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A Comissão de Estudos Côrte-Real, nome que mais gostaria ela 
tivesse, iniciou os seus trabalhos, se não estou em erro, ao redor do 
ano de 1930 devido aos esforços persistentes do Dr. Gilberto 
Marques, antigo Cônsul de Portugal nos Estados Unidos da América 
do Norte que, de pronto, foi secundado pelo Almirante Carlos Viegas 
Gago Coutinho, que dela veio a ser o primeiro presidente, a bem 
dizer, até ao seu falecimento. 
 
Acontece que tive a honra de secretariar esta Comissão largos anos, 
cargo que, com a maior satisfação, transmiti a meu Primo e Amigo o 
Dr. Fernando Ruy Côrte-Real Amaral de quem, tenho a antecipada 
certeza que muito há a esperar devido à sua superior inteligência, 
carácter e entusiasmo pela investigação histórica. 
 
Muito se fez neste quase meio século, bastante se publicou, 
estudiosas sessões solenes se realizaram na tão famosa “Sala 
Portugal”, e chegou a estar uma réplica da célebre “Pedra de 
Dighton” e nela também se inaugurou o galhardete Côrte-Real a 
ombrear com os de Gil Eanes, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabra e 
de outros navegadores de nomeada. 
 
Também aqui desfraldamos o retrato de Gago Coutinho, hoje em dia 
na Sala que, nesta casa, ostenta o seu nome glorioso e onde se 
guardam a bom recato, as suas imensas condecorações e outros 
objectos preciosos que lhe foram oferecidos como homenagem ao seu 
patriótico feito  
 
De via aérea, ligar aos países irmãos: Portugal/Brasil, na companhia 
de seu grande amigo e camarada Sacadura Cabral. 
 
Mas, seja como for, o antigo grande líder desta Comissão foi, sem 
dúvida alguma, Gilberto Marques, que ainda vive na cidade do Porto, 
mas já de avançada idade, a quem presto a minha mais rendida 
homenagem. Ele ofereceu à Sociedade de Geografia de Lisboa um 
cofre com terra que veio, trazida por ele próprio, do local da Pedra de 
Dighton. 
 
Quero, entretanto, recordar ainda outros nomes prestigiosos que, 
durante largos anos, deram também as suas mais decididas 
colaborações e são eles: o Dr. Joaquim Moniz de Sá Côrte-Real e 
Amaral a quem se deve, entre tantas outras actividades, a defesa 
intransigente da correcta maneira de grafar o apelido 
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ou seja com acento circunflexo e traço de união, parecer que se 
encontra inserto no Diário do Governo, por haver sido estudado na 
então Câmara Corporativa. A ele também se fica devendo, a bem 
dizer, a recuperação do Solar Côrte-Real, de Angra do Heroísmo, pois 
aquando Governador Civil do distrito muito se esforçou nesse sentido, 
visto até aí ser uma construção história abandonada. 
 
Mas, dizia eu, que elementos de alto prestígio enriqueceram com 
seus nomes esta Comissão como, por exemplo o seu antigo Vice-
Presidente o Almirante João Freitas Ribeiro, de uma constante 
assiduidade e cujos trabalhos por si elaborados os fazia sempre, em 
pequenos cadernos, com uma letra primorosamente caligráfica, pena 
foi que, ao tempo, teve, enquanto pôde, colaboração no incompleto 
Dicionário das Navegações e Descobrimentos, edição do historiógrafo 
Visconde de Lagoa. 
 
Afonso de Dornelas a quem se deve, em grande parte, a iniciativa de 
continuar, depois de uma interrupção que vinha del Rei Dom João V 
os trabalhos da Academia Portuguesa da História. 
 
Outra personalidade que se ocupou, com muito interesse, dos 
estudos de descobrimento de “Terras a Noroeste vistas pelos Côrte-
Real” foi o Coronel de Engenharia Carlos Roma Machado, o cientista 
impulsionador do Grande Planisfério dos Descobrimentos 
Portugueses, que se exibe na Sala Algarve, depois de haver sido 
exposto em algumas Exposições nacionais e internacionais. A ele, de 
igual modo, se devem publicações de estudos históricos 
interpretativos dos Descobrimentos e Navegações. 
 
O Dr. João de Freitas, que desempenhou o cargo de Director do 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de quem também há obra 
publicada sobre Descobrimentos, sempre nos ajudou e teimava 
constantemente que se deveria dizer: Infante Dom Henrique e m vez 
de Infante de Sagres. 
 
O escritor e Comandante Jaime do Inso, o moderno Cronista do 
Oriente, deu-nos sempre, enquanto lhe foi possível, esclarecida e 
admirável colaboração. 
 
Não olvidarei, nesta sequência, mais dois nomes prestigiosos da 
Armada, os Comandantes Fontoura da Costa e Quirino da Fonseca, 
ambos com a autoridade do seu saber, nesta matéria, converteram-
se em constantes conselheiros desta Comissão de Estudos Eruditos 
de Descobrimentos Geográficos. 
 



Recordo, também com muita saudade outras personalidades que, 
com acentuado entusiasmo intelectual, prestaram decididamente as 
suas ajudas valiosas, como sejam os Dr. Almeida Eusébio, Tenente-
Coronel Dr. Estanislau de Almeida, Teles Machado, durante anos 
director desta Sociedade, Coronel Professor José Ribeiro da Costa 
Júnior, Engenheiro João Perestrelo, Jorge de Moser, Tenente-Coronel 
Professor Gaspar do Couto Ribeiro Vilas, autor da História Colonial, 
Conde de Lagos, autor do Portugal nos Mares e nas Ciências, 
Armando Cortesão, Viriato Gouveia Silva Tavares, poeta que escreveu 
o Hino Côrte-Real e Frederico de Freitas, que o musicou. 
 
E, nesta linha que mostra bem a importância que então as pessoas 
de nomeada deram como vogais ou colaboradores independentes, 
vale a pena ainda incluir, entre outros que possivelmente me 
escapam os nomes prestigiosos do General Ernesto Vieira da Rocha, 
Conde Penha Garcia, Dr. Caetano Beirão da Veiga, Dr. Ludovico de 
Menezes, Coronel Alberto Cardoso dos Santos, Coronel Henrique 
Linhares de Lima, Dr. Augusto de Castro (embora sendo também 
Sampaio Côrte-Real), Prof. Fidelino de Figueiredo, Major Luís Alberto 
de Oliveira, Poeta e Prof. Álvaro de Lacerda, etc., etc.. 
 
Organizações como a Casa do Algarve e a Casa dos Açores também 
quiseram, por várias vezes, avolumar este patriótico movimento que 
nos anima. 
 
Voltando a Gago Coutinho e falando de “A Náutica dos 
Descobrimentos”, diz (no vol II, p.72): … Transparecendo a 
comparticipação alias mais acentuada em Sophus Larsen, que se 
refere à Groenlândia para afirmar”… “Esta terra tem as Quinas… que 
mostram tratar-se de uma descoberta portuguesa”… 
 
No livro “Os Côrte-Reaes e o Novo Mundo”, Eduardo Brasão assegura 
que, no ano de 1472, se realizou a viagem de João Vaz Côrte-Real 
com carácter luso-dinamarquês e colaboração portanto entre os dois 
países navegadores, nos tempos de Cristiano I (1448-1481) e do rei 
D. Afonso V (1438-1481). “Sem esses laços estreitos e renovados de 
família – os monarcas eram parentes – e dos contactos que eles 
provocaram, por vezes através de emissários de ambos os lados, 
seria difícil entender que as notícias das nossas navegações e 
descobertas tivessem tão cedo chegado a Lisboa a Copenhaga, numa 
época em que as duas cidades estavam tão distanciadas uma da 
outra, e que entre os dois pontos extremos da Europa se pudesse 
conjugar os esforços por se ir ainda mais além…” 
 
O escritor americano Lawton Mackall, autor de um livro intitulado: 
“Portugal for two” lá diz: “A verdade alguma vez, é não só mais 
estranha que o romance. Certamente é o que acontece no caso da 
“Pedra de Dighton”, que guardou o seu valioso segredo durante 



séculos apesar de inúmeros esforços para desvendar o mistério – até 
que finalmente o Professor Doutor Edmundo Burke Delabarre, por 
meio de métodos científicos e por deduções engenhosas mas lógicas, 
conseguiu decifrar o enigma”. 
 
Fundamentado em várias teses, João Afonso Côrte-Real defendeu, 
sem ser refutado, no Congresso Internacional de História dos 
Descobrimentos (vol III pg. 70 e segs.) – edição de 1960 – também a 
data de 1472 para João Vaz, na sua comunicação intitulada: 
“Problemática das Navegações para Noroeste”. 
 
Evidentemente que, nestas rápidas palavras – apenas introdutórias 
aos nossos trabalhos e com o objectivo simples de relembrar alguns 
factos e alguns nomes e, de certo modo, e, além disso, uma ou outra 
menos recordada, que se fez -, não deverei alongar-me porque, até 
como bem o sei, Vossas Excelências como pessoas estudiosas que 
são e conhecedoras da actividade Côrte-Real nos mares-oceanos, não 
necessitam de quaisquer ensinamentos. 
 
Assim, estas minhas palavras introdutórias constituem somente um 
elo de ligação entre a Comissão Côrte-Real do passado e esta, sua 
continuadora do futuro, que fica em muito boas mãos. 
 
Quero agora fazer uma justíssima referência ao nosso actual 
Presidente, o Senhor Vice-Almirante António Tengarrinha Pires, a 
quem o Dr. Manuel Luciano da Silva admira e sugeriu para esta 
Comissão, o que nós secundamos sempre com todo o entusiasmo e a 
própria Direcção da Sociedade de Geografia de Lisboa deu – com o 
maior agrado – o seu unânime apoio. 
 
Deste modo bastante sincero, o meu melhor agradecimento pela 
aquiescência de Vossa Excelência – Senhor Almirante e Presidente da 
Comissão Côrte-Real – afirmando-lhe que comigo poderá contar na 
medida das minhas modestas possibilidades. 
 
 


