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Esmeralda? Portugal quer 
“a breve prazo” enviar peritos a Omã

As conclusões acerca do caso Esme-

ralda estão longe de ser defi nitivas, 

mas as certezas avançadas pelo re-

latório preliminar deixam inquietos 

arqueólogos e historiadores portu-

gueses. Não se mergulha com a cer-

teza de vir a encontrar determinada 

embarcação, defendem, mergulha-se 

para saber de que embarcação se tra-

ta. E quando o naufrágio pode ser de 

um ou mais navios portugueses do 

início do século XVI, época de ouro 

dos Descobrimentos, é desejável que 

os cuidados sejam redobrados — por-

que as expectativas, dentro e fora da 

comunidade científi ca, certamente 

o serão.

A curiosidade em relação ao nau-

frágio ou naufrágios identifi cados na 

ilha de Al Hallaniyah, no arquipélago 

omanense a que os navegadores se 

referiam como as ilhas de Curia Mu-

ria, é, por isso, grande. Assim como 

o debate que esta descoberta, anun-

ciada a 14 de Março, embora tenha já 

quase 20 anos, instalou. De um lado, 

a equipa que registou o achado, lide-

rada por David L. Mearns, cientista 

marinho à frente da empresa privada 

de salvados Blue Water Recoveries 

(BWR), que neste caso trabalhou em 

parceria com o Ministério do Patri-

mónio e da Cultura de Omã. Do ou-

tro, historiadores e arqueólogos que 

têm dedicado as suas carreiras à Ex-

pansão. Em causa, o relatório pre-

liminar que Mearns e dois dos seus 

colaboradores — Bruno Frohlich, 

antropólogo da Smithsonian Insti-

tution, e David Parham, arqueólogo 

da Universidade de Bournemouth 

— deram a conhecer no International 

Journal of Nautical Archaeology, a 15 

de Março.

Nesse artigo, argumentam que 

no sítio identifi cado em 1998 terão 

naufragado em 1503 dois navios 

da pequena frota que a coroa por-

tuguesa deixou a patrulhar a costa 

do Malabar, onde fi cava a fortaleza 

de Cochim, uma das suas principais 

bases na região: as naus Esmeralda 

e São Pedro, comandadas pelos tios 

maternos de Vasco da Gama, Vicente 

e Brás Sodré. E que os 2800 artefac-

tos resgatados do fundo do mar, on-

de não se encontraram vestígios do 

casco das embarcações, pertencem 

provavelmente à primeira.

É na identifi cação da embarca-

ção que começam as divergências. 

Para os investigadores ouvidos pelo 

PÚBLICO, embora a teoria seja plau-

sível, não se conseguirá vir a saber 

com absoluta certeza a qual dos na-

vios pertencem os objectos. E há até 

quem ponha em causa que se trate 

de uma nau, navio mais indicado 

para o transporte de mercadorias 

do que para confrontos navais, que 

ocorriam com frequência já que os 

Sodrés agiam como piratas, saquean-

do embarcações muçulmanas.

“É preciso muito rigor na leitura 

das fontes, e muito rigor na interpre-

tação do que se encontra”, diz José 

Virgílio Pissarra, historiador naval e 

investigador da Faculdade de Letras 

de Lisboa especializado nesta arma-

da de D. Manuel I. Sublinhando que 

é demasiado cedo para avaliar o im-

pacto das descobertas, defende para 

já que não se deve dizer que estes 

navios pertencem à Carreira das 

Índias, porque o espólio divulgado 

aponta para que sejam embarcações 

de guerra e não comerciais.

Missão em Omã
Desde 2000 que os técnicos do en-

tão Centro Nacional de Arqueologia 

Náutica e Subaquática (CNANS), hoje 

integrado na Direcção-Geral do Pa-

trimónio Cultural (DGPC), sabiam 

da descoberta de um naufrágio, 

possivelmente português, em Al 

Hallaniyah. Reuniram-se então pela 

primeira vez com o director do pro-

jecto, David. L. Mearns, que veio a 

Lisboa pedir fi nanciamento, lembra 

ao PÚBLICO a directora-geral do Pa-

trimónio, Paula Araújo da Silva.

A DGPC, que em todo este período 

“nunca estabeleceu qualquer contac-

to formal com o Estado omanense, 

quer por mote próprio quer através 

de entidades diplomáticas”, voltaria 

a receber Mearns em Agosto de 2014, 

quando este apresentou os resulta-

dos das escavações de 2013, 2014 e 

2015. Na altura, foi-lhe sugerido que 

integrasse técnicos do CNANS em 

Há 15 anos que o Estado sabia de 
um naufrágio do século XVI, muito 
provavelmente português, neste 
sultanato do Índico. Mas só agora 
se começam a fazer contactos ofi ciais

Património
Lucinda Canelas

futuras campanhas, o que acabaria 

por não acontecer, aparentemente 

porque o norte-americano — que tem 

trabalhado sobretudo na identifi ca-

ção de naufrágios da Segunda Guerra 

Mundial — não deu seguimento aos 

contactos.

Agora, os ministérios dos Negócios 

Estrangeiros (MNE) e da Cultura es-

tão fi nalmente a articular-se. Eunice 

Sampayo, do gabinete de comunica-

ção do MNE, garante que “foi acor-

dada com as autoridades omanitas 

a deslocação a breve prazo de uma 

equipa de peritos a Omã para cola-

borar na investigação arqueológica e 

avaliar localmente o espólio encon-

trado”. A cooperação cultural entre 

os dois Estados, lembra, está garan-

tida por um acordo de 1982 actual-

mente em actualização. 

“Na sequência desta missão técni-

ca será discutida a colaboração entre 

as partes com o objectivo de avaliar 

importante enviar ao terreno espe-

cialistas que não estejam na folha de 

pagamentos da BWR e com experi-

ência em navios portugueses desta 

época. Tanto Luís Filipe Vieira de 

Castro, da Universidade do Texas, 

como Alexandre Monteiro, da Uni-

versidade Nova de Lisboa, alertam 

para o facto de Mearns se comportar 

como um “caçador de tesouros” sem 

competência técnica para liderar um 

projecto desta natureza. Em ocasi-

ões anteriores, assegura Monteiro, 

os objectos que resgatou acabaram 

vendidos em leilão, algo que a Con-

venção da UNESCO para a Protecção 

do Património Cultural Subaquático 

(2001) condena.

Ao PÚBLICO, o director da empre-

sa de salvados rejeitou estas acusa-

ções e, depois de lembrar que coor-

dena projectos deste tipo há mais de 

30 anos, garantiu que todo o espólio 

resgatado em Al Hallaniyah “está ao 

“Os portugueses 
devem saber que 
o seu património 
está preservado e 
não está à venda”, 
diz David Mearns, 
líder da equipa 
que registou 
o achado

e proteger este achado”, continua 

o MNE, lembrando que o país tem 

participado “com sucesso” na salva-

guarda do património naufragado 

em águas estrangeiras, como no ca-

so da nau encontrada em 2008 em 

Oranjemund, na Namíbia.

Para os arqueólogos contactados 

pelo PÚBLICO, é particularmente 



  Tiragem: 32778

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 31

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 30,82 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 63915435 08-04-2016

cuidado do Ministério do Patrimó-

nio e da Cultura [MPC] em Mascate 

e [que] nada será vendido”. 

Monteiro e Vieira de Castro subli-

nham a importância da descoberta, 

caso venha a confi rmar-se que se tra-

ta de um ou mais navios portugue-

ses do século XVI, e defendem que 

é uma oportunidade de ouro para 

relançar o debate à volta da arqueo-

logia náutica e subaquática em Portu-

gal, adormecida e refém de querelas 

internas. A falta de meios, fi nancei-

ros e humanos, não tem ajudado. O 

CNANS continua com uma imensa 

lista de competências, mas perdeu 

pessoal com as reformas dos últimos 

anos, admite a directora-geral, que 

está “a avaliar a possibilidade de re-

forçar a equipa”.

Sem especifi car quantos funcio-

nários se dedicam ao acompanha-

mento e salvaguarda do património 

subaquático português, Paula Silva 

Os trabalhos 
no terreno 
foram 
confiados a 
uma empresa 
privada, a 
Blue Water 
Recoveries

CORTESIA BLUE WATER RECOVERIES

aponta um número impressionante 

de naufrágios registados: “Sete mil 

no espaço marítimo nacional e 1500 

espalhados por 57 países.” Milhares 

de ocorrências que, segundo o presi-

dente da Associação dos Arqueólogos 

Portugueses, José Morais Arnaud, e a 

secretária-geral da secção portugue-

sa do Conselho Internacional de Mo-

numentos e Sítios, Maria João Torres 

Silva, estão confi adas a apenas três 

funcionários (ver artigo de opinião 

na pág. 49).

“Golpe mediático”
Se se confi rmar que estes naufrá-

gios são portugueses, a exposição 

em território nacional dos objec-

tos resgatados dependerá da boa 

vontade do Governo de Omã, que 

não é signatário da convenção de 

2001. O PÚBLICO tentou saber jun-

to do Ministério da Cultura de Omã 

quais os planos para este espólio, 

mas não conseguiu obter resposta.

O director da BWR reconhece que 

tem ainda muito trabalho pela frente 

até poder apresentar conclusões. A 

próxima fase passa por um projecto 

de conservação e avaliação dos ma-

teriais que se deverá prolongar, “pe-

los próximos dois anos, talvez mais”, 

adiantou num longo email em que 

se tornam evidentes as divergências 

com Alexandre Monteiro, investiga-

dor do Instituto de Arqueologia e Pa-

leociências da Universidade Nova de 

Lisboa que trabalha há vários anos 

com o sultanato e que é, aliás, o autor 

da Carta Arqueológica Subaquática 

Potencial de Omã. 

Tal como os académicos Francisco 

Contente Domingues e Luís Adão da 

Fonseca, especialistas em História 

dos Descobrimentos, este arqueólo-

go subaquático diz que não se pode 

avançar uma teoria antes de estudar 

melhor o espólio.

Mesmo sendo plausível que a equi-

pa de Mearns esteja no local onde 

os tios de Vasco da Gama perderam 

os navios, os três defendem que tal-

vez nunca se chegue a saber a qual 

embarcação pertencem os objectos 

resgatados (cerâmicas, balas, moe-

das, um sino com a inscrição 498 e 

um disco com a esfera armilar que 

podemos associar a D. Manuel I). No 

entanto, ressalvam, qualquer que se-

ja o naufrágio português do século 

XVI ali identifi cado, será historica-

mente importante.

“Sempre que duas embarcações 

da mesma tipologia, nacionalidade e 

cronologia naufragam no mesmo lo-

cal (…), só em casos muito excepcio-

nais se poderá dizer que artefactos 

provirão de uma e quais provirão de 

outra”, explica Monteiro, lembrando 

que um outro navio, o de Jorge Gon-

çalves, se perdeu ali em 1520. Para o 

arqueólogo, o caso Esmeralda não 

passa para já de “um golpe mediá-

tico que, fruto da inteligência e ex-

periência em relações públicas do 

seu director e de fundos omanenses, 

obteve pleno sucesso”.

O director da BWR refuta as críti-

cas: “Apesar dos esforços do Sr. Mon-

teiro para sugerir que o projecto tem 

as piores intenções, os portugueses e 

as suas autoridades devem saber que 

o seu património cultural está a ser 

preservado para as gerações futuras 

e não está a venda.”

Monteiro não duvida que o Esta-

do de Omã pretende tratar o espólio 

o melhor possível, mas preocupa-o 

que esta expedição constitua um 

“balão de ensaio” para algo verda-

deiramente perigoso: projectos hí-

bridos, associando instituições de 

peso como a Smithsonian e a Natio-

nal Geographic, em que a ciência é 

feita por especialistas “pagos à peça” 

e com “os resultados, conclusões e 

restante gestão a serem feitos pela 

entidade comercial”. O futuro dirá 

se estes receios se justifi cam. 


