benefício de se estender por todos os pontos da 
costa, e, ao largo, sobre a zona fronteiriça e de constituir uma cintura de proteção eficaz. E, 
ainda, porque o canhão não é o meio mais utilizado para, de imediato, impor 
respeito dos direitos do Estado ribeirinho, a não ser em cenário beligerante14. 

A Alemanha observava o limite das 3 milhas, considerando-o como o 
único que era “reconhecido pelo Direito internacional”, tal como expressava numa nota 
diplomática dirigida à Finlândia em 1924, sendo que foi com intenção que subs-
creveu o artigo 1.º o Tratado Anglo-Americano no seu próprio tratado com os 
Estados Unidos exarado a 19 de maio de 1924. O mesmo normativo foi, aliás, 
transporto por países como o Japão, Holanda, Cuba e o Panamá. A Dinamarca 
também aceitou, por princípio, o limite das 3 milhas, mas, quanto aos Estados 
que não concordam com este limite, o país reclamava, como veremos, o limite 
das 4 milhas. Este limite das 4 milhas, na verdade, foi reivindicado durante muito 
tempo pelos países da Escandinávia, em particular a Suécia e a Noruega, devido 
a motivos e justificação históricos15. França, Polónia e Turquia foram favoráveis à 
aceitação do princípio das 3 milhas, mas reclamavam uma zona com extensão de 
6 milhas para determinados fins em particular e também em tempo de guerra, 
conforme retiramos de Gidel, comentando a prática francesa e bem assim a lei 
de 21 de outubro de 1932, publicada na Polónia. A Grécia, não obstante ter 
passado um período de indecisão entre as 3 e as 6 milhas, adotou finalmente a 
distância maior através da Lei de 17 de setembro de 1936.

12 Rayneval em 1811.
13  Mas houve outros critérios, como o proposto por Loccenius – que antes vimos na fase de 

estudo dos períodos históricos – que havia proposto o critério dos dois dias de viagem.
14  Mais acrescia o autor que o horizonte visual humano praticamente limita o poder efetivo de 

artilharia a partir da costa, pelo que é necessário manter como limite do mar territorial o 
critério do horizonte visual sob pena de ser posta em causa a liberdade do mar.

15  Sendo que, no caso da Noruega, acrescido do facto do país ter uma especialíssima configuração 
da costa.
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Portugal e Espanha reclamavam, como sabemos, as mesmas 6 milhas, no 
caso do país vizinho já desde 176016. Mas a evolução legislativa no caso portu-
guês merece atenção específica, o que faremos adiante.

A Itália, respondendo ao Hague Questionnaire de 192917, reivindicou “seis 
milhas para as águas territoriais bem como mais 6 milhas náuticas para determinados fins”, 
como retiramos de Bustamante. Ora, todas estas extensões de jurisdição tive-
ram, invariavelmente, a oposição quer dos Estados Unidos quer da Grã-Breta-
nha. Já Lord Derby, em 1874, protestando contra as 6 milhas reivindicadas por 
Espanha, alegou que “The British Government have always uniformly and strenuously 
resisted the pretensions of  the Spanish Government to exercise jurisdiction at a greater dis-
tance than 1 league, or 3 nautical miles, from the Spanish coast, seawards or within bays of  
the Spanish shore. This distance the British Government have always held to be the proper 
limit for the maritime jurisdiction”, adensando, ainda, que “It appears to His Majesty´s 
Government to be manifest that some limit to maritime jurisdiction must be fixed by general 
consent among the different nations, and that no nation can have the right to assume, by a 
decree of  its Government, a jurisdiction more extended than that sanctioned by such general 
assent; otherwise some nations might claim an unlimited jurisdiction and assume the right to 
stop and search vessels sailing under a foreign flag on any part of  the high seas”, tal como o 
diplomata inglês expressou na sua missiva para Mr. Watson, de 25 de setembro 
de 1874.18

Como se retira do U.S. Foreign Relations, de 1880, o Governo dos Estados 
Unidos (EUA), igualmente, recusou admitir o limite de 6 milhas reclamado 
por Espanha, e apresentaria, ainda, um protesto formal contra a lei publicada 
na Rússia, a 10 de dezembro de 190919, quanto à reivindicação deste país de 
uma distância de 12 milhas para o limite do seu mar territorial, o que suscitou, 
similarmente, reações negativas da Grã-Bretanha e do Japão. 

A maioria das codificações civis dos países da América do Sul estipulava 
que o mar territorial se estendia por uma légua marítima contada da margem, 
mas ressalvava 4 léguas para fins de exercício da polícia e segurança, com o 
objetivo de exercer a prática fiscal e aduaneira. São disso exemplos concretos 
o artigo 2374.º do Código Civil (CC) da Argentina, o artigo 593.º do CC do 

16 Neste sentido, ver Marques Guedes e Lynce de Faria.
17 Abordaremos, seguidamente, a Conferência de Haia de 1930.
18  Tal como a economia mundial, o interesse pelo domínio marinho e marítimo desenvolve-se 

rapidamente assente na lógica da divisão internacional do trabalho na qual acabam por se 
diluir de alguma forma os intentos nacionais.

19 Que estabeleceu um limite de 12 milhas para fins de aplicação das leis aduaneiras.

CRÓNICA DE AUTORIDADE MARÍTIMA

483



Chile, o artigo 5764.º do Código de S. Salvador e o artigo 582.º da codificação 
equatoriana. 

A Grã-Bretanha, a França e os EUA adotaram, ainda no Séc. XIX, a 
regra das 3 milhas como limite do seu mar territorial. Dinamarca, Suécia e 
Noruega reclamavam, já, um limite geral de 4 milhas, questão a que voltare-
mos adiante com maior pormenor técnico20.

Em 1896, o governo da Holanda, em nota dirigida às várias potências, 
assinalou que era “desejável fixar, por Convenção Internacional, o limite do mar territo-
rial”, a qual obteve respostas positivas da Rússia, EUA, Portugal e Espanha. 
A Áustria-Hungria referiu que tal questão tinha um interesse secundário21 e a 
Alemanha argumentou que a questão não estava suficientemente analisada e 
amadurecida para ser regulamentadas em sede de convenção internacional. A 
Grã-Bretanha foi, frontalmente, desfavorável quanto à possibilidade da exten-
são do limite das 3 para as 6 milhas – entendimento no qual se manteria firme 
no primeiro quartel do Séc. XX, e em Haia – medida que, por motivos de 
exercício de soberania e de política económica, não era pretendida pela Ingla-
terra. Face aos acrescidos obstáculos doutrinários suscitados por um número 
significativo de Estados, as diligências pararam22.

Mais tarde, em 1928, foi aprovado um projeto de regulamento relativo ao mar 
territorial, em tempo de paz, elaborado por uma comissão de relatores. O docu-
mento que ficou conhecido como as Resoluções de Estocolmo estabeleceu um mar 
territorial de 3 milhas, ao mesmo tempo que reconheciam ao Estado costeiro 
uma zona suplementar, contígua àquele, de 9 milhas, na qual se dispunha de 
determinadas competências, designadamente medidas necessárias à segurança, ao 
respeito da neutralidade, e em matéria de política sanitária e pescas.

Em 1926, a Sociedade Alemã para o Direito Internacional23 exarou, a 
15 de outubro, uma Resolução, estabelecendo como largura do mar territorial 
as 3 milhas contadas desde a maré baixa ao mesmo tempo que reconhecia aos 
Estados ribeirinhos o direito de poderem instituir zonas de administração para 

20  Designadamente, sobre a clarificação da medida usada na definição da referência da milha e 
a razão destes Estados terem chegado ao limite das 4 milhas.

21 Atendendo à morfologia geográfica do país, entende-se o porquê da resposta.
22  Ver análise que sobre esta matéria aduzimos, em 2000, em “Direito Internacional do Mar e Temas 

de Direito Marítimo”.
23  Da qual fazia parte o ilustre Alfred Verdross, que foi juiz do Tribunal Constitucional da Áustria 

(1926-1929), mais tarde membro do Tribunal Permanente de Arbitragem e membro do Institut 
de Droit International. O famoso jurista viria, ainda, a presidir, em 1961, à Conferência de Viena 
sobre Relações Diplomáticas.
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o exercício do controlo aduaneiro e de polícia de navegação. É com alguma 
atenção que devemos aferir todas estas iniciativas adotadas há já praticamente 
um século – e mais de trinta anos antes da assinatura das quatro Convenções 
de Genebra, a cuja análise voltaremos, naturalmente, adiante24 –, porquanto 
nos é dado a conhecer que sobretudo as matérias de índole aduaneira, controlo 
da navegação e das pescas, sempre estiveram no quadro das primeiras preocu-
pações das nações costeiras quando a questão da delimitação jurisdicional se 
colocava com premência.

2.1. O debate técnico sobre a questão da dimensão das 3 milhas 
marítimas

As 3 milhas em que cada Estado poderá exercer os seus poderes de Coastal 
não correspondem, exatamente, ao pensamento de Galiani o qual tinha apresen-
tado no seu De´doveri de´principi neutrali, de 1782, a referência do alcance do tiro de 
canhão, medida aquela (3 milhas) que foi, desde então, tomada como referência 
comum na aplicação das distâncias de limitação jurisdicional do mar territorial, 
como vimos.25

Importa, contudo, ainda que brevemente, abordar esta questão com 
alguma atenção, pelos contornos que assume, e pelo debate teórico relevante 
que teve no primeiro quartel do Séc. XX.26

24  No respeitante a uma avaliação, mais recente, dos conceitos assumidos em sede da Convenção 
de Genebra sobre o Mar Territorial e a Zona Contígua, de 1958, e privilegiando aquele 
texto internacional uma compilação de normas costumeiras preexistentes – mas, também, não 
desconsiderando o argumento de que quando a Convenção de Montego Bay entrou em vigor 
a título de vigência internacional o seu texto prevalece, tal como preceitua o n.º 1 do artigo 311.º, 
sobre a Convenção de Genebra –, analisar-se-á o processo negocial e político que nos legou 
os normativos de 1958, e as razões justificativas do seu enquadramento específico e sentido 
costumeiro. Os anos cinquenta do Séc. XX são, aliás, de grande interesse doutrinário em termos 
de regulação do Direito do mar, pelo que, oportunamente, desenvolveremos a nossa análise. 

25  Em verdade, vários jurisconsultos à época ainda discutiam o conceito de território, com 
diversas propostas conflitantes. Se uns definiam território como “[a]n area of  land under the 
jurisdiction of  a ruler or state” outros, porém, afirmavam que o conceito de território era descrito 
como “(an area of)land, or sometimes sea, that is considered as belonging to or connectedwith a particular 
country or person”, o que é notório no Cambridge Dictionary. Ainda assim, de forma mais ampla, 
o Black’s Law Dictionary traduz a ideia de território como “a geographical area included within a 
particular government’s jurisdiction; the portion of  the earth’s surface that is in a state’s exclusive possession 
and control”.

26  Período de acrescida e extraordinária complexidade histórica marcado por crises políticas 
económicas e sociais, suportada pelo antagonismo e pluralidade das teorias e ideias com 
novo caráter filosófico-politico e jurídico assente no racionalismo, no jusnaturalismo e no 
individualismo.
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Para o célebre autor oitocentista, o que estava em causa eram as milhas 
italianas do seu tempo, como defendem Soderquist e Fauchille, sendo que 
correspondiam, designadamente, a minutes équatoriales. Contudo, a compara-
ção fazia-se nas cartas náuticas as quais, em geral, usavam o minute méridienne27. 

A preponderância do sistema métrico e das suas tradições fez com que 
a aplicação se efetuasse através da milha marítima francesa que era – importa 
citar o entendimento do cálculo naquela que era a língua mais usual nas rela-
ções internacionais convencionais – “La go x 60e partie de la longuer du quart méri-
dien divisé en 10.000.000m sur laquele se basait le vote du corps législatif  du 4 Messidor 
an VII (22 de juin de 1799) adoptant le mètre étalon érige en mondial en suite de la con-
vention du 20 mai 1875. Les 3 milles en usage auraint donc chacun 1.851,85 185 (…)”. 
Esta fórmula induziria, assim, no quadro do Direito internacional de então, à 
referência que uma parte significativa dos países europeus deveriam respeitar, 
correspondendo a uma pretensão de 4 milhas, sendo que, para que os Estados 
(alguns) pudessem aspirar a deter um mar territorial costeiro com tal dimen-
são, deveria o princípio assentar, pelo menos, numa premissa de reciprocidade, 
elemento fundamental no Direito internacional.  

E, sublinhe-se, muitas considerações com base científica eram, então, 
elaboradas com vista a estabelecer a premissa para a quantificação precisa da 
milha, havendo, por exemplo, o recurso a estudos de astronomia sobre antigas 
medidas que deveriam ser adotadas28, e a caraterização expressa, nos acordos 
então exarados, da milha sueca, da milha alemã e da milha francesa. Não era esta, 
portanto, como se verifica, uma matéria de aplicação linear, acrescido do facto 
de ser uma premissa com implicação jurídica no exercício da soberania terri-
torial dos Estados.

As Repúblicas da América Central e Meridional faziam a distinção entre 
as medidas a aplicar na limitação do espaço, sendo que uma, de 3 milhas, 
seria a referência para delimitar o território propriamente dito, e uma outra 
– em geral, eram consideradas 12 milhas, mas no Tratado entre o México e 
a Suécia e a Noruega, ficaram fixadas em 9 milhas – indicaria a extensão do 
controlo aduaneiro e de outras operações de polícia com missão específica, sendo 
útil conhecer o fundamento e a previsão.

27  Importa, ainda, recordar que a Convenção de 1882 sobre Pesca no Mar do Norte definia, no seu 
preceituado, as 3 milhas como sendo “milles géographiques dont soixant et forment un degré de latitude”. 
Quanto ao meridiano, e atentos os cálculos então efetuados, corresponderiam a 10.000,857 
metros convencionais, pelo que “La minute moyenne exacte occuperait donc 1852, 01 milles”.

28 Veja-se, a título de exemplo, os trabalhos de M. Alphonse Berget.

ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL  

486



Assim, estipulava o Tratado com o México29, no seu artigo 7.º, o seguinte: 

« Les deux Parties Contractantes conviennent de considérer come limite des mers 
territoriales de leur côtes respectives pour tout ce qui rapporte à la application des 
règlements de douane et aux mesures prises pour empêcher la contrebande, une dis-
tance de trois lieues marines comptées depuis la ligne de la marée basse. Pour ce qui 
se rapporte à d´autres matières de droit maritime, il est entendu que ladite extension 
des mers territoriales ne pourra être appliquée par l´une des Parties Contractantes aux 
navires de l´autre, à moins de l´appliquer également aux navires des autres nations 
avec lesquelles elle aurait des traités de commerce et de navigation »30.

2.2. A Hague Codification Conference de 1930
Atentas as inúmeras divergências existentes quanto aos limites do mar 

territorial, a Sociedade das Nações31 reuniu, formalmente, com o objetivo de 
negociar uma convenção internacional na matéria, para o que se propôs exa-
rar um projeto pela Comissão de codificação do Direito Internacional. Assim, o Conse-
lho da Sociedade marcou a conferência internacional para a cidade de Haia, 
de 13 de março a 12 de abril de 1930, com a presença de quarenta e dois (42) 
Estados, estando a Rússia representada através de observadores. 

Na opinião da maioria dos especialistas não houve efetivo sucesso na 
prossecução do seu maior objetivo – que era encontrar um valor uniforme 
igual a 6 milhas32 –, tal como nos revela com pormenor Higgins, porquanto dos 
trabalhos resultou apenas um draft e a adoção de uma resolução e de recomen-
dações; contudo, quer a resolução quer o seu anexo haviam de se revelar como 
bastante importantes nos debates de especialidade posteriores. 

29 Ver o aprofundado estudo de Isabel Allaminos, 2001.
30  Nesta matéria, é útil consultar o Tratado entre a Rússia e a Suécia de 13 de março de 1801. 

Outros acordos internacionais com interesse para este âmbito: Acordos subscritos entre a Suécia 
e a Dinamarca de 14 de agosto de 1873, de 12 de outubro de 1911 (sobre pilotagem no Sund), 
e de 14 de julho de 1899 (sobre limites do Mar Territorial) – este modificado por Declarações 
diplomáticas trocadas entre os Estados em 23 de abril de 1902 e 5 de outubro de 1907, sendo que 
neste último a Suécia conseguiu fazer vingar, sob a forma de acordo diplomático mandatório, 
o seu sistema de 4 milhas –, o Acordo entre o México e a Suécia de 15 de dezembro de 1885 
(igualmente sobre os limites do Mar Territorial), o Acordo de Barcelona de 20 de abril de 1921, 
que inclui uma Declaração com o reconhecimento do direito ao pavilhão dos Estado sem litoral 
marítimo, e também sobre o regime fluvial, e o Acordo de Genebra de 9 de dezembro de 1923 
(sobre portos marítimos). 

31 Ou League of  Nations.
32  Que teve desde logo a oposição das grandes potências marítimas, o que, conforme defendeu Serra 

Brandão, determinou à partida o fracasso da proposta, tendo-se verificado apenas unanimidade 
no facto de nenhum Estado pretender um limite inferior a 3 milhas para o mar territorial.
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Assim, o Questionnaire preparado pela comissão de peritos, teve um variado 
conjunto de respostas das várias delegações. As maiores dificuldades em chegar a 
um acordo foram concernentes: 

a)  À preferência, pela Comissão, pela expressão territorial sea em vez de 
territorial waters;

b)  Ao direito que o Estado tem de tomar medidas fora deste espaço e 
numa área adjacente e contígua; 

c)  À definição da natureza dos direitos que os Estados podem exercer no 
territorial sea.  

No seguimento da tendência mais alargada, na Conferência foi feita a pro-
posta de se estabelecer um limite de 3 milhas, mas, como era expetável, vários 
Estados objetaram. Muitos deles estavam a favor da alternativa de not fixing a 
uniform distance for all purposes and for all countries33, o que suscitou que, com vista 
a um eventual consenso, fosse apresentada uma proposta que permitisse várias 
exceções à regra geral – que seria a mesma, de 3 milhas – e se aceitasse assim 
o princípio de uma zona de alto mar contígua ao mar territorial, que teria a 
largura de 12 milhas a contar da linha de costa, na qual o Coastal State pudesse 
exercer o controlo necessário a prevenir violações à legislação e regulamenta-
ção aduaneira e sanitária ou uma outra qualquer interferência à segurança do 
Estado perpetrada por navios de outras bandeiras.

A Grã-Bretanha, o Canadá, a Austrália, a África do Sul, a Índia, os Esta-
dos Unidos34, o Brasil, o Japão e a Suécia opuseram-se à criação de qualquer 
zona contígua, o que inviabilizou um qualquer acordo neste ponto dos trabalhos 
da Conferência. Mas é interessantíssimo ver, no auge da grande depressão, a 
geopolítica dos interesses que esteve inerente a uma matéria com esta magnitude.

Na última reunião da Conferência, foi pedido às Delegações para expri-
mirem os seus pontos de vista sobre a questão do limite do mar territorial, sem 
haver lugar ao formalismo da votação. Assim, vinte (20) Estados, incluindo a 
Grã-Bretanha e os seus domínios, os Estados Unidos, a Bélgica, a China, o 
Egipto, a Estónia, a Alemanha, a Grécia, a Holanda e a Polónia responderam 
ao repto, defenderam as 3 milhas, sendo que alguns deles aceitaram, sob deter-
minadas condições, a criação de uma zona contígua. Por outro lado, um grupo 
de doze (12) Estados, entre os quais se encontravam o Brasil, Portugal, o Chile, a 

33 Ver Higgins e Smith, obras referenciadas em Bibliografia.
34  Repare-se, só no conjunto dos opositores estavam 5 Estados da Commonwealth, e o aliado 

Estados Unidos.
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Itália, a Espanha, a Roménia, a Turquia, o Uruguai e a Jugoslávia defenderam 
as 6 milhas, muitos dos quais reclamaram a criação de uma zona contígua35. 
Os Estados escandinavos – Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia –, seguindo a 
lógica que antes estudámos, reclamaram formalmente o limite das 4 milhas, sem 
sentirem a necessidade formal de terem que o propor aos outros países. A Dina-
marca, contudo, defendeu as 3 milhas, mas entendeu reservar a sua decisão final 
devido à incerteza do que ainda seria decidido quanto às baías – matéria do seu 
interesse particular –, sendo que a Rússia não propôs qualquer limite.

A Commonwealth, os Estados Unidos e o Japão apoiaram o limite de 3 milhas, 
sem qualquer qualificação ou especificidade em relação à jurisdição em razão da 
matéria. E foi, claramente, uma posição de força. Tal como foi sustentado por Sir 
Maurice Gwyer36 na sessão, aquela distância correspondia ao pretendido por um 
conjunto de Nações que representava quase 8% da efetiva world´s tonnage37, ele-
mento que é bem indiciador do que representa, como representava há 90 anos, 
em sedes de discussão de assuntos marítimos, o determinante peso da geopolítica 
de cariz político-económico.     

Como já antes referimos, a Conferência não atingiu o seu objetivo primor-
dial. Constitui, contudo, um marco importantíssimo na edificação do Direito do 
mar. A corporização dos trabalhos ocorridos encontra-se, sobretudo, no projeto 
designado The Legal Status of  the Territorial Sea, o qual integrou a Ata final da Confe-
rência, documento que é tido como uma peça muito relevante do Direito interna-
cional moderno, sendo uma das peças basilares do futuro processo de codificação.

Pela sua importância, aqui se transpõe um extrato do projeto:

“article 1.º Sovereignty over this belt38 is exercised subject to the conditions prescribed by 
the present Convention and the other rules of  international law.39”. (…) “article 4.º The 
coastal State may put no obstacles in the way of  vessels navigating the territorial sea” – o 
que já era, obviamente, o reconhecimento do direito de passagem inofensiva40 

35  Sobre a posição portuguesa, e como referido, desenvolveremos análise, em concreto, sobre 
enquadramento e legislação nacional de inícios do Séc. XX.

36 O célebre delegado britânico à Conferência.
37  Representando, também, certamente, como alegou o delegado britânico, uma percentagem 

muito relevante da extensão das respetivas linhas de costa. Isto mesmo consta do Relatório 
relativo ao Questionnaire elaborado pelos peritos da Comissão.

38 Ou seja, the belt of  sea round a State´s coast.
39  Não obstante o termo usado no projeto ser sovereignty, as condicionantes que constam dos 

artigos seguintes permitem-nos concluir, afinal, que a conotação teria mais que ver com 
autoridade ou mesmo jurisdição. 

40 Na Parte seguinte desenvolveremos esta matéria, que é nuclear no Direito do mar.
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– desde que “article 5.º No act must be done prejudicial to the security, the public policy 
or fiscal interests of  the State. Article 6.º Coastal States can take all necessary steps to secure 
these rights, and by legislation, in conformity with international usage, a coastal State can 
provide for a) the safety of  traffic, protection of  channels and of  buoys; b) protection against 
pollution of  any kind; c) protection of  the products of  the territorial sea; and d) of  the rights 
of  fishing, shooting and analogous rights belonging to the coastal Stata. Article 7.º No charge 
is to be levied on passing vessels by reason of  their passage through the territorial sea, except for 
specific services rendered to the vessel. These charges shall be levied without discrimination.” 

As conclusões da Conferência revelam que seria necessário ulterior trabalho 
sobre as bases deste projeto, tanto mais que, na adoção da Resolução, ficou expresso 
que o Conselho da Sociedade das Nações transmitiria o relatório final e respetivos 
anexos aos Governos das Nações representadas nos trabalhos, incentivando-os, na 
base das discussões ocorridas, a desenvolver os estudos necessários sobre os limites 
do mar territorial e questões que lhe são conexas, e bem assim adotar processos que 
pudessem facilitar as bases de uma futura codificação destas matérias. Nos anos 
imediatos, não houve, contudo, como é sabido, sequência direta dos trabalhos da 
Conferência. Contudo, ficou absolutamente claro que a grande maioria dos Esta-
dos marítimos estava a favor da adoção da regra das 3 milhas, correspondendo à 
distância mínima que, na altura, era aceitável, e é útil sublinhar que era também a 
distância que melhor correspondia à aceitabilidade geral do princípio da liberdade 
dos mares. De facto, qualquer extensão para lá das 3 milhas teria como consequên-
cia impor mais restrições aos usos do mar como meio privilegiado de comércio e 
navegação internacional, o que, na opinião da maioria das Nações, representaria 
um retrocesso na análise à configuração do mar territorial. Quanto ao impacto que 
isso teria para os homens do mar, e sua atividade, face a uma maior largura das 
águas territoriais, a delegação inglesa, na sua resposta ao Questionnaire da Comissão 
de peritos, alegou mesmo que “as a greater the distance from the shore, the more dificult it is 
to fix by reference to the shore the exact position of  the vessel.” E os receios acresciam, ainda 
mais notoriamente, quanto à eventual criação de uma zona contígua; de facto, invo-
cava-se que a adoção de uma tal zona, na qual apenas alguns direitos poderiam ser 
exercidos, apenas acresceria dificuldades de distinção jurídica que já existiam entre 
o alto mar e o mar territorial, introduzindo na discussão mais um espaço, o que leva-
ria a maiores complicações e casos legais face aos interesses do comércio marítimo 
em causa41. Tendo rejeitado a criação de uma zona contígua, a delegação britânica 
reconheceu, contudo, que a evolução da tecnologia naval, o aumento da velocidade 

41  Para maiores desenvolvimentos sobre as reivindicações decorrentes de uma eventual criação 
de uma zona contígua, ver Gidel, “La mer territoriale et la zône contígue”.
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dos navios e, também, as necessidades de empenhamento nos esforços de guerra42, 
poderiam induzir a que as 3 milhas fossem insuficientes para prevenir “injurious con-
sequences resulting to the national territory from acts which have taken place on the high seas, but this 
afforded no sufficient argument for a change in the three-mile limit”. 

3. O PENSAMENTO DOS INTERNACIONALISTAS  
NO INÍCIO DO SÉC. XX. A QUESTÃO DAS 3 MILHAS. 
A PASSAGE INOFFENSIF. 

Ao fechar este tema e a presente Parte, consideramos relevante aprofundar o 
pensamento doutrinário do primeiro quartel do Séc. XX, o qual foi absolutamente 
fulcral na edificação dos conceitos que haviam de ser definidos, bem como foram 
a origem dos pressupostos das grandes codificações que o século nos traria. E este 
enquadramento ajuda, ainda, a explicar parte das discussões e das teses e razões 
apresentadas e debatidas na Conferência de Haia.

Os internacionalistas do início do século, como Soderquist e Fulton, enun-
ciavam, sobre o mar territorial, a questão central que ainda nessa época se revelava 
premente: a de saber se o seu domínio pertence, ou não, em exclusivo, ao souverain 
côtier. E acrescentavam, não sem razão, que os contestatários do princípio da sobe-
rania não tinham sido capazes de elaborar uma fórmula simples e precisa que defi-
nisse, objetivamente, a posição jurisdicional de L´ Etat riverain. Havia ideias concebi-
das em sede do Instituto de Direito Internacional que apontavam para um direito 
particular qualificado como de souveraineté – como a defendida em Estocolmo  em 
1928, em que se referiu que « (…) ses croyances antérieures et de proclamer, en qualqu´une 
imitation de l´Amérique latine et sourtout de M. Schucking, qu´il aurait désormais une « Mer 
Territoriale », normalment de 3 milles, soumisse à « la souveraineté » et une « zone suplementaire » 
ne dépasant pas 9 milles et comportant certains droits limités ». É perante este cenário que, 
como estudiosos desta área do Direito, não nos parece possível elencar uma análise 
evolutiva da historiografia – enfim, a possível – das premissas do Direito do mar 
e da regulação das atividades marítimas sem nos atermos, ainda que brevemente, 
nos grandes pensadores do início do Séc. XX como sejam, entre outros, Bonfils, 
Fauchille, Soderquist e Danjon. Também porque, inelutavelmente, marcaram uma 
época fundamental na construção moderna do Direito internacional.

Atenta a evolução dos estudos e da sistematização das teorias sobre o domi-
nium do mar, não era já fácil, no início do século XX, arrumar as conceções de 

42  Recorde-se que se estava no final da década de 20 do Séc. XX, um período dramaticamente 
marcado por muitos conflitos e pela Primeira Grande Guerra.
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Geouffre de Lapradelle, de que existiriam um determinado número e tipo diver-
sificado de servidões internacionais43, bem como o sistema teórico de Fauchille 
baseado no designado direito de conservação do meio, uma vez que as diferenças que 
iam sendo encontradas – por vezes até mais de cariz jurídico-estético, do que de 
tipologia material – pelas teorias que tendiam a negar a soberania plena, começa-
vam a exibir alguns vícios de fundo. Assim, não obstante a diversidade de soluções que 
os Estados ribeirinhos iam, circunstancialmente, encontrando para fundamentar 
a sua própria autoridade sobre le mer contigué, sempre teriam estes a obrigação de 
justificar cada empenhamento de força pública que fosse incompatível com o con-
ceito de comunidade marítima. Mas pareceria difícil encontrar, à época, um único 
Estado – tido como rigoroso e cumpridor dos normativos internacionais – que, 
para desenvolver qualquer atividade ou exercer qualquer tipo de poder nas águas 
contíguas à sua própria costa, tivessem que solicitar a autorização de outros Esta-
dos! Esta questão foi, então, muito debatida.

Portanto, mesmo os críticos da teoria da soberania, que aceitassem a aplica-
ção nas águas territoriais dos princípios do alto mar ou que defendiam um qualquer 
âmbito de liberdade sustentada numa garantia coletiva de exercício, teriam dificul-
dade em defender uma tal posição. 

O início do século também não foi propício a um tal enquadramento. 
Constituindo-se como fatores que vieram criar, naqueles inícios do Séc. XX, 

complicações acrescidas à reflexão sobre a limitação do mar territorial e poderes 
nele exercidos, o surgimento de avanços tecnológicos como os serviços radioelétri-
cos, a aviação, as regras específicas para descida e fundeadouro de hidroaviões, e a 
navegação submarina, são bem o exemplo das dificuldades em se instituir, então, 
uma ordem jurídica do Direito do mar – que tivesse que acompanhar os progressos 
científicos, técnicos e civilizacionais – que tivesse uma aceitabilidade generalizada, 
quando ainda eram prementes alguns dogmas dos dois séculos anteriores. O que 
levou, por exemplo, a considerar que na delimitação teórica do Direito do mar, 
então designado universalmente como Droit maritime, tivesse que se aceitar que o 
mar, considerado neste âmbito jurídico, compreenderia mais que a sua superfície, 
mas todo o espaço sobre ela existente44. 

43  Numa abordagem deste autor francês que era claramente materializadora e mecanicista face ao 
que estava efetivamente em causa, o exercício da soberania territorial dos Estados.

44  Questionava-se, assim, se os poderes do Estado seriam mais amplos quando respeitantes à 
coluna de ar sobre as águas litorais e nas suas profundidades, ou se a delimitação deveria 
efetuar-se pela superfície de água correspondente ao espaço. Ver desenvolvimentos do debate 
em Fauchille e Soderquist.
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Criticavam-se, ainda, os dogmas de internacionalistas como Fauchille45, assu-
mindo este que o mar não era suscetível de apropriação privada ou pública, sendo que 
os seus críticos mais acutilantes, como Soderquist, questionavam que, se um Estado 
pode afastar os seus direitos de propriedade de lagos ou mesmo de parcelas de rios 
limítrofes46, porque é que, por princípio jurídico, estaria impossibilitado de se apode-
rar do mar ou de uma porção dele, que geograficamente existisse, por exemplo, no 
prolongamento de um rio ou da sua embocadura natural? Pela Convenção de Paris 
de 13 de outubro de 191947, foi dada uma prova explícita sobre a aceitação comum 
do princípio de supremacia de cada Estado sobre os seus locais e espaços marítimos, 
porquanto, nos termos da alínea 2), do seu artigo 1.º, se estipulava que “Au sens de 
la presente Convention, le territoire d´un État sera entendu comme conprenant le territoire national 
métropolitain et colonial, ensemble les eaux territoriales adjacentes ao dit territoire”. 

Suscitava-se, assim, a questão de aferir se a natureza dos poderes exercidos 
sobre une bande de mer teriam que ter pressupostos diferentes48 dos que os exercidos 
sobre parcelas de território. Assim, e como defenderam autores como Bjorksten 
e Soderquist, a denominação de mar territorial estaria enunciada bem a propósito 
sobre a necessidade de caraterização das águas litorais à costa, porquanto o subs-
tantivo mar qualifica o espaço como a grande parte de la région du droit maritime, sendo 
que o adjetivo territorial faz relevar o sentido de que ela integra o domínio nacional 
da mesma forma que o restante território em geral. Defendeu-se, então, que não 
seria apropriado encontrar outros designativos como fossem eaux territoriales, preci-
samente porque estas implicariam, igualmente, outros espaços dominiais como os 
lagos, os rios e outras águas integrantes do chamado droit terrestre.

O exercício da soberania estava, contudo, restringido pelo designado droit 
à passage inoffensif  49. E, note-se, seria o exercício que estava restringido e não a 
soberania em si. 

Ora, uma das premissas discutidas em que se deve atentar é que as pas-
sagens e travessias inocentes não fazem, automaticamente, aplicar neste espaço as 
liberdades que o haute mer garantia a todos; o que se defendia é que os navios que 

45 Desenvolvidos em Droit International Public, 1921-1926
46  O autor dava o exemplo resultante do Tratado de Paz de Friedrichshamn, e dos rios de Tornio e 

dos lagos Léman e Constance, concernentes à questão da linha limite da Suécia com a Finlândia. 
47  Convention Relating to the Regulation of  Aerial Navigation, a qual estabeleceu as regras para a 

Navegação aérea entre Estados.
48  Até quanto à questão dos limites territoriais resultantes do que então se designavam como 

devoirs de neutralité, uma matéria de extraordinária relevância devido às magnas questões bélicas 
sobretudo do final do primeiro quartel do século.

49 Cuja discussão sobre a configuração jurídica se intensificou desde a Conferência de Haia.
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ali navegavam deixavam de estar à mercê da autoridade total do Estado costeiro, 
a não ser, naturalmente, se alguma ação do navio – intencional ou não – impli-
casse com regras determinadas, portanto com impacto no espaço. Mas, na altura 
da discussão, houve um cuidado acrescido, e os jusinternacionalistas chamaram a 
atenção para ele; é que, mais que a designação poderia deixar antever e ser per-
cecionada, aquele instituto (da passagem inofensiva) tinha caraterísticas bem mais 
objetivas e precisas, desde logo porque constituía prerrogativa das autoridades 
costeiras apreciar, circunstancialmente, os factos. Não poderia o Estado costeiro, 
certamente, obstaculizar a travessia sem fundamento ou por um qualquer inte-
resse, mas era, ainda assim, possível efetuar um juízo crítico sobre as circunstâncias 
que configurassem os critérios pré-definidos; esta avaliação e/ou decisão admitia 
réplica por parte dos responsáveis do navio. 

Assim, pode dizer-se que a posição das autoridades soberanas do Estado cos-
teiro constituiriam, à partida, uma presunção que era tomada sobre as circunstân-
cias factuais conhecidas e, se as posições tomadas divergissem dos critérios orien-
tadores então emanados do Conseil de la Société des Nations ou da Cour Permanente de 
Justice Internationale, poderia o assunto ser suscitado e colocado e, contra o Estado 
que havia tomado a decisão, ser apresentadas provas sustentadoras – desde que 
admissíveis pelas regras processuais – de que a passagem era de facto inocente50.

Claro que os internacionalistas do primeiro quartel do Séc. XX – e que, 
predominantemente, escreveram as suas magnas obras entre 190751 e 1930 –, 
se viram confrontados com as relevantíssimas questões da neutralidade e, naquilo 
que era a aplicação contemporânea do princípio da passage inoffensif, com o 
facto de existirem poucas exceções em tempos de paz, mas que, ainda assim, 
era de observância predominante entre as Nações neutras, em especial quanto 
à dita navegação pacífica, sendo que foi quanto às relações entre beligerantes que 
o princípio sofreu entraves muito significativos na sua aplicação.

50  Sobre esta matéria, e em especial sobre condições da liberdade de trânsito, consultar a Convenção 
e Estatuto sobre o Regime das Vias Navegáveis de Interesse Internacional, assinado em Barcelona a 20 de 
abril de 1921, e Protocolo Adicional.

51  Tomemos como exemplos o extraordinário Manuel de Droit International Public (Droit des Gents), de 
Henry Bonfils, de 1914, o de Thomas Fulton em The Sovereignity of  the Sea, de 1911, o Traité de 
Droit International Public do ilustríssimo Paul Fauchille, de 1922, bem como Alvarez, com Le Droit 
International americain, 1910, Oppenheim, The Science of  International Law, 1908, Willougby, The 
legal nature of  International law, 1908, Bassett Moore, International Law, its present and futur, 1907, 
Rodriguez-Martin, Mares Territoriales, 1905, Mackintosh, A Discourse on the study of  law of  nature 
and Nations, 1928, Soderquist, Droit International Maritime Suédois, 1930, Paul Guggenheim, Die 
Schweizerische Neutralitat und art 16º der Volkerbundssatzung, F. Martens, Traité de Droit International, 
1909, e o ilustre Danjon, com o seu Traité de Droit Maritime de 1929.
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A questão de poder existir uma obrigação pecuniária52 imposta para 
a passagem de navios estrangeiros no mar territorial53 apenas seria lícita se 
visasse compensar serviços ou intervenções públicas de sentido positivo, por 
exemplo ações de assinalamento e balizagem54, serviços de pilotagem ou 
mesmo algum tipo de dragagem tida como necessária. A passagem inofen-
siva, naquele princípio do Séc. XX, e a caraterística de liberdade que a mesma 
impunha e propiciava a passageiros e tripulações de navios estrangeiros, 
induzia, por seu lado, que estes não tivessem que estar sujeitos ao controlo 
dos seus passaportes por autoridades do Estado costeiro estando, outrossim, 
apenas sujeitos a limitations communes que, circunstancialmente, pudessem exis-
tir para todos os navios, por exemplo em razão da salvaguarda ou de não 
utilização de determinada área55. Além do mais, à época, eram relativamente 
comuns os casos em que certos navios eram obrigados a tomar outras rotas 
devido à existência de campos de minas ou de navios de outras Nações beli-
gerantes que estivessem nas proximidades. 

Foi este tipo de circunstâncias e de situações que, aliás, já décadas antes, 
havia enquadrado e propiciado a assinatura de acordos internacionais – uma 
grande percentagem deles bilaterais – com o objetivo de regular, entre Esta-
dos, o trânsito dos navios pelo mar territorial, e, neste âmbito, concedendo aos 
navios da outra Nação um mesmo estatuto que os navios da respetiva bandeira, 

52 Por via da aplicação de uma taxa, ou mesmo outra forma de cobrança.
53  O princípio que, cerca de seis décadas mais tarde, constaria expressamente do artigo 26.º da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, sob epígrafe Taxas que podem 
ser impostas a navios estrangeiros, e cujo princípio estatuído já teve por base aquela perceção de 
proibição de imposição de taxas apenas com fundamento na mera passagem.

54  E constitui a base sustentadora para determinadas opções assumidas por muitos Estados 
europeus, designadamente no sentido de criar, nos respetivos ordenamentos jurídicos, taxas 
visando a aplicação de uma compensação por serviços prestados a navios no âmbito da 
segurança marítima. A este respeito, é útil atentar no que se estabeleceu, em sede preambular, 
no Decreto-Lei n.º 12/97, de 16 de janeiro, o qual enunciava que “(…) Neste contexto, como 
medida inovadora em Portugal tal como se configura no presente diploma, e no seguimento da tradição e da 
experiência existente em muitos outros países, entende-se que a prestação deste serviço público exige, como 
contrapartida, a criação de uma taxa de farolagem e balizagem”. Existem elementos de estudo sobre esta 
matéria que podem ser encontrados nos dossiers de trabalhos preparatórios na Direção-Geral 
da Autoridade Marítima.

55  A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar viria a definir, no n.º 3, do seu 
artigo 25.º, de epígrafe Direitos de proteção do Estado costeiro, que “O Estado costeiro pode, sem fazer 
discriminação de direito ou de facto entre navios estrangeiros, suspender temporariamente em determinadas áreas 
do seu mar territorial o exercício do direito de passagem inofensiva dos navios estrangeiros, se esta medida for 
indispensável para proteger a sua segurança, entre outras, para lhe permitir proceder a exercícios com armas. 
Tal suspensão só produzirá efeito depois de ter sido devidamente tornada pública”.
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sendo disso exemplo o Tratado de Comércio e de Navegação exarado entre a 
Suécia, a Noruega e a Itália, assinado em Turim a 14 de junho de 1862, e que 
estipulava no seu artigo 3.º que « les bâtiments Italiens seront admis à participer à la 
navigation des côtes et au commerce entre les ports des Royaumes-Unis de Suède et de Norvège 
et seront traités en tous ce qui concerne cette navigation et ce commerce sur le même pied que les 
bâtiments Suédóis et Norvègiens ». 

4. LE MER JURIDICTIONNELLE OU LITTORALE EM 
BONFILS, E O LABOR DO INSTITUTO DE DIREITO 
INTERNACIONAL. O PONTO DE MEDIÇÃO

O designado mer juridictionnelle ou littorale era entendido como a parcela do 
oceano que cerca e envolve as costas do território continental ou insular e sobre 
o qual o Estado pode, desde os rios que confluem até às águas desse mar, fazer 
exercer o seu poder.  O entendimento era baseado no conceito de que o territó-
rio do Estado se prolongava em observância a um superior interesse de defesa 
e de conservação, naquela parcela oceânica, razão pela qual a grande maioria 
dos juristas de finais do Séc. XIX e inícios do Séc. XX o apelidava de mar ter-
ritorial, ao invés, por exemplo, de Bonfils, que antes adotava a designação de 
mer littorale ou juridictionnelle, considerando o ilustre jurisconsulto que esta desig-
nação era mais concordante com a sua verdadeira natureza jurídico-territorial.

E questionava, desde logo, qual deveria ser a sua largura, invocando a dis-
paridade de entendimentos que existia sobre a matéria e que, quanto a algumas 
abordagens, já antes abordámos no nosso estudo56.  Godet57, recordando a teoria 
do horizonte real de Rayneval – também ela de cariz algo arbitrário –, adaptou 

56  Assim, sublinhava aquele professor da Universidade de Toulouse (aliás, seu Reitor honorário), 
que vários juristas do Séc. XIV entendiam que a largura deveria ser de 60 milhas, sendo que 
no Séc. XVIII Casarégis e D´Abreu alargavam ainda mais essa extensão até às 100 milhas; 
Loccenius entendia que a distância deveria corresponder a uma expedição percorrida durante 
dois dias de viagem – o que naturalmente a fazia depender, consoante a circunstância de cada 
viagem, as condições de tempo e mar, e bem assim, obviamente, a capacidade instalada em 
cada navio, a sua tipologia e velocidade de máquina –, anotando o jurista, sobre este conceito, 
que já Fra Paolo Sarpi defendia que se devia “accordait au riverain tout ce dont il a besoin”. Valin 
defendia que a distância seria toda a parte onde o fundo poderia ser alcançável, o que era um 
critério extremamente variável consoante a morfologia dos fundos, das areias, da forma como 
a costa está geograficamente marcada, se com águas profundas, se com águas superficiais 
(muitas das vezes nos mesmos países).

57 No seu La mer cotiêre, de 1896.
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a abordagem invocando a teoria do horizonte visual58, devendo ser esse o limite 
do mar territorial59. Sobre muitas das abordagens, de que apenas damos alguns 
indícios infra em nota, se poderia dizer da pouca razoabilidade ou fiabilidade 
objetiva do critério proposto. Já Bynkershock, no seu De Dominio maris, e desde 
então quase todos os autores maritimistas da época moderna60, bem como os 
tratados diplomáticos escritos e assinados, assumiam que o mer juridictionnelle era 
igual ao alcance do tiro de canhão, teoria que já analisámos.  No entender daqueles 
juristas, era a medida mais racional, o limite considerado no droit commun, fora as 
convenções especiais que estipulassem critério de limite diverso. E tinha, ainda, 
uma outra intenção: a de levar em linha de conta – na proteção das peças de 
artilharia colocadas ao longo da costa com posicionamento de defesa da mesma 
– que o alcance do fogo lançado de navios inimigos não poderia alcançar terra.

Os quadros legislativos de vários Estados fixaram, assim, o limite do mar 
territorial nas 3 milhas marítimas, a partir de la laisse de la basse mer, critério 
que constou, entre outros regimes, em França, na Lei de 1 de março de 1888, 
que regulava a pesca nas costas de França e da Argélia, nas Convenções entre 
a Inglaterra e a França de 11 de novembro de 1876, e entre a Alemanha e a 
Inglaterra de dezembro de 1874, bem como na Convenção de Haia de 25 de 
maio de 188261. 

Contudo, como vimos, os aperfeiçoamentos tecnológicos entretanto 
introduzidos nas conceções técnicas da artilharia e no fabrico dos canhões, 
levou, naturalmente, à reconfiguração dos limites considerados, sendo que, já 
em outubro de 1864, o governo de Washington, através do seu Secretário de 
Estado Sevard, tinha proposto a Londres que adotasse o limite da jurisdição 
territorial no mar para as 5 milhas62, bem como, paralelamente, a interdição 
dos navios de guerra de fazer fogo a menos de 8 milhas63 de distância da costa. 

58  Já antes fizemos referência ao limite do raio visual, que havia sido adotado na Idade Média, e 
especialmente aplicado no Reino da Sicília.

59  Entre outros famosos juristas de finais de Novecentos e inícios do Séc. XX, ver Charet, Notions de 
Droit Maritime International, 1907, Poggio, Tratado de Derecho Maritimo Internacional, 1895, Restad, 
La mer territoriale, 1913, Plocque, De la Mer et de la navigation maritime, 1870, Nuger, Du droit de 
l´Etat sur la mer territoriale, 1887, e Olivieri, Il diritto dello Stato sul mare territoriale, 1902.

60 Como Vattel, Gressner, Massé, Ortolan, Pradier-Fodéré, Blunstschli e Hautefeuille.
61  Na Convenção de Constantinopla de 29 de outubro de 1888, que regulava o acesso ao Canal 

do Suez, o seu artigo 4.º fixava o raio de proteção dos portos de acesso do Canal em 3 milhas 
marítimas, tendo assinado este convénio a Alemanha, a Inglaterra, a Áustria, a Espanha, a 
França, a Itália, a Holanda, a Rússia e a Turquia. 

62 O que, na altura, era tido como correspondendo a 9.260 metros.
63 14.816 metros.
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O Instituto de Direito Internacional, na sessão de 1894, em Paris, ocu-
pou-se, precisamente, do tratamento da questão do mar territorial, tendo esta-
belecido duas zonas diferentes: uma primeira correspondendo a 6 milhas, que 
era entendido como sendo o droit commun para o tempo de paz e o tempo de 
guerra; e, ainda, uma outra zona, mais extensa, correspondendo ao alcance de 
um tiro de canhão de terra, e que em caso de guerra o Estado ribeirinho que 
fosse neutro teria o direito de definir através de uma declaração de neutrali-
dade ou através de uma notificação diplomática especial64. Mas, como vimos 
anteriormente na evolução da fixação de limites, vários Estados adotaram dis-
tâncias diferentes65, sendo que a raiz da questão havia sido suscitada bem antes 
do final do século. 

Assim, outros Estados, tendo adotado por princípio as 3 milhas, con-
cederam maior largura ao mar territorial com vista à aplicação das suas leis 
aduaneiras, e para fins de vigilância e controlo das suas administrações alfan-
degárias, elemento considerado fulcral por muitas Nações para exercício da 
sua juricditio. A França, pela Lei du 4 germinal an. II, estabeleceu um raio de deux 
myriamétres contados a partir da costa. E, pelo tratado assinado com o México 
de 27 de novembro de 1866, adotou um limite fixado em 20 km a partir da 
maré baixa66. 

É algo notório que esteve naquela fase67 a raiz concetual de ter que existir 
uma distância mais alargada para fins de pesca e, sobretudo, para o exercício 
dos poderes aduaneiros do Estado costeiro, que, décadas mais tarde, justificaria 
a consideração de uma zona específica para estas questões em particular; seria, 
como estudaremos, o advento da Zona Contígua, já de configuração e conceito 
extra-territorial68, a qual viria a considerar não apenas as questões aduaneiras 

64  Ver desenvolvimentos no Annuaire de L´Institut de Droit International, de março de 1894, bem 
como a análise de Bonfils e Desjardins na Revúe de Droit International Public.

65  Portugal, que na altura havia adotado para fins de pesca a distância de 6 milhas, ainda a 
haveria de reduzir, pela Lei de 26 de outubro de 1909, para 3 milhas. Espanha manteve a 
sua largura para o mar territorial de 6 milhas e, como já sabemos, a Suécia e a Dinamarca 
adotaram a distância de 4 milhas, com base na justificação técnica que analisámos.

66  A Grã-Bretanha definiu em 12 milhas o exercício do direito de vigilância a assumir pelos seus 
cruzadores, pelo qual reivindicava o direito de visita a todos os navios que se dirigissem a 
portos britânicos e que se encontrassem naquele limite. E na Rússia, tanto para fins de controlo 
aduaneiro como para as pescas, a tendência foi a de estabelecer o limite em 12 milhas. Nos 
Estados Unidos, não obstante o limite considerado para a atividade de pescas fosse de 3 milhas, 
as autoridades aduaneiras poderiam abordar os navios a uma distância de 12 milhas.

67 Os estudos, projetos e determinações de finais do Sé. XIX e inícios do Séc. XX.
68 Em termos de exercício sobre o espaço soberano.

ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL  

498



e alfandegárias, mas igualmente as questões de imigração e as respeitantes à 
sanidade. 

Finalmente, importa aferir uma matéria muito debatida na altura, e que 
se prende com a questão do ponto de medição, na costa, do mar territorial. 
Ortolan defendia que se deveria contar a partir do ponto onde efetivamente as 
águas do mar começam a ser navegáveis, critério que foi recusado sobretudo 
com base na sua indeterminabilidade morfológica.

Usualmente, para fixar a medição do mar territorial, o ponto de referência 
era o rio, se bem que, com este critério, consideravam-se duas maneiras de o 
medir. Para uns, era a partir da parte do rio que o mar, quando a maré baixa, 
deixa a descoberto; é a abordagem que foi difundida de forma mais comum e 
que consta da Lei de 1 de março de 1888, de França, mas também das Resolu-
ções do Instituto de Direito Internacional69 de 1894, e que enquadrou várias con-
venções assinadas em matéria de pesca. Outras abordagens, contudo, assumindo 
o princípio de que o mar territorial visa assegurar os direitos do Estado costeiro 
sobre uma certa porção de mar sobre a qual aquele pode exercer o seu poder de 
vigilância e fiscalização defendiam que se deveria considerar o ponto, na terra, 
onde a qualquer momento se poderia efetivamente commander cette portion de mer; na 
expressão original que nos é transmitida por Bonfils, sendo que, de acordo com 
os defensores daquela abordagem, “on doit dès lors compter depuis la partie du rivage 
que la mer ne touche pas, même si elle est haute”. Contudo, a questão – fulcral – é que 
as costas têm, obviamente, configurações morfológicas muito irregulares, apre-
sentando recortes, promontórios, baías, enseadas, e golfos de média ou pequena 
dimensão. Ora, seria impossível medir a largura do domínio marítimo partindo de 
pontos, configurações e critérios variados, porquanto cada Estado teria o seu. 

Na prática, para as baías e os golfos – sublinhe-se que se estava na pri-
meira década e meia do Séc. XX, ou seja há um século – o raio de 3 milhas era 
medido a partir de uma linha direita tirada através da baía ou do golfo, e a partir 
do ponto mais próximo da entrada até ao primeiro ponto onde a abertura não 
excedesse 10 milhas; assim ficou estabelecido, por exemplo, pelo artigo 12.º do 

69  O famoso Instituto, que é tido como uma das entidades mais prestigiadas do mundo no âmbito 
do Direito Internacional, havia sido fundado apenas 20 anos antes, a 8 de setembro de 1873, 
então na Salle de L´Arsenal do Município de Gent, na Bélgica, tendo, já no Séc. XX, recebido o 
Prémio Nobel da Paz – em 1904 – pelos seus esforços de configuração legislativa internacional, 
de estudos jurídicos e edificação de projetos de convenções, de desenvolvimento de relações 
internacionais e de estudo de processos de cooperação pacífica entre os povos e Nações. Foram 
seus fundadores o suíço Gustave Moynier e o belga Gustave Rollin-Jaequemyns, juntamente 
com outros oito juristas e advogados internacionalistas, designadamente dois italianos, um 
argentino, outro belga, um russo, um holandês, um alemão e um escocês. 

CRÓNICA DE AUTORIDADE MARÍTIMA

499



Tratado de Haia de 6 de maio de 1882. No artigo 3.º do seu projeto de 1894, o 
Instituto de Direito Internacional admitia que “pour les baies, la mer territoriale suit 
les sinuosités de la côte, sauf  qu´elle est mesurée à partir d´une ligne droite tirée à travers de la 
baie dans la partie le plus rapprochée de l´ouverture vers la mer, où l´écart entre les deux côtés 
de la baie est de douze milles marins de largeur, à moins qu´un usage continu et séculaire n´ait 
consacré une largeur plus grande »70.  

Tendo a matéria, no decorrer do conflito entre os Estados Unidos e a 
Grã-Bretanha sobre o exercício da atividade de pescas na Terra Nova71, sido 
levada à consideração e decisão do Cour Permanente d´Arbitrage de l´Haye, a sen-
tença exarada72 decidiu que “pour les baies, les trois milles marins doivent être mesurés 
d´une ligne droite tirée en travers du fond de l´eau à l´endroit où elle cesse d´avoir la configu-
ration et la caractéristique d´une baie ; pour tous les autres endroits les trois milles doivent être 
mesurés en suivant les sinuosités de la côte ». O ilustre Drago, que foi precisamente 
um dos juristas-árbitros, manifestou reservas sobre esta conclusão e decisão, 
porquanto, em seu entendimento, o raio de 3 milhas apenas deveria ser medido 
por uma linha direita fixada na abertura das baías quando estivessem em causa 
baías cuja abertura não excedesse as 10 milhas.

5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS RELEVANTES PARA 
A EDIFICAÇÃO MODERNA DO DIREITO DO MAR
5.1. Evolução inicial da legislação portuguesa durante o Séc. XIX  
e primeira fase do Séc. XX

Detenhamo-nos, agora, nas premissas iniciais da legislação nacional, e 
sua evolução.

O Alvará de 4 de maio de 1805, estabeleceu o limite do mar territorial 
como referente ao tiro de canhão.

Com efeito, a avaliação do mar territorial naquele início de século foi 
profundamente marcada pela suprema questão da guerra73, pela neutralidade, 
e bem assim pela problemática do controlo alfandegário e descarga de deter-
minados navios. Assim, Portugal entendia que o mar territorial para efeitos de 
neutralidade consistia no espaço de águas entre a costa e um limite exterior que 

70 Ver desenvolvimentos no Annuaire de Institut de Droit International, t. XIII.
71 Consultar os estudos de Fauchille e Bonfils, Ortolan e Pradier-Fodéré.
72 A 7 de setembro de 1910.
73  Pelos confrontos bélicos no âmbito das invasões francesas, e as grandes questões do controlo 

marítimo-portuário, e de cargas e mercadorias.
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dela distasse até abranger o tiro de canhão74, sendo que, para efeitos alfandegá-
rios, o seu limite foi definido em 2 léguas, e mais, tarde, em 6 milhas75. 

O Decreto de 28 de junho de 184276, e, posteriormente, as Instruções 
de 15 de dezembro de 1862, estabeleceram o limite do mar territorial como 
podendo estender-se até 10 km da costa contados da linha de baixa-mar.77

O Ato de Navegação de 8 de julho de 1863, também conhecido como a lei 
Mendes Leal, invocando, no aplicável, os comparativos com legislação europeia 
como sejam, o Ato de Navegação de Cromwell de 1651, que já estudámos, o 
Reform Act de 26 de junho de 1849, o Decreto de 21 de setembro de 1793, da 
Convenção Nacional de França78, o Act de março de 1817 aprovado nos Esta-
dos Unidos, o Código Comercial espanhol, os Editos de 25 de julho de 1774 e 
de 14 de novembro de 1787, na Áustria, a Ordonnance de 2 de agosto de 1731, 
a de 2 de julho de 1816 e a de 1 de março de 1827, da Suécia, e ainda as Leis 
de 31 de janeiro de 1833 da Rússia, estatuía preambularmente, com toda a 
expressividade, que “Considerando que é a liberdade dos mares um dos princípios do direito 
das gentes, e deve por isso no interesse geral ser esse direito definido e regulado pelas normas 
da jurisprudência marítima admitida pelas nações. Considerando que aos respectivos navios se 
estende a independência de um estado, quando navegam debaixo da sua protecção, ou sejam por 
elle armados ou por particulares; (…)”.

74  Como Bynkershoek apresentou e defendeu como princípio, no primeiro quartel do Séc. 
XVIII, “Ubi finitur terrae dominium ubi finitur armorum vis”, limite que Galiani, mais tarde (último 
quartel do Séc. XVIII), traduziu e identificou como sendo de 3 milhas. 

75  Para mais desenvolvimentos sobre a matéria, ver os nossos contributos em “Direito Internacional 
do Mar e Temas de Direito Marítimo”, Áreas, 2000.

76  O filósofo e diplomata português Silvestre Pinheiro Ferreira – 1769-1846 – defendeu que não 
deveria existir uma limitação declarada de forma unilateral por cada Estado, invocando a 
necessidade de um acordo firmado entre as nações marítimas, sendo que cada uma deveria 
impor uma “linha de respeito” das suas águas territoriais, como forma de exercer a sua soberania. 
À posição assumida pelo ilustre professor de Filosofia Racional no Real Colégio das Artes e 
Humanidades da Universidade de Coimbra não terá sido estranha a sua experiência política, 
numa fase fulcral da vida europeia, como Ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros (1821-
1823), e bem assim o que colheu quando exerceu funções diplomáticas nas Embaixadas de Paris 
e de Haia (1798-1802) e na de Berlim (1802-1808), tendo vasta obra publicada nas áreas do 
Direito Administrativo e da Codificação Pública. Entre outros, ver o que arguiu no seu Précis 
dún Cours de Droit Public Interne et Externe, de 1830, e, quase no fim da vida, o Précis d´Un Cours de 
Droit Public, Administratif  et des Gens, e o Project de Code Politique pour la Nation Portugaise, 1845-1846.

77  Sendo que, a 20 de setembro de 1850, o Ministério dos Negócios da Marinha e do Ultramar 
adverte a Estação de Visita da Polícia para o transporte de “(…) passageiros particulares a bordo das 
embarcações de guerra (…)”, situação que conheceu desenvolvimentos, sendo um dos elementos 
que contribuiu para a divisão da Coroa por Distritos e Departamentos Marítimos.

78 A célebre proposta de Bertrand Barrière.
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O Decreto de 23 de outubro de 1883 mencionaria, de forma vaga, uma 
linha de respeito.

Pelo Decreto n.º 4, de 17 de setembro de 1885, foi aprovado o Corpo da 
Guarda Fiscal, por iniciativa de Hintze Ribeiro, o ilustre ministro79 que, como 
titular da pasta da Fazenda, promoveu a reforma fiscal e aduaneira há muito 
tempo reclamada e em estudos, tanto mais que o ministro, sendo açoriano, 
tinha conhecimento prático da experiência existente nos Açores, em concreto 
na Ilha Terceira, com o corpo militarizado de guardas de alfândega 80, criado já 
no longínquo 15 de junho de 1829. Hintze Ribeiro quis aprovar um sistema 
de estrutura de fiscalização fiscal estrutura nacional, à imagem do que existia 
já em França e Itália, cujo modelo81, aliás, foi a fonte essencial da criação do 
Corpo da Guarda Fiscal. Este corpo exercia a sua missão através de uma ação 
terrestre nas zonas fiscais da raia e do litoral, no interior do país e nas Ilhas, mas 
também uma ação marítima e fluvial nas águas territoriais, costas marítimas e 
portos, enseadas e ancoradouros do Continente e Ilhas Adjacentes.

No âmbito daquela reorganização dos serviços das Alfândegas e da orgâ-
nica da Guarda Fiscal, que precedeu a publicação do Decreto n.º 1, publicado 
no Diário do Governo de 23 de setembro de 1885, há um trecho que ficou 
famoso pelo descritivo que integra, num breve parágrafo, sobre a evolução do 
conceito de mar territorial, sendo ele mesmo uma fonte de pesquisa: 

“O alvará de 4 de Maio de 180582 circunscreveu o mar Territorial à distância do 
tiro de canhão; o Decreto de 28 de Junho de 1842 e as instruções de 13 de Dezembro de 
1862 estenderam o limite da jurisdição até 10 quilómetros da costa especificando os casos 

79  Deputado desde 1879, titular da pasta das Obras Públicas em 1881, ocupou ainda, 
transitoriamente por 4 meses, a pasta dos Estrangeiros, em 1883, tendo assumido a Fazenda de 
24 de outubro de 1883 a 20 de fevereiro de 1886, o que, para a época, foi um longo mandato.

80  Com o perfil funcional de um corpo militarizado de guarda, caraterizado por uma hierarquia militar.
81  A Guardia di Finanza havia sido instituída pelo Decreto n.º 141 de abril de 1881, então definido 

como o Corpo della Regia di Finanza, mas tinha origens ainda anteriores, designadamente na 
Sardenha, com a criação, em 5 de outubro de 1774, da Legione Truppe Leggere, uma unidade 
especializada em fiscalização alfandegária, mas também na defesa militar costeira. A sua 
caraterização militar era tida como útil e necessária devido à maior facilidade de mobilização, 
de criação de batalhões ou companhias, e tinha a valência de ter disciplina e instrução 
militar, e estar sujeita à inspeção da hierarquia, numa matéria em que o controlo vertical 
era obviamente essencial. Sobre evolução da fiscalização aduaneira, ver desenvolvimentos em 
Rodrigues Chantre, obra citada em Bibliografia. 

82  “(…) II. Que achando-se estes Meus Reinos e Domínios no estado neutro entre nações beligerantes, se haverão 
por legítimas todas as prezas apreendidas com offensa dos mares territoriais, e adjacentes em tanta distância 
quanta abranger o tiro de canhão, ainda que não haja Bataria em frente da situação, em que se fizera preza, 
porque a sua existência se presume para este único caso de recíproca imunidade (…)”.     
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em que poderá ir além desse limite; mas o Decreto de 23 de Outubro de 1883 só vaga-
mente fala na linha de respeito. À semelhança do que dispõe em Espanha o art. 41.º das 
Ordenanças de Las Aduanas ficará a circunscrição marítima traçada a 6 milhas da terra; 
na Inglaterra, o limite é de 20 quilómetros pelos Customs Consolidation Act de 1853.”.

O Decreto de 23 de setembro de 1885 fixou o limite do mar territorial 
em 6 milhas para efeitos aduaneiros, sendo que o Regulamento para reciprocidade 
de pesca entre Portugal e Espanha, foi aprovado pelo Decreto de 14 de dezembro 
de 1885.

O Decreto de 28 de outubro de 1886, estabeleceu a missão das Esqua-
drilhas de Fiscalização da Costa, com competência para examinar documentos 
de bordo na designada linha de respeito das 12 milhas83, sendo que no final 
do final do Séc. XIX e no dealbar do Séc. XX a preocupação dos Estados foi 
marcadamente direcionada para questões do foro aduaneiro e de controlo da 
atividade de pescas.

Com base na mencionada formulação expressa no Ato de Navegação de 
que a liberdade dos mares é um dos princípios do direito das gentes, Portugal fixou, 
já no início do Séc. XX, através da Lei de 26 de Outubro de 190984, a largura 
do mar territorial para efeitos de atividade de pescas em 3 milhas contadas da 
linha do baixa-mar, tendo alterado esse critério, na década seguinte, com a 
publicação da Lei n.º 185, de 5 de julho de 1914, em cujo artigo 1.º se estatuía 
que “O limite das águas territorial, exclusivamente para os efeitos da pesca e seu exclusivo 
para os nacionais, é determinado em relação a pescadores estrangeiros, pela linha que, para os 
mesmos efeitos, esteja adoptada pela legislação do país a cuja nacionalidade esses pescadores 
pertençam”; ou seja, fixou-se a largura assumindo a aplicação do princípio da 
reciprocidade espacial, antes já enunciado em 1885. 

O Decreto com força de lei do Governo, de 28 de Dezembro de 1910 – 
publicado a 31 de Dezembro –, face à necessidade de uniformizar a função 
de comando em âmbito de fiscalização e polícia da costa algarvia, com espe-
cial pendor para o controlo das pescas, estabelecia premissas claras no seu 

83  Pelo Decreto n.º 6084, de 6 de setembro de 1919, seriam criadas as Esquadrilhas de Fiscalização 
da Pesca do Centro e do Norte.

84  Artigo 1.º – Nas águas territoriais portuguesas, no limite de 3 milhas marítimas a contar da linha máxima de 
baixa-mar, é proibida a pescas embarcações estrangeiras; & único – Nas baías, a faixa de 3 milhas é contada 
segundo os princípios do Direito marítimo Internacional (…)”. 
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preâmbulo85, sendo apenas um exemplo de entre vários diplomas que (nesta 
fase) referencia, expressamente, o exercício da polícia marítima. 

Pelo Decreto de 27 de março de 1911, pelo qual se operou a reorganiza-
ção do serviço das alfândegas, estatuía-se que a zona marítima de respeito era 
de 6 milhas, fórmula e princípio que o Regulamento das Alfândegas de 22 de 
setembro de 1941 repetiria.

A Lei n.º 185, de 5 de junho de 1914, adotou, quanto às pescas, o princí-
pio da reciprocidade espacial, o que ocasionou profundos desajustamentos e inade-
quabilidades quanto à sua execução, uma vez que, atento o princípio estabele-
cido, fez com que as limitações impostas divergissem consoante a nacionalidade 
dos pescadores estrangeiros, sendo que, para espanhóis eram consideradas 
6 milhas, para escandinavos seriam 4 e para russos ascendiam mesmo a 12 
milhas! O que, em termos de exercício de um poder fiscalizador coerente e que 
salvaguardasse a equidade na aplicação da lei, era profundamente ineficiente, 
criando mesmo questões acrescidas face aos pescadores nacionais.   

Anos mais tarde, pela Lei n.º 735, de 10 de julho de 1917, decidiu-se o 
regime de proibição da pesca em águas territoriais portuguesas de embarca-
ções estrangeiras, tendo-se recorrido à definição de uma data fixa86.  Neste 
sentido, ver, ainda, a Lei n.º 1.514, de 20 de dezembro de 1923.

Relativamente a Portugal, existia, com efeito, uma perceção de especia-
listas europeus87 de que os limites marítimos territoriais variavam consoante se 

85  “Competindo no chefe do Departamento Marítimo do Sul a superintendência e direcção dos serviços de polícia 
e fiscalização da costa, que tem estado a cargo dos navios e pessoal da esquadrilha do Algarve, e tendo-se 
reconhecido na prática a inconveniência de estarem esses navios subordinados no comando superior official que, 
como comandante da escola de alunos marinheiros do sul, não convem seja distrahido d´este serviço. Sendo certo 
que centralizando no chefe do departamento as funções de comando e as de direcção dos serviços se facilita a 
sua execução (…), o Governo Provisorio da Republica faz saber que em nome da Republica se decretou, para 
valer como lei, o seguinte: Artigo 1º – O comando superior dos navios empregados na esquadrilha fiscal, polícia 
marítima da costa e da pesca, nas aguas do Algarve, é exercido pelo chefe do departamento marítimo do sul, não 
lhe competindo pelo desempenho d´este commando quaesquer vantagens pecuniárias ou regalias, além das que 
legalmente lhe pertencem como chefe do departamento”. Ver análise que aduzimos na nossa Crónica “As 
primeiras décadas do Séc. XX e a génese legislativa formal da Polícia Marítima. Antecedentes e contributos para 
uma reflexão”, Anais do CMN, julho-dezembro 2019.

86  “Artigo 2º – O limite de tais águas, para os efeitos da pesca, é determinado, em relação aos pescadores 
estrangeiros, pela linha adoptada na legislação em vigor dos seus respectivos países à data da promulgação da 
presente lei (…)”.

87  Ver desenvolvimentos em Marques Guedes e Lynce de Faria, obras citadas. Fauchille e Gidel, 
nos anos trinta do século passado, concluíam que Portugal tinha definido uma distância para o 
seu mar territorial de 6 milhas quanto a questões soberanas e aduaneiras, e de 3 milhas quanto 
estavam em causa as pescas, sendo que, atento o princípio de reciprocidade a que já antes 
aludimos, o limite a considerar seria de 6 milhas quanto a pescadores espanhóis. 
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estivesse perante uma questão de exercício de poder soberano, de uma zona 
sujeita ao poder de fiscalização aduaneira ou ainda quanto à definição e per-
missão das atividades de pesca. Na Conferência de Estocolmo de 1924 e bem 
assim na Conferência de Viena de 1926, os grandes eventos internacionais que 
precederam Haia, Portugal sustentou as suas posições, sendo que nesta última 
havia apresentado – para efeitos de aplicação da premissa da neutralidade – 
a reivindicação de uma largura de 18 milhas para o mar territorial, e de 12 
milhas para o exercício dos poderes soberanos e de fiscalização. A Base 8.ª do 
Memorando então redigido para Viena previa que: “É reconhecido o limite externo 
de 12 milhas marítimas para todos os efeitos (excepto o de neutralidade) de defesa social e 
económica dos Estados, e designadamente para o seguinte: polícia em geral, polícia aduaneira, 
política sanitária, exclusivo da pesca e de exploração de outros produtos naturais, quaisquer 
outros efeitos não especificados.” 88. 

A publicação do Decreto n.º 14.354, de 29 de setembro de 1927, um 
diploma direcionado para questões de proteção do meio marinho e proibi-
ção de poluição do mar, constituiu um meio de reforço da doutrina do limite 
das 6 milhas, sendo que, contudo, atento o tempo histórico, é claro que este 
diploma não seguiu a reivindicação oficial que o Estado preconizou nas Con-
ferências internacionais acima mencionadas. Também o Decreto n.º 14.853, 
de 5 de janeiro de 1928, sobre policiamento das águas estabelecia que “É proibido 
o derramamento de óleos, gasolina, petróleo, nafta, etc., e os seus resíduos, dentro das águas 
jurisdicionais portuguesas, ou seja, dentro de seis milhas de distância das costas portuguesas”. 

Com efeito, e demonstrando alguma falta de uniformidade, no Memo-
rando enviado a 22 de janeiro de 1929 à Sociedade das Nações, Portugal rei-
vindicou um limite de 18 milhas89. 

Não obstante, as Atas da Conferência de Haia demonstram que, logo no iní-
cio dos trabalhos, Portugal não defendeu a largura apresentada no Memorando 

88  A Base 9.ª propunha que “O limite externo das águas territoriais para os efeitos de neutralidade será de 
18 milhas marítimas para todos os Estados. No caso de arquipélagos bem definidos, poderá o Estado neutro 
declarar que o limite externo das suas águas territoriais, para os efeitos da neutralidade, será dado por uma 
linha rodeando o arquipélago à distância de 18 milhas marítimas.”. O Comandante Gormicho Boavida, 
em parecer da CPDMI, de fevereiro de 1958, na sua análise a esta problemática, defende que 
existia em Portugal uma discrepância notória entre o que se pretendia estabelecer em direito 
interno e o que se reivindicava em reuniões internacionais, e que tal status durou até final da 
Conferência de Haia de 1930.

89  Nesse Memorando Portugal defendia que o limite das águas territoriais deveria ser de, pelo 
menos, 18 milhas, sendo que nas baías o mar territorial deveria ser contado a partir dos 
alinhamentos das suas pontas, sempre que o comprimento fosse inferior ao da largura do mar 
territorial, e, no caso das Baías históricas – Tejo e Sado – a partir do alinhamento das pontas.   
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para 18 milhas90, mas a de 12 milhas, e que, já no final da Conferência, a dele-
gação Portuguesa já admitia uma largura uniforme de 6 milhas, com uma zona 
contígua, para efeitos de pesca, de outras 6 milhas91, sendo que no mar territorial 
existira uma exclusividade de pesca para embarcações nacionais92. Com efeito, 
da documentação disponível, e da citada por autores93, o delegado nacional à 1.ª 
Conferência da Codificação de Direito internacional, Barbosa de Magalhães, 
com base na premissa essencial de que a largura do mar territorial deveria ser 
sempre superior a 3 milhas, defendeu a existência de uma zona contígua, pelo 
que requereu que a matéria do controlo da pesca constasse entre os direitos que 
deveriam ser reconhecidos ao estado ribeirinho nesta zona, tendo especificado os 
critérios a adotar no decorrer da 14.ª sessão da conferência. 

O entendimento plasmado na posição portuguesa em Haia apenas seria 
corporizada aquando das reuniões de Genebra quase trinta anos depois, por-
quanto seria na discussão das convenções de 1958 que Portugal invocaria uma 
zona de pesca com uma largura de 6 milhas. Independentemente das premissas 
do estudo da zona contígua94, é notório que o processo de definição desse espaço 
adjacente foi tendo variantes doutrinárias ao longo das décadas95, evoluindo de 
um espaço próprio onde eram autorizadas atividades de pesca a embarcações 
estrangeiras para uma zona específica com identidade jurídica própria com uma 
aplicabilidade em termos de fiscalização sanitária e aduaneira96. 

90  Gidel, na sua obra Droit International Public de la Mer, também citada por Serra Brandão, referia que 
Portugal requereu, nos trabalhos preparatórios da Conferência, e como medida indispensável 
para proteção das espécies marítimas, uma extensão de 12 ou 15 milhas para o mar territorial.

91  Adiante analisaremos estas questão aquando do estudo de um projeto de 1926 apresentado 
por Portugal.

92  No caso das baías, a largura deveria ser contada pela aplicação do sistema designado de “corda 
transversal com um comprimento igual ao triplo da largura fixada para as águas territoriais”.  

93 Ver obras citadas de Gidel e Serra Brandão.
94 Ver o que analisámos em “Zona Contígua”, Revista da Armada, janeiro de 2018. 
95  No artigo 24.º da Convenção de Genebra sobre o mar territorial e a zona contígua, estatuir-se-ia que 

o “O Estado ribeirinho pode exercer a fiscalização necessária sobre uma zona de alto mar contígua ao seu mar territorial, 
para os seguintes fins…”, identificando, portanto, esta zona adjacente como sendo juridicamente parte 
integrante do alto mar, tendo o Estado costeiro poderes específicos de fiscalização, envolvendo ações de 
prevenção e/ou de repressão de infrações. Esta construção jurídica, com uma referenciação jurídica 
expressa ao alto mar, seria abandonada no articulado do artigo 33.º da Convenção de Montego Bay.

96  Através do Decreto n.º 31105, de 15 de janeiro de 1941, e para o âmbito alfandegário 
colonial, Portugal definiria uma largura de 6 milhas para uma zona marítima de respeito para 
efeitos aduaneiros, expressão que já vinha sendo utilizada desde finais do Séc. XIX quanto à 
caraterização de uma área marítima imposta para efeitos de fiscalização aduaneira e fiscal, 
tendo-se expressado o mesmo princípio aquando da aprovação do Decreto-Lei nº 31665, de 
22 de novembro de 1941, em especial o n.º 2 do seu artigo 46.º.

ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL  

506



5.2. Estudos iniciais em âmbito da Sociedade das Nações sobre o 
regime aplicável ao mar territorial

De toda a evolução do enquadramento e tratamento legislativos que os 
estudos sobre o mar territorial conheceram, em âmbito internacional, desde os 
primórdios com os trabalhos estruturantes de início do século XX, passando 
pelos projetos da Comissão do Direito Internacional das Nações Unidas, e 
do período de 1954 a 1956, até se chegar à formulação de 1958 que ditou, 
pelas Convenções de Genebra, a modernidade do Direito do mar, consideramos 
importante aferir comparativos e as prioridades assumidas em cada momento, 
o que já nos é algo claro pelo percurso que estudámos, quer em âmbito euro-
peu, quer na experiência portuguesa.

Da consulta de documentação histórica disponível para pesquisa e estudo 
dos investigadores do Direito do mar, mais em concreto de publicações da 
Sociedade das Nações dos inícios do Séc. XX, com ênfase para os trabalhos 
realizados na Comissão de Peritos para a Codificação Progressiva do Direito 
Internacional (CPCDI), e em que esteve profundamente envolvida a Comissão 
Permanente Portuguesa do Direito Marítimo Internacional (CPDMI) – criada 
em 2 de abril de 1924 –, é de extrema utilidade a consulta do relevantíssimo 
texto de Projeto de 15 de setembro de 1926, e cuja base dos estudos remontam 
a abril de 1925, em que a representação portuguesa defende as suas posições 
quanto à futura Convenção sobre Águas Territoriais, e cujo articulado, pelo 
extraordinário interesse histórico que encerra e pelo facto de ter sido escrito e 
apresentado há quase um século, importa, de sobremaneira, conhecer.

Do quadro justificativo do projeto, é importante atentar no essencial do 
que estava em avaliação e, em especial, no articulado que então se propunha, 
reconhecendo-se, já ali, não obstante a semântica jurídica própria de então e 
até a impercetibilidade de uma ou outra alusão, uma matriz já algo carateri-
zadora do longo caminho que culminaria em 1982, bem como uma ligação 
doutrinária com a posição defendida na Conferência de Viena de 1926, a que 
já antes aludimos97. Na impossibilidade da sua reprodução total, mas por ser 
um texto não conhecido publicamente, consideramos muito útil o seu conheci-
mento pelo que selecionámos um extrato do essencial do seu articulado:

“Portugal tendo já exposto os seus pontos de vista no Relatório do Senhor Vice-Almirante 
Vicente de Almeida de Eça, aprovado em 28 de Julho de 1925, pela Comissão Permanente 
Portuguesa de Direito Internacional, e nas observações que os representantes desta Comissão 

97  Ver a análise a este projeto que efetuámos em “Mar Territorial. Estudos iniciais em âmbito da 
Sociedade das Nações sobre o regime aplicável”. Revista da Armada, setembro/outubro de 2016.
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apresentaram ultimamente em Viena na Conferência da International Law Association, 
pontos de vista já detalhadamente fundamentados perante o Comité d´Experts da Sociedade 
das Nações para a Codificação progressiva do Direito Internacional pelo Senhor Professor 
Dr. Barbosa de Magalhães, e tendo apreciado devidamente o relatório do Comité de Técnicos 
para aquela codificação progressiva, e ponderando que qualquer projecto de convenção se não 
amolde aos usos às necessidades dos diversos povos, não logrará fácil realização, julga que o 
projecto de convenção sobre águas territoriais deveria ter o seguinte teor:

Artigo I.º
Os Estados têm um direito de soberania sobre uma zona de mar que banha as suas 

costas, sobre os ares por cima dessa zona, assim como sobre o solo e sub-solo por baixo 
dessa zona.

Artigo II.º
A zona do mar costeiro referida no artigo anterior estende-se a 12 milhas marítimas (60 

por grau de latitude) a contar da linha de máximo baixa-mar em toda a extensão das costas.
Para o mar dessa zona, poderão os Estados costeiros ocupar a extensão necessária 

para o estabelecimento de instalações mais ou menos duradouras, com a condição de que 
estas instalações sirvam exclusivamente para qualquer dos fins de interesse geral seguintes:

1º Para servir de base a aeroplanos ou dirigíveis não militares;
2º Para estabelecimento de estações de TSF;
3º Para estabelecimento de estações de cabos submarinos;
4º Para proceder a explorações científicas;
5º Para estabelecimento de postos de Socorros a Náufragos:
6º Para pesquisa de navios afundados ou tesouros.

(…)
Artigo III.º

Os Estados signatários da Convenção obrigam-se a criar o Serviço Internacional 
das Águas. O papel deste Serviço é a constatação dos direitos dos Estados na zona de 
águas territoriais pertencendo aos Estados costeiros estrangeiros ou aos próprios Estados 
costeiros, por fora da sua zona de águas territoriais. (…)

Simultaneamente, o Serviço Internacional das Águas é encarregado de editar as 
cartas marítimas que assinalem as zonas de mar territorial.

(…)
Artigo V.º

Quando ilhas naturais, não constantemente submersas estejam situadas em frente a 
uma costa, a 24 milhas ou menos de distância da costa, a zona de mar territorial será 
medida a partir destas ilhas. Quando as distâncias das ilhas às costas sejam superiores a 
24 milhas, as ilhas terão um mar territorial próprio como se fossem costas do continente.

Tratando-se de um arquipélago, as ilhas que o constituem serão consideradas como 
formando um conjunto, e a extensão do mar territorial será contada a partir das ilhas 
mais afastadas do centro do arquipélago.  

(…)
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Artigo VII.º
A delimitação lateral das águas territoriais entre dois Estados costeiros vizinhos 

quando entre esses Estados não houver convenção especial, far-se-á do seguinte modo:
1º – No caso do limite das fronteiras terrestres dos dois Países ser em costa aberta, a 

delimitação das águas territoriais far-se-á pela normal à linha de costa passando pelo 
limite das fronteiras terrestres;

(…)

Artigo VIII.º
Todos os navios mercantes teem o direito de trânsito inofensivo pelas águas territoriais 

estrangeiras, devendo porém submeter-se às leis e regulamentos locais, sobretudo às dispo-
sições respeitantes à navegação, estacionamento, fiscalização aduaneira e polícia marítima. 
Os navios submarinos não poderão usufruir deste direito senão quando estejam à superfície.

O direito de livre trânsito comporta o direito de passagem de pessoas e mercadorias, 
independentemente do acesso por terra firme ao território estrangeiro, mas não o direito 
de estacionamento.

Artigo IX.º
Os navios de nações estrangeiras que estejam de passagem nas águas territoriais, não 

estão por esta circunstância sujeitas à jurisdição civil do Estado costeiro.
Também os crimes e delictos cometidos a bordo de um navio estrangeiro de passagem 

nas águas territoriais, por pessoas que se encontrem a bordo destes navios para com as 
pessoas ou as coisas de bordo destes mesmos navios, ficam como tais fora da jurisdição 
do Estado costeiro.

Os crimes ou delictos cujas consequências ultrapassam a borda do navio ou o grupo de 
pessoas fazendo parte do navio, são submetidos à jurisdição penal do Estado costeiro, em tudo 
o que eles representem factos puníveis segundo a sua ordem jurídica estabelecida e em tudo 
o que os seus tribunais sejam competentes para conhecer. Como delictos cujas consequências 
ultrapassam a borda do navio ou o grupo de pessoas fazendo parte do navio, devem ser con-
siderados todos os delictos que perturbem a paz pública ou a boa ordem do mar territorial.

Artigo X.º
Dentro das suas águas territoriais o Estado costeiro fará a sua legislação e exercerá 

a sua administração em todos os domínios da actividade social, salvas as restrições 
estabelecidas pela presente convenção, e poderá empregar os meios necessários para fazer 
respeitar a sua jurisdição, reagindo contra os infractores e punindo-os.

O Estado costeiro tem o direito de continuar no alto mar a perseguição iniciada nas 
águas territoriais, de deter e de julgar o navio que tiver cometido uma infracção dentro 
das suas águas. No caso de captura no alto mar, o facto será contudo notificado com a 
possível brevidade ao Estado cuja bandeira içar o navio ou embarcação capturada. A 
perseguição é interrompida desde que o navio entre no seu mar territorial do seu país 
ou duma terceira potência. O direito de perseguição termina desde que o navio tenha 
entrado num porto do seu país ou duma terceira potência. 
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Artigo XI.º
O Estado costeiro exerce nas suas águas territoriais em seu proveito e no dos seus 

nacionais um direito de exclusivo de pesca e de ocupação das outras riquezas do mar, 
do solo e do sub-solo.

(…)

Artigo XIII.º
Nos portos marítimos, os navios de comércio estrangeiros estão submetidos sem 

restrição à jurisdição civil assim como à jurisdição não litigiosa do Estado costeiro.
A jurisdição penal do Estado costeiro restringe-se ao castigo dos crimes e delictos 

cometidos a bordo que não tenham sido dirigidos contra uma pessoa pertencente à tri-
pulação ou contra os passageiros e seus bens. A jurisdição penal é também restringida 
no caso em que o auxílio das autoridades do porto tenha sido pedido pelo capitão do 
navio, e ao caso em que a paz pública ou a boa ordem no porto tiverem sido perturbadas.

(…)

Observações inclusas no Projecto:
1.  Portugal não pode prescindir duma extensão muito superior à de três milhas para as 

suas águas territoriais, por absolutamente necessária à conservação das espécies que 
povoem os seus mares, porque da pesca destas espécies recolhe elementos importantes 
para a alimentação da sua população e para a laboração das suas indústrias. Com 
o rareamento ou desaparição dessas espécies, Portugal veria consideravelmente agra-
vada a sua já tão intensa crise económica.

2.  O que se dá em Portugal dá-se com muitos outros países, não sendo, portanto, esta pre-
tensão de Portugal um caso especial. E sendo esta maior extensão um uso já há muito 
estabelecido em Portugal e noutros países e um facto consignado nas legislações de 
Portugal e de diversos países, como exuberantemente o demonstra o eminente Professor 
Dr. Schucking no magistral relatório que primeiro apresentou ao Comité de Experts 
para a Codificação Progressiva do Direito Internacional, e sendo certo que mais que 
as tradições e antigos usos, podem as necessidades actuais dos povos, Portugal defende 
a extensão para as 12 milhas das águas territoriais, extensão esta mais harmónica 
com a prática actual e com as necessidades presentes da maioria dos estados.

3.  Se porém, por qualquer circunstância, esta extensão não poder ser desde já consig-
nada, Portugal julga que o limite mínimo de seis milhas deverá ser desde já fixado, 
podendo os Estados, para satisfazer às suas necessidades vitais ou acorrer à sua 
defesa, exercer direitos administrativos numa outra zona de seis milhas para lá da 
sua zona de soberania.

4.  As extensões consignadas para os casos das ilhas, arquipélagos, baías e estreitos, 
foram-no supondo a extensão das águas territoriais alargada até às 12 milhas; 
sendo menor esta extensão, preciso será diminuir as extensões consignadas para 
aqueles casos especiais.

Lisboa, 15 de Setembro de 1926.”
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Este documento, como se comprova, é da maior importância para a 
perceção do essencial na discussão, que já decorre nestes moldes em Portugal 
há quase um século (desde 1924), sobre a natureza e regime do mar territo-
rial, estudos em que os ilustríssimos Barbosa de Magalhães, Almeida D´Eça e 
Pinheiro Chagas tiveram um papel fundamental.

O revelador interesse que resulta do facto de, já em 1925, Portugal defen-
der, em articulado de projeto, que a extensão do mar territorial deveria ser de 12 
milhas, e considerando que, no decorrer dos trabalhos das décadas seguintes, em 
especial das várias (4) sessões de trabalho da Comissão de Direito Internacional 
das Nações Unidas, ocorridas em 1951 e 1952 – e dos diversos grupos de peritos 
constituídos no seu âmbito –, se ter concluído pelo reconhecimento de que o 
limite do mar territorial se deveria situar entre as 3 e as 12 milhas, propondo-se 
que cada Estado costeiro o poderia fixar de acordo com um conjunto de critérios, 
e atentas as suas próprias necessidades, mostra, à saciedade, a complexidade de 
todo este processo, e os cuidados extremos que existiram até à definição final 
estatuída em 1982, e que optou por uma definição precisa em termos de limite.

É muito clara a preocupação em direcionar as questões de delimitação 
do espaço marítimo territorial para a atividade das pescas, e preservação das 
espécies em zonas mais próximas de costa – o que se retira logo da primeira 
observação agregada ao articulado –, a qual, como transparece do texto, nem 
sequer era uma peculiaridade de Portugal, mas igualmente de outras nações 
europeias. Como antes estudámos pela resenha legislativa das primeiras déca-
das, a questão da atividade das pescas era, então, absolutamente vital para a 
definição de premissas que constituíam a base do Direito internacional do mar 
e para o exercício dos poderes soberanos98. 

É útil atentar nos artigos XI e XIII porquanto neles transparece, em ter-
mos de exercício da jurisdição penal do Estado costeiro, o enquadramento legal 
para as ações ilícitas e delitos cujas consequências se efetivem fora do navio e 
tenham como impacto a perturbação da paz pública ou a boa ordem do mar 
territorial ou a boa ordem no porto. É muito evidente a fórmula usada no artigo 
XIII quanto à ressalva do pedido de auxílio pelo capitão do navio às autorida-
des do porto, construção jurídica que se viria a firmar, muito posteriormente, na 
alínea c) do n.º 1, do artigo 19.º da Convenção de Genebra de 1958, e, em 1982, 
na alínea c), do n.º 1, do artigo 27.º da Convenção de Montego Bay.

98  E, em termos materiais, não o deixou de ser com a Convenção de Genebra, sendo disso 
exemplo a especificação que consta do n.º 5, do seu artigo 14.º, que definia que “A passagem de 
barcos de pesca estrangeiros não será considerada inofensiva se não forem observadas as leis e regulamentos que 
o Estado ribeirinho tenha editado e publicado para proibir a pesca no mar territorial”.
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Sobre esta matéria, é útil lembrar o que estava vigente, já desde 1920, 
através do preceituado no n.º 12 do artigo 1.º, do Decreto n.º 7094, de 6 de 
novembro de 1920, sobre a competência da Polícia Marítima do porto de Lis-
boa à qual competia: “Prestar auxílio, quando lhe seja requisitado, aos capitães dos navios 
mercantes e de recreio estrangeiros e aos cônsules das suas respectivas nações por motivo de 
conflitos ocorridos a bordo entre indivíduos das respectivas tripulações; intervir sempre que se 
torne necessário para manter a ordem a bordo dos navios mercantes e de recreio nacionais”99.

O ponto 3 das Observações é particularmente interessante, atento o facto 
de ter sido pensado e redigido quase 34 anos antes de se produzir, em 1958, 
uma fórmula jurídica para uma zona contígua, e permitir-nos-á uma avaliação 
específica, àquele tempo, sobre o tipo de exercício que era cogitável os Estados 
costeiros poderem ter em tal espaço.

5.3.  As bases da moderna definição da largura do mar territorial
São inúmeros os textos bibliográficos existentes e nos quais podemos 

estudar as premissas do estudo sobre o mar territorial efetuado pela Comissão 
do Direito Internacional (CDI) das Nações Unidas, nomeadamente a partir 
de início dos anos cinquenta do século passado, em que, de facto, o estudo dos 
limites ganhou todo um novo fôlego. As 7.ª e 8.ª Sessões da CDI são especial-
mente relevantes, porquanto, realizadas em 1955 e 1956, traduzem o essencial 
dos pilares jurídicos que sustentariam, apenas 2 anos depois, a definição da 
Convenção de Genebra sobre o Mar Territorial e a Zona Contígua, aprovada 
na 1.ª Conferência de Direito do Mar, realizada naquela cidade, em 1958100.

Assim, e respondendo às questões formuladas pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas (AGNU) na sua Resolução 899 (IX), de 14 de dezembro de 
1954, a CDI dedicou o Capítulo II do Relatório da sua 8.ª Sessão – 23 de abril 
a 4 de julho de 1956 –, ao Direito do mar e, especificamente, as alíneas b) e c), 
do ponto I, ao mar territorial.

Uma das questões fundamentais em análise era a definição de linhas de 
base, a da delimitação das baías, e bem assim os limites territoriais de dois Estados 

99   Estatuindo o n.º 16 do mesmo normativo que “No caso de desordem a bordo dos navios estrangeiros 
surtos no porto, o pessoal da polícia só entrará a bordo desses navios quando de bordo lhe for pedido auxílio, 
ou sem ser pedido quando a alteração da ordem possa comprometer a segurança dos outros navios fundeados 
no porto, a segurança do tráfico, ou da terra; no caso de desordem entre indivíduos pertencentes à mesma 
tripulação, ou pertencentes a tripulações diferentes, fora dos seus navios, intervirá imediatamente;” Para 
um texto escrito há um século, o preceito é absolutamente linear e objetivo, face ao Direito 
internacional então vigente.

100  Ver o que que analisámos em “Mar territorial. As bases recentes do seu regime e limitação, e da Zona 
Contígua”, Revista da Armada, dezembro de 2016.
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limítrofes, podendo recolher-se dos textos das discussões que, para a CDI, já desde 
os Relatórios de 1954, era extremamente importante a avaliação das práticas exis-
tentes entre os Estados, no sentido de tentar estabelecer um regime que fosse o 
mais uniforme possível. A CDI propunha, ainda, à AGNU, que convocasse uma 
Conferência Diplomática encarregue de examinar o regime do Direito do mar, 
devendo tomar-se em consideração não apenas os aspetos jurídicos, mas, também, 
os políticos, económicos e biológicos das problemáticas envolvidas, e de fazer apro-
var os resultados dessa Conferência numa (ou várias) convenções internacionais, ou 
outros instrumentos adequados à regulação do Direito do mar. 

No respeitante à caraterização jurídica do mar territorial, a Comissão 
expressou que a soberania do Estado se estende a uma zona de mar adjacente 
às suas costas, a qual se designa por mar territorial; a natureza do exercício dessa 
soberania não difere, quanto à sua natureza, dos direitos soberanos que os Estados 
exercem nas outras partes do seu território, invocando-se, até, as premissas de base 
antes encontradas na Conferência de Codificação de Haia de 1930, bem como nas 
convenções internacionais em matéria de navegação aérea (1919) e de aviação civil 
internacional (1944), que assimilavam e pressupunham aquele princípio de simili-
tude entre o mar territorial e as outras parcelas territoriais dos Estados.

Ainda sobre a morfologia do mar territorial, a CDI reconhecia que a prá-
tica internacional não é uniforme em relação aos seus limites, considerando que 
o Direito internacional não permitia que o limite exterior se situasse além das 12 
milhas, concluindo que uma significativa parte dos Estados tinha definido uma 
largura superior a 3 milhas, e que outros o não reconheciam porque as suas águas 
territoriais tinham uma largura inferior. No entendimento da Comissão, a extensão 
da largura do mar territorial para lá das 12 milhas constituir-se-ia como uma infra-
ção ao princípio da liberdade do mar, sendo, assim, contrária às premissas do Direito 
internacional101. A CDI acrescentava, ainda, que a definição de uma largura de 
mar territorial acima de 3 milhas – o limite largamente usado por uma significativa 

101  Serra Brandão, que no tempo histórico acompanhou a sessão de 1955 da Comissão de Direito 
Internacional, ensina-nos que esta declarou que o Direito internacional não justificava a 
extensão do mar territorial para além das doze milhas. Uma tal distância, como estudámos, 
era raríssima de ser aplicada até então, sendo que, no pressuposto de que a maioria dos 
membros da Comissão se opunha à aceitação da regra das três milhas, e não podendo assim 
tomar qualquer decisão quanto à largura do mar territorial, aquele órgão internacional 
declarou mesmo que “não considera violação do direito internacional a extensão por um Estado da 
largura do mar territorial a uma distância situada entre as três e as doze milhas”, aduzindo o mestre 
internacionalista que a Comissão admitia, ainda assim, o “(…) direito a um estado não reconhecer 
para extensão do mar territorial dos outros estados uma largura maior do que aquela que adoptou para a 
largura do seu próprio mar, enquanto uma solução definitiva e uniforme não for encontrada.”, in obra citada. 
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parte dos Estados – e abaixo das 12 milhas, seria admissível, erga omnes, podendo os 
Estados costeiros valer-se de direitos históricos nesta matéria.

A CDI concluía, também, expressamente, atenta a vastíssima discussão 
ocorrida a respeito da definição de limites, que a largura do mar territorial 
deveria ser fixada por uma Conferência Internacional. Estava-se, então, é útil 
recordar, em 4 de julho de 1956. Além de propor um regime claro para as 
linhas de base normais e para as linhas de base retas, a CDI propunha, em 
matéria de largura do MT que “O limite exterior do mar territorial é constituído por 
uma linha na qual cada ponto se encontra a uma distância igual à largura do mar territorial 
contada do ponto mais próximo da linha de base.” 

Ainda uma nota final a propósito da zona contígua, que nos parece rele-
vante acentuar. A consideração desta zona, já o referimos, teve a sua génese 
nos trabalhos da Comissão de Codificação do Direito Marítimo, de Haia, em 
1930, tendo sido sempre envolvida, desde o início, uma discussão que criou 
muito antagonismo em determinados Estados, e bem assim noutros que apenas 
a pretendiam configurar como espaço de ação aduaneira ou uma área para 
se exercer a repressão do contrabando de álcool. Não teve, portanto, desde a 
origem dos debates, uma conotação com questões de segurança, nem a CDI da 
ONU – ou mesmo a Conferência de 1958 – assim o entendeu ou considerou. 
Há uma citação102, invocada por Serra Brandão sobre o relatório dos trabalhos 
da 8.ª sessão daquela Comissão que, pelo seu teor, importa conhecer: “Pareceu, 
por outro lado, que o carácter extremamente vago do termo segurança poderia abrir caminho 
a abusos; por outro lado, pensou-se que a criação de um tal direito não seria necessária. O 
exercício da polícia aduaneira e sanitária (e de imigração) bastará na maior parte dos casos 
para salvaguardar a segurança do Estado. No que diz respeito a medidas de legítima defesa 
contra uma ameaça iminente e directa à segurança do Estado, a Comissão reporta-se aos prin-
cípios gerais do direito internacional e à Carta das Nações Unidas”. É lícito concluir, por 
esta citação, que já existia a consciência da necessidade de que à configuração 
jurídica do espaço não soberano correspondesse uma salvaguarda em termos da 
segurança do Estado costeiro; face aos interesses difusos em causa, o resultado 
a que se chegou foi, contudo – na altura – outra questão.

5.4. A especificidade dos direitos de pesca e a proposta de limitação 
do mar territorial em 1956

A CPDMI elaborou, em 21 de junho de 1956, um interessantíssimo pro-
jeto de decreto-lei em que, face ao princípio estatuído na Lei n.º 735, de 10 de 

102 Inclusa no documento A/CN. 4/104.
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julho de 1917, sobre o direito geral de pesca por pescadores estrangeiros, justi-
ficava que se impunha legislar sobre a referência específica aos limites do mar 
territorial. Estatuía o artigo 2.º daquela Lei que “O limite de tais águas, para efeitos de 
pesca, é determinado, em relação a pescadores estrangeiros, pela linha adoptada na legislação em 
vigor nos seus respectivos países à data da promulgação da presente lei.”, premissa que, como 
antes referimos, se repetia na Lei n.º 1.514, de 20 de setembro.  

Propunha-se, no artigo 1.º do projeto, a definição de que “O limite do Mar 
Territorial, para quaisquer efeitos, em relação a estrangeiros, é determinado pela aplicação do 
princípio da reciprocidade”, adensando-se, em parágrafo único, que “Na falta de refe-
rência específica, o limite a considerar não será inferior a três milhas a contar da linha do bai-
xa-mar indicada nas cartas hidrográficas”. Estando em causa a atividade de pescas, 
propunha-se, ainda, que “Para efeitos de pescas, o princípio da reciprocidade funcionará 
nos precisos termos indicados no artigo 2.º da Lei nº 735, de 10 de Julho de 1917, salvo se 
limites maiores resultarem da regra geral consignada no artigo anterior.”  

Esta problemática foi suscitada porque a CPDMI entendia que o final do 
artigo 2.º da Lei nº 735, de 1917 – acima explanado – era o único fundamento 
jurídico que permitia ao Governo Português proibir que embarcações de pesca 
espanholas pescassem entre as 3 e as 6 milhas, atendendo-se ao que sobre a 
matéria se dispunha no artigo 2.º, do Apenso 6.º, ao Tratado de Comércio e 
Navegação assinado, pelos dois Estados, em Madrid, em 27 de março de 1893, 
e que preceituava: “Os limites dentro dos quais o direito geral de pesca fica reservado 
exclusivamente aos pescadores sujeitos às respectivas jurisdições das duas Nações são fixados 
em 6 milhas contadas por fóra da linha de baixa-mar das maiores águas.”. 

Ora, por várias vezes, segundo se invocava, Espanha tinha tentado que 
Portugal se limitasse às 3 milhas, nunca tendo tido sucesso em tais diligências, 
porquanto o Governo Português invocava que o limite a considerar era o que 
Espanha tinha à data de publicação da referida Lei n.º 735, ou seja 6 milhas.

5.5. Contributos para o período pós-Conferência de Haia 
Entre o final da Conferência de Haia e o final dos anos cinquenta 

(1958) do Séc. XX103, com relevância para esta matéria, é de sublinhar a 
publicação do Regulamento das Alfândegas de 22 de setembro de 1941 que 
definia a largura de 6 milhas, sendo que o Estatuto Orgânico das Alfândegas 
Coloniais, no qual se reafirmou aquela distância para largura da zona marí-
tima de respeito para efeitos aduaneiros, tendo-se esta expressão, aliás, mantido 

103  Ver o que aprofundámos em “Mar Territorial. Contributos para o regime que foi aperfeiçoado, em especial, 
nos anos vinte e cinquenta do Séc. XX. A delimitação dos espaços”, Revista da Armada, abril de 2017.
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exequível em quadros legislativos muito mais recentes para efeitos de espaços 
de fiscalização104.

Formalmente, no início dos anos cinquenta – fevereiro de 1950 –, a posi-
ção portuguesa quanto à largura do mar territorial105, sustentada com base 
num Relatório de 20 de janeiro, daquele ano, da CPDMI106 –, era especial-
mente direcionada para as matérias de pescas, poluição das águas do mar e 
jurisdição aduaneira107, seguindo uma linha de prioridade legislativa das últi-
mos 3 décadas.

É útil sublinhar que, pela Declaração de Santiago de 1952, alguns 
Estados sul-americanos como o Chile, Peru e Equador reivindicaram juris-
dição e soberania exclusivas até 200 milhas, ressalvando-se, naturalmente, 
o exercício do direito de passagem inofensiva108.

104  Designadamente no Decreto-Lei n.º 231/93, de 26 de junho – anterior Lei Orgânica da 
Guarda Nacional Republicana (GNR) – em cujo n.º 1, do artigo 34.º, sob epígrafe áreas de 
responsabilidade, se estatuía que “1 – As atribuições da Guarda são prosseguidas em todo o território 
nacional e na zona marítima de respeito, com exclusão das zonas legalmente cometidas a outras forças ou 
serviços de segurança (…)”, especificando-se no n.º 2 do preceito, que “2 – A área de intervenção 
de cada um dos escalões subordinados é a seguinte: (…) alínea b) Brigada Fiscal, no território nacional e 
na zona marítima de respeito (…)”. Por ser uma semântica jurídica sem correspondência com o 
definido na CNUDM, e sem conotação específica com o mar territorial, a Lei n.º 34/2006, 
de 28 de julho, estabeleceu a terminologia correta para os espaços marítimos, não constando, 
naturalmente, a expressão zona marítima de respeito, facto que, apenas dois anos e meio 
depois, a Lei Orgânica da GNR de 2008 – Lei n.º 63/2008, de 6 de novembro – viria a 
confirmar designadamente na alínea c), do n.º 2, do artigo 3.º, e no n.º 1 do artigo 40.º, ao 
referir-se a “(…) toda a costa e mar territorial”.

105  Existindo uma especificidade quanto ao traçado da linha de base, sendo que, quando a 
costa segue um curso retilíneo, isto é, sem acidentes naturais ou particularidades geográficas 
designadamente ilhas, ilhotas e fundos altos, o limite interior das águas territoriais adotava 
como base de referência a linha da baixa-mar tal como definida nas cartas hidrográficas.

106 Ver pareceres da CPDMI de 1950, de 1957 e de 1958.
107  Sublinhando-se como os mais relevantes, sequencialmente, desde os anos vinte do Séc. XX: 

em matéria de pescas (Lei n.º 735, de 10 de julho de 1917, a Lei n.º 1514, de 20 de dezembro 
de 1923 e o Decreto n.º 19483, de 18 de março de 1931); quanto à poluição das águas do mar 
(Decreto n.º 14 354, de 29 de setembro de 1927 e Decreto n.º 14853, de 5 de janeiro de 1928) 
e jurisdição aduaneira (n.º 2 do artigo 46.º do Decreto-Lei n.º 31665, de 22 de novembro de 
1941, que aprovou a Reforma Aduaneira (para o Ultramar, em que vigoravam igualmente as 
6 milhas, ver o n.º 2, do artigo 104.º, do Decreto-Lei n.º 31 105, de 15 de janeiro de 1941; neste 
âmbito, consultar, ainda, o Decreto-lei n.º 31.664, de 22 de novembro de 1941, que aprovou o 
Contencioso Aduaneiro, e o Decreto-lei n.º 35.714, de 22 de junho de 1946, que alterou aquele 
Contencioso, em cujo artigo 62.º se definia que os elementos da guarnição de navios da Marinha 
em missões de fiscalização aduaneira detinham competência para proceder a visitas, buscas e 
apreensões em quaisquer embarcações, de bandeira nacional ou estrangeira, que naveguem 
na zona de respeito, impondo mesmo medidas de detenção para infratores em flagrante delito. 

108 Ver desenvolvimentos em Adherbal Mattos, “O Novo Direito do Mar”, Rio de Janeiro, 1996.
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Até ao princípio de 1958, não ocorreram alterações significativas na 
legislação sobre o mar territorial, sendo a sua largura de 6 milhas para efeitos 
de fiscalização aduaneira e de proibição de derramamento de substâncias peri-
gosas de 3 a 12 milhas para efeitos de pesca, tal como já tínhamos referenciado. 
Não obstante aquele limite fosse especificamente fixado para aqueles fins, é 
possível concluir que o limite adotado por Portugal durante a Grande Guerra 
– concernente à sua posição de neutralidade – era de 3 milhas; era, igualmente, 
de 3 milhas, o limite considerado para exercício de competências da Autori-
dade Marítima em matéria de abalroamentos e sinistros costeiros, bem como 
para intervenção em matéria sanitária. 

No período de 1957-58, e a propósito da adoção, na Conferência de 
Genebra, de uma largura do mar territorial de 3 milhas, discutia-se abundan-
temente o impacto que tal decisão traria, em especial quanto ao esforço de 
pesca estrangeiro e à atividade piscícola que se desenvolvia nos espaços costei-
ros nacionais, cuja maior intensidade – por inquéritos efetuados às Capitanias 
dos Portos – se verificava com muito maior significado no espaço situado entre 
as 3 e as 6 milhas. Concluía-se, então, que a adoção de um limite uniforme de 
6 milhas nos pesqueiros da nossa costa seria favorável aos pescadores portugue-
ses, atendendo-se, especificamente, quanto a determinadas espécies (sardinha), 
que os melhores pesqueiros se situavam – a Norte, acima de Vila do Conde até 
à foz do Rio Minho – até às 6 milhas109.

Apenas como complemento material, é útil notar que a Lei n.º 2080, de 2 
de março de 1956, sobre Plataforma Continental, estipulava, na sua Base I, que: 

“(…) O Leito do mar e o subsolo correspondente nas plataformas submarinas 
portuguesas, continentais, ou insulares, que se denominam plataformas continentais 
pertencem, mesmo fora dos limites do Mar Territorial, ao domínio público do Estado”.

Na 2.ª Conferência sobre Direito Marítimo, também realizada em Gene-
bra em 1960, Portugal voltou a defender a distância de 6 milhas para a largura 
do mar territorial, e outras 6 milhas em matéria de pesca, com reserva de 
direitos adquiridos. O tema foi objeto de debate, com posições discordantes 
sobre a posição oficial assumida em Genebra, tendo a CPDMI, por parecer 
exarado a 3 de junho de 1963, tentado assumir uma linha de uniformidade 
assente no princípio de que a largura do mar territorial é de 6 milhas, exceto 

109  Com exceção da zona entre Matosinhos e a Cana da Nazaré onde a pesca era mais intensiva 
entre as 5 e as 10 milhas.
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para efeitos de pesca em que, de forma clara, vigora o princípio da reciproci-
dade espacial110.  

6. A CONFERÊNCIA SOBRE O DIREITO DO MAR DE 
GENEBRA DE 1958

Não sendo possível, pela óbvia limitação do método da pesquisa histó-
rico-jurídica, aferir todos os elementos deste processo de estudo de especiali-
dade que decorreu durante mais de década e meia em sede da AGNU, e em 
especial da CDI, importa, contudo, perceber qual o regime que foi aprovado 
pelas Convenções de Genebra de 1958, tendo a conferência debatido, com a 
presença de 86 Estados, os temas mais nucleares do Direito do mar.

Culminando décadas de estudos jurídicos e técnicos, a Convenção sobre 
o Mar Territorial e a Zona Contígua111, de 1958, assinada a 28 de outubro112, 
constitui um marco fundamental na evolução legislativa internacional do 
Direito do mar, definindo o n.º 1 do seu artigo 1.º que “A soberania do Estado 
estende-se, para além do seu território e das suas águas interiores, a uma zona de mar adja-
cente às suas costas, designada sob o nome de mar territorial.”, ressalvando, ainda, o 
texto convencional, de que aquela soberania se exerce “nas condições fixadas nas 
disposições dos presentes artigos e por outras regras de direito internacional.”113

110  Mais se defendendo no parecer, como enuncia Serra Brandão, sobre aquele princípio, que 
“(…) as disposições do direito português em que se define o regime de reciprocidade espacial não devem ser 
interpretadas de forma meramente textual, antes lhes devendo ser dada uma interpretação histórico-evolutiva, 
o que significa que o limite das águas portuguesas onde é proibida a pesca a embarcações estrangeiras, só 
é determinado em relação aos pescadores estrangeiros pela linha adotada na legislação em vigor nos seus 
respetivos países à data da promulgação daqueles diplomas, se outra mais afastada da linha de costa não tiver 
sido adoptada posteriormente por esses países”.      

111 Foram, igualmente, aprovados convénios reguladores de outros espaços.
112  As quatro convenções internacionais resultantes das conferências internacionais do direito do 

mar realizadas em Genebra em 1958 viriam a ser aprovadas para ratificação pelo Decreto-
-Lei n.º 44.490 de 3 de agosto de 1962, publicado no Diário do Governo, 1.ª Série, n.º 177. 
Os instrumentos de ratificação da Convenção sobre o Mar Territorial e Zona Contígua, da 
Convenção sobre o Alto-Mar, da Convenção sobre Pesca, da Convenção sobre a Plataforma 
Continental e do Protocolo de assinatura relativo à regularização obrigatória de divergências, 
aprovadas na 1.ª Conferência do Direito do Mar, foram depositados pelo Governo Português, 
a 19 de dezembro de 1962, junto da Secretaria-Geral das Nações Unidas, como resulta do 
Aviso da Direção-Geral dos Negócios Económicos e Consulares, do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, de 24 de janeiro 1963, publicado no Diário do Governo, 1.ª Série, n.º 29, de 4 
de fevereiro, do mesmo ano.   

113 Conforme se estatui no n.º 2 do referido artigo 1.º.
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Toda a Secção II da Convenção, artigos 3.º a 13.º, regula os limites do 
mar territorial, estabelecendo regras para a marcação da linha de base normal 
e das linhas de base retas, bem como define e limita as águas interiores e esta-
belece o regime das baías e das baías históricas, preceituando, ainda, a regra da 
mediania na delimitação do espaço territorial entre Estados com costas opos-
tas ou limítrofes. Em Genebra, contudo, não se quis definir a largura com o 
rigor geográfico de um limite em milhas, confirmando-se que a questão da sua 
dimensão geográfica, e da supramencionada problemática do espaço conside-
rado entre as 3 e as 12 milhas, ainda era a questão mais fulcral do regime em 
aprovação. 

É com a Convenção de 1958, porém, que se define um regime claro 
sobre o direito de passagem inofensiva, que lançou a matriz do que se viria a 
aprofundar com a Convenção de Montego Bay, designadamente quanto ao 
elenco exemplificativo das atividades que podem constituir uma “passagem 
ofensiva” pelo mar territorial, ou seja, as que contendem e podem criar dano à 
paz, à boa ordem ou à segurança do Estado costeiro. Estes três elementos, aliás, 
já constavam, de forma expressa, no n.º 4, do artigo 14.º, da Convenção de 
Genebra, que estatuía que “A passagem é inofensiva na medida em que não seja preju-
dicial á paz, à boa ordem ou segurança do Estado. Tal passagem terá lugar em conformidade 
com estes artigos e com as outras regras do direito internacional.”.       

Em Genebra definiu-se, ainda, o pressuposto jurídico de uma zona contí-
gua, num modelo de regulação já muito próximo ao que se viria a estabelecer 
pelo artigo 33.º da CNUDM, apenas com a diferença – fundamental, diga-se – 
de que, em 1958, a limitação da sua largura se situava nas 12 milhas, indicador 
legislativo pelo qual, indiretamente, podemos retirar algum indício da dimen-
são-limite concetualmente aceite para o próprio mar territorial; é, portanto, 
este, o momento da validação que temos de que este espaço, no articulado 
de Genebra, poderia ter uma largura até 6 milhas, situação que não só era 
sustentada pela prática internacional de um número significativo de Estados 
costeiros, mas que, por outro lado, recolhia o maior índice de concordância das 
delegações presentes nos trabalhos técnicos.  

É útil referir, por imposição de enquadramento de regime, que o texto 
constitucional vigente à data da publicação do Decreto-Lei n.º 44.490, publi-
cado a 3 de agosto de 1962, que aprovou, para ratificação, a Convenção de 
Genebra, era a Constituição de 1933, em cujo Título XI – Do Domínio Público 
e Privado do Estado – se estatuía, no artigo 49.º, n.º 2.º, que “Pertencem ao domínio 
público do Estado (…) 2.º - As águas marítimas, com os seus leitos; (…)”. Esta formu-
lação conheceria um profundo adensamento na Constituição de 1976, pela 
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Lei Constitucional n.º 1/89, muito devido à publicação, entretanto ocorrida, 
da Lei n.º 33/77 de 28 de maio, do Decreto-lei n.º 477/80, de 15 de outubro e, 
claro está, da aprovação da Convenção de Montego Bay, em 10 de dezembro 
de 1982.

Elencaremos, na Parte IV, a continuação dos estudos sobre os pressupos-
tos definidos em Genebra, alguns dos trabalhos mais relevantes da Comissão 
Permanente de Direito Marítimo Internacional e a linha matricial que con-
duziu à aprovação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
hoje vigente.
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16.ª REUNIÃO DA COMISSÃO 
HIDROGRÁFICA DO ATLÂNTICO 

ORIENTAL DA ORGANIZAÇÃO 
HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL

COMISSÃO HIDROGRÁFICA DO  
ATLÂNTICO ORIENTAL

De 28 de setembro a 1 de outubro decorreu no Instituto Hidrográfico 
a 16.ª reunião da Comissão Hidrográfica do Atlântico Oriental (CHAtO), 
presidida por Portugal através do Diretor-geral do Instituto Hidrográfico, o 
contra-almirante Ventura Soares. Realizada em modo híbrido, esta reunião 
contou com 74 participantes, 30 presenciais e 44 por vídeo teleconferência, de 
19 países e 14 organizações e indústria.

Para além das habituais partilhas de informações relativas às atividades 
hidrográficas realizadas pelos diversos membros da CHAtO, foram revistos os 
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estatutos desta comissão hidrográfica. Cabo Verde indicou que estará em aná-
lise política e eventual adesão do país à OHI. Caso se confirme esta decisão, 
a próxima reunião da CHAtO, agendada para o mês de setembro de 2022, 
deverá ser organizada por Cabo Verde.

ATIVIDADES DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO

No segundo semestre de 2021 a Brigada Hidrográfica do IH realizou 
levantamentos hidrográficos no grupo central do Arquipélago dos Açores para 
o projeto SEAMAP 2030 e em colaboração com o Governo Regional dos 
Açores. Neste levantamento foi envolvido o navio hidrográfico D. Carlos I e 
duas lanchas de sondagem. Foram ainda realizados os regulares levantamentos 
hidrográficos do porto de Lisboa e do porto de Sines.

Figura 1 - Foto de grupo dos participantes presenciais na 16.ª reunião da CHAtO

Figura 2 - Duas lanchas de sondagem a bordo do NRP D. Carlos I nos Açores
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No âmbito do programa de monitorização do estado do cabo submarino 
do parque eólico ao largo de Viana do Castelo (Windfloat), foi realizada uma 
campanha multidisciplinar de hidrografia e geologia marinha. Foi realizado 
o levantamento hidrográfico do local onde se encontra este cabo submarino 
e realizada um levantamento com sonar de varrimento lateral. Os resultados 
preliminares permitiram verificar que as condições oceanográficas não provo-
caram alterações no estado de conservação do cabo submarino. 

No âmbito do programa de monitorização ambiental do desmantela-
mento de uma plataforma petrolífera ao largo do Soyo, no norte de Angola, 
o IH projetou uma equipa multidisciplinar de hidrografia, geologia marinha 
e química do meio marinho, que realizou uma campanha de mar durante 
cerca de duas semanas. Esta campanha pretendeu aferir o estado ambiental 
da região antes do processo de desmantelamento e contou com a participa-
ção de uma equipa do INIPM (Angola). A responsabilidade dos trabalhos é 
da empresa portuguesa EQS. Os trabalhos decorreram a bordo de um navio 
francês, normalmente utilizado no apoio a atividades da indústria petrolífera.

Em setembro de 2021 decorreu com base no ponto de apoio naval de 
Tróia o exercício internacional REP/MUS. Este exercício, focado no teste ope-
racional e de interoperabilidade de sistemas autónomos (aéreos, de superfície 
e submarinos), contou com o contributo e a participação de elementos, equi-
pamentos e meios do IH. Foi particularmente testada, pelo IH, a operação de 
um veículo de superfície desenvolvido pela Célula de Experimentação Opera-
cional de veículos autónomos do Comando Naval (CEOV), equipado com um 
medidor acústico de correntes (ADCP) e com um sonar de varrimento lateral.  

Figura 3 - Plataforma petrolífera do Safueiro e controlo do levantamento hidrográfico no local
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Os resultados obtidos permitiram identificar um conjunto de pontos a melho-
rar e confirmaram a possibilidade de operação dos sensores instalados sem que 
daí resultem quaisquer interferências entre si. 

De 18 de outubro de 2021 a 15 de janeiro de 2022 está em curso uma 
missão da série “Mar Aberto”, ao largo do continente africano, realizada pelo 
navio hidrográfico D. Carlos I. O navio iniciou a missão com uma campanha 
oceanográfica de duas semanas ao largo de Cabo Verde, que culminou com o 
fundeamento de uma boia ondógrafo na zona sul da ilha de S. Vicente. Durante 
a escrita desta crónica, o navio encontra-se a navegar rumo a Luanda (Angola) 

Figura 4 - Veículo autónomo de superfície desenvolvido pelo CEOV  
equipado com o peixe de um sonar lateral

Figura 5 - NRP D. Carlos I a entrar o porto de Luanda em 6 de dezembro de 2021
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onde tem planeado a realização do levantamento hidrográfico deste porto e o 
fundeamento de uma boia ondógrafo ao largo de Luanda. No regresso a Por-
tugal, o navio fará ainda escala em S. Tomé e Príncipe e em Dakar (Senegal). 
Está igualmente previsto o fundeamento de uma boia ondógrafo na baía de 
Ana Chaves (S. Tomé e Príncipe).

Em agosto de 2021 quatro sargentos terminaram a especialização em 
hidrografia, com certificado de categoria B da OHI. No mês seguinte deu-se 
início ao curso de especialização em hidrografia para oficiais, este reconhecido 
como sendo da categoria A da OHI. Este curso está a ser frequentado por seis 
oficiais da Armada e dois civis.

Ainda no âmbito da formação, em novembro de 2021, o IH propor-
cionou um estágio a 13 guardas-marinhas, finalistas da Academia Naval de 
Angola. O estágio consistiu num conjunto de exposições técnico-científicas 
pelas diversas áreas de atividade do IH.

Em junho de 2021 foi oficialmente lançada o novo portal de dados técni-
co-científicos do IH designado “Hidrográfico +”. Este portal permitiu inovar 
processos na infraestrutura de dados sobre o ambiente marinho e renovar a 
forma como os diversos utilizadores podem aceder e explorar estes dados. Para 
além da exploração com base num sítio na internet baseado em sistemas de 
informação geográfica (http://geomar.hidrografico.pt), também foi desenvol-
vida uma nova aplicação para telemóveis android e apple.

Figura 6 - Guardas-Marinha da Academia Naval de Angola em estágio no IH
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SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA  
DO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DO 

CONTRA-ALMIRANTE

ROGÉRIO d’OLIVEIRA

O Contra-almirante Rogério d’Oliveira foi autor de uma obra marcante 
como projetista de navios emblemáticos, não só da Armada, mas também da 
Marinha Mercante Nacional. Para além de uma brilhante carreira como ofi-
cial de Marinha e arquiteto naval, foi também um destacado professor, tanto na 
Escola Naval como no Instituto Superior Técnico, e académico, destacando-se 
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a Presidência da Academia de Marinha entre os anos de 1986 e 2004. Por este 
relevo, e pelo facto de 2021 ser o ano em que cumpriria 100 anos de vida, a 
Academia de Marinha e o Museu de Marinha realizaram uma Sessão Con-
junta Comemorativa desta efeméride, fazendo coincidir a data de realização 
com a sua data de aniversário, 15 de outubro.

 A sessão consistiu na apresentação das várias facetas da sua carreira, 
cabendo a Abertura ao Diretor do Museu de Marinha, Comodoro José Croca 
Favinha.  A primeira comunicação, proferida pelo Contra-almirante António 
Balcão Reis, foi dedicada à Vida e Obra do homenageado. Seguiu-se a comu-
nicação, da responsabilidade do Sr. Luís Miguel Correia, que focou a obra de 
Rogério d’Oliveira como Arquiteto Naval na sua vertente civil, onde dirigiu a 
construção de vários navios para as marinhas de comércio e de pesca portu-
guesas. Depois, a família do Contra-almirante fez-se ouvi pela voz da sua neta, 
Dr.ª Margarida Geral d’Oliveira Moreira Campos, que nos falou de Rogério 
d’Oliveira no seu papel de pai e avô. Por último, o Presidente da Academia de 
Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, destacou, nas suas palavras, a vida 
do Contra-almirante Rogério d’Oliveira como presidente da Academia de Mari-
nha, instituição onde deixou uma marca profunda através da renovação das ins-
talações e da introdução de novas iniciativas como a bienal de arte, os Simpósios 
de História Marítima e o grande projeto da História da Marinha Portuguesa.

Seguem os textos das comunicações de Abertura e de Encerramento, 
pelo Diretor do Museu de Marinha e pelo Presidente da Academia de Mari-
nha, respetivamente.

————————
 Excelentíssimo Senhor Almirante Chefe do Estado-maior da Armada, 
Agradeço ao Senhor Almirante a presença nesta sessão cultural que 
muito contribui para a sua dignificação;
 Excelentíssimo Senhor Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia 
de Marinha, a quem agradeço ter acedido a realizar esta sessão conjunta;
Excelentíssimo Senhor Almirante Vice-Chefe do Estado Maior da Armada
 Excelentíssimo Senhor Contra-Almirante Diretor da Comissão Cultural 
de Marinha,
Senhores Almirantes,
Senhores conferencistas,
Família do Senhor Almirante Rogério de Oliveira,
Caros convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
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Bem-vindos ao Museu de Marinha e ao Pavilhão das Galeotas.
O Museu tem como vocação, contribuir para o desenvolvimento da ver-

tente cultural da Marinha Portuguesa e atuar como instrumento de divulgação 
da história e cultura portuguesas, contribuindo para o fortalecimento da iden-
tidade marítima do povo português. 

Cumpre-lhe, entre outras tarefas, desenvolver um programa de exposi-
ções temporárias que se enquadrem na sua vocação. 

Sob proposta do Chefe de Departamento de Museologia, o Museu 
incluiu na sua programação a realização da exposição temporária que hoje 
vamos inaugurar, sobre o centenário do nascimento do Contra-almirante 
Rogério de Oliveira, tendo feito essa proposta à CCM e AM em princípios de 
novembro de 2020, por se nos afigurar muito relevante para a nossa memória 
coletiva uma merecida homenagem a um dos maiores vultos da Marinha e da 
maritimidade nacional dos tempos mais recentes. Sublinho que o Museu só 
avançou para esta iniciativa após obter o consentimento do senhor Almirante 
Rogério de Oliveira, através de uma conversa telefónica que eu tive o senhor 
Almirante, e da concordância da sua filha a Dra. Margarida Geral d’Oliveira, 
que serviu de ligação com a família.

Esta proposta mereceu a aprovação da Academia de Marinha desenvol-
vendo-se sob a forma de uma iniciativa conjunta entre a Academia e o Museu, 
de uma conferência e exposição temporária. Tínhamos a expetativa de hoje 
poder igualmente proceder ao lançamento de um livro sobre as realizações 
do Almirante Rogério de Oliveira, mas não foi possível tê-lo pronto em tempo 
pelo que ficará para uma próxima oportunidade.

Infelizmente o Senhor Almirante Rogério de Oliveira já não se encontra 
entre nós, mas tenho a certeza que muito apreciaria esta homenagem que hoje 
lhe estamos a prestar.

Nesta conferência teremos a felicidade de dispor de conferencistas que 
privaram com o Almirante Rogério de Oliveira, do testemunho da família e 
do senhor Almirante Presidente da Academia de Marinha que nos irão pro-
porcionar uma visão muito completa do homem, militar, engenheiro constru-
tor naval, investigador e académico que foi o Contra-almirante Rogério de 
Oliveira. A exposição temporária exibe testemunhos da sua vida e da sua obra 
para que se fique a conhecer com mais detalhe a sua brilhante carreira e o seu 
impacto na construção naval nacional, militar e civil. Certamente que ainda 
muito ficará por dizer sobre uma vida tão rica e multifacetada e esta sessão 
e exposição será apenas uma primeira abordagem à sua obra, que por certo 
será objeto de ulteriores análises.
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Relembro os muito importantes e exigentes cargos exercidos pelo almi-
rante Rogério de Oliveira, de Diretor da Inspeção de Construção Naval e de 
Engenheiro-Chefe de programas de construção naval que foram desempe-
nhados com extraordinária proficiência e empenho, marcando a Marinha de 
Guerra Portuguesa no século XX.

Oficial dotado de notáveis qualidades intelectuais, com apurado espírito 
crítico e firme nos seus propósitos, liderou de forma assertiva e competente as 
equipas e os órgãos na sua dependência, que contribuíram decisivamente para 
a modernização da Armada Portuguesa, através de uma ação determinante no 
desenvolvimento de projetos de construção de navios, de que são exemplo as fra-
gatas da classe “Almirante Pereira da Silva” e as corvetas das classes “João Coutinho” 
e “Baptista d’Andrade”, estas últimas classes de navios de projeto totalmente seu.

Pessoalmente tive o privilégio de ter o primeiro cargo de oficial no 
NRP João Roby, de que fui também Comandante, e pude comprovar a qua-
lidade das corvetas da marinha por si projetadas, e que ainda se mantém ao 
serviço, ao fim de 50 anos de missões cumpridas com sucesso. 

São de referir, ainda, os seus projetos para a Companhia Nacional de 
Navegação, através da construção de navios passageiros, sendo os mais emble-
máticos o Príncipe Perfeito e o Funchal, que serão abordados em detalhe por 
outros conferencistas. 

Para além disso, no exercício da sua profissão como engenheiro naval foi 
consultor de inúmeras entidades e empresas, de que se destacam, em Portugal, 
a Empresa Insulana de Navegação, a Companhia Nacional de Navegação, a 
Mutualista Açoreana, e no estrangeiro a Thyssen Group e a German Subma-
rine Consortium.

O Contra-almirante Rogério de Oliveira também se distinguiu no desem-
penho de professor, entre outras instituições, na Escola Naval e no Instituto 
Superior Técnico, enquanto dava o seu contributo para alicerçar o Colégio 
de Engenharia Naval na Ordem dos Engenheiros. Teve, justamente, um papel 
importante na Engenharia Naval Portuguesa na segunda metade do século XX, 
como um dos seus agentes mais dinâmicos. 

Versátil no trabalho com vários materiais e em vários tipos de navio, 
de guerra, mercantes ou de passageiros, foi um estudioso dos navios, da sua 
História e das técnicas de construção naval, e exerceu com distinção, durante 
dezoito anos, o cargo de Presidente da Academia de Marinha, contribuindo 
para o seu prestígio nacional e internacional.

O Almirante Rogério de Oliveira é, portanto, uma personalidade notável 
da Marinha e do país, merecedora da justa homenagem que hoje lhe prestamos.
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————————
Saúdo o Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, a famí-

lia aqui presente do Almirante Rogério d´Oliveira, os Senhores Diretores da 
Comissão Cultural da Marinha e do Museu da Marinha, os senhores Almiran-
tes, os senhores académicos, convidados e todos aqueles que se quiseram juntar 
a esta homenagem.

Acabámos de ouvir os dois oradores principais que nos trouxeram a visão 
do que foi a vida do Senhor Almirante no âmbito militar e no âmbito civil, no 
fundo de que forma serviu Portugal. Naturalmente, debruçar-me-ei sobre a 
mesma pessoa, mas como Presidente da Academia de Marinha, o 4.º que foi.

Foram 18 anos de intensa e profícua atividade com início a 10 de janeiro 
de 1986, em substituição do anterior presidente, Professor Engenheiro Arantes 
e Oliveira, então chamado a funções governamentais. Seguiram-se sucessivas 
eleições com início em 1987 ao longo de quatro biénios e três triénios, tendo 
terminado o exercício desta presidência, a seu pedido, em janeiro de 2004.

Passou então a exercer o cargo o VALM António Ferraz Sacchetti.
Durante este tempo, para além de um significativo aumento, em número 

e em qualidade das sessões culturais realizadas, dá-se início a um conjunto de 
grandes realizações. Todas elas ainda hoje perduram. Logo em 1986 dá-se a 
inauguração das novas instalações, resultado de uma persistente luta para ven-
cer as mais diversas resistências e que culminou na saída das áreas ocupadas 
no Museu da Marinha para as atuais instalações, de que o excelente auditório 
é um significativo símbolo e cujo desenho foi da sua autoria.

Em 1991 tem início a 1.ª Exposição de Artes Plásticas “O mar e os moti-
vos marítimos”, que originou um novo prémio. Na altura não foi criada a cate-
goria de Pintor de Marinha, à semelhança da distinção já existente noutros 
países, como em França, o que apenas veio a suceder décadas mais tarde.

Em 1992 realiza-se o 1.º Simpósio de História Marítima, de que em 2019 
se realizou a XVI edição. É um bom sinal de que a iniciativa fazia todo o sentido.

Em 1994 é aprovado pela Assembleia de Académicos o Projeto da “His-
tória da Marinha”, embora a ideia já germinasse desde 1991 e já tivesse havido 
várias nomeações para membros da respetiva Comissão Científica. Em 2004, 
ao deixar o exercício do cargo de Presidente já tinham sido publicados 5 volu-
mes deste projeto e já estavam encomendados mais 3.

 Ainda em 1994 são publicados os primeiros Estatutos da Academia. 
Em 1999, pelo reconhecimento do trabalho realizado até então foi atribuído 
à Academia de Marinha o grau de membro honorário da Ordem do Infante. 
Em 2003 foi inaugurado pelo então Chefe do Estado-Maior da Armada a 
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Biblioteca “Almirante Teixeira da Mota” como parte das comemorações dos 
25 anos da Academia de Marinha, comemorações estas que também incluíram 
um concerto pela Banda da Armada no Teatro São Luís e a emissão de uma 
medalha comemorativa.

Este um breve resumo do muito que foi feito durante os seus anos de pre-
sidência. Recordo, aliás, que por mais de uma vez comigo desabafou, mostran-
do-se magoado quando ouvia referências ao seu exercício destacando como 
obra maior a conceção e construção do auditório nas novas instalações da Aca-
demia. Sentia que tinha deixado uma obra muito mais notável no domínio da 
ciência e da cultura que não era devidamente apreciada perante a materializa-
ção de uma mera obra física.

Considero que a melhor homenagem que lhe posso prestar é recordar 
aqui duas passagens do seu pensamento tiradas de algumas das suas inter-
venções que extraí das “Memórias” dos respetivos anos, onde se encontram 
publicadas. E passo a citar:

– Em 09 de janeiro de 1991 no ato de posse dos novos membros da 
direção para o biénio 91/92: “A Academia de Marinha é o que são os 
seus académicos. E o que é um académico de Marinha? A meu ver, o per-
fil de um membro desta Academia deve reunir duas facetas necessárias: 
nível cultural e científico por um lado e por outro um interesse e amor 
pelas ciências ligadas ao mar e às marinhas. Mas a sua mais destacada 
característica, como a de qualquer académico, é a devoção à sua Aca-
demia e o desinteresse pessoal em servi-la, sem obter nem esperar qual-
quer espécie de recompensa, sejam benefícios de ordem material, sejam 
mesmo honrarias”, e ainda … “A localização da nova sede não terá talvez 
a heráldica e o lirismo histórico da área dos Jerónimos, símbolo da gesta 
heroica dos Portugueses na sua epopeia marítima e universal, mas não 
é menos significativa. De facto, este local, a «Nau de Pedra», está carre-
gado de história e tradições gratas aos marinheiros, história da Marinha 
não tanto de incidência política, mas exatamente mais específica da sua 
ação desde séculos atrás.

Neste local, o estaleiro da Ribeira das Naus – a Fábrica das Naus como 
era chamada – se construíram muitos dos navios que fizeram a grandeza 
do País e o transportaram com esplendor a todos os cantos do Mundo. 
Após o terramoto de 1755 surgiu aqui o Arsenal Real da Marinha com 
a sua Casa das Formas – mais tarde a célebre Sala do Risco – onde em 
escala natural se traçavam os navios.

Em 1782 foi criada a Companhia dos Guardas-Marinhas e pouco 
depois, em 1783, a Academia Real para instrução destes. Esta Academia 
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funcionou na Sala do Risco e espaços adjacentes, dando mais tarde, em 
1845, lugar à Escola Naval.

Aqui se forjaram gerações e gerações de oficiais da Marinha. Mais 
especificamente no espaço ocupado pelo auditório, funcionou durante 
150 anos a Biblioteca de Marinha que estava anexa à Escola Naval.

Quando a Escola Naval foi transferida para o Alfeite em 1936, a 
Biblioteca passou a funcionar em condições diferentes e a designar-se 
por Biblioteca Central de Marinha. Foi também no espaço adjacente que 
nasceu o Museu de Marinha. Este e a Biblioteca foram mais tarde insta-
lados na zona dos Jerónimos em edifícios próprios.

Trata-se, pois, de um local de tradições náuticas, científicas e culturais. 
Nenhum ambiente poderia ser mais apropriado a uma jovem instituição 
que se devota à cultura marítima e ao estudo das coisas do mar”.

E continuando, dirigindo-se agora diretamente ao Chefe do Estado-
-Maior da Armada, “Parece-me, senhor Almirante, que a Academia de 
Marinha encontrou o seu «habitat» definitivo, o que representará mais 
uma carga histórica e cultural a derrubar se algum dia os ventos moder-
nos que assolam a nossa identidade tentarem violar este espaço sagrado 
da nossa Marinha, lídima herdeira do património cultural legado pelos 
marinheiros de 400 e 500”.

– Do ano de 2001, no ato de posse de um novo triénio, retiro parte das 
palavras proferidas pelo então presidente da Academia de Marinha e que 
ajudam a compreender e a tipificar a sua visão da Academia de Marinha 
como instituição singular: “A Academia de Marinha é por definição legal 
um organismo da Marinha, mas «de facto» é simultaneamente orga-
nismo e instituição livre, o que lhe confere um regime «sui generis», tanto 
mais que as duas condições são aparentemente contraditórias.

A inserção na Marinha de um órgão científico-cultural como a Aca-
demia de Marinha é de facto deveras peculiar. Trata-se de um órgão 
civil implantado numa organização militar. Órgão civil constituído por 
pessoas civis – os seus membros – apenas funcionando com algum pes-
soal militar. Os próprios oficiais de Marinha são membros na qualidade 
de marinheiros com perfil, artístico ou cultural, logo civis, e não pela sua 
origem de militares.

Os seus dirigentes, ainda que homologados pelo Chefe do Estado-
-Maior da Armada, são eleitos livremente pelos seus pares. A Academia 
de Marinha, ainda que inserida na Marinha Militar, não é, pois, nem na 
forma nem na essência, um organismo militar.

Assim nasceu, e naturalmente não poderia ter nascido de outra 
maneira. Talvez na sua génese, ou melhor na mente dos seus fundado-
res, tenha estado subjacente o princípio de que «a cultura marítima é 
assunto por demais importante para ser deixada apenas nas mãos dos 
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marinheiros militares», certamente por extensão, «mutatis mutandis» do 
princípio proclamado por Clemenceau (ou teria sido Churchill? segura-
mente um político), referindo-se à guerra exclusiva dos militares.

Independentemente da inexorável natureza civil da Academia de 
Marinha, esta condição é de indiscutível vantagem para a Marinha, pois 
nela encontra a sua melhor porta aberta à sociedade civil.

Criada e regulada por decreto do Governo, a essência da Academia de 
Marinha está, porém, nos seus membros. Estes desenvolvem a sua ação 
por amor e devoção às coisas do mar, sentimento comum que os une, e 
em puro regime de voluntariado. Sem esta essência, o diploma que a rege 
seria de nenhum efeito. A Academia de Marinha é, pois, organismo da 
Marinha enquanto existir como instituição livre”.

Recentemente foi publicada, em jeito de homenagem, uma biografia do 
Almirante Rogério d´Oliveira por iniciativa de um seu grande amigo, admira-
dor e editor desta brochura, o Dr. João Pedro Xavier de Brito. Teve a amabili-
dade de oferecer 30 exemplares à Academia de Marinha que os disponibilizou 
aos interessados. Não a irei desenvolver pois muitos dos seus aspetos já foram 
cobertos pelos oradores anteriores. Direi apenas que foi um homem de quem a 
sua inteligência e o seu brilhantismo foram unanimemente reconhecidos. Com 
uma forte personalidade tinha muitos outros interesses para além dos da sua 
área profissional e uma vasta cultura geral. Dominava o direito administrativo, 
era um reconhecido melómano, tinha um poder de argumentação notável e 
adorava uma boa polémica, a que não só não se furtava como tantas vezes 
procurava criar.

Um homem com este perfil e com uma forte vontade própria, sobres-
sai entre os que o rodeiam e deixa marca. O Almirante Rogério d´Oliveira 
marcou o seu tempo e deixou, na Academia de Marinha um legado que 
perdurará. E para que esta marca não se esfume no tempo, proporei, em 
próxima Assembleia de Académicos, a atribuição do seu nome ao auditório 
que desenhou e criou.
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A (IN)SEGURANÇA  
NA ERA DO TERROR:

DESAFIOS DO GRANDE MÉDIO ORIENTE 
ALARGADO AO CONSTITUCIONALISMO EUROPEU

“Como se avançou tanto no estabelecimento de uma comunidade entre os povos da 
Terra, que a violação de direitos num lugar faz-se sentir no mundo inteiro”

Immanuel Kant

1. ENQUADRAMENTO

Numa memorável anotação sobre a paz, Immanuel Kant transporta-nos 
para o rendilhado da urbe europeia, fazendo a todos relembrar que a paz é um 
produto da guerra e que por isso, quanto mais autofágica esta se torna, mais 
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incapaz é de resolver os problemas que a motivam e portanto, mais a paz é 
uma possibilidade remota.1 Com ele, entendemos que a paz perpétua da Europa 
contemporânea, reflexo das veredas de granito e sombra das velhas toponí-
mias da história de escaramuças, guerras e delicados equilíbrios de poder, é um 
desenvolvimento do princípio universal de Voltaire e do postulado de justiça 
de Rousseau – faz aos outros como queres que te façam a ti. Tal como Rousseau havia 
enunciado, o preceito de Voltaire é um imperativo prático hoje vertido na fór-
mula do constitucionalismo europeu: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto 
na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca 
simplesmente como meio.2

A institucionalização do constitucionalismo europeu, alcançada por um 
complexo sistema de freios, pesos e contrapesos, não significa a ausência do uso 
da força. Quando a proteção de uma comunidade alcança um determinado 
mínimo, falamos de segurança coletiva, no sentido de que esta é garantida por 
uma ordem jurídica axiologicamente justa.3 De Saint-Pierre a Vatel, Rousseau 
ou a Kant, todos sem exceção, procuraram institucionalizar a tese de que a força 
não pode produzir direito por pertencer a um plano ontológico diferente.4 Em 
Voltaire, no tratado sobre a tolerância (1763), entendemos que a pacificação de 
uma comunidade, só emerge de um estágio mais elevado da evolução jurídica.5 
A saber, a institucionalização da proteção das minorias não deve ser uma conceção da maioria, 
mas o reconhecimento da dignidade de cada ser humano.6 

Mais do que a soma das partes, a União Europeia é hoje uma entidade supra-
nacional, esculpida sobre os chamados direitos fundamentais e direitos de liberdade, 
garantias constitucionais que se revelam verdadeiras proibições de lesar, anular ou 
limitar.7 É um modelo político alicerçado na dignidade da pessoa humana, por sua 

1 Umberto Eco, A passo de caranguejo: Guerras quentes e populismo mediático, p. 41.
2 Paulo Otero, Op. Cit., p. 207.
3 Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, p. 26.
4 Paulo Casella, Direito Internacional no tempo clássico, p. 345.
5 Hans Kelsen, Op. Cit., p. 27.
6 Paulo Casella, Op. Cit., p. 360.
7  Quanto à sistematização do conteúdo, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

organiza os direitos fundamentais sob seis títulos: dignidade, liberdade, igualdade, solidariedade, 
cidadania e justiça. Cf. EU, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
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vez, entendida como um dogma da confluência da consciência jurídica universal.8

Dos inúmeros obstáculos ao constitucionalismo europeu, a instabilidade 
cíclica da bacia mediterrânica, longe de se constituir como uma novidade 
no quadro das ameaças à grande segurança9, representa agora, um dos maiores 
desafios no nível dos direitos constitucionais já alcançados. Se por um lado, 
os processos de globalização coletivizaram os interesses individuais, levando 
a que o ordenamento internacional das soberanias, construído sobre a visão 
neorrealista e estatocentrica da arena internacional, tenha progressivamente 
cedido espaço ao ordenamento da solidariedade, mais alinhado com as escolas 
construtivistas; por outro lado, as ameaças predominantes passaram agora a 
ser difusas, complexas, sofisticadas e sobretudo desterritorializadas.

Como refere Umberto Eco, a noção de fronteira está hoje em crise.10 
A sul da Europa, não existem separações forçadas, mas a violenta exposição 
Humana na luta pela sobrevivência, é o efeito extremo daquilo que acon-
tece quando construímos muros, e quando as divisões que eles representam 
são aparentemente intransponíveis. Por isso, o constitucionalismo Europeu 
aclama por um ponto de equilíbrio. Um ponto, onde a diferença não tolha os 

8  A relevância dada ao sentido concetual da dignidade da pessoa humana nas nações ocidentais 
conjuga quatro vertentes: (i) O contributo judaico-cristão, configurando a pessoa humana como um 
ser criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de valor sagrado; (ii) a percetiva renascentista 
deixada por Pico de Mirandola que, reconhecendo a cada pessoa a capacidade de determinar o 
seu próprio destino, articula a liberdade e a soberania da vontade; (iii) a máxima de que uma pessoa 
é sempre um fim em si mesma, não podendo ter preço e nunca sendo válida a sua transformação 
ou degradação em meio, coisa ou objeto, enraizada pelo pensamento kantiano; (iv) o movimento 
existencialista, deixando claro que não se trata de um conceito abstrato ou transpersonalista da 
pessoa humana, antes a dignidade humana tem sempre como referencial cada ser humano vivo 
e concreto. Cf. Paulo Otero, Instituições Politicas e Constitucionais Volume I, p. 550 e ss. Da fusão destas 
quatro vertentes, entende-se que a dignidade da pessoa humana é lesada sempre que se verifique 
a degradação humana, tornando o ser humano num mero objeto, instrumento ou simples coisa, 
sendo descaracterizado de sujeito de direitos ou desconsiderado como pessoa dotada de inteligência 
e liberdade. Exclui-se do conceito de dignidade da pessoa humana, qualquer admissibilidade de 
sujeição à servidão, à crueldade ou tortura, à humilhação, estigmatização arbitrária, tratamentos 
degradantes ou ofensas à honra de qualquer ser humano independentemente da sua condição 
forte ou débil. Nunca podendo tais violações assumirem relevância jurídica positiva, sob pena de 
constituir fonte de precedentes vinculativos ou servir de fundamento para a tutela da confiança. 
Contra a dignidade do ser humano não deverá haver posições jurídicas adquiridas, nem pretensões 
juridicamente tuteláveis. Cf. Paulo Otero, Op. Cit., p. 559 e ss.

9   Como refere Armando Marques Guedes, a grande segurança é entendida como o sistema que 
aglomera a security, tanto na vertente neorrealista do termo como nas correntes construtivistas, 
onde se passa a incluir a segurança humana, que inter alia, tem consigo toda a estrutura da 
segurança na vertente safety.

10 Umberto Eco. Op. Cit., p. 115.
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caminhos da liberdade. Um ponto, onde a justiça não seja sacrificada às mãos 
da segurança.

O problema aqui colocado, encontra já duas principais respostas: há, por 
um lado, aqueles que partilhando uma visão do multiculturalismo, que atende 
ao resultado da integração e repartição ou redistribuição da riqueza, atribuem 
à Europa comunitária um dever de prestar, um maior protagonismo social; e 
os que, em sentido diferente, preconizam o multiculturalismo de uma forma 
redutora, visando sublinhar a desigualdade cultural e a fratura civilizacional 
que dai emerge, projetando a Europa como um espaço que deve permanecer 
etéreo face aos novos desafios emergentes da segurança humana, enquanto 
conceito global de segurança. 

2. PUSH-BACK NA PROTEÇÃO DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

A evolução jurídica da União Europeia, tornou a matéria dos direitos 
fundamentais numa questão nuclear. No entanto, verifica-se que em muitos 
Estados-membros, tanto a prática constitucional, como a teoria e prática da 
aplicação do direito, neste último caso, por via tanto legislativa, como adminis-
trativa ou mesmo judicial, têm tido dificuldade em acompanhar a evolução do 
direito comunitário.11

Em janeiro de 2021, a Agência da ONU para os Refugiados, voltou 
a alertar para o aumento de repulsões de refugiados e requerentes de asilo 
na fronteira sul da União.12 O lúgubre panorama vivido, tanto da zona do 
Mar Egeu, como da região de Evros, na fronteira terrestre entre a Grécia e 
a Turquia, está a revelar as mais vis resistências aos direitos fundamentais já 
alcançados. As reações às vagas de emigrantes, que na Europa procuram a 
héterovinculação aos valores fundamentais, ao mesmo tempo que fogem da 
democracia desumana ou neutra na defesa do primado daqueles direitos, está 
alegadamente a ser feita de forma violenta e aparentemente sistemática.13 

11 Fausto Quadros, Direito da União Europeia, p. 171.
12  Cf. UNHCR, UNHCR warns asylum under attack at Europe’s borders, urges end to pushbacks and violence 

against refugees.
13 Ibid.

ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL  

538



“Quem alcança terra, é cercado e empurrado de volta ao mar. (…) Quando os bar-
cos são intercetados antes do desembarque, são muitas vezes rebocados de volta ao alto 
mar. (…) Nas rotas terrestres, o cenário não é melhor. As pessoas estão a ser arbitra-
riamente detidas e posteriormente devolvidas à força aos países vizinhos, sem qualquer 
consideração pelas suas necessidades de proteção internacional.”14

Ainda que os refugiados entrem de forma irregular, tanto a Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, como a própria legislação europeia, exigem 
que os Estados protejam o direito das pessoas que procuram asilo e proteção. 
Nascido dos discursos defensores dos refugiados, o termo push-back - empurrado 
para traz, refere-se a uma violação da proibição básica da lei dos refugiados: 
ninguém deve ser deportado para onde possa sofrer o temor fundado de perseguição ou de 
maus-tratos. E se é duvidoso que isso esteja a ocorrer em relação às extradições 
para a Turquia, a questão é bastante diferente no que se refere à Líbia, onde 
presumivelmente os repatriados sofrem maus-tratos, tortura, violações ou pri-
são em condições degradantes.15

O que sabemos sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Euro-
peia, é que a sua relação com as constituições nacionais é regulada pelas cláu-
sulas horizontais da primeira. Ou seja, por força do número 1 do artigo 51.º da 
Carta16, a sua aplicação só ocorre apenas quando os Estados apliquem o direito 
da União. Acresce o artigo 53.º da mesma Carta que, nenhuma disposição da 
Carta deve ser interpretada no sentido de restringir ou lesar os direitos reco-
nhecidos, entre outros, pelas constituições dos Estados-membros.17

Contudo, na prática, as sociedades europeias já se encontram relativa-
mente homogeneizadas no que concerne aos direitos fundamentais. Direitos, 
que convocam, desde logo, o Estado e demais entidades públicas à garantia da 
sua efetivação. Conforme refere Paulo Otero, trata-se de uma obrigação de 
resultado, que tem como principal destinatário o Estado, sendo possível recor-
tar uma pluralidade de vinculações públicas relacionadas com os direitos fun-
damentais: (i) função de defesa, garantia ou respeito pelos direitos e liberdades 
(as entidades públicas não devem intervir ou ingerir-se no espaço de liberdade 

14 Ibid. 
15 Niamh Keady-Tabbal and Itamar Mann, “Pushbacks” as Euphemism.
16  Consultar análise ao artigo 51.º da Carta em Luís da Costa Diogo e Rui Januário, Manual de 

Direito Internacional, 2020.
17 Fausto Quadros, Op. Cit., p. 231.
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próprio do indivíduo); (ii) função de prestação social (as entidades públicas 
devem promover o bem-estar social, desenvolvendo tarefas tendentes à satis-
fação das necessidades económicas, sociais e culturais); (iii) proteção perante 
terceiros (as entidades públicas têm a incumbência constitucional, de emanar 
medidas tendentes a impedir a lesão de posições jurídicas subjetivas das pes-
soas, por ações ou omissões de quaisquer terceiros; (iv) uma função autónoma 
de combate à discriminação entre seres humanos.18

O que aqui procuramos salientar, é o discurso bipolar que orbita em 
torno de um movimento securitizador.19 Por um lado, reprimimos o governo 
Húngaro, por alegadamente colocar em risco a democracia e os direitos fun-
damentais20; por outro, fingimos não ver, quando um funcionário do governo 
empurra um solicitante de asilo, sem lhe dar acesso, mesmo quando as suas 
ações violam manifestamente uma regra básica de Direito Internacional. As 
políticas emergentes no sudeste da Europa, desde que a pandemia começou, 
deixam transparecer uma clara erosão dos direitos já alcançados.

Como documentam Niamh Keady e Itamar Mann, as políticas repres-
sivas vão desde o sequestro de crianças a instalações do Estado, privação de 
documentos de identificação de pessoas e detenção arbitrária em locais impro-
visados.21 Num padrão de violações particularmente bem documentado, 
a Guarda Costeira Helénica tem deportado migrantes, rebocando-os a alta 
velocidade para áreas do alto mar, fora da jurisdição grega, onde aqueles são 
geralmente deixados à deriva.22 Se serve de reflexão, quando alguém é deixado 
nessas condições, nem tão pouco é apropriado o uso do termo Push-back. Se eles 
voltam ou não, é uma questão de sorte!

A história repete-se ciclicamente e, de tempos em tempos, os grotescos 
atropelos aos direitos fundamentais, são docemente encapotados pelos mais 
nobres discursos de igualdade e fraternidade, fazendo-nos relembrar o célebre 

18 Paulo Otero, Op. Cit., p. 535 e ss.
19  Segundo esta abordagem, os problemas de segurança são socialmente construídos a partir do 

momento em que a ameaça é articulada dentro do discurso político como um perigo eminente, 
contra o qual são necessárias medidas extraordinárias. Nesta medida, a securitização é um 
processo intersubjetivo, concretizável caso a audiência aceite o argumento de segurança como 
legitimação da resposta à ameaça, através de medidas excecionais. Cf. Berry Buzan et al., Security: 
a New Framework for Analysis, p. 23 e ss.

20  EU, Hungria: Parlamento Europeu pede à UE que imponha sanções e suspenda pagamentos.
21 Niamh Keady-Tabbal Op. Cit.
22 Ibi.
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discurso de Péricles no início da Guerra do Peloponeso, que tem sido enten-
dido ao longo dos séculos como um elogio da democracia e, em primeira ins-
tancia, é uma soberba descrição do modo como uma nação pode ser mais do 
que um povo de poetas, santos e navegadores.

“Temos uma forma de governo que não copia as leis dos nossos vizinhos, porque 
preferimos dar o exemplo aos outros em vez de imitá-los. É dado que a nossa forma de 
governo foi pensada de maneira a que os direitos civis não sejam privativos de um grupo 
restrito de pessoas, mas que deles usufrua a maioria, chamamos-lhe democracia: perante 
as leis, e nos assuntos que digam respeito aos interesses privados, todos têm direito a um 
tratamento igualitário (…)”.23

Sabendo que o objetivo do discurso de Péricles era legitimar a hegemo-
nia ateniense sobre os seus vizinhos gregos, bem como sobre a generalidade dos 
povos estrangeiros, não é difícil entender que o fascínio deste discurso se tenha 
perpetuado no tempo. Aliás, é fácil traçar paralelos para legitimar o direito 
europeu e impor a nossa própria hegemonia. Porém, respeitar a vida humana 
e os direitos dos refugiados não é uma escolha, é uma obrigação legal e moral. 
Embora os países europeus tenham o legítimo direito de administrar as suas 
fronteiras de acordo com o Direito Internacional, também devem respeitar os 
direitos humanos.

3. A INTOLERÂNCIA À DIFERENÇA

Ainda sobre a retórica da erosão dos direitos fundamentais já alcançados, 
o próprio Tucídides oferece-nos ainda outra extrema figura de prevaricação. 
Esta, já distanciada da imposição forçada da democracia – pretexto para um casus 
belli, mas diretamente relacionada com a inevitabilidade da prevaricação dos 
direitos fundamentais.

Durante a guerra com Esparta, os Atenienses fazem uma expedição à ilha 
de Milo, colónia espartana, que tinha optado por se manter neutra. Era neces-
sário legitimar o ataque, antes de mais, era necessário mostrar que os habitantes 
de Milo não respeitavam os limites da razoabilidade e da democracia.24 

Por orgulho e sentido de justiça, os habitantes de Milo resistiram ao assé-
dio da democracia ateniense, ficando prisioneiros do próprio dilema do lobo 

23 Umberto Eco, Op. Cit., p. 79;
24 Umberto Eco, Op. Cit., p. 82;
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de Fredo – Os mais poderosos fazem tudo o que podem fazer e os mais fracos têm de se 
adaptar. A história da guerra do Peloponeso foi e continuará a ser uma longa, 
fiel e obstinada metaforização da institucionalização europeia. 

Originária de uma lógica de liberalização dos mercados, de promoção do 
bem-estar dos seus cidadãos, de adoção de políticas de redistribuição de ren-
dimentos e provisionamento de bens como educação e saúde, a prosperidade 
europeia tem como fim a igualdade de oportunidades para todos.25 Em contra-
ponto, as sociedades do GMOA são essencialmente caraterizadas por institui-
ções extrativas. Instituições que não criam os incentivos necessários para que as 
pessoas poupem, invistam e inovem, mantendo os países pobres, impedindo-os 
de enveredar pela via do crescimento económico.26 Instituições, que muitas vezes 
perpetuam violações sérias, graves e discriminatórias dos direitos humanos.27

Ligadas pelo Mar Mediterrâneo, as duas margens representam hoje a 
linha de demarcação entre vários mundos: judaico-cristão e islâmico, democrá-
tico e autocrático, desenvolvido e em vias de desenvolvimento. O que poderia 
ser um elemento de congregação, é entendido pelo lado urbano – a Europa, 
como um vetor de criminalidade altamente organizada – Mediterrâneo como um 
hub de tráficos de armas, drogas, pessoas, mas sobretudo como um auxilio à imigração ilegal. 
Do outro lado, o lado rural e subdesenvolvido, representado pelas nações do 
GMOA, o Mediterrânio é a héterovinculação aos valores fundamentais. É o 
caminho para a fuga da democracia desumana ou neutra na defesa do pri-
mado dos direitos fundamentais.

25 Miguel Flores, O consenso de Beijing em Africa – o caso de Moçambique, p. 26;
26  O período colonial britânico no Egipto, gerou uma série de instituições económicas extrativas 

que, mudando de mãos, perduraram no tempo e foram uma vez mais apoiadas por instituições 
políticas extrativas, levando ao poder elites desinteressadas em conseguir a prosperidade dos 
egípcios comuns, prosseguindo assim os mesmos fins que os otomanos e britânicos impuseram 
durante a sua ocupação, de forma a consolidar o poder daqueles que beneficiavam da 
extração. Cf. Daron Acemoglu & James Robinson, As origens do poder, da prosperidade e da pobreza 
- porque falham as nações., p. 475.

27  O Médio Oriente, tem sido caraterizado por violência politica e conflitos armados. As partes em conflitos, 
cometem sistematicamente crimes de guerra e outras violações graves contra do Direito Internacional humanitário. 
Indica o relatório anual da Amnistia Internacional, sobre o panorama dos Direitos Humanos 
no Médio Oriente e norte de África, referindo-se às situações vividas em países como Iraque, 
Líbia, Síria ou Iémen. A organização denuncia que, no meio da pandemia da doença covid-
19, alguns dos atores destes conflitos utilizaram como “medida tática” a restrição da distribuição 
de ajuda humanitária, “o que agravou as dificuldades socioeconómicas” e “prejudicou, em particular, o 
acesso de civis afetados a cuidados de saúde”, incluindo os milhões de deslocados e de refugiados 
provocados por estas guerras que transitam na região. Cf. Amnistia Internacional, Relatório da 
Amnistia Internacional 2020/21, p. 17. 
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Que o rendimento possa ser inadequado para avaliar as fraturas civili-
zacionais, é coisa que já Aristóteles nos mostrara com grande clareza na Ética 
a Nicómaco: “evidentemente, não é a riqueza o bem que nos distingue, pois ela é tão só útil 
por causa de outra coisa”.28 Ao ajuizar as vantagens e desvantagens das sociedades 
do norte e do sul das margens mediterrânicas, quando comparadas entre si, 
temos de olhar para as capacidades de que conseguem gozar, mas sobretudo, 
para as caraterísticas socioculturais que as distinguem. E, decerto, teremos aí 
um importante argumento em favor da teoria da fratura de interesses do norte 
com o sul.

4. ANÁLISE SOCIOPOLÍTICA E POLEMOLÓGICA  
DO GMOA

O GMOA é um conceito geopolítico composto pela bacia Euro-Afro-
-Asiática do Mar Mediterrâneo. A própria bacia mediterrânica está repleta 
de uma rede de mares interiores com comunicações estreitas e obrigatórias29, 
choke points, que aguçam os interesses estratégicos dos países da região criando 
uma conflitualidade endémica que insiste em perdurar30. Sendo uma zona 
com uma estrutura essencialmente marítima, é também região de conver-
gência de três continentes, Europa, Ásia e África31. O seu terreno hetero-
géneo é caraterizado por cadeias montanhosas, com linhas de infiltração 
bem demarcadas a norte, e a sul e sudeste por terras baixas e áridas, onde 

28 Amartya Sem, A ideia de justiça, p. 345.
29  Existem 15 estreitos de importância internacional, podendo-se considerar de maior importância 

estratégica o estreito de Gibraltar, o Suez e o Bósforo. Cf. Rui Januário e António Gameiro, 
A globalização e a Geopolítica, p. 528;

30  A este respeito, chama-se a atenção aos recentes conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, iniciados 
com a questão da anexação da Crimeia e culminando em novembro de 2018, com a disputa 
do Estreito de Kerch, que dá acesso ao Mar de Azov. Sobre o pretexto de resposta ao boicote 
comercial de Kiev à península, que de facto passou para controlo russo, Moscovo construiu 
uma ponte sobre o Estreito, adquirindo a vantagem tática de mobilização de forças terrestres 
para a península e o controlo do acesso marítimo ao Mar de Azov. Cf. Jonathan Marcus, 
Ukraine-Russia clash: Nato’s dilemma in the Black Sea. Ainda sobre a conflitualidade endémica, 
poder-se-á salientar a questão das disputas territoriais entre a Grécia e a Turquia. Um dos 
principais litígios, respeita à delimitação dos espaços marítimos. A Turquia declarou que 
consideraria uma casus belli a positivação da pretensão grega, em declarar um alargamento do 
mar territorial de 6 para 12 milhas marítimas à volta das ilhas sobre as quais exerce soberania 
no mar Egeu, passando a ter o controlo efetivo de dois terços desse mar. Cf. Manuel Ribeiro e 
Francisco Coutinho, Jurisprudência resumida do Tribunal Internacional (1947-2015), p. 151;

31 Pedro Pezarat Correia, Op. Cit., p. 149.
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desaguam importantes rios32 que se tornaram polos de fixação das civiliza-
ções. As bacias no rio Nilo, Jordão, Tigre e Eufrates, também denominadas 
no seu conjunto por Crescente Fértil, refletem a maior densidade humana 
da região. Ai nasceram grandes religiões monoteístas como o cristianismo, o 
judaísmo e o islamismo e também aí essas religiões se fraturaram em diversas 
tendências e sensibilidades, formando um instável e heterogéneo mosaico 
étnico-cultural33. 

Se a heterogeneidade étnica é um fator de instabilidade regional, não 
deixa de ser também verdade, que a falta de solidariedade dentro de grupos 
etnicamente homogéneos, gera tenções do lado europeu, alavancando fenó-
menos populistas34. Paul Collier, em Exodus – Immigration and Multiculturalism in 
21st Century, evidencia que o recrudescimento da extrema direita no continente 
europeu está alegadamente associado a uma visão reducionista do multicultu-
ralismo. Mais precisamente, associado às tensões crescentes entre a população 
autóctone pobre e as sucessivas vagas de migrantes. 35

Países como a Alemanha defendem uma política de solidariedade inter-
nacional, não só, mas também como forma de suprir eventuais necessidades 
nos sistemas de segurança social europeus, que necessitam de ver renovada a 
sua massa laboral por camadas populacionais mais jovens.36 Paul Collier, ques-
tiona os fundamentos desta argumentação intuitiva, revelando uma visão con-
troversa da multiculturalidade. 37 Na sua tese, o autor demonstra o potencial 
do crescimento de sentimentos xenófobos, quando os migrantes e refugiados 
chegam à Europa em condições de fragilidade, concorrendo em potencial com 

32  O National Intelligence Council, no seu relatório Global Trends 2030, alerta para a preocupante redução 
do fluxo de água no rio Eufrates, que irriga grande parte da Síria e Iraque. O lençol freático na sua 
bacia de drenagem caiu 30 centímetros ao ano, no período de 2006 a 2009, mantendo atualmente a 
tendência. No mesmo sentido, o rio Nilo vem sendo avassalado por secas extremas, tendo o Egipto 
dado a entender que consideraria um casus belli, a construção de uma grande barragem na Etiópia. Cf. 
Ian Morris, Guerra para que serve? O papel do conflito na civilização, dos primatas aos robôs, p. 544.

33 Pedro Pezarat Correia, Op. Cit., p. 150.
34  A questão fará mais sentido, se nos focalizarmos nos movimentos migratórios massivos oriundos dos 

múltiplos conflitos regionais, somando-se também os migrantes da África subsariana à procura de 
melhores condições de vida na Europa, ao invés de se dirigirem para os países estáveis e etnicamente 
semelhantes do golfo pérsico. Estes, contrariamente à política de financiamento de grupos rebeldes a 
atuar na região, fazem notar uma lamentável atitude de indiferença, face aos refugiados e migrantes. 
Cf. José Fernandes, O regresso da Geopolítica: Europa, Médio Oriente e Islão, p. 58.

35 Paul Collier, Exodus – Immigration and Multiculturalism in 21st Century, p. 163.
36 José Fernandes, Op. Cit., p. 65.
37 Paul Collier, Op. Cit., p. 163.

ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL  

544



a população autóctone pobre, pelos benefícios sociais; bem como na externa-
lização no Estado, dos custos sociais do desemprego de médio/longo prazo 
da população autóctone, devido à vantagem empresarial de contratação de 
mão-de-obra desqualificada e barata, proveniente da massa de migrantes e 
refugiados.

Outra importante reflexão da tese de Collier, respeita ao reagrupa-
mento familiar, numa perspetiva de médio longo/prazo. Com uma taxa 
de natalidade francamente maior do que a europeia, ao trazerem os seus 
ascendentes e descendentes para o país de acolhimento, os migrantes e refu-
giados trazem não só o capital humano, como também os códigos morais 
das suas próprias sociedades, com todas as boas e más implicações que isso 
acarreta38. Assim, a União Europeia, defensora dos direitos fundamentais e 
da dignidade da pessoa humana, alicerçada num Estado laico, confronta-se 
com os desafios da integração multicultural. Um desses desafios, atende pre-
cisamente à laicidade do Estado. Os países de índole islâmica, vêm na sua 
organização social uma miscigenação entre religião e Estado, podendo este 
facto vir a provocar eventuais conflitos de ordem religiosa, entre o estado 
laico e o estado islâmico39.

Longe de se encontrar consolidado, o mapa político do GMOA é com-
plexo e conta com uma grande profusão de entidades políticas. Pezarat Cor-
reia, na sua análise geoestratégica, elenca quarenta e duas entidades políticas 
espalhadas por diferentes continentes, em distintas regiões e com diferentes 
níveis de desenvolvimento40. A instabilidade, a pobreza, mas sobretudo a confli-
tualidade endémica da região, são as principais causas dos movimentos migra-
tórios para Europa. O drama dos refugiados é acompanhado de oportunidades 
económicas ilícitas, financiadoras de redes de crime organizado transnacional, 
bem como de questões de segurança no continente europeu. Tal fenómeno, 
quando mal gerido no lado europeu, potencia a formação de minorias e tende 
a que estas se aglomerem em guetos e bolsas de excluídos, formando ilhas do 
sul no hemisfério norte, berçários de tensões sociais, de manifestações de racismo 
e xenofobia, que vêm favorecer radicalismos e projetos extremistas41, uma vez 

38 Paul Collier, Op. Cit. p. 165.
39  Daniel Ferraz e Leonardo Pinto, A laicidade da UE em face ao islamismo: o eventual conflito religioso e 

sua repercussão jurídica, p. 147.
40 Pedro Pezarat Correia, Op. Cit., p. 153.
41 Pedro Pezerat Correia, Op. Cit., p. 159.
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que em fuga com os refugiados estão também a chegar os ex-combatentes 
ainda radicalizados, do já desfragmentado Daesh, estes com grande potencial 
para atuar como Lobos Solitários42.

O fundamentalismo islâmico é visto na Europa como um fenómeno 
complexo, com motivos e incidências sociais, culturais, religiosas e políticas. 
A postura anti-civilização cristã ou anti-ocidental, tem na sua génese questões 
históricas fundadas na humilhação colonial, que se prolongaram à censura das 
classes políticas dirigentes do período pós-independência, acusadas de seguir 
modelos ocidentais incapazes de resolver os problemas concretos das socieda-
des islâmicas. Sendo também uma resposta à globalização forçada segundo 
padrões ocidentais e à frustração das humilhantes derrotas do mundo árabe 
contra Israel, que é percecionado pelo mundo árabe como a ponta da lança do 
ocidente, instalada em pleno coração do mundo islâmico43.

Aquele país, que se mantêm em guerra latente desde 1948, ano da sua 
formação, revelou uma extraordinária capacidade militar, alcançando suces-
sivas vitórias sobre os seus vizinhos árabes. Independentemente da posição 
em relação à musculatura das medidas de segurança adotadas por Israel, 
é relevante para a análise, que o país vive em guerra desde a sua criação. 
Assim, Israel adotou permanentemente o Estado-segurança, procurando com 
isso antever, prevenir e controlar potenciais situações de risco para a vida dos 
seus cidadãos e para a sobrevivência do próprio Estado, tendo estas medidas 
securitárias como dano colateral, aumentado a intolerância junto das mino-
rias étnicas. 

A israelização da Europa não implica uma influência mais significativa 
da geopolítica de Israel nos países europeus. Emmanuel Heymann44, sugere 
que a israelização da Europa está a acontecer na medida em que esta enfrenta 
ameaças semelhantes às de Israel, respondendo também de forma semelhante. 
A vaga de migrantes para a Europa é sobretudo de origem islâmica, impondo 
à Europa desafios na integração e assimilação cultural. A incapacidade de 

42  O fenómeno do terrorismo provocado pelo Lobo Solitário é definido pelo relatório de 2015 da 
Universidade de Georgetown, Security Studies Program, como a criação deliberada e exploração 
do medo através da violência ou ameaça de violência, cometida por um único agente, 
radicalizado com uma ideologia politica, normalmente associado a organizações maiores, a 
atuar sem ordens, direção ou apoio de fontes externas. Cf. Khaled A. Beydoun, Lone wolf  
terrorism: types, stripes, and double standards, p. 1220.

43 Pedro Pezerat Correia, Op. Cit., p. 160.
44 Emmanuel Heymann, The Israelization of  Europe is under way;
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adaptação à culturalidade ocidental, está a resultar numa crescente segregação 
social, com enclaves religiosos a formarem-se dentro de grandes metrópoles 
europeias. Este é um fenómeno bem conhecido em Israel, onde muitos cida-
dãos árabes descendentes de palestinianos, sentindo-se israelenses de segunda 
categoria acabam por se radicalizar na causa anti-sionista. 

Israel e a União Europeia partilham os mesmos valores democráticos, os 
mesmos interesses económicos e os mesmos desafios de segurança. São alia-
dos em potencial, contra o terror e o fundamentalismo islâmico. O conflito 
israelo -palestino não é sobre o estabelecimento de um Estado palestino, mas 
sim sobre a existência de um Estado judeu. 

5. O PRODUTO DA POLEMOLOGIA DO GMOA  
NA EUROPA

Em matéria de conflitualidade originária do GMOA, o vetor terrorismo 
é o fenómeno que cria um maior efeito na sociedade europeia. Uma vez mais, 
não em matérias respeitantes à grande segurança, mas no resultado dos efeitos 
constitucionais já alcançados. Desde os ataques de 11 de setembro de 2001 que 
o efeito colateral da ameaça terrorista obriga os Estados a tornar presente a 
conceção de um modelo de “Estado-segurança”, procurando antever, prevenir 
e controlar potenciais situações de risco para a vida das pessoas e para a sobre-
vivência do próprio Estado. A segurança tem vindo assim a tornar-se um valor 
prevalecente sobre a liberdade, invertendo-se um dos postulados do Estado de 
direitos humanos. Existe hoje uma suspeita geral sobre os cidadãos em abstrato 
e a liberdade debilitou-se perante situações de potencial risco, observando-se 
em certas ocasiões um retrocesso dos valores já alcançados. 

Nesta balança de risco, onde a liberdade é jogada com a segurança, o 
estado de direitos humanos pode estar refém do terrorismo ou, por paradoxal 
que possa parecer, pode ser refém de certas formas de combate ao terrorismo. 
Uma prevalência absoluta do valor da segurança pode ser tão nefasta para 
os direitos fundamentais como o mais bárbaro e cobarde atentado terrorista. 
Esse é, aliás, o trunfo dos movimentos terroristas que independentemente de 
qualquer atentado, exercem uma psicologia de terror, instigando a prevalência 
da segurança sobre a liberdade, fazendo cair os governantes na armadilha pro-
gramada pelos terroristas contra as instituições democráticas.45

45 Paulo Otero, Op. Cit., p. 615.
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A subtileza da ameaça traçada ao estado de direitos humanos resulta por 
um lado do medo da diferença, por outro lado, da necessidade de segurança 
provocada pelo perigo de terrorismo. Com certeza, não se poderá negar que os 
terroristas adquirem um poder reconfigurado pela relação entre a segurança e 
liberdade na democracia. No entanto, a ameaça ganha especial preocupação 
com o facto de que o medo nos está a tornar desumanos e indiferentes ao sofri-
mento alheio. A facilidade de deslocação dos requerentes de asilo, por todo o 
espaço Schengen e a permanente dúvida das suas verdadeiras identidades e 
intenções, é suficiente para aterrorizar os governos e levá-los a tomar medidas 
restritivas de liberdades e garantias, ameaçando desta forma a sustentabilidade 
do modelo democrático europeu.

Admitir a preocupação simultânea com a segurança e com a liberdade 
é hoje uma das questões mais difíceis da democracia. Uma compreensão mais 
ampla do constitucionalismo, que também inclui a segurança e a liberdade, 
mas vai muito além disso, mostra-se capaz de acolher a importância dos direi-
tos das minorias e olha para ambos os aspetos como uma parte da sua própria 
estrutura. Já advertia o Marquês de Condorcet, no século XVIII d.C., contra 
a máxima demasiado predominante entre os antigos e os novos republicanos, 
de que é legitimo que os poucos sejam sacrificados aos muitos. A insistência 
moral e política contra o véu da ignorância, é um reflexo de uma forte influên-
cia kantiana, mas não podemos descurar a hipótese criada por uma minoria 
impiedosa (terroristas que chegam dissimulados nas vagas de migrantes) que 
não tenha o menor pejo em vir a suprir os direitos das minorias e que, com 
isso, obrigue a sociedade pluralista europeia a ter de enfrentar a difícil escolha 
entre continuar a honrar a regra da maioria e garantir os direitos das minorias. 

Quando Thomas Hobbes aludiu para o desastroso estado em que se 
encontravam os seres humanos com as suas vidas feias, embrutecidas e curtas, 
também se referiu nessa mesma frase, à perturbante adversidade que é estar 
solitário. Escapar do isolamento cultural, não só pode ser importante para a 
demografia europeia, como também pode se uma poderosa contribuição para 
o restabelecimento de pontes, que nos ajudarão a compreender outros tipos de 
privações alheias ao europeísmo. Por isso mesmo, a formação de valores tole-
rantes sempre seguirá como uma peça particularmente central para um sereno 
funcionamento do sistema democrático europeu. 
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VULNERABILIDADES DO GPS
IDENTIFICADAS ANTES DO  

11 DE SETEMBRO QUE AINDA AMEAÇAM OS 
ESTADOS UNIDOS (E O MUNDO) 1

Public policy must ensure, primarily, that safety is maintained even in the event 
of loss of GPS 2

1  Nextgov, GPS Lessons from Before 9/11 Still Endanger the U.S., disponível em https://tinyurl.com/
fvxejzcn, consultado em 25 de novembro de 2021.

2  John A. Volpe National Transportation Systems Center, Vulnerability assessment of  the transportation 
infrastructure relying on the Global Positioning System, disponível em https://tinyurl.com/yckfvb93, 
consultado em 25 de novembro de 2021.
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A afirmação acima é uma das muitas recomendações que vem descrita 
no Volpe Report, datado de 29 de agosto de 2001. Entre as inúmeras recomen-
dações vertidas no relatório, os seus grandes objetivos passariam por avaliar 
a vulnerabilidade da infraestrutura de transporte nacional dos Estados Uni-
dos da América em caso de degradação ou perda do sinal do GPS3; fornecer 
uma avaliação independente e integrada ao impacto para os utilizadores civis 
do GPS em caso de degradação ou perda de sinal; fornecer abordagens para 
mitigar esses impactos; e fornecer a base para decisões políticas sobre a futura 
infraestrutura do sistema de navegação4.

Claro que seria de esperar que, passados vinte anos este relatório tivesse tido 
uma atenção diferente por parte do Governo dos Estados Unidos, mas o artigo 
de opinião que se irá abordar de seguida, mostra precisamente o contrário. O 
GPS continua vulnerável e a iminência de um ataque com consequências devas-
tadoras, à semelhança do ataque terrorista às Torres Gémeas a 11 de setembro 
de 2001, ao sistema de posicionamento global é uma realidade muito presente.

Durante os três anos em que esteva a ser elaborado, o Volpe Report expôs o 
excesso de confiança da América no Sistema de Posicionamento Global. Ape-
sar de datado de 29 de agosto, este apenas foi publicado a 10 de setembro, 
uma vez que a Secretaria dos Transportes em 2001 quis compreender a sua 
verdadeira importância antes deste vir a ser disponibilizado ao público. Acon-
tece que no dia a seguir, o mundo mudou, com a ataque às Torres Gémeas em 
Nova Iorque, e os apelos (que constam do Relatório) para ações imediatas e 
específicas para proteger o GPS foram postos de lado.

Como surgiu então a ideia de elaborar o Volpe Report? De maneria muito 
resumida, no ano de 1996, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, 
decidiu criar uma comissão para descobrir o que era e como proteger o que 
foi denominado por Critical Infrastructure. Na altura de elaborar as suas conclu-
sões, esta tal comissão salientou a crescente dependência da utilização do GPS 
nos transportes, sobretudo na aviação; tendo sido aqui recomendada especial 
atenção a este assunto.

The result was a 113-page document by DOT’s John A. Volpe National Transportation 
Systems Center published in 20015.

3 Global Positioning System.
4 John A. Volpe National Transportation Systems Center, op. cit.
5 Nextgov, op. cit.
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Considerando os problemas atuais associados ao GPS, tais como a falta 
de proteção das frequências, os recetores vulneráveis ou a ausência de alterna-
tivas disponíveis para o GPS, pode-se deduzir que há precisamente vinte anos 
atrás, estes problemas não existiam; no entanto, basta uma leitura breve do 
Volpe Report para se perceber que é exatamente o contrário. Ou seja, a avaliação 
às vulnerabilidades do sistema feita em 2001 poderia ser feita nos dias de hoje, 
apontando as mesmas falhas.

Das vulnerabilidades apontadas, estas foram divididas da seguinte 
maneira: problemas bem conhecidos e prováveis de ser um problema. No caso 
de problemas bem conhecidos, foram apontados accidental interference and deli-
berate jamming6. Já no que dizia respeito a que pudesse vir a ser um problema 
foram apontados spoofing and hazardously misleading information7. E uma situação 
que foi também considerada, apesar de não ter sido enquadrada nas divisões 
descritas acima, foi a perda total do sistema em caso de ataque direto ao GPS 
Operational Control Segment8 ou aos satélites.

Da mesma forma que este texto iniciou, relembra-se a primeira recomen-
dação do Volpe Report que diz que a política pública deve garantir que a segu-
rança é mantida mesmo em caso de perda de sinal. Portanto o relatório passou 
a discutir os seguintes pontos de agenda: risk assessment, protecting frequencies through 
regulation and interference detection, improving signal, and the need for the backup systems.9 
Quanto a este último ponto, acrescentou-se ainda que as redundâncias para o 
posicionamento e precisão do tempo são necessários para todas as aplicações 
do GPS que envolvam o potencial para situações de risco, nomeadamente no 
dia-a-dia, impactos económicos ou mesmo ambientais.

Após os ataques do 11 de setembro, a resposta do Governo ao Volpe Report 
foi especialmente lenta. Só em 2004 é que se começou a olhar para o Relatório 
como uma questão de Segurança Nacional e cujo foco original consistia em 
promover a segurança nacional e a proteção da economia. Isto veio refletido 
numa Diretiva do Presidente sobre a Segurança Nacional e incluía uma série 
de funções relacionadas com o GPS, distribuídas por vários departamentos e 
agências federais (essas funções não serão inseridas neste âmbito). Pois, mais 

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8  O Segmento de Controlo de GPS consiste numa rede global de instalações terrestres que 

rastreiam os satélites de GPS, monitorizam as suas transmissões e, entre outras, enviam 
comandos e dados para os satélites.

9 Nextgov, op. cit.
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uma vez, seria de esperar uma ação rápida e decisiva para colocar as ordens do 
presidente americano em prática.

No entanto, vinte anos passaram após os primeiros avisos oficiais sobre as 
vulnerabilidades do GPS e os EUA10 ainda não agiram.

In fact, rather than moving forward, in some areas we have regressed.11

Em vez de ter o cuidado de proteger as frequências do GPS, a FCC12 
licenciou outras operações que estão a interferir com o sinal do GPS; em vez 
de melhorar a capacidade de detetar violações e agir contra jammers and spoofers, 
a FCC está a reduzir drasticamente pessoal e equipamento.

Por sua vez, projetos alternativos desenvolvidos pelo Department of  Defense, 
estão em processo de desenvolvimento, sendo constantemente referido que a 
maioria deles não tem apoio dos senior leadership acabando por ficar esquecidos.

Após vários estudos, uma lei a exigir o estabelecimento de alternativas e 
inúmeras promessas para criar um sistema alternativo, nada foi feito. E, inclu-
sivamente, o sistema alternativo nacional utilizado por algumas indústrias de 
telecomunicações foi encerrado em 2010 against the recommendation of  nearly every 
engineer and technologist in government13.

As razões que levaram a esta falta de ação e constantes regressões ao longo 
destas duas décadas são variadas. Algumas delas são enumeradas de seguida.

A responsabilidade do PNT14 é dividida por vários departamentos; mas a 
autoridade para efetivar as mudanças cabe aos funcionários do Gabinete Exe-
cutivo do Presidente que não têm experiência para estas questões.

Os serviços de GPS têm-se mantido confiáveis, sem grandes inciden-
tes que revelam as suas vulnerabilidades; ou seja, estas questões não têm tido 
grande mediatismo, no que diz respeito sobretudo à participação dos órgãos 
de comunicação social pelo que os líderes políticos não se vão focar no que tem 
sido considerado um “não problema”.

Mais uma vez, não se tem dado nenhum apoio a alternativas ao GPS 
pelo que esta questão continua a suscitar grandes desafios.

10 Estados Unidos da América.
11 Nextgov, op. cit.
12 Federal Communications Commission.
13 Nextgov, op. cit.
14 Positioning, Navigation and Timing.
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So, rather than being propelled forward as critical to our nation’s well-being, these 
issues have languished and America’s capabilities have atrophied.15

Enquanto a América nada tem feito no que toca à proteção do GPS, paí-
ses como a Rússia, a China e, até mesmo, o Irão adicionaram capacidades de 
PNT que podem tanto funcionar com o GPS como o podem substituir quando 
este não estiver disponível. Ou seja, isto fez com que estes países ganhassem 
vantagens táticas e estratégicas neste campo.

Alguns analistas afirmam mesmo que o GPS é alvo de maior prioridade 
para hackers isolados ou nações hostis do que propriamente para os chamados 
inimigos da América. Outros afirmam que é hora do GPS deixar de ser um 
alvo através de sistemas complementares, restaurando assim o lugar da Amé-
rica no mundo como líder do PNT.

Failing to do so will leave the cockpit doors open to nearly everyone, and the nation 
vulnerable to another devastating attack.16

Pegando nesta última afirmação, será que poderá estar em causa um 
ataque ao GPS com consequências devastadoras para o mundo tal como acon-
teceu há vinte anos atrás com o ataque às Torres Gémeas?

More industry experts are calling for backups to the Global Positioning System as the 
20th anniversary of  the 9/11 terror attacks recently passed. (…) both former U.S. 
Secretary of  Defense Leon Panetta, industry expert Dana Goward and others said a 
major disaster could be on the horizon if  GPS is not protected.17

Tal como já foi aqui falado, Goward18 reforçou a ideia, tendo afirmado 
recentemente que, o governo dos Estados Unidos não está a fazer o suficiente 
para proteger o sinal de GPS e os satélites, acreditando mesmo que a situação 
está pior agora do que em setembro de 2001. Além da diminuição de pessoal e 

15 Nextgov, op. cit.
16 Ibidem.
17  Could a GPS 9/11 Happen?, disponível em https://tinyurl.com/2p85yukn, consultado em 5 de 

dezembro de 2021.
18  Dana A. Goward é o Presidente de Resilient Navigation & Timing Foundation. De uma forma 

muito resumida, a sua vida esteve sempre ligada ao transporte marítimo tendo servido na 
Guarda Costeira dos EUA.
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material por parte da FCC, como já foi referido acima, em 2010 é desligado o 
sistema de navegação Loran19 em vez de ter sofrido a tão prometida atualização, 
perdendo-se, assim, o único sistema alternativo disponível publicamente.

Devido ao aparecimento de alternativas noutros países relativos aos 
sistemas PNT, os Estados Unidos têm tentado promover algumas iniciativas 
para fomentar redundância para o GPS. Entre elas incluem-se a promoção 
da World Radiocommunication Conference20 e, entre as várias alternativas propostas 
pelo U.S. DOT21, uma delas seria uma atualização do Loran-C para o eLoran que 
como aqui já foi referido, foi desligado em 2010.

(…) The 2018 act mandated DOT to establish a terrestrial backup for GPS timing 
and any other systems by December 2020.
“This [2018 mandate] was never funded, so no action. (…)22

Em 2021, o relatório “DOD Navigation Capabilities” refere uma série de 
projetos com alternativas ao GPS que, contudo, têm muita dificuldade em com-
petir com os programas de proteção ao GPS, principal prioridade da U.S. Space 
Force. Relativamente a esta prioridade, Goward confia que o pessoal da Space Force 
irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para proteger o GPS mas ressalva a 
quantidade de ataques possíveis, entre eles, cyberattacks, jamming, spoofing23, os quais 
podem ser difíceis de atribuir.

Para além dos ataques deliberados, Goward aponta outras ameaças: severe solar 
activity and space debris24. A comunidade científica a quem Goward recorreu concorda 
que uma intensa atividade solar pode interromper o sinal de GPS por três dias ou 
mais e aponta ainda para uma série de danos causados nos próprios satélites.

Overall, Goward said GPS signals are so intricately and inextricably woven into the 
fabric of  society it is impossible to predict the exact sequence of  consequences during 
a partial or complete outage.25

19 Long Range Navigation – sistema terrestre de radionavegação.
20  World Radiocommunication Conferences (WRC), disponível em https://tinyurl.com/yckruxks, 

consultado em 5 de dezembro de 2021.
21 U.S. Department of  Transportation.
22 Could a GPS 9/11 Happen?, op. cit.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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E caso o sinal de GPS sofra uma perda total, as suas consequências não 
serão agradáveis. O setor dos transportes sofrerá de forma imediata e, por 
sua vez, à medida que o tempo começar a dessincronizar, começarão a surgir 
falhas em coisas como transmissão digital, telecomunicações e outros sistemas 
críticos. Espera-se que nessa altura o mundo já tenha uma boa resposta alter-
nativa para esta perda.
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OP FORTIS
PORQUE ENVIOU O REINO UNIDO  

UM CARRIER STRIKE GROUP  
PARA O INDO-PACÍFICO?

Em março de 2021, o Governo do Reino Unido apresentou a revisão 
integrada de segurança, defesa, desenvolvimento e política externa, a qual 
define a visão do Reino Unido pós-Brexit em termos de parcerias internacio-
nais, ao mesmo tempo que reavalia as ameaças à segurança nacional.

Ao longo das mais de 100 páginas que compõem o documento, intitulado 
Global Britain in a Competitive Age 1, podemos encontrar as principais razões que 
conduziram à escolha da região do Indo-Pacífico como o destino do primeiro 

1  Disponível on-line em https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/975077/Global_Britain_in_a_Competitive_Age-_the_
Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf.
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empenhamento operacional do novo navio-almirante da Marinha Real britâ-
nica (RN2), o porta-aviões HMS Queen Elizabeth (QNLZ), e do respetivo Carrier 
Strike Group3 (CSG), composto por 10 navios, incluindo um submarino nuclear 
de ataque, e mais 32 aeronaves embarcadas4.

A citada revisão reconhece que, no médio prazo, as relações internacionais 
serão marcadas pelo regresso de uma acesa competição interestatal, em parti-
cular com a China, a qual é descrita como um concorrente sistémico e a maior 
ameaça estatal para a segurança económica do Reino Unido, reorienta a estra-
tégia diplomática e militar para a região do Indo-Pacífico, apresentada como o 
centro de gravidade geopolítico mundial e identifica os principais parceiros na 
região – Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia, e ainda Brunei, 

2 RN, Royal Navy.
3  Carrier Strike Group (CSG) é um grupo-tarefa operacional, compreendendo um porta-aviões e o 

respetivo grupo aéreo embarcado, um grupo de escoltas vocacionados para a defesa aérea e a 
luta anti-submarina, submarinos e navios de apoio logístico.

4  Integraram o CSG, para além do porta-aviões QNLZ, os contratorpedeiros HMS Defender e 
HMS Diamond (Type 45), as fragatas HMS Kent e HMS Richmond (Type 23), o submarino nuclear 
HMS Artful, os navios logísticos RFA Tidespring e RFA Fort Victoria, a fragata neerlandesa 
HNLMS Evertsen e o contratorpedeiro norte-americano USS The Sullivans. O grupo aéreo 
embarcado compreendia mais de 30 aeronaves, incluindo 18 caças F-35B Lightning – 8 da 
Royal Air Force e 10 do US Marine Corps – e 14 helicópteros – 3 EH-101 Merlin Mk2 Crowsnest 
(Airborne Surveillance and Control), 4 EH-101 Merlin Mk2 ASW, 3 EH-101 Merlin Mk4 (transporte 
logístico) e 4 AW159 Wildcat (ASUW/FP). Nos navios da força encontrava-se embarcada uma 
companhia de Royal Marines, assegurando tarefas de proteção de força, constituição de equipas 
de abordagem e resgate de tripulantes de aeronaves.  

Figura 1 - Composição do CS QNLZ (infografia da Royal Navy).
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Malásia e Singapura5. Sem surpresas, o documento reafirma os Estados Unidos 
da América como o principal parceiro do Reino Unido e o compromisso britâ-
nico com a segurança no espaço euro-atlântico, através do empenhamento na 
Aliança Atlântica – comprometendo 2,2% do PIB para orçamento da defesa – e 
de relações bilaterais fortes com os parceiros europeus na área da defesa.

Logo no início do documento, no prefácio assinado pelo Primeiro-
-Ministro Boris Johnson, é revelado que “In 2021 the aircraft carrier HMS Queen 
Elizabeth, one of  the two largest warships ever built for the Royal Navy, will lead a British 
and allied task group on the UK’s most ambitious global deployment for two decades, visiting 
the Mediterranean, the Middle East and the Indo-Pacific. She will demonstrate our interope-
rability with allies and partners – in particular the United States – and our ability to project 
cutting-edge military power in support of  NATO and international maritime security. Her 
deployment will also help the Government to deepen our diplomatic and prosperity links with 
allies and partners worldwide”. 

Salienta-se o papel que esta revisão atribui ao poder naval como ins-
trumento de influência internacional do Reino Unido, fazendo uso daqueles 
que são alguns dos seus atributos permanentes – mobilidade, acesso, alcance e 
versatilidade – para projetar um posicionamento global do País, que possibilite 
explorar oportunidades e contrariar ameaças emergentes.

Estava, assim, dado o mote para um empenhamento politicamente sim-
bólico que levou o CSG QNLZ a 44 países, participando em mais de 70 even-
tos ao longo de mais de 7 meses de missão, incluindo operações de combate 
contra o Daesh, exercícios aero-navais e ações de diplomacia naval e econó-
mica, numa demonstração de emprego do poder (militar) naval em apoio aos 
restantes instrumentos de poder nacional6 que concorrem para a afirmação do 
conceito de “Global Britain”. 

Ao nível político-estratégico, podemos identificar as seguintes razões para 
a escolha do Indo-Pacífico:

–  O regresso da competição entre grandes potências, cabendo à China o 
lugar de grande concorrente (ou adversário) dos EUA e das potências 
ocidentais no equilíbrio de poder internacional (não obstante o muito 
significativo poderio militar da Rússia). 

5 Destes países, apenas o Japão e a Coreia do Sul não são membros da Commonwealth.
6  Diplomático, informacional e económico, que, em conjunto com o poder militar, compõem o 

modelo DIME.
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–  A reorientação económica do Reino Unido para o Indo-Pacífico no 
pós-Brexit, privilegiando o acesso aos mercados asiáticos emergentes e 
o reforço das relações comerciais com as grandes potências económicas 
da região, em particular o Japão e a Coreia do Sul, como alternativa e 
complementaridade aos mercados europeu e norte-americano. Neste 
particular, assinale-se que, recentemente, o Reino Unido alcançou 
o estatuto de parceiro da Associação dos Países do Sudeste Asiático 
(ASEAN7) e tem em curso o processo de adesão à Parceria Trans-
-Pacífica (TPP8)

–  A necessidade de garantir a liberdade e segurança da navegação ao 
longo das principais linhas de comunicação do transporte marítimo, 
requsisito fundamental para a estabilidade mundial e sustentáculo da 
circulação de matérias-primas, bens e mercadorias que são a base das 
sociedades e economias de mercado aberto, isto é, do nosso modo de 
vida, como o conhecemos hoje.

–  A existência de laços históricos muito relevantes do Reino Unido com 
a região do Indo-Pacífico, em particular com a Índia, Malásia, Singa-
pura, Brunei, Austrália e Nova Zelândia.

Ao nível operacional, este empenhamento oferece, igualmente, algumas 
notas para reflexão.

–  A recuperação da capacidade de operar porta-aviões na RN, juntan-
do-se à Espanha, França e Itália no restrito número de países europeus 
que o fazem. Neste particular, assinala-se que o CSG QNLZ realizou 
operações combinadas com o porta-aviões francês Charles de Gaulle e o 
italiano Cavour. 

–  O embarque e operação de um esquadrão de aeronaves F-35B 
Lightning do US Marine Corps a bordo do QNLZ, bem como a realiza-
ção de operações combinadas no Mar das Filipinas com os porta -aviões 
dos EUA USS Ronald Reagan e USS Carl Vinson a que se juntou o porta-
-helicópteros japonês Ise. Estes são sinais do estreito relacionamento 
entre o Reino Unido e os EUA (e respetivos aliados na região) no contexto 
da competição norte-americana com a China, em particular nos dispu-
tados mares da China (Meridional e Oriental) e no estreito da Formosa.  

7 ASEAN, Association of  Southeast Asian Nations. 
8 TPP, Trans-Pacific Partnership.
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Complementarmente, constituem uma clara demonstração de capa-
cidades face às ambições da China em transformar-se numa potência 
naval com alcance global. 

–  A inclusão de um escolta norte-americano e outro neerlandês no CSG, 
a qual demonstra uma capacidade de interoperar com os EUA e, tam-
bém, com os aliados europeus da NATO. Esta é, assim, uma janela de 
oportunidade para reforçar a European Carrier Group Interoperability Initiative 
(ECGII), da qual Portugal é membro, a qual visa fomentar a geração de 
uma capacidade combinada naval de ataque, quando requerido para a 
condução de operações multinacionais, Europeias ou Aliadas, através do 
desenvolvimento de interoperabilidade multinacional num ambiente de 
CSG. Neste particular, refira-se que a Marinha Portuguesa participou 
recentemente em dois empenhamentos do CSG francês, demonstrando 
a capacidade de interoperar neste exigente contexto.

Como nota final, as Marinhas Europeias possuem uma significativa capa-
cidade de integrar CSG britânicos – ou de outros países europeus, para o efeito 
da presente reflexão. Num contexto em que a Marinha da China irá ultrapas-
sar a Marinha dos EUA nas próximas décadas, a possibilidade de formar um 
ou vários CSG NATO/Europeus manifestaria um compromisso claro com a 
defesa coletiva da Aliança Atlântica, ao mesmo tempo que daria um sinal de 
solidariedade europeia para com os EUA, possibilitando a multiplicação de 
recursos limitados para, de forma mais eficiente, projetar poder globalmente.

Figura 2 - HMS Queen Elizabeth, USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson e o  
porta-helicópteros japonês Ise, a navegar em companhia (fotografia da US Navy).
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Neste domínio, o principal desafio não reside na interoperabilidade, mas 
na vontade política e militar de ultrapassar as linhas de responsabilidade nacio-
nais, nomeadamente no que respeita ao Comando e Controlo dos meios atri-
buídos para a participação em operações reais.

A concluir, podemos afirmar que, apesar de todas as capacidades comba-
tentes do QNLZ e do respetivo CSG, um porta-aviões será sempre um instru-
mento de influência. O recentemente concluído empenhamento do CSG QNLZ 
é disso prova.

ANAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL  

564



A PANDEMIA: 
UMA OBRA EM EVOLUÇÃO OU  

A VINGANÇA DOS POBRES...

Estimados leitores, aí estamos outra vez! Apesar de sermos o país mais 
vacinado da Europa, apesar de se afirmar a proteção das vacinas, apesar de a 
terceira dose vir a caminho (sendo que muitos já a fizeram), o expectável apare-
cimento de uma variante agressiva, da qual pouco sabemos – nomeadamente 
se as vacinas concedem proteção – está a gerar o pânico. 

Para melhor perceber esta situação decidi dividir este texto em capítulos 
a que, à maneira das obras de teatro, chamei atos. 

ATO I – DA FALTA DE GENEROSIDADE

Ora, muitos, entre os quais eu próprio neste fórum, avisaram que íamos pagar 
a falta de generosidade, por várias ordens de razão cientificamente escorreitas:

1 -  Os vírus todos sofrem mutações. Na verdade, os vírus moldaram os 
seres vivos, concederam-lhes resistências e determinas capacidades. 

CDU 613.68+578CV19
Anais do Clube Militar Naval, Vol. CLI, julho-dezembro 2021, p. 565-568

Coordenador e Autor da Crónica
Luís Bronze de Carvalho

Comodoro MN
luis.bronze@gmail.com

565



Esta capacidade de mutar, concedeu aos próprios, aos vírus, a capaci-
dade de resistir de evoluir, muito, muito rapidamente;

2 -  No caso dos vírus para os quais não estamos geneticamente prontos 
para resistir, a facilidade destas mutações, relaciona-se diretamente 
com o número de infetados;

3 -  A única forma eficaz de reduzir a circulação viral tem a ver com 
a mítica “imunidade de grupo”. Esta pode ser adquirida através da 
vacina, com poucas fatalidades, ou sem ela, com um número poten-
cialmente elevado de fatalidades;

4 -  Só o “Mundo Rico”, ou remediado, como é o nosso caso, se vacinou. 
A generosidade, neste nosso mundo, não chega para todos. Sinal disto, 
foi o facto de não se terem libertado as patentes, baixado o custo das 
vacinas e facilitado o seu emprego, no mundo dos países deserdados; 

5 -  Finalmente, teremos e continuaremos a ter novas variantes – pois não 
estamos fechados, nem para negócio, com os países desfavorecidos. 
Desses países, os outros, os tais ricos, estão muito interessados em reti-
rar o fundamental: o lucro.

ATO II – DA DANÇA DA VACINAÇÃO

1 -  A vacinação está cada mais imersa em confusão. Em primeiro lugar, 
ia defender acima de qualquer dúvida da infeção os felizes vacinados. 
Depois, afinal, não será bem assim, e será melhor fazer uma dose de 
reforço. Finalmente, não sabemos se cobre todas as variantes?
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2 -  A última interrogação tem fornecido forte peso aos negacionistas: 
afirmando-se pela insegurança da mensagem oficial dos governos e 
das cambalhotas por estes transmitida: o que hoje é verdade, amanhã 
pode ser mentira. 

3 -  Neste bailinho das vacinas, muitos estão perdidos. O que acredito é 
que continuaremos a fazer vacinas por muito mais tempo A verdade 
é que não teremos outras alternativas. 

ATO III – DA OMICRON, A ESTIRPE MAIS RECENTE

1 -  Nesta peça de teatro, esta era a peça que faltava. Pouco se sabe desta 
variante, uns, os europeus e ocidentais, afirmam a sua mais intensa 
contagiosidade e putativa gravidade da doença. Para os africanos, 
onde nasceu, não parece assim tão mau. Talvez se perceba a diferença 
aceitando que a vida humana vale menos em África, onde a morte 
infeciosa é natural e, raramente, investigada. 

2 -  Provavelmente, o melhor é não entrar em pânico. Enfim, pode ser que 
não seja tão mau. O futuro o dirá. Sabemos que não podemos contar 
com os médicos e com os enfermeiros, esses como nos explicaram 
recentemente e apesar de todas as evidências, têm uma tendência a 
hipervalorizar estes surtos. 

3 -  Em relação a esta nova variante, as próximas semanas serão funda-
mentais. Sim, prognósticos, neste caso, só depois do jogo.

EPÍLOGO

Não está fácil por um ponto final neste drama. Digamos que o autor, 
sim o GRANDE AUTOR, ainda não deixou perceber como se vão encerrar 
as cortinas do espetáculo, nem quais serão as consequências finais, políticas, 
económicas e sociais de tamanha teia de tamanha perturbação.
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O Capitão-de-mar-e-guerra José Fernandes 
Martins e Silva nasceu no Lobito (Angola) em 
24/10/1932. Completou o curso secundário no 
Colégio Militar e o curso de marinha da Escola 
Naval (1952-55) integrado no Curso “Gonçal-
ves Zarco”, seguindo a sua carreira de oficial da 
Armada, durante 42 anos, até passar à situação de 
reforma em 1997.

Do seu diversificado percurso profissional na 
Marinha destacam-se: os embarques de início de carreira, durante dois anos, 
como chefe de serviços em draga-minas; a frequência do curso de Instrutor 
Militar de Educação Física no antigo INEF; a passagem pela Escola de Moni-
tores de Educação Física da Marinha Francesa, em Toulon, com vista a orga-
nizar a criação de uma escola similar na nossa Marinha, o que veio a acontecer 
pouco tempo depois sob a sua orientação; embarcou seguidamente no antigo 
navio-escola “Sagres” como oficial de guarnição e, já no posto de primeiro-te-
nente, foi colocado na Escola Naval como instrutor de educação física, designa-
damente do meu curso, tendo-nos até acompanhado como instrutor, durante a 
nossa viagem de instrução na “Sagres”; e foi aí que mais se cimentou a especial 
ligação do curso a este distinto oficial. Após a promoção a capitão-tenente, foi 
em 1965 nomeado Comandante da primeira lancha de desembarque grande 
– a LDG “Alfange” partindo logo para o teatro de operações da Guiné, onde 
cumpriu comissão durante dois anos, a que se seguiu a frequência do Curso 
Geral Naval de Guerra e a posterior nomeação para Diretor do Centro de 
Educação Física da Armada, por cerca de um ano. 
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Entre 1969 e 1973 desempenhou o cargo de oficial imediato do N.E. 
“Sagres”, altura em que tive o grato gosto de ainda melhor conhecer as suas exce-
lentes qualidades pessoais e profissionais durante uma viagem de instrução ao 
Brasil, em que embarquei como comandante de companhia e instrutor de nave-
gação dos cadetes. Finda esta comissão foi nomeado para um cargo no Coman-
do-Chefe de Angola e, após o 25 de Abril de 1974, colocado no Gabinete do 
Alto-Comissário daquela província. Regressado a Lisboa em 1975, foi colocado 
na 1.ª Divisão do Estado-Maior da Armada até ser nomeado para Comandante 
do N.E. “Sagres”, cargo que exerceu entre 1976 e 1980 e nele efetuando a pri-
meira viagem de circum-navegação do navio, com a duração de 11 meses; este 
honroso comando constituiu certamente para si o ponto mais alto da sua carreira 
naval. Já como capitão-de-mar-e-guerra, e ainda no ativo, foi 2.º Comandante da 
Base Naval de Lisboa e Diretor de Pessoal do Arsenal do Alfeite.

Tendo passado à reserva em 1984, manteve-se na efetividade do serviço 
ainda por mais seis anos, primeiro como Subdiretor e depois como Diretor do 
Museu de Marinha.

Era membro da Academia de Marinha, onde atingiu o grau de membro 
emérito em 2009 em reconhecimento dos seus contributos muito positivos para 
os objetivos da Academia no campo da cultura marítima.

Ressaltam da sua longa carreira naval o seu acentuado espírito mari-
nheiro, os sólidos conhecimentos práticos de navegação e a faceta de notá-
vel especialista em marinharia, nomeadamente como autor de referência em 
obras da especialidade como o livro “Arte de Marinheiro” (1986) e a revisão 
e atualização da 2.ª edição da Clássica Editora do “Dicionário Ilustrado de 
Marinha” da autoria do Comandante Marques Esparteiro.

Na comissão de campanha na Guiné, como Comandante da LDG 
“Alfange”, revelou-se um manobreiro de grande perícia e determinação, gran-
jeando o respeito e o reconhecimento das unidades do Exército e populações 
abastecidas pelo navio, muitas vezes em condições bem duras e arriscadas, pró-
prias daquele difícil teatro de operações, mérito que lhe foi reconhecido pelo 
louvor e condecoração com a Medalha Militar de Serviços Distintos de prata, 
com palma.

Os seus notáveis desempenhos no comando da “Sagres”, com destaque 
para as importantes ações de representação da Marinha e do País, especial-
mente ao longo da viagem de circum-navegação, mereceram-lhe a atribuição 
de mais uma Medalha de Serviços Distintos de prata. Sobre esta viagem reco-
mendo a leitura do interessante artigo do V/Alm. Reis Rodrigues, meu cama-
rada de curso da Escola Naval e, na altura, oficial imediato do navio.
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Também o importante e muito meritório desempenho do cargo de Dire-
tor do Museu de Marinha, com que culminou a sua carreira naval, granjeou-
-lhe grande prestígio pela ação muito dinâmica, esclarecida e dedicada que 
desenvolveu em prol da cultura náutica e da História da Marinha, o que lhe 
foi superiormente reconhecido com a concessão de uma Medalha de Serviços 
Distintos de ouro.

Falecido em 30/04/2021, a Marinha e o País perdem um digno e ilustre 
oficial da Armada, que altamente os honrou ao cumprir com exemplar compe-
tência, dedicação e brio as missões impostas pela profissão militar que abraçou.

À sua Mulher, Filhos e Netos, bem como aos seus muitos amigos, em 
especial os camaradas do curso “Gonçalves Zarco”, manifesto o meu sentido 
pesar pela partida de um ilustre Camarada por quem tinha enorme respeito, 
consideração e estima.   

José Manuel Castanho Paes
Alm. (Ref.)
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O nosso camarada José Joaquim Casado 
Parreira deixou-nos inesperadamente aos 78 anos 
de idade sem que os seus amigos mais próximos 
soubessem da doença que o afectava, pois sendo 
uma presença regular nas nossas tertúlias mensais, 
sempre mostrava boa disposição, bem como o seu 
característico sorriso e a sua faceta conversadora e 
bem humorada. 

Ingressara na Escola Naval como cadete da 
classe de Marinha do Curso “Oliveira e Carmo” e serviu a Armada durante 
cerca de 37 anos, até que em Fevereiro de 1999 passou à Reserva no posto de 
capitão-de-mar-e-guerra, a que tinha sido promovido em Setembro de 1993. 

Iniciou a sua carreira naval como oficial imediato da lancha de fiscali-
zação Dourada, em serviço na Zona Marítima do Norte, a que se seguiu uma 
comissão como chefe do serviço de Navegação da fragata Diogo Cão. Especia-
lizou-se em Armas Submarinas, embarcou depois no navio-patrulha Boavista e 
no draga-minas Lages, seguindo-se o embarque como oficial imediato do navio-
-patrulha Cacine, a primeira unidade da sua classe, tendo nela realizado uma 
comissão em Angola a partir de Agosto de 1969. 

Entre 1971 e 1977, depois de ter frequentado o curso Ranging and Deperm-
ming nos Estados Unidos, chefiou a Estação de Medições Magnéticas da Mari-
nha, instalada na península de Tróia. No ano de 1977 foi escolhido para servir 
no Comando-chefe das Forças Armadas nos Açores em Ponta Delgada e em 
1979 candidatou-se e foi escolhido para servir na ilha de Santa Maria como 
Capitão do Porto de Vila do Porto e Comandante da Defesa Marítima daquela 
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ilha. Embarcou depois no navio-patrulha Boavista, como oficial imediato da 
corveta Oliveira e Carmo e como comandante da corveta General Pereira d’Eça.

Na totalidade, entre comissões em terra e situações de embarque, o 
Comandante Casado Parreira passou cerca de oito anos da sua carreira naval 
nos Açores. Regressado ao Continente, prestou serviço na 1.ª Divisão do Esta-
do-Maior da Armada durante quatro anos, após o que foi nomeado para as 
funções de Capitão do Porto e Comandante da Defesa Marítima de Sines que 
exerceu durante três anos, a que se seguiram cinco anos em serviço no Estado-
-Maior General das Forças Armadas como chefe do Gabinete de Ligação com 
os Adidos Militares acreditados em Lisboa.

O Comandante Casado Parreira nasceu na Ericeira, a terra dos seus Pais 
e Avós, aí tendo frequentado a escola primária, a que se seguiram os estudos 
secundários em Mafra e em Lisboa e o ingresso na Escola Naval. 

Foi também na sua terra natal, a Ericeira, que viveu ao longo da sua vida. 
Era um homem simples, generoso, sereno, amigo do seu amigo e disponí-

vel para eles, que falava sempre com orgulho da sua Ericeira. 
A morte conjuga-se mal com a vivacidade que sempre caracterizou este 

nosso camarada que sempre recordaremos.
Através dos Anais do Clube Militar Naval, os seus camaradas do curso 

“Oliveira e Carmo” evocam com saudade o Comandante Casado Parreira, 
como um amigo e camarada de tantos anos, manifestando a sua solidarie-
dade à sua Família, em especial à Maria da Conceição, sua companheira de 
vida, bem como ao seu filho Ricardo.

O Curso Oliveira e Carmo
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ARTE SACRA

ABREU, Capitão-de-mar-e-guerra 
José António de Oliveira Rocha e – 
Capela de S. Roque do Arsenal da 
Marinha, 15-30

BATALHA DE LEPANTO

MAIA, Dr. José Manuel dos Santos 
– Celebração dos 450 anos da 
última batalha contra o domínio 
islâmico no Mediterrâneo (Lepanto, 
7 de outubro de 1571), 377-386

CARTOGRAFIA

COSTA, Capitão-tenente Adelino 
Rodrigues da – A Cartografia e 
alguns cartógrafos dos mares dos 
Açores (Séc. XVI a XIX), 31-80

CONSTRUÇÃO NAVAL

CORREIA, Luís Miguel – Paquete 
Príncipe Perfeito de 1961: O maior 
navio do Contra-almirante ECN 
Rogério d’Oliveira, 349-364

GUIMARÃES, Capitão -de -mar-
-e -guerra Henrique Eugénio 
Bartholomeu – Apontamento:  
Um problema técnico resolvido pela 
Armada no século XX, 137-142

CRÓNICA CULTURAL

BASTIÃO, Primeiro -tenente  
Ana Mafalda, 253-263

CANAS, Capitão -de -mar -e -guerra 
António Costa, 253-263

CANAS, Capitão-de-mar-e-guerra 
António Costa, 527-534

MAIA, José Manuel dos Santos, 
527-534

CRÓNICA DA DIREÇÃO

SILVA, Augusto Santos, 185-188 
SILVA, Augusto Santos, 455-458

CRÓNICA DE 
ARQUITETURA NAVAL

ANTUNES, Primeiro-tenente  
EN -MEC Nobre, 189-192

GODINHO, Primeiro-tenente  
EN -MEC (ACN) Dias, 459-476

MATEUS, Capitão-de-mar-e-guerra 
ECN António F. Rodrigues, 189-192

MATEUS, Capitão-de-mar-e-guerra 
ECN António F. Rodrigues, 459-476

SANTOS, Primeiro-tenente EN-
-MEC (ACN) Duarte dos, 459-476
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CRÓNICA DE  
AUTORIDADE MARÍTIMA

ALVES, Inês Sofia Oliveira, 193-238

ALVES, Inês Sofia Oliveira, 477-520

DIOGO, Luís da Costa, 193-238

DIOGO, Luís da Costa, 477-520

SILVA, Capitão-de-fragata  
Artur Manuel Simas, 193-238

SILVA, Capitão-de-fragata  
Artur Manuel Simas, 477-520

CRÓNICA DE  
CIÊNCIAS DO MAR

DIAS, Capitão-tenente Geraldes, 
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JÚRI PARA O PRÉMIO “ALMIRANTE AUGUSTO OSÓRIO”

Presidente: António Inácio Gonçalves Covita (Presidente da MAG);
Vogais: Fernando Jorge Pires (Representante da CRA);
 Paulo Jorge Gonçalves Simões (Representante da CRA);
 Augusto José Santos Silva (Representante da DIR);
 Eduardo Manuel Vicente de Araújo Lomba (Representante da DIR).

JÚRI PARA O PRÉMIO “ALMIRANTE BARROSO”
Presidente: Herlander Valente Zambujo (Presidente da CRA);
Vogais: Luís Jorge Rodrigues Semedo de Matos (Representante da CRA);
 José Miguel da Costa Campos (Representante da CRA);
 Augusto José Santos Silva (Representante da DIR);
 Eduardo Manuel Vicente de Araújo Lomba (Representante da DIR).

JÚRI PARA O PRÉMIO “COMANDANTE JOAQUIM COSTA”
Presidente: António Inácio Gonçalves Covita (Presidente da MAG);
Vogais: João Paulo Ramalho Marreiros (Representante da CRA);
 Bruno Alexandre Gonçalves Neves (Representante da CRA);
 Eduardo Manuel Vicente de Araújo Lomba (Representante da DIR);
 Pedro Filipe Figueira Saial (Representante da DIR).

PRÉMIO “MARINHEIRO ARTILHEIRO ANTÓNIO FERREIRA”
Por inexistência de qualquer candidatura, não foi constituído o júri.
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REVISTAS

- Combatente
- IDN
- Jornal do Exército
- Mais Alto
-  Revista Signal - AFCEA 

Internacional
- Revista da Armada
- Revista de Artilharia
- Revista de Marinha
- Revista Marítima Brasileira
- Revista Militar
-  Zacatraz – Ass. Antigos Alunos  

do Colégio Militar

BOLETINS

- Ass. da Força Aérea Portuguesa
- Ass. Oficiais das Forças Armadas
- Ass. Pupilos do Exército
- O Amigo dos Leprosos
- O Referencial

JORNAIS

- Centurião
- ELO – ADFA
- Farol de Esposende
- O Sargento
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