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Nas últimas décadas, o reconhecimento da importância 
histórico-arqueológica e científica dos destroços de navios 
naufragados, mas também do exponencial aumento das 
diversificadas ameaças que sobre eles impendem, tornou 
a respectiva salvaguarda uma questão cada vez mais 
candente no plano internacional. Disto é exemplo, desde 
então, esta questão ter sido objecto de especial atenção 
por parte de organismos internacionais como o Conselho 
da Europa e a UNESCO – o que acabaria por dar os seus 
frutos no virar do milénio. 

Assim, a 2 de Novembro de 2001, após laboriosos 
trabalhos de redação e debates em reuniões plenárias de 
Estados promovidas pela UNESCO nos anos precedentes, 
na 31ª Assembleia Geral desta organização, em Paris, foi 
aprovado por uma expressiva maioria de Estados (paí-
ses)2 o texto da Convenção Internacional sobre a Protec-
ção do Património Cultural Subaquático– que viria a ser 
ratificada por Portugal em 20063. 

Como se pode observar, entre os países que se 
abstiveram contavam-se alguns dos mais desenvolvidos 
da Europa actual, quase todos antigas potências histó-
rico-marítimas dominantes – ao passo que a grande 
maioria dos Estados presentes, era constituída por países 
cujas independências foram sendo conquistadas a partir 
do no século XIX, mas na maioria dos casos só após a 2ª 
Guerra Mundial. Assim, quer pela importância dos países 
que se abstiveram, quer pela do seu conjunto, aquela 
votação acabou por exprimir a impossibilidade de um 
compromisso entre as duas referidas “sensibilidades“. 
Uma impossibilidade que ameaçava a prazo comprometer 
a eficácia da Convenção. 

Curiosamente, este diferendo cristalizou-se numa 
alteração pontual (o tempo de um verbo) que mudou 
muito significativamente o sentido do texto original, que 
implicitamente remetia para uma princípio fulcral da 
Convenção, consagrado no Direito Marítimo Internacional 
– o da Imunidade Soberana dos Navios de Guerra e de 

Estado; princípio que reitera o irrestrito direito de propri-
edade de um Estado sobre os navios (com aquelas fun-
ções) que arvoram a sua bandeira (ou pavilhão); conceito 
que abarca os próprios vestígios dos navios naufragados4. 
Aliás, o explícito respeito por este princípio encontra-se 
expresso no próprio início do texto da Convenção5. Por 
esta razão, diversos Estados, nomeadamente europeus, 
muitos deles potências marítimas históricas, acabaram 
por se abster na votação final, devido a essa inversão 
semântica maioritariamente votada, que acabou por 
substituir um dever inicialmente formulado como impera-
tivo, por um dever meramente facultativo: a obrigação de 
qualquer Estado de comunicar a outro Estado (ambos 
signatários da Convenção) a existência no leito do mar 
sob sua soberania ou jurisdição, de qualquer vestígio de 
um navio identificado como sendo de bandeira do outro 
Estado; inversão que se traduziu, no Artigo 7º.3 da Con-
venção, pela substituição do “shall”, constando na versão 
a debater, pelo “should”, por uma opção da maioria dos 
Estados6 – opção que a delegação de Portugal, Estado de 
bandeira histórico, não secundou7. 

 
 Notícia sobre a reunião de strakeholders realizada em Figura 1.

Oranjemund na imprensa diária namibiana. Imagem do final da 
abertura da reunião em que a delegação portuguesa apresentou 
e ofereceu às autoridades namibianas um exemplar fac-simile da 
clássica e monumental obra de Manuel Fernandez, de 1616, O 
Livro de Traças de Carpintaria, por sua vez gentilmente oferecido 
para o efeito pela Academia de Marinha, sua entidade editora. 
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Naturalmente, o fundo da questão residia no facto 
de uma grande parte dos destroços de navios de guerra 
ou de Estado dos países de tradição marítima histórica – 
como Portugal – se situar no leito do mar sob soberania 
ou jurisdição da esmagadora maioria dos países de todos 
os continentes. 

Deste modo, o que na realidade estava em questão 
era o respeito pela propriedade destes vestígios, i.e., o 
direito soberano sobre eles; daí a relutância da maioria 
dos países representados nessa decisiva reunião, de 
‘abrirem mão’ desse património jazendo no leito do mar 
sob sua soberania ou jurisdição, qualquer que fosse a 
respectiva bandeira. Por outras palavras: repugnava-lhes 
naturalmente poderem vir a ser expropriados de um 
património que o destino de algum modo tornara geo-
graficamente seu; tanto mais que a ameaça de terem de 
o restituir ao respectivo Estado de bandeira significaria, 
na sua perspectiva, de algum modo, poderem ser espo-
liados de novo. 

Exemplo disto, numa reunião subsequentemente 
organizada pela UNESCO em Brazzaville, foi um facto, 
relatado com tristeza por um representante do Gabão, 
relativo ao destino dos bens arqueológicos recuperados 
do local do naufrágio do navio Mauritius, da V.O.C. Ve-
reenigde Oostindische Compagnie (Companhia Unida8 
das Índias Orientais) ocorrido a 19 de março de 1609 nas 
imediações do cabo Lopez9, no mar territorial do Gabão, 
e descoberto pela petrolífera francesa Elf durante sonda-
gens naquela área. Com efeito, na sequência de uma 
consistente intervenção arqueológica subaquática por 
uma equipa da DRASM francesa10, que incluiu Eric Rieth, 
um eminente especialista de arqueologia náutica e suba-
quática, do CNRS e da Universidade de Paris 1 (Sorbonne 
e IAA)11, o espólio arqueológico recuperado estava então 
em vias de ser devolvido pela França à Holanda – de 
resto legitimamente, nos termos do Direito Internacional 
Marítimo, por força do princípio de Imunidade Soberana 
dos Navios de Guerra e de Estado12.  

De salientar que no quadro dos trabalhos de redac-
ção da Convenção da UNESCO o posicionamento da 
delegação de Portugal foi sempre o de um país mediador 
respeitado, sobretudo devido ao significado premonitório 
da sua legislação de 1997 que veio revogar a de 199313 e 
criar o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Suba-
quática (CNANS) no quadro do Instituto Português de 
Arqueologia (IPA) do Ministério da Cultura, e ao activo 
protagonismo que este viria a desempenhar no contexto 

europeu em particular e no internacional e interconti-
nental; e neste, em particular, nos planos do intercâmbio 
cooperativo, formativo e científico-investigativo e divulga-
tivo14. Contudo, a delegação de Portugal reiterara já no 
ano anterior o seu absoluto respeito pelo princípio da 
‘Imunidade soberana’, sem prejuízo de privilegiar sempre 
a importância das questões da salvaguarda e a da coo-
peração internacional, relativamente às da “proprie-
dade”15. E isto, enquanto Estado de bandeira histórico, 
pioneiro das explorações transoceânicas europeias, e 
uma das grandes potências navais mundiais nos séculos 
XV e XVI – razão pela qual pagou por isso (e pelo seu 
subsequente declínio), um elevado preço – expresso pela 
perda além-mar de um grande número de navios de sua 
bandeira, em águas de todos os continentes. 

 
 Vista NE-SW da zona dos vestígios estruturais do casco Figura 2.

do navio de Oranjemund. (Partindo da esquerda no sentido 
contrário ao avanço dos ponteiros de um relógio): Estruturas St1-
St2 e St3 (esta ao lado e por detrás dos observadores). Destes 
conjuntos, apenas os dois primeiros foram escavados (e subse-
quentemente arqueografados em 2009) pela equipa portuguesa. 

 
 Sondagem de verificação se na estrutura St1 o tabuado Figura 3.

exterior do casco do navio estava ou não “soldado” ao aflora-
mento rochoso – [não estava, graças a uma ténue camada de 
gravilha e areia]. 
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Assim, Portugal, potência marítima em declínio 
desde o século XVII, e hoje país europeu a democratizar-
se e a descolonizar tardiamente, enquanto país sem o 
poder económico e marítimo de outrora, muito teria a 
ganhar, se no plano diplomático soubesse tirar as devidas 
conclusões do exemplo da sua cooperação com a Namí-
bia em 2008 (Figs 1 a 6) e 2009 (Figs 8 a 10), a propósito 
do salvamento dos vestígios do navio português do 
século XVI de Oranjemund, por este caso ser o exemplo 
de uma visão inovadora na complexa luta pela salva-
guarda do património cultural subaquático português, 
jazendo além-mar. Contudo, essa visão, nos dois planos, 
nacional e internacional, rapidamente se desvaneceu 
institucionalmente antes do final de primeira década do 
novo milénio, disto sendo exemplo a vacuidade das 
proclamações em defesa do seu património espalhado 
pelo mundo16 e ao progressivo esvaziamento, despromo-
ção e destruição final, da sua entidade de tutela especí-
fica plena na área de gestão do património arqueológico 
nacional, o CNANS do IPA. 

Resumindo: Quer no plano nacional com interna-
cional, os dois únicos exemplos dessa visão efémera, 
foram respectivamente:  

1 – A criação e vigência do CNANS (1997-2007)17 
na senda da actuação pioneira do MNA (1980-1996)) no 
quadro da arqueologia náutica e subaquática em Portugal 
e na defesa do património cultural subaquático português 
e mundial – entidades que incluíram sempre nas suas 
actividades uma importante componente de cooperação 
internacional; 

2 – A cooperação de Portugal com a Namíbia em 
2008 e 2009 no quadro da descoberta dos destroços de 
um navio português do século XVI na costa de Oran-
jemund18. 

Do primeiro exemplo, apenas se volta a referir que 
um esquisso daquele panorama poderá ser inferido da 
diversificada bibliografia hoje disponível em 
<http://www.Academia.Edu>; “inferido”, pelo menos, até 
ficar concluído uma panorâmica sobre este tema, actual-
mente em fase de redacção19. 

Sobre o caso do navio de Oranjemund, e apesar do 
que se têm escrito sobre ele20, impõe-se no entanto 
evocar o seu reflexo num segmento erudito da opinião 
pública em Portugal, bem mais equipado do que o seg-
mento tipicamente populista, cuja crítica fundamental se 
pode resumir na frase “não sobrou nada p’ra nós!”; o 

“nada” certamente referente às mais de duas centenas 
de moedas de ouro de origem portuguesa21, ou aos três 
astrolábios, certamente dos mais valiosos bens arqueoló-
gicos recuperados. O que revela uma preocupação as-
sente no mero valor de muitas das peças exumadas – em 
termos de mercado de antiguidades e obras de arte – e 
não, em primeiro plano, da preocupação pela respectiva 
salvaguarda, enquanto documentos de valor científico e 
cultural, mormente histórico e arqueológico sempre, ou 
quase sempre, únicos. Nunca se saberá, obviamente, que 
quantidade de tais bens satisfaria este segmento popu-
lista da opinião pública portuguesa. Uma ou duas moe-
das, uma dúzia, ou tão-somente metade dos conjuntos 
descobertos?22.  

 

 

 

 Desenho de contacto directo, em folha plástica. Figura 4.

 

 

 Desenho de contacto indirecto, em folha plástica sobre Figura 5.
placa de acrílico. 
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 Desmontagem das componentes estruturais de ST1 Figura 6.
com auxílio de uma chapa de ferro quinada e de uma cunha de 
teflon. 

 

 Tentativa, não conseguida, de remoção de uma espada Figura 7.
completamente concrecionada e soldada e ao afloramento 
rochoso, com recurso a uma rebarbadora, apesar do sucessivo 
uso de vários discos de corte. 

 

 Limpeza de uma peça de St1 de preparação para os Figura 8.
registos arqueográficos por fotografia em plongée em octoqua-
drante, e por desenho das quatro faces de cada peça à escala de 
1:1. 

E porque não a totalidade do conjunto? É justa-
mente um dos expoentes do segmento erudito acima 
referido, representado por um jurista com um incompa-
rável currículo específico na área dos bens culturais 
subaquáticos, o Doutor José Luís Bonifácio Ramos23 que 
responde a esta questão. Entrevistado pouco depois da 
descoberta (Figueiredo, 2008) declarou que a verificar-se 
que do navio naufragado em Oranjemund eram um navio 
português da Carreira da Índia – por esse estatuto de-
vendo ser considerado um navio de Estado – ao abrigo 
do princípio da Imunidade Soberana, os respectivos 
despojos deveriam ser reclamados ao Governo da Namí-
bia pelo Estado Português. Referia também que quais-
quer trabalhos no sítio deviam imediatamente cessar e só 
serem retomados com a participação de Portugal (o que 
foi feito nos dois casos); este jurista admitindo também 
que a protecção in situ dos respectivos despojos pudesse 
ser uma alternativa – mas o que no decurso do salva-
mento arqueológico propriamente dito, realizado entre 
Outubro e Novembro de 2008, se verificou ser impossível 
de garantir, excepto no caso dos despojos concreciona-
dos e “soldados” ao leito rochoso, e assim basicamente 
protegidos, que acabaram por ficar in situ24. 

Ora, subsistindo inicialmente a dúvida sobre o navio 
de Oranjemund era português ou espanhol (devido à 
expressiva presença de moedas de ouro com a efígie dos 
reis católicos Fernando e Isabel, a par dos “Portugueses” 
de dez cruzados de ouro, Manuelinos), o Governo da 
Namíbia, que encetara imediatamente o processo de 
classificação da descoberta como património nacional, 
convidou justamente, apenas, três entidades internacio-
nais a fazerem representar-se numa primeira reunião de 
stakeholders, que viria a ter lugar em Oranjemund, a 21 
e 22 de Agosto de 2008 (Fig. 1): os Governos português 
e espanhol e o Institute of Nautical Archaeology (que 
funciona conjuntamente com a Universidade do Texas 
A&M (TAMU), ambas sendo entidades das mais famosas 
do Mundo neste domínio). Desta reunião merecem des-
taque três factos de suprema importância: 

– O primeiro, foi o reconhecimento pelas três enti-
dades convidadas de que, pelas características do espólio 
já descoberto, se tratava indiscutivelmente de despojos 
de um navio português (pela carga e pela artilharia, 
necessariamente da Carreira da Índia), da maior impor-
tância histórico-arqueológica (Anexo 2); 

– O segundo, foi o facto de as autoridades nami-
bianas, que imediatamente após a descoberta dos des-
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pojos em questão iniciaram o processo de classificação 
dos mesmos como património cultural nacional, durante e 
após a reunião terem explicitamente reconhecido que 
eles constituíam um património comum da Namíbia e de 
Portugal. 

 

 

 

 

 Ensaio de reconstituição da posição original do Figura 9.
dormente de St1. 

 

 

 Registos arqueográficos “de rectaguarda” (em gabi-Figura 10.
nete): à direita, em 1º plano, esquema de desenho dos contor-
nos e dos pormenores de cada face de uma peça, através da 
marcação com caneta indelével de pontos verticais projectados 
por um apontador laser rigorosamente inserido à vertical num 
“rato” apropriado – sobre folha de Mylar de 125micra, colocada 
sobre um tampo de acrílico sobreposto ao plano de assenta-
mento da peça; à esquerda, em 2º plano, esquema da fotografia 
das quatro faces, em “mosaico”, de cada peça colocada sobre 
um tabuleiro deslizando entre calhas (1 foto cada 30cm de 
avanço). 

– O terceiro, foi o convite endereçado às três enti-
dades de cooperarem nas fases subsequentes do impe-
rativo salvamento de emergência dos despojos em 
questão – o que viria a traduzir-se na decisão de a equipa 
portuguesa se responsabilizar, inteira mas exclusiva-
mente, pela escavação das partes estruturais do navio 
ainda conservadas, quer ainda in situ, quer desmantela-
das – que viriam a ser totalmente escavadas, arqueogra-
fadas in situ, e desmontadas (Figs 2 a 6). O que foi 
cumprido inteiramente, incluindo a respectiva conserva-
ção preliminar, através da imersão de todas a peças de 
madeira da estrutura do navio num tanque apropriado. 
Ao que se seguiu, em 2009, uma segunda missão da 
equipa portuguesa, que além de ter proporcionado a 
formação específica e o treino de pessoal namibiano 
qualificado (consistindo em vários estudantes universitá-
rios, coadjuvados por uma conservadora do Museu Na-
cional da Namíbia)25 (Figs 8 a 10), permitiu a elaboração 
de uma documentação arqueográfica nomeadamente 
preciosa pela sua minúcia e rigor, de que melhor exemplo 
foi a bem-sucedida reconstituição de um importante 
pormenor estrutural do navio, sem o qual não se enten-
deria a conexão estrutural das entidades físicas contí-
guas, designadas no terreno por St1 e St2 (Figs 2 e 11). 

Desde então, os factos vieram corroborar inteira-
mente a consideração inicial do Doutor José Luís Bonifá-
cio Ramos sobre o caso de Oranjemund. Com efeito, 
apesar de nesse mesmo ano se ter confirmado arqueolo-
gicamente que o navio naufragado na costa de Oran-
jemund, era efectivamente uma nau portuguesa da 
Carreira da Índia, ficara a faltar o que aquele autor consi-
derou primordial ab initio, algo prematuramente: que 
Portugal tivesse encetado logo um processo de negocia-
ção com o Estado namibiano sobre tudo o que doravante 
dissesse respeito aos despojos em questão, o que se 
fundamentaria na sua legitimidade em face do Direito 
Marítimo Internacional, por força do princípio da Imuni-
dade Soberana.  

Contudo, o autor não concordaria de todo, que ab 
initio se reclamasse a posse desses despojos, ou se 
colocasse sequer a questão da partilha dos mesmos; não 
que isso não fosse “legítimo”; nem sequer ser condição 
de uma qualquer modalidade de usufruto partilhado, de 
temporalidade discutível e negociável, mormente no 
plano museológico, situação de implícita partilha física, de 
carácter temporário, renovável ou não, ou mesmo 
permanente. 
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Neste sentido, o autor, considera que ainda bem 
que Portugal não invocou o referido princípio – inicial-
mente, e bem, porque o relacionamento inicial entre os 
dois países foi extremamente positivo, e aliás cordial, 
tanto no plano técnico-científico como diplomático (vide 
Anexo 3). 

E “ainda bem”, porque levando às últimas conse-
quências a lógica do Dr. José Luís Bonifácio Ramos, isto 
é, sobre o estatuto ou o destino dos despojos, levando a 
sério um hipotético litígio bilateral insolúvel negocial-
mente, correr-se-ia sempre o risco de o mesmo acabar 
por ser dirimido no plano internacional – cenário em que 
o caso viria a sair incomparavelmente mais caro a Portu-
gal do que o caso do “Sino de Colombo”26. Mas no caso 
de Oranjemund justamente porque uma tal reclamação 
ab initio iria fatalmente destruir o prestígio internacional 
já obtido com a fase cooperativa com a Namíbia – mas 
também, muito especialmente pensando nos numerosos 
países de todos os continentes em cujo leito do mar sob 
sua soberania ou jurisdição jazem destroços de navios 
portugueses – aliás de guerra e de Estado em expressiva 
proporção; países que jamais abririam as suas portas a 
uma cooperação com Portugal – idêntica sequer à pro-
porcionada pela Namíbia. Por dificilmente compreende-
rem então a vantagem de ratificarem a Convenção da 
UNESCO de 2001.27 

 

 

 

 O desenho de sobreposição dos desenhos das peças Figura 11.
de cavername da estrutura St1 (na vertical) com o desenho do 
dormente de St2 (na horizontal), ao permitir comprovar uma 
perfeita ligação estrutural entre estas peças – graças à perfeita 
sobreposição dos respectivos buracos de pregos – veio atestar a 
indispensabilidade e a excelência deste tipo de registos arqueo-
gráficos. 

28 EPÍLOGO

Resta finalmente responder à pergunta: O que é que 
Portugal ganhou, ao manifestar-se completamente dispo-
nível para cooperar com a Namíbia – sem NADA 
reclamar? 

Portugal ganhou quatro coisas:  

1. Ter novamente ficado marcado no mapa afri-
cano, desta vez com os padrões do nosso tempo; 

2. Ter contribuído para a futura eventual salva-
guarda dos destroços de navios portugueses perdidos em 
qualquer parte do mundo graças ao seu exemplo de 
cooperação com a Namíbia; 

3. Ter contribuído, por exemplaridade, para a 
eventual salvaguarda de destroços de navios de qualquer 
bandeira, que, como ele e como a Espanha, entenderam 
o superior e exclusivo valor da cooperação, como sendo o 
único meio de contribuir para a salvaguarda e estudo do 
seu património cultural subaquático espalhado pelo 
mundo; 

4. E ter contribuído para a emergência de dois prin-
cípios de base da salvaguarda do património cultural 
subaquático mundial no IIIº Milénio d.C.: o de uma nova 
percepção internacional baseada numa transferência da 
problemática da posse (do objecto), para a da salva-
guarda (do sujeito) através de uma franca cooperação 
entre Estados; e, implicitamente, para a emergência, bi 
ou multilateral, de uma civilizacional noção de património 
comum. 

 

APONTAMENTO FINAL 

Dois anos depois, a 9 de Março de 2011, a Namíbia 
ratificou a Convenção da UNESCO sobre a Protecção do 
Património Cultural Subaquático. Foi assim o 37º País a 
fazê-lo, de entre os 49 que até hoje o fizeram. 

Naturalmente, a visão estratégica aqui exposta 
revê-se plenamente nesta ratificação. 
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ANEXO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO DA POSIÇÃO DE PORTUGAL SOBRE A QUESTÃO DA ‘IMUNIDADE SOBERANA’ DOS NAVIOS DE 

GUERRA E DE ESTADO NO QUADRO DO ACTUAL PROJECTO DE CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A PROTECÇÃO 

DO PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO PROMOVIDO PELA UNESCO 

 

O presente texto resulta de reuniões de trabalho havidas entre representantes do Centro Nacional de Arqueologia 
Náutica e Subaquática do Instituto Português de Arqueologia, do Gabinete de Relações Culturais Internacionais 
(Ministério da Cultura), da Direcção-Geral de Marinha (Marinha - Ministério da Defesa), da Direcção-Geral dos Assuntos 
Multilaterais, e da Direcção de Serviços das Organizações Económicas Internacionais (Ministério dos Negócios 
Estrangeiros)29. 

Lisboa, Abril de 2000 

 

 Apesar da UNCLOS não conter qualquer referência expressa ao princípio de imunidade soberana dos navios de 1.
guerra e de Estado, naufragados, Portugal considera que deve ser universalmente respeitado este princípio 
consagrado – segundo o qual o Estado de bandeira de um navio naufragado exerce direitos soberanos sobre os 
respectivos vestígios, onde quer que eles se situem. Naturalmente, este respeito deve estender-se aos princípios 
que na área do património cultural subaquático decorrem da Carta do ICOMOS (Sófia, 1996) e que inspiraram o 
Anexo do presente projecto de Convenção da UNESCO. 

 Apesar, também, de se dispor a respeitar escrupulosamente este princípio, no que concerne os destroços de navios 2.
de guerra ou de Estado de um outro país, situados no leito do mar e nos fundos marinhos do espaço 
correspondendo à sua plataforma continental ou, de forma mais ampla, das áreas sob sua jurisdição marítima, 
Portugal entende, em contrapartida, não reivindicar este princípio junto de países terceiros, apesar de uma 
vastíssima parte da sua memória histórica se encontrar espalhada no leito do mar e nos fundos marinhos de todos 
os continentes. 

Com efeito, Portugal não considera ser este o princípio político-cultural e ético fundamental a que deve obedecer a 
salvaguarda dos seus interesses; nem ser esta a questão mais importante ou de maior actualidade dos pontos de 
vista político-cultural e científico-patrimonial, no quadro do presente projecto de Convenção. 

Portugal entende, ao invés, que a melhor contribuição que poderá dar para a protecção e valorização dos vestígios 
do seu património histórico e cultural que se encontram no leito do mar e nos fundos marinhos de todos os 
continentes, não será a de se constituir como parte reivindicante desse património – que histórica e culturalmente 
partilha com os países em cujos leito do mar e fundos marinhos ele está situado – porque a sua reivindicação e a 
sua afirmação de base no trato com qualquer país em cujos leito do mar e fundos marinhos jazem vestígios deste 
património são tão-somente os princípios e a ética subjacentes ao presente projecto de Convenção. Assim: 

Reivindica, antes de mais, que os vestígios desse património sejam protegidos, explorados, estudados e valorizados 
em exclusivo interesse da Ciência, da Cultura e da Humanidade (o que traz implícito o respeito prioritário dos 
interesse dos países de jazida, de bandeira ou de origem cultural), de acordo com os princípios da Carta de Sófia, 
inspiradores do Anexo do presente projecto de Convenção da UNESCO. Por ‘países de jazida’ entendem-se aqueles 
em cujos leito do mar ou fundos marinhos se situam tais vestígios; de bandeira, aqueles vestígios cuja identificação 
histórica e arqueológica inclui a da respectiva nacionalidade; e ‘de origem cultural’, se tal identificação, embora 
restringindo-se ao plano arqueológico, permite mesmo assim definir com forte grau de presunção a respectiva 
nacionalidade ou origem). 
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Afirma, à partida, a sua inteira disponibilidade para cooperar com qualquer país em cujas cujos leito do mar e 
fundos marinhos jazem vestígios do seu património histórico e cultural comum. 

 Tais são os princípios que inspiram a actuação de Portugal neste domínio e que explicam o seu posicionamento no 3.
quadro do presente projecto de Convenção. Princípios estes, que são ilustrados pelo facto de a arqueologia e a 
salvaguarda e valorização do património arqueológico subaquático terem começado em Portugal a propósito de 
vestígios de navios franceses e espanhóis, como foi o caso do Océan e do San Pedro de Alcantara, naufragados no 
mar territorial português, respectivamente em 1759 e 1786; e de Portugal ter sempre cooperado 
desinteressadamente quando destroços de navios portugueses jazendo no leito do mar territorial de outros países 
foram verdadeiramente estudados arqueologicamente (isto é, segundo os princípios que viriam a ser consignados 
na Carta de Sófia), como aconteceu nos casos dos destroços do galeão Santíssimo Sacramento (1666), jazendo no 
mar territorial do Brasil, ou da fragata Santo António de Tana (1697), no do Quénia. 

 Portugal considera que, independentemente da mencionada questão, o princípio da universalidade deve inspirar a 4.
aplicação do instrumento que constitui o presente projecto de Convenção. Quer isto dizer que entende como 
princípio de base, que a Convenção em questão deve aplicar-se a todo o património cultural subaquático, 
independentemente da sua natureza (sítios de destroços de navios ou outros ou, quanto a navios, seja qual for a 
sua ‘classe’ – de guerra, de estado, ‘civis’, etc.). 

 Portugal considera assim bem-vindas no quadro do presente projecto de Convenção todas as definições 5.
susceptíveis de atenuar divergências e promover consensos em torno das questões substantivas essenciais. Por isso 
propõe que o Artigo 2º do presente projecto de Convenção tenha uma redacção de âmbito marcadamente 
universalista, que explicite apenas os pressupostos ético-metodológicos da arqueologia contemporânea (expressos 
na Carta de Sófia) e os de uma necessária e desejável cooperação entre países. Deixando de lado e remetendo 
para um nível de responsabilização bi ou multilateral as questões que possam apenas dizer respeito às partes 
directamente interessadas, como é o caso da questão da imunidade soberana dos navios de guerra e de Estado 
afundados, com presumível ou reconhecido significado arqueológico. 
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 ANEXO 2

 

30ORANJEMUND STATEMENT  

1. Oranjemund shipwreck, independently of its almost sure Portuguese origin, based on the archaeological and 
historical evidence, it is one of the most important wrecks of the present times.  By being the most important wreck of 
the rising of the Modern world in African waters, it is a link between countries and continents and is an outstanding part 
of a heritage belonging to the whole of Humanity. 

2. At this crucial point of its archaeological rescue we must stress and salute the decisive role of the Government 
of Namibia, Namdeb and the archaeological team in safeguarding this heritage.   

3. The present situation requires the immediate conclusion of the site excavation. It is important that we save the 
rest of the site, which includes the threatened wooden hull remains of the ship – independently of their extension or 
size.  This means we have to start Now! Time is of essence because it is obvious that only a few weeks remain, due 
to the impending seasonal turning point and the collapse of the sea wall that protects the site (which is 6m below the 
sea level). If not started now, the remainder of the ship, the artefacts, and the story they can tell will be lost. 

4. Therefore we encourage all those Authorities, entities and professionals of and in Namibia to take all necessary 
measures to accomplish this urgent task. We, along with our organizations are committed to assure all required and 
possible immediate support in the waterfront, in future lab tasks and in background historical research, to complete this 
operation as successfully as possible.   

We would like this project to be an example and a case study on how underwater cultural heritage management 
and international cooperation come together to save and present the story of the Oranjemund shipwreck to the world.   

 

Oranjemund, August 22 [2008] 

 

Francisco Alves 

Igespar (Portuguese Heritage) /Ministry of Culture 

 

Domingos Alvim 

Portuguese Ministry of Foreign Affairs 

 

Donny Hamilton 

Texas A&M University – Head, Department of Anthropology 

 

Filipe V. Castro 

Texas A&M University – Coordinator, Nautical Archaeology Program 
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ANEXO 3 

 

 31 PORTUGAL E NAMÍBIA VÃO PRESERVAR NAU DO SÉCULO XVI

Especialistas portugueses continuarão a desenvolver a parceria com a Namíbia no estudo e preservação do espólio da 
nau portuguesa do século XVI naufragada na costa daquele país africano, informou hoje o Governo. 

Em conferência de imprensa, realizada na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, o arqueólogo Francisco Alves 
referiu que irá preparar um relatório para informar as autoridades portuguesas sobre o que é mais relevante realizar 
nesta fase do processo de investigação e preservação do espólio da embarcação. 

«É primordial conservar tudo o que foi já recolhido, bem como fazer o registo, o estudo de todas as peças, 
materiais e restos humanos encontrados[32]», disse Francisco Alves, o director do Centro Nacional de Arqueologia 
Náutica e Subaquática. 

O relatório será enviado ao Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) e aos 
ministérios da Cultura e dos Negócios Estrangeiros, que irão posteriormente determinar o cronograma de trabalho a ser 
desenvolvido, assim como o montante do investimento no projecto. 

«Em Setembro, mantive em Nova Iorque uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Namíbia, 
que foi uma reunião extremamente satisfatória, porque pude aperceber-me da importância que as autoridades da 
Namíbia atribuem a esta temática», disse o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, João 
Gomes Cravinho, durante a conferência de imprensa. 

Segundo João Gomes Cravinho, o Governo da Namíbia pretende seguir os parâmetros internacionais de 
tratamento do património arqueológico descoberto e deseja plenamente a ajuda de Portugal e outros parceiros 
internacionais. 

Para a secretária de Estado da Cultura, Maria Paula Fernandes dos Santos, o fundamental agora é manter as 
excelentes conversações com o Governo da Namíbia e, sobretudo, ajudar no processo de preservação do espólio da 
embarcação. «Não podemos falar neste momento em futuras exposições do espólio ou museus. Temos que 
acompanhar todo o processo, seguir o cronograma de trabalho e, posteriormente, voltar a estas questões», referiu.  

A secretária de Estado acrescentou que o Governo da Namíbia demonstrou interesse na ajuda de Portugal. 

Francisco Alves participou, juntamente com outro arqueólogo português, Miguel Aleluia, na escavação e 
recuperação dos restos da nau portuguesa realizada por uma equipe multidisciplinar que incluía também uma missão 
espanhola, especialistas da Universidade do Texas, Estados Unidos[33], e da Namíbia. 

A expedição, realizada entre 15 de Setembro e 10 de Outubro, permitiu recolher uma parte da estrutura e casco 
da nau, peças de ouro, pedaços de cerâmicas, pratos e panelas, lingotes, canhões, moedas e restos humanos e de 
animais, entre outros artefactos. 

Segundo Francisco Alves, o objectivo de retirar todo o espólio34 existente naquele sítio arqueológico foi alcançado 
a 100 por cento, mas adiantou que outros fragmentos e peças da embarcação podem ainda estar espalhados pela 
costa sudoeste da Namíbia. 

O espólio, considerado de valor histórico inestimável, já foi avaliado preliminarmente em cerca de 70 milhões de 
euros.” 
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1 Tema da conferência proferida em 23 de Maio de 2014 na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Universidade Nova 
de Lisboa, no quadro do Colóquio A Gestão dos Recursos 
Florestais Portugueses na Construção Naval da Idade Moderna - 
História e Arqueologia, promovido pelo Instituto de Arqueologia e 
Paleociências da FCSH-UNL, do qual o autor é Investigador 
associado.   
2 Votaram a favor da adopção do texto final elaborado mais de 
2/3 dos Estados representados (87 em 106), com 4 votos contra 
(Federação Russa, Noruega, Turquia e Venezuela) e 15 
abstenções (Alemanha, Brasil, Colômbia, França, Grécia, Guiné 
Bissau, Holanda, Islândia, Israel, Paraguai, República Checa, 
Suécia, Suíça, Reino-Unido, Uruguai). In Actes de la 31e 
Conférence générale, Paris, 2001, v. 2: Comptes rendus des 
débats (31 C/Proceedings), UNESCO, 2003 : 561. 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001289/128966m.pdf
>. Acesso: 2015.03.20. Em março de 2015, entre os 49 Países 
que ratificaram a Convenção, contavam-se 5 da Europa 
ocidental: Espanha (06/06/2005, o 4º); Portugal (21/09/2006, o 
10º); Itália (08/01/2010, o 30º); França (07/02/2013, o 42º); 
Bélgica (05/08/2013, o 45º). <http://www.unesco.org/eri/la/ 
convention.asp?KO=13520&language=F>. Acesso: 2003.03.30. 
3 Publicada pelo Decreto do Presidente da República n.º 65/2006 
de 18 de Julho, Diário da República, 1.ª série-N.º 137, de 18 de 
Julho de 2006. De referir que apesar dessa versão portuguesa da 
Convenção conter inexplicavelmente um inqualificável erro de 
tradução, só quase seis anos mais tarde ela seria corrigida (aliás 
“a ferros”…), pelo Aviso n.º 6/2012 do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Diário da República, 1.ª série, n.º 61, de 26 de 
março de 2012 – em boa hora, atendendo às insistentes mas 
infrutíferas  diligências da DANS junto das suas tutelas desde 
2007, logo após a extinção do CNANS e do IPA. Este 
inqualificável erro consistiu na inversão completa do verdadeiro 
sentido da fundamental Regra 4 do Anexo da Convenção (mas 
sua parte intrínseca) que se inspirou quase literalmente na Carta 
de Sófia do ICOMOS, de 1996. Este inacreditável “erro” – pode 
constatar-se comparando as respectivas versões em Inglês 
(idioma Master deste tipo de documentos normativos da 
UNESCO), e em Português:  

– Versão em Inglês: “Rule 4 - Activities directed at underwater 
cultural heritage must use non-destructive techniques and survey 
methods in preference to recovery of objects. (…)” [sublinhado 
pelo autor]. 

– Versão em Português: “Regra 4 - As intervenções sobre o 
património cultural subaquático devem recorrer a métodos e 
técnicas de prospecção não destrutivas, devendo dar-se 
preferência à recuperação de objectos. (….)”. [Ibid.]. Seria 
interessante – porque instrutivo – saber a quem se deve esta 
inacreditável entropia (ou quiçá felonia). 

4 Este princípio, encontra-se por sua vez reforçado por um outro, 
igualmente consagrado, e de certo modo ainda mais respeitado 
internacionalmente, que é o do estatuto de inviolabilidade de 
qualquer Cemitério de Guerra (War Grave). 

5 “Article 2 – Objectives and general principles. 8 – Consistent 
with State practice and international law, including the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, nothing in this 
Convention shall be interpreted as modifying the rules of 
international law and State practice pertaining to sovereign 
immunities, nor any State’s rights with respect to its State vessels 
and aircraft.”  

                                                                                         

6 “Article 7 – Underwater cultural heritage in internal waters, 
archipelagic waters and territorial sea. 3 –Within their 
archipelagic waters and territorial sea, in the exercise of their 
sovereignty and in recognition of general practice among States, 
States Parties, with a view to cooperating on the best methods of 
protecting State vessels and aircraft, should [em vez de shall, 
sublinhados pelo autor] inform the flag State Party to this 
Convention and, if applicable, other States with a verifiable link, 
especially a cultural, historical or archaeological link, with respect 
to the discovery of such identifiable State vessels and aircraft.”  
7 E muito bem, no entender do autor, então perito da delegação 
de Portugal, que retrospectivamente entende que essa posição 
correspondeu mesmo a um princípio de ética profissional, 
naturalmente implicando uma absoluta reciprocidade da parte 
dos Estados envolvidos. 

8 ‘Unida’, referente às ‘Províncias Unidas’, então nome do actual 
Estado Holandês, assumido e consagrado internacionalmente 
herdeiro legítimo da V.O.C. 
9 Referente ao navegador português Lopo Gonçalves que c. 1473 
atravessou o Equador nas suas proximidades. 
10 Direction des Recherches Archéologique Sous-marines, a 
primeira entidade mundial de tutela específica nesta área, criada 
por André Malraux, ministro da Cultura do Governo do general 
De Gaule. 
11 L’Hour, et al., 1989. 

12 Ao que parece, com o acordo do Gabão – decisão certamente 
relutante e localmente polémica politicamente (opinião do autor) 
– mas em obediência ao referido princípio do Direito Marítimo 
Internacional.  
13 O Decreto-Lei nº 289/93, de 21 de Agosto, que veio promover 
a exploração do património cultural subaquático em modalidades 
semelhantes à dos recursos naturais, promovendo assim aquilo 
que após a invenção do escafandro autónomo, na 2ª metade do 
século XX, passara a designar-se “caça ao tesouro”. 
14 Vide nomeadamente o cv e diversos trabalhos do autor, 
diponíveis in <http://www.Academia.Edu>. 

15 Vide a Declaração de Portugal apresentada em 2000 à reunião 
geral de Estados (Anexo 1). 

16 Resolução do Conselho de Ministros n.º 122/2008, Diário da 
República, 1.ª S., N.º 152, de 7 de Agosto: 5304, a qual previa 
nomeadamente a criação de uma comissão interministerial sobre 
o tema – pese embora neste documento a gritante ausência de 
qualquer referência ao imenso património cultural subaquático 
português perdido em espaços marítimos sob soberania ou 
jurisdição de países de todos os continentes o mundo; nem 
sequer, aliás, ao situado nos de países de língua portuguesa, 
como ilustram os casos de Cabo Verde e Moçambique, em que 
este património foi legalmente explorado por uma empresa caça 
ao tesouro – aliás sediada em Portugal (!!!).  

De referir, ainda mais recentemente, que na sequência de uma 
proposta do autor, então na qualidade de responsável pela DANS 
do IGESPAR, que visava a constituição de uma comissão 
tripartida (Negócios Estrangeiros, Defesa/Marinha e Cultura), 
tendo por objectivo a imperativa e urgente regulamentação da 
Convenção da UNESCO, assim como a apresentação de outras 
candentes propostas no âmbito do património cultural 
subaquático nacional, o MNE, na sequência de uma prolongada 
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inação como entidade coordenadora dessa comissão, parece ter 
decidido “enterrá-la”, apesar das duas outras entidades terem 
designado os seus representantes (apesar de, insolitamente, não 
serem especialistas em Direito Internacional Marítimo). 

17O CNANS, já referido, criado em 1997 e extinto em 2007 foi a 
primeira – e última – entidade pública portuguesa efectivamente 
operativa e minimamente dotada para o efeito neste domínio, 
teve o seu “estado de graça” durante a primeira fase da sua 
existência, até à demissão de João Zilhão, Director do IPA, 
subsequente à do Ministro da Cultura, Manuel M. Carrilho – sem 
os quais o CNANS jamais seria o que foi, e desde então, na fase 
final do IPA, tendo passado a viver em permanente contra-
corrente. Veja-se o relatório da actividade do CNANS em 2003 
(Alves, 2004), ainda ilustrativo de uma pujança operativa que 
rapidamente viria a declinar. 

Com efeito, em 2007, a pretexto de “economias orgânicas”, os 
diversos Institutos do Ministério da Cultura foram despromovidos 
e integrados num “mega-elefante branco” designado IGESPAR, 
no quadro de uma igualmente despromovida em Secretaria de 
Estado da Cultura. Desde então a gestão burocrática do 
património cultural subaquático português caminhou até hoje de 
ersatz em ersatz. Disto é exemplo o facto de a actual DGPC ter 
decidido “informalmente” recuperar e atribuir a designação 
“CNANS”, atribuindo-a a uma sua micro-unidade burocrático-
administrativa desprovida dos mais elementares meios humanos 
e materiais: 

– Especialmente, em primeiro plano, devido à falta dos mais 
elementares meios de conservação para alguns dos mais 
importantes vestígios deste património sob a sua directa 
responsabilidade, que correm actualmente o risco de uma 
irreversível degradação. Tal é o caso dos vestígios do navio 
quatrocentista Ria de Aveiro A (Alves et al., 2001a e b) – o mais 
próximo exemplo coevo daquilo que teria sido uma “caravela dos 
Descobrimentos” – mas também o das excepcionais canoas 
monóxilas proto-romanas do rio Lima, de uma excepcional 
raridade no contexto europeu (Alves & Rieth, 2007), cujo 
imperativo tratamento de conservação ainda nem sequer 
começou, pelo que correm igualmente o risco de uma irreversível 
degradação. 

– Mas também em contradição fundamental – no plano legal – 
com uma dos principais disposições da Convenção da UNESCO 
ratificada por Portugal: “Article 22 - Competent authorities: 1—In 
order to ensure the proper implementation of this Convention, 
States Parties shall establish competent authorities or reinforce 
the existing ones where appropriate (…)”  [sublinhado do autor].  

18 Alves, F., 2009, 2011a, e 2013.  
19 Alves, F., “Portugal nas Encruzilhadas do Património Cultural 
Subaquático Mundial”. Projecto de dissertação de doutoramento 
a apresentar à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 
20 Sinamai, 2008; Alves, 2009; Chirikure et al., 2010; Sibungo, 
2010; Ramos, 2010, Alves, 2011a; Knabe & Noli, 2012; Alves, 
2013. 

21 Os “Portugueses” de 10 cruzados, do mais fino ouro conhecido 
na numismática mundial. Vide a sucinta mas excelente brochura 
sobre este tipo de numisma editada pelo Banco de Portugal-Casa 
da Moeda (Gomes, 2007). 

22 E os escassíssimos restos humanos descobertos (a 
confirmarem-se), não deveriam outrossim merecer toda a nossa 

                                                                                         

atenção? – facto de que aliás não me coibi de referir numa das 
reunião de stakeholders organizadas em Oranjemund pelo 
governo da Namíbia – e que causou um grande sobressalto e 
uma grande irritação ao representante do nosso MNE – ainda 
hoje não consigo perceber bem porquê…Certo é que mais 
ninguém voltou a falar no assunto, pese embora tais relíquias (a 
confirmarem-se) merecessem ser inumadas solenemente, porque 
não nos Jerónimos, enquanto restos humanos, únicos, da saga 
trágico-marítima portuguesa. 

23 Autor de uma profundíssima (e interessantíssima) tese de 
doutoramento, publicada com o título O Achamento de Bens 
Culturais Subaquáticos (Ramos, 2008, significativamente com 
931 páginas, das quais 775 de texto). 

24 De resto, uma rara tentativa pontual de desincrustar do 
afloramento rochoso uma peça de expressiva forma 
(manifestamente de uma espada, vide Fig. 7), além de 
comprovar a incrível dureza da concreção que a recobria 
inteiramente, veio comprovar que só recorrendo a tecnologias de 
corte muitíssimo mais poderosas e sofisticadas, então não 
disponíveis, seria possível preservar a integridade física de tais 
artefactos. 

25 O autor considera dispensável alongar-se sobre o caso, em 
face do que já escreveu sobre o mesmo (Alves, 2009, 2011 e 
2013, e que aqui desenvolve mais pormenorizadamente. 
26 – Litigância esta que Portugal tinha todas as condições para 
ganhar, mas da qual desistiu vergonhosamente, por alegada falta 
de verba. Razão pela qual o Estado Português perdeu toda e 
qualquer autoridade, nomeadamente moral, em qualquer 
litigância respeitante ao património cultural subaquático nacional. 
Este caso foi também um exemplo paradigmático do espaço de 
manobra de que dispõem os burocratas instalados na 
Administração Central do Estado, capazes de governar na 
sombra e desgovernar um País. O responsável directo pelo caso, 
costumava dizer sobre ele, com fina ironia: “O sino de Colombo 
foi o mais caro da História de Portugal!”. Enfim, exemplo de um 
Estado, que neste plano não soube sequer “chegar aos 
calcanhares” da Espanha – como demonstram os exemplares 
casos dos destroços dos navios espanhoís Juno, Galga, e, mais 
recentemente, da Nuestra Señora de las Mercedes. 
27 Oportunamente – vide Nota 19 – o autor referir-se-á com o 
indispensável detalhe aos casos “lamentáveis” que o Doutor José 
Luís Bonifácio Ramos evoca no seu texto de 2010 (Flor de la Mar, 
“Sino de Colombo”, São Bartolomeu e Protocolo Portugal-França, 
e Moçambique, além do relativo à Namíbia), permitindo-se 
especificar a propósito deste último caso: 1. Que a não imediata 
tradução em inglês da versão portuguesa do relatório das 
missões (Alves, 2009), foi um dos fundamentos do seu pedido de 
exoneração do cargo de dirigente da DANS, apresentado à 
direcção do IGESPAR a 30 de Setembro de 2010 (o qual não teve 
resposta até à sua aposentação a 18 de Abril de 2012); 2. Que 
só depois deste pedido de exoneração foi autorizada a despesa 
para a referida tradução em inglês, e imediatamente após a 
respectiva publicação (Alves, 2011); 3. Mas entretanto, 
infelizmente, antes disso, viera a Portugal o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros da Namíbia… 

28 Enunciado já no texto que apresentei em Criciúma (Santa 
Catarina, Brasil): Alves, 2013. 

29 Este texto teve como ponto de partida um draft do autor, 
profundamente revisto juridicamente pelos Drs. Rui Januário e 
Luís Costa Diogo, da Direcção-Geral de Marinha. A tradução em 
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inglês do presente texto foi distribuída nesse ano na reunião 
geral de Estados para a redacção da Convenção, tendo sido 
subsequentemente apresentada nesse idioma no 6º Congresso 
Mundial de Arqueologia (Dublin, 29 de Junho a 4 Julho de 2008) 
e inspirado a sua intervenção na reunião realizada em Londres 
em 12 de Novembro de 2010 na Society of Antiquaries of London 
- Burlington House, organizada pelo Joint Nautical Archaeology 
Policy Committee, a Society of Antiquaries of London, o English 
Heritage e a UK National Commission for UNESCO (Alves, 2011). 

30 Apresentado pelos subscritores na reunião de stakeholders 
organizada pelas autoridades namibianas. 

31 Notícia datada de 19 de outubro de 2008, in 
<http://noticiasdearqueologia.blogs.sapo.pt/tag/nab%C3%ADbia
>, com notas actuais do autor entre parênteses rectos [ ]. 
32 Ou melhor, “recuperados”. 
33 Que acabariam por não participar nas subsequentes fases – de 
terreno, ainda em 2008, e na de registo arqueográfico, em 2009.  

34 Mais precisamente a quase totalidade do espólio móvel, pelo 
facto, referido no presente texto, de que grande parte do mesmo 
se encontra completamente soldado ao leito rochoso, parcial ou 
totalmente recoberto por um manto de concreção mineral 
tornando impossível qualquer remoção não-destrutiva (vide Fig. 
7). Entre as raras excepções contaram-se uma caixa de madeira 
contendo folhas de espada, e uma adaga, ambas concrecionadas 
e soldadas ao leito rochoso (a primeira apenas perifericamente 
na sua base) e laboriosamente escavadas a cinzel e maceta (na 
periferia e por baixo) durante vários dias. 


