
 Há seiscentos anos, quem passasse pela Ribeira do Porto ou pela 

Ribeira de Lisboa, deparava-se com uma grande azáfama nas carreiras de 

construção dos navios daquelas Ribeiras. Mestres carpinteiros, calafates, 
tanoeiros e outros mesteirais, afadigavam-se na recuperação de velhos 

cascos, na reparação do cavername, no calafate do tabuado e no 

aprestamento de naus, barcas, galés, baixéis e outras embarcações, ao 

mesmo tempo que, nas carreiras ao lado, se ultimava a aparelhagem das 
novas construções. 

 Eram os preparativos para o transporte de uma grande expedição 

marítima, como nunca se tinha visto no Reino. 
 Muito se congeminava não só em Portugal, mas também nos Reinos 

mais próximos, receosos das intenções dos portugueses. 

 Uns alvitravam que o desembarque seria em terras de Marrocos, 

para combater nos seus refúgios, a pirataria do Estreito e proteger assim o 
nosso comércio marítimo com o Mediterrâneo e acabar também com o 

“anda mouro na costa” que de vez em quando nos flagelava. 

 Mas alguns, de imaginação mais vasta, diziam que se preparava 
uma nova Cruzada a qual faria escala no Reino da Sicília e depois avançaria 

para o Santo Sepulcro em Jerusalém. 

 Mas foi só em 1414, por alturas de S. João, que o Conselho do Rei 
se reuniu, no maior sigilo em Torres Vedras, e depois de ouvidos, os 

pareceres dos mais novos e dos mais velhos, antigos combatentes de 

Aljubarrota, se decidiu, definitivamente avançar para Ceuta. 

 Para que se conseguisse preparar uma esquadra de cerca de 200 
navios, 20 000 homens de armas e de 10 000 marinheiros, números 

estimados pela maioria dos cronistas e historiadores, só uma grande 

experiência de saber acumulado, na construção naval, no transporte 
marítimo, na navegação e no combate, tornou possível este projecto. 

 A experiência de mar fora, começa nos fins do século XII, com as 

primeiras viagens a portos do Norte da Europa, para trocas comerciais e que 
se intensificaram, com o desenvolvimento de nossa construção naval de 

maior tonelagem, para a Carreira de Flandres, nos reinados de D. Dinis e D. 

Fernando. 

 As viagens às Canárias, em meados do século XIV, sob os 
auspícios de D. Afonso IV, mostram bem que já nos aventurávamos pelo 

Mar Oceano e perdíamos de vista a nossa Costa, sem os receios de não a 

voltarmos a ver. 

 E toda esta experiência de mar conseguida na 1ª Dinastia, está na 

génese dos Descobrimentos Marítimos dos Portugueses, sendo a conquista 

de Ceuta, em 1415, o preâmbulo dessa grande Aventura como é 
reconhecido pela generalidade dos historiadores nacionais e dos 

estrangeiros que nos estudam. 

 A Sociedade de Geografia de Lisboa na esteira do que fez em 1915, 

quando se comemorou o meio milénio da Tomada de Ceuta aos Mouros, 
lançou um ciclo de conferências longo que começou em 2013 e culminará 

neste ano 2015, o ano do VI Centenário. As conferências realizadas em 

2013 dedicaram-se aos Antecedentes da expedição militar. Em 2014 
apresentámos Conferências da Preparação da Expedição Militar e do 

Conselho do Rei em Torres Vedras. As conferências a proferir em 2015 

versarão sobre a Viagem da Esquadra que foi de Lisboa a Ceuta, da 

Execução do feito militar que foi a Tomada de Ceuta aos Mouros, e do 
Acervo histórico da presença dos portugueses naquela Praça. 

 Ainda no âmbito destas Comemorações, a Sociedade de Geografia 

organizará um Cruzeiro evocativo a Ceuta, a bordo do Veleiro Santa Maria 
Manuela, que dispõe de confortáveis acomodações para a realização deste 

evento, e cujas inscrições estão abertas a todos os que nele queiram 

participar. 
 Com este ciclo de conferências procura-se salientar o significado 

histórico da Tomada de Ceuta não só na História de Portugal mas na nova 

era aí iniciada, pré-anunciadora da Expansão Lusíada no Mundo. 

 

 
 

PROGRAMA NO VERSO 



Programa 
- 2015 - 

 

 
27 de Março a 3 de Abril -  Cruzeiro a Ceuta no Lugre Santa Maria 

Manuela com paragem em Lagos. (Este cruzeiro supõe um número máximo 
de 50 inscrições, sem o qual não é viável). 

 
21 de Abril - 17h30 -  Ceuta, una ciudad espácio-frontera marcada por su 
Geografia y su História. Prof. Ramon Galindo Morales, do Pólo 

Universitário de Ceuta (Universidade de Granada).                  

 
17 de Junho - 17h30 - O soltar das amarras. Rumo a Ceuta e à descoberta 

do Mundo. Comandante Filipe Mendes Quinto 

 

13 de Outubro - 17h30  - A Tomada de Ceuta. General José Loureiro 

dos Santos. 
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