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É

indiscutível que as duas grandes viagens de exploração científica a África (1877-1880 e 1884-1885)
realizadas por Hermenegildo Carlos de Brito Cape-

lo, o tornaram uma das maiores personalidades portuguesas
da segunda metade do século XIX, tal como o foram Roberto
Ivens e Alexandre Serpa Pinto. Não tendo a pretensão de ser
uma biografia exaustiva de Capelo, este caderno pedagógico
tem como objetivo dar a conhecer um pouco mais sobre o seu
trabalho durante a sua longa carreira de cinco décadas, para
além das suas duas arrojadas realizações, e o homem por detrás da obra que foi discreto na vida privada, mas notável na
vida pública.
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O bom e o mau, o admirável e o condenável, o compreensível
e o inaceitável são noções que se vão alterando de época para
época, por isso, a história deve ser lida de forma contextualizada.
Falar de alguém que viveu num tempo em que a escravatura
era ainda desculpada, embora fosse já legalmente proibida1,
num tempo em que a estratificação social e de género eram
inequivocamente aceites como regras de vida e ordem, num
tempo em que as grandes (e pequenas) potências europeias
disputavam o território de outrem, nunca será fácil. No entanto,
não podemos nem devemos deixar de o fazer. A história deve
ser estudada e analisada para que não se voltem a repetir os erros do passado.
Olhando para o contexto social, nacional e internacional da
segunda metade do século XIX, não há dúvida de que as duas
expedições científicas a África (1877-1880 e 1884-1885), que
catapultaram Capelo e Ivens para a posição de Beneméritos da
Pátria, tiveram um caráter político e nacionalista, visando reclamar direitos históricos e capacidades coloniais de Portugal.
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Mas também não haverá dúvida de que Capelo e Ivens estiveram à altura desta importante missão, para a qual se encontravam extremamente bem preparados. A sua cultura e conhecimentos multidisciplinares permitiram-lhes completar uma
obra que não era para todos. Não admira, pois, que passado
tanto tempo a façanha destes dois oficiais da Marinha, exploradores e cientistas portugueses, continue a despertar interesse e
admiração. Exemplo disso é o facto da recriação documentada
da viagem de Capelo e Ivens, de Angola à contracosta, já ter
sido realizada duas vezes – uma em 1998, produzida pela SIC e
realizada por Paulo Camacho, Renato Freitas e Ricardo Freitas, e
outra, em 2011, pelo realizador Álvaro Romão, produzida pela
Happygénio e apresentada pela RTP, cuja odisseia foi vivida e
contada por João Catarino. O jornalista Pedro Rosa Mendes,
também inspirado nesta viagem, percorreu sozinho o caminho
de Angola a Moçambique, em 1997, sobre o qual baseou o seu
célebre livro «A Baía dos Tigres» (1999).
Boa leitura!

Em 1761, foi proibida a entrada de novos escravos em Portugal continental, sendo,
porém, permitido manter os que nasciam em casa e, em 1869, nos territórios colonizados.
1
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«O Castelo de Palmela. Por essas ruínas entre as barbacãs
e as torres carcomidas, brincava, há uma dezena de anos,
um bando de crianças, agora um grupo de irmãos
de honrado nome no País e na Ciência: os Capello.»
(1890, Revista Illustrada n.º 12, apud Martins, 1985)
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Fig. 1 - Desenho de Enrique Casanova, com nota pessoal
de Hermenegildo Capelo - «Foi aqui q nasci»,
Museu de Marinha - Depósito de José Manuel Brito Capelo de Morais
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Hermenegildo Capelo
e a sua ligação
a Palmela
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ermenegildo Carlos de Brito Capelo nasceu no castelo de Palmela a 4 de fevereiro de 1841, filho de D.a Guilhermina
Amália de Brito Capelo (1808-1884) e
do Major Félix António Gomes Capelo (1794-1866), Governador da fortificação entre 1840 e 1845.

O seu registo de batismo diz-nos que
foi batizado no dia seis de junho,
pelo Reverendo Padre José Gonçalves Costa «em casa por se achar em
perigo de vida (…). Foram padrinhos
João José Jales, por seu procurador
Gustavo Carlos Herlitz e Maria Teodora
Jales, foi seu procurador Félix António
de Brito Capelo, irmão do baptizado».

Fig. 2 - Registo de nascimento e batismo de Hermenegildo Capelo
Arquivo Distrital de Setúbal

Pouco se sabe da vida privada de Hermenegildo, pois são as duas viagens
– de 1877-1880 e de 1884-1885 - que
realiza com Roberto Ivens e Serpa Pinto, que o tornam uma figura prestigiada a nível nacional e internacional.

Foi após as expedições africanas
que, em 1891, casou com Amália Pinho (1871-1964) e que nasceu a sua
filha Alice.
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Os irmãos Brito Capelo
Foram onze os filhos do Major Félix Capelo e da D.ª Guilhermina Brito. A primeira filha, Emília, e outros dois manos – Guilherme e Leopoldina - faleceram
ainda infantes. Quatro nasceram no castelo de Palmela, entre 1840 e 1845
- Hermenegildo, Emília Carolina, Augusto Ernesto e Leopoldina. A contemplação da extensão dos mares, a partir do castelo, talvez tenha despertado
a vocação para marinheiros a alguns dos irmãos. Félix António, João Carlos,
Guilherme Augusto e Hermenegildo Carlos tiveram uma vida dedicada ao
serviço militar e à ciência, pela qual se destacaram notavelmente.

Félix António (1828-1879)
Foi biólogo, zoólogo e oceanógrafo. Pioneiro no estudo de peixes e aranhas,
participou em diversas expedições e
descreveu mais de sessenta espécies
novas, tendo publicado distintos trabalhos de reconhecimento internacional.
Enquanto militar, esteve destacado em
Cabo Verde, tendo cartografado a ilha
do Fogo. Ele, o seu irmão Guilherme
Augusto e Júlio Vasconcelos Correia foram os primeiros europeus a descer a
cratera do vulcão da Ilha do Fogo. Dedicou-se também à pintura e ao trabalho
voluntário a favor das vítimas da cólera em Cabo Verde, tendo acabado por
contrair a doença, da qual faleceu aos
51 anos de idade.
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João Carlos (1831-1901)
Foi engenheiro hidrográfico, inventor
de vários instrumentos de medição,
meteorologista, diretor do Observatório Meteorológico do Infante D. Luiz e
Contra-almirante da Marinha. Foi pioneiro nos estudos sobre a relação do
campo magnético terrestre e as manchas solares. De mérito reconhecido
internacionalmente, recebeu várias
condecorações. A pintura e a música
faziam parte dos seus gostos pessoais.
Fig 4 - João Carlos,
O Occidente, XXIV Volume,
n.º 805, p. 100, 1901

Guilherme Augusto
(1839-1926)
Foi oficial da Marinha, tendo chegado ao posto de Vice-almirante, administrador colonial e cientista na área
da geografia. Fez trabalhos hidrográficos da costa de Angola e estudos de
magnetismo terrestre em São Tomé.
Em 1870, juntamente com Félix António, fez parte de uma expedição
científica francesa que estudou a cratera do vulcão da Ilha do Fogo.
Fig 5 - Guilherme Augusto
O Occidente, XXII Volume,
n.º 738, p. 144, 1899
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Augusto Ernesto (1844-1913), o mais novo e menos conhecido dos irmãos, foi empregado nos Observatórios Meteorológicos de Luanda e de São
Tomé, e o responsável pelo Observatório Meteorológico da Serra da Estrela2 ,
acumulando funções de chefe de estação telégrafo-postal. Foi também telegrafista na Escola Agrícola da Reforma e ainda o responsável pela florestação
da zona de Penhas Douradas (Domingos, 2018), entre 1888 e 1891.
Emygdio Navarro descreve-o desta forma:
«A. Brito Capelo é homem dos seus quarenta annos feitos.
É irmão do director do Observatorio da Escola Polytechnica,
e do conhecido explorador africano, com o qual tem notaveis
semelhanças de physionomia. O seu typo de família ressalta
ao primeiro relance, sem possibilidade de equivoco. A mesma
figura, a mesma natural modéstia, a mesma franqueza
obsequiosa, a mesma dedicação e a mesma abnegação
ao serviço publico.» (Navarro, 1884, p. 55)
O seu filho, João Augusto Capelo (1885-1955), seguiu as pisadas dos tios marinheiros, assentando praça, em 1904. Entre as suas muitas missões, incluiu-se
a direção do Observatório Astronómico e Meteorológico «João Capelo» e o
levantamento da carta da Ilha do Príncipe.
Das três irmãs, Maria Amália (1834-1914), Emília Carolina (1842-1877) e Carolina Amália (1846-1923), pouco se sabe, porque a vivência feminina esperava-se reservada e caseira.

2

Atualmente, Observatório Meteorológico das Penhas Douradas.

14
14

Hermenegildo Capelo

Fig. 6 - Hermenegildo Capelo, d. desc.
gallica.bnf.fr - Bibliotèque National de France
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ermenegildo (1841-1917)
entrou na Marinha em setembro de 1855. Completou
o curso preparatório da Marinha na
Escola Polythecnica, a 17 de junho de
1858, e na Escola Naval, a 26 de maio
de 1860, com dezanove anos. Foi na
Madeira a sua primeira missão, ainda
em 1859, como aspirante. Terá sido
convidado a ficar, mas recusou.

No ano seguinte, começa a sua missão em Angola. Partiu de Lisboa a
bordo da corveta Estefânia, enquanto
o príncipe D. Luís seguia na Bartholomeu Dias, ambos parte da esquadra
que ia levar tropas para a guerra do
Dembe. No ano a seguir, D. Luís tornar-se-ia rei de Portugal e Capelo seria promovido a Guarda-marinha. A
sua primeira medalha, de prata, recebe-a em 1862, pelo serviço prestado
em Angola. Até 1869, parte noutras
missões, maioritariamente em Angola, tendo vindo a Portugal apenas
duas vezes por curtos espaços de
tempos.
Em 1869, vai a Moçambique onde conhece o explorador Serpa Pinto. Leva-lhe mantimentos e recursos para
a expedição que este vai realizar no
Bonga. Tornam-se amigos.
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Depois de regressar a Portugal, vai
em nova missão a Cabo Verde (1870)
e no ano seguinte para a Guiné onde
combateu e recebeu um louvor pelo
valor e disciplina que demonstrou,
e pela sua bravura em combate, na
revolta dos Papéis (grupo étnico da
Guiné-Bissau).
Em 1872, embarca para Macau a bordo da canhoneira Tejo e aí permanece até maio de 1876. Regressa já
como Primeiro-tenente, mas segue
logo viagem para Inglaterra no couraçado Vasco da Gama, navio do qual
acabara de ser nomeado Oficial, para
reparar uma avaria sofrida no navio
na barra de Lisboa.
Habituado à inclemência de África,
falava somente quando o consultavam e trabalhou infatigavelmente,
sem ostentação. A Hermenegildo, tal
como aos outros irmãos Capelo, não
eram conhecidas muitas falas. Oliveira Martins descreve a sua escrita: «Em
face do Mundo novo que se lhe depara, Hermenegildo Capelo alinha, nas
páginas da sua agenda, impressões
de viagem paralelamente aos algarismos, miúdos e claros, das suas observações. As notas impressionistas são
lacónicas, de si próprio quase não fala;
exclamações, raras são as que produz»
(Martins, 1952, p. VIII).

Curiosamente, uma dessas raras exclamações que faz nos seus apontamentos, nos dias mais difíceis e duros das expedições, é «Mas avante!»
(Martins, 1952), demonstrando o seu
caráter determinado e destemido.
Conta-se que durante o seu tempo
de serviço na costa ocidental de África (década de sessenta, do séc. XIX),
ouviu falar do problema dos leões
que assolavam o gado numa fazenda perto da costa, num sítio chamado «Equimina». Desejava ver um
leão no seu habitat natural e o seu
desejo cumpriu-se quando recebeu
um convite, pelo administrador da
fazenda, para uma caçada ao leão.
Após o animal ter sido encurralado,
era prática permitir que o convidado
fosse o primeiro a disparar. Tendo o
animal já ferido gravemente um dos
homens, Capelo aproximou-se do
leão, ficando a muito curta e perigosa distância, e demorou-se a admirar
a grandeza da fera, antes de disparar.
Este facto assombrou de medo e de
admiração os restantes participantes, mas ele regressa ao navio, sereno como se nada tivesse acontecido
(Maia, 1879)3. Esta intrepidez, a sua
inteligência e conhecimentos, juntamente com a sua modéstia, fizeram
com que Capelo fosse uma pessoa
respeitada entre os seus pares (idem),
mesmo antes das expedições em África.

Episódio também relatado por
Luciano Cordeiro, no O Occidente,
Revista Ilustrada de Portugal e do
Estrangeiro, 1.º ano, Vol. I, n.º 8 de
15 de abril de 1978. Ao que parece,
este episódio tornou-se uma espécie
de lenda contada e recontada sobre
Capelo, demonstrando grande
admiração pela sua personalidade,
num tempo em que as caçadas eram
práticas socialmente aceitáveis
e símbolo de valentia.

3
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Fig. 7 - Hermenegildo Capelo, 1885 (foto parcial)
Museu de Marinha
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s jornais da época referem, que Capelo em todas as suas
viagens recolhia exemplares da natureza, principalmente zoológicos, ocupando todo o seu camarote e outros
lugares do navio com as amostras, facto que era motivo de gracejo por parte dos seus camaradas (Cervaes, 1880). Algumas
dessas recolhas encontram-se no Museu Nacional de História
Natural e da Ciência (MUHNAC)4, Universidade de Lisboa, e outras,
reunidas nas viagens com Ivens, nas coleções ultramarinas na Litoteca do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
É verdade que nem Hermenegildo, nem Roberto Ivens, tendo
recebido a formação da Escola Naval, poderiam ser chamados
cientistas na verdadeira aceção do termo, mas o seu «arguto espírito de observação, o rigor das descrições, o registar dos dados
colhidos e encontrados, o anotar das suas observações e recolha
de material» (Correia, 1984, p. 12) revelam claramente o seu espírito científico que foi por todos reconhecido. As observações
meteorológicas foi algo a que se dedicou particularmente, quer
por incumbência, quer por opção, nas duas expedições em
África e nas expedições em Portugal continental em que esteve
envolvido. Na área da geografia é indiscutível o seu contributo,
juntamente com Roberto Ivens, para o conhecimento cartográfico e hidrográfico do interior do sertão africano.

4

Devido ao incêndio de 1978, no MUHNAC, apenas a coleção botânica sobreviveu.
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A Sociedade de Geografia de Lisboa
Em 1875, é fundada a Sociedade de
Geografia de Lisboa (SGL), ação que
se enquadra num movimento europeu pós-napoleónico e, por isso, de
cariz nacionalista, que reúne a elite
intelectual, civil e militar portuguesa.
Tinha como finalidade promover e
auxiliar o estudo e progresso das ciências geográficas e outras, no território
português, nomeadamente no sertão
africano que se tornara o novo foco
de Portugal, após a independência do
Brasil. A SGL criou a Comissão Nacional Portuguesa de Exploração e Civilização da África - conhecida por Comissão de África - que visou despertar a
opinião pública para o Ultramar e que
preparou as primeiras grandes expedições, com recurso a financiamento
por subscrição nacional, contribuindo
para a definição de uma política colonial portuguesa em África.
As viagens de Capelo e Ivens tiveram
grande importância estratégica para
Portugal, num momento em que as
potências coloniais europeias disputavam força no continente africano. O
argumento histórico da sua presença
nos territórios africanos, que Portugal
procurava usar a seu favor, não tinha
peso internacional nesta disputa
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política e económica. Ausente da
primeira conferência de geografia
dedicada a África, em setembro de
1876, organizada pela Bélgica que
procurava instalar e expandir a sua
presença além-mar, Portugal só participa na Conferência de Berlim de
1884 a 1885, altura em que Capelo
e Ivens já realizam a sua segunda
viagem exploratória em África. Desta vez percorrendo, investigando e
cartografando o desconhecido (para
os ocidentais) interior do sertão africano, entre Angola e Moçambique.
Portugal tinha intenção de dominar
este território, que foi marcado a cor-de-rosa no mapa que a SGL apresentou no ano seguinte e que, por tal,
ganhou esse nome. Contudo, este
intento, que não encontrou oposição
entre os franceses e alemães (Tratado com França, em 1886 e o Tratado
com a Alemanha, em 1887), contrariava os objetivos ingleses, que pretendiam o território interior entre
Angola e Moçambique. Este facto viria a determinar o Ultimatum de 1890
de Inglaterra contra Portugal e a despertar o republicanismo por acusações à incapacidade da monarquia
portuguesa de defender capazmente os interesses nacionais.

Fig. 8 - Mapa Cor-de-Rosa5, Biblioteca Nacional Digital

PORTUGAL. Comissão de Cartografia - Carta da Africa Meridional portugueza / Commissão de
Cartographia; coordenada por A. A. dª Oliveira; gravado e impresso por Erhard Fre[re]s. - Escala 1:6000000.
- [Lisboa]: Commissão de Cartographia, 1886 (Paris: Erhard Fre[re]s Rue Denfert-Rochereau, 35 bis).
- 1 mapa: color. ; 52,00x66,00 cm, em folha de 57,50x70,50 cm; in http://purl. pt/3571/2/ - cópia pública.
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A primeira viagem exploratória em África
De Benguela às Terras de Iaca (1877-1880)
A primeira expedição tinha como
propósito estudar os territórios entre
Angola e Moçambique e as relações
entre as bacias hidrográficas do Zaire e do Zambeze, a fim de se concluir
o Mapa da África Centro-Austral. O
ministro Andrade Corvo – com as
pastas da Marinha e Ultramar e dos
Negócios Estrangeiros – terá chamado Capelo, quando estava a bordo do
couraçado Vasco da Gama a ler. AceiFig. 9 – Círculo de Reflexão usado
na primeira expedição, Museu
de Marinha - Depósito de José
Manuel Brito Capelo de Morais
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tou. Seria acompanhado por Roberto
Ivens (1850-1898), oficial da Marinha,
e pelo Major Serpa Pinto (1846-1900),
ficando a viagem imortalizada numa
obra de dois volumes, publicada em
1881 - De Benguela às Terras de Iaca.
Em maio de 1877, Capelo vai com
Serpa Pinto a Paris e a Londres adquirir armas, instrumentos e alimentos
em conservas para a expedição.

Fig. 10 – Os três exploradores portugueses com o explorador Henry Stanley
gallica.bnf.fr - Bibliotèque National de France

Já em Luanda, e após conhecimento
de que o explorador norte-americano Henry Stanley6 tinha acabado de
percorrer o continente africano de
Leste a Oeste, ao longo do curso do
rio Congo (Zaire), explorando assim
a sua bacia hidrográfica que era um
dos propósitos da expedição portuguesa, começaram a surgir algumas
divergências entre Serpa Pinto e os
outros dois exploradores, principalmente com Capelo. Estas divergências não se baseavam apenas no

percurso a trilhar, como também na
gestão dos recursos financeiros e nas
próprias personalidades. Esta situação levou a expedição a dividir-se.
Serpa Pinto separou-se do grupo,
tendo prosseguido para o interior
com intenção de atravessar África e
alcançar Moçambique. Porém, devido às dificuldades enfrentadas, rumou em direção ao sul, chegando a
Durham (África do Sul) a 19 de março
de 1879, e a Lisboa a 9 de junho.

6
A convite de Serpa Pinto, Henry Stanley ficou alojado na mesma casa com os exploradores
portugueses, durante mês e meio, e partilhou com eles o conhecimento adquirido. Mais tarde,
em Benguela, estiveram com Silva Porto que também lhes transmitiu os seus vastos conhecimentos
do sertão africano e os ajudou nos preparativos para a expedição (Rosa, F. D. & Verde, F., 2013)
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Capelo prosseguiu com
Ivens, percorrendo as regiões de Benguela até às
terras de Iaca, territórios
até então inexplorados,
tendo estudado alguns
dos rios locais - os rios
Cubango, Luando e Tohicapa. Chegam a Lisboa
nove meses depois de
Serpa Pinto, no dia 1 de
março de 1880, e Lisboa
recebe-os triunfalmente.

Fig. 11 – Capelo e Ivens, com dois jovens
e a cadela Cassai, a fiel companheira
da primeira expedição, 1877-80
Museu de Marinha - Depósito de José
Manual Brito Capelo de Morais

Nesse ano, em Lisboa,
são nomeados vogais
da Comissão Central de
Geografia. Capelo passa
a desempenhar funções
relacionadas com a geografia dos territórios ultramarinos, tendo ficado
responsável, em 1882, por
proceder à organização
da Carta Geográfica de
Angola. No ano seguinte,
integra a recém-criada
Comissão de Cartografia
sob o Ministério da Marinha e do Ultramar, com
funções idênticas - a construção do Atlas Geral de
todas as colónias.
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Fig. 12 – Banquete oferecido pela SGL
em honra dos exploradores, 1880
O Ocidente, III Volume, n.º 55, p. 49, 1880

As explorações em Portugal continental
A expedição à Serra da Estrela, 1881
Entre as duas grandes explorações africanas, Hermenegildo Capelo participa
em duas expedições científicas em
Portugal continental, igualmente organizadas pela SGL. Embora Portugal dominasse os mares há mais de três séculos e possuísse territórios ultramarinos,
parte do interior e ilhas continuavam
por explorar cientificamente.
Em agosto de 1881, e em resposta à
proposta apresentada por Luciano
Cordeiro7, sob iniciativa de Luís Feliciano Marrecas Ferreira, e com base
na argumentação científica do Dr.
Sousa Martins que pretendia estudar
a Serra da Estrela a fim de instalar sanatórios para tratamento da tuberculose, a SGL realiza uma expedição à
Serra da Estrela.
A Serra da Estrela, ainda selvagem,
pouco habitada, cheia de mistérios e mitos, era ainda uma região
da qual pouco se conhecia e pouco
tinha sido estudada. Esta expedição, que durou apenas dezanove
dias, é considerada, até aos dias de

hoje, a maior e única na concentração multidisciplinar de cientistas, especialistas, médicos, pessoal
de apoio e meios no nosso país, tendo
envolvido cerca de 100 participantes.
Dividida em 13 secções de diferentes
âmbitos científicos, cada uma dirigida
pela elite científica da sua área respetiva, havia sido planeada para ser plurianual, para o pleno estudo da região,
mas tal não veio a acontecer devido
aos avultados custos financeiros.
Segundo o 14.º ponto das disposições regulamentares, foram convidados a fazer parte da expedição e
a incorporar-se nas secções que entendessem «os illustres exploradores
africanos, socios da Sociedade, srs. Alexandre de Serpa Pinto, Hermenegildo
de Brito Capello e Roberto Ivens8». Capelo participou, tendo ficado inserido na secção de meteorologia e sendo nomeado presidente da comissão
administrativa, juntamente com o Dr.
Sousa Martins.

Sessão de 5 de julho de 1880, da Sociedade de Geografia de Lisboa, (Ata da Sessão de 5 de julho
de 1880, da Sociedade de Geografia de Lisboa).

7

Disposições Regulamentares da Expedição à Serra da Estrela em 1881, Sociedade de Geografia de
Lisboa, 1881.

8
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Fig. 13 - Grupo de expedicionários na Serra da Estrela, 1881. Autor: N/I
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ma doença súbita do seu
irmão João Carlos, nas vésperas da partida, faz com
que venha a ser o escolhido para o
comando da expedição, a qual rege
com disciplina militar. Às 5 horas9 da
manhã, era Hermenegildo que tocava a corneta para dar início a um
novo e longo dia de trabalho.
«Para substituir os srs. conde
de Ficalho, presidente de
comissão organisadora
e executiva da expedição,
emquanto elle não regressa
de França, e durante
a doença do vice-presidente
o sr. João de Brito Capello, foi
nomeado o illustre explorador
africanista, sr. Hermenegildo
de Brito Capello, que tomou
o commando da expedição
no acto da partida.10»

Segundo notícias do dia 12 de agosto11, Capelo esteve também envolvido na secção de topografia e sondagens das principais lagoas, e foi-lhe
necessário retirar-se da expedição,
nesse mesmo dia por causa da publicação do seu livro (De Benguela
às Terras de Iaca, em coautoria com
Ivens), tendo o Dr. Sousa Martins assumido o comando da expedição.
O relatório da secção de meteorologia, elaborado por Augusto Carlos
da Silva, refere o uso de dois instrumentos de medição, o hypsometro e
o chronometro, que também haviam
sido utilizados na primeira expedição a África, este último pertencente
a Hermenegildo Capelo (Silva, 1883).

Pinto, H. (2020) em entrevista ao programa Visita Guiada - Serra da Estrela na Pista da Expedição
Científica de 1881, n.º 9, transmitido a 14 de setembro de 2020.

9

IV Noticiário, de 1 de agosto de 1881, Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, p. 468,
in Gaspar, 2013.

10

11

Jornal Commercio de Portugal, edição de 14 de agosto de 1881.
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A Exploração à Serra do Gerês, 1882
No ano seguinte, a convite do Dr. Leonardo Torres, que também fez parte
do grupo que esteve na Serra da Estrela, realizou, juntamente com este,
uma expedição científica à Serra do
Gerês, sobre a qual escreveram um
relatório apresentado nos Boletins
da Sociedade de Geografia de Lisboa
n.º 6 e n.º 11, 4.ª série, de 1883. Para a
descrição geral do Gerês, com as suas
gentes, a fauna e a flora típicas, a geografia, toponímia e orografia (estudo
dos relevos de determinada região) e
as qualidades das águas medicinais
das Caldas do Gerês, decidiram usar,
como base, as fontes bibliográficas
dos estudos feitos até então da região, que reuniram para esta expedição. Optaram por dedicar-se, no
terreno, ao estudo da meteorologia
e das águas potáveis que ainda não
haviam sido feitos. Quanto se sabe,
Hermenegildo Capelo foi, desta forma, pioneiro no estudo da meteorologia na Serra do Gerês. Como era
seu hábito, recolheu igualmente espécimes de botânica.
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Partiram de Lisboa no final do dia 7
de setembro de 1882, de comboio
rumo a Braga, onde chegaram no
dia seguinte. Hospedaram-se no
Hotel do Parque, no Bom Jesus de
Braga. Montaram um laboratório e
durante cinco dias procederam «aos
reconhecimentos hydrotimetricos das
preciosas aguas potaveis e ás observações meteorológicas que o tempo
consentiu» (Capelo & Torres, 1883, p.
260). Dali partiram para as Caldas do
Gerês, no dia 13, de carro, pela estrada de Chaves até ao Penedo e depois
«no dorso de duas valentes alimarias»
(idem, p. 261). Lá, continuaram com
as suas tarefas distintas, o Dr. Leonardo Torres com os estudos das águas
e Hermenegildo Capelo com as observações meteorológicas. No dia
19, relatam que, pelas 8h45 (Capelo
& Torres, 1883), observaram o Grande Cometa, que nesse ano se avistou
em várias partes do mundo, no alto
da Borrageira. Era de tal forma brilhante que se via ao lado do Sol no
seu periélio.

Fig. 14 – Anemómetro
Museu de Marinha - Depósito de José Manuel Brito Capelo de Morais

A ligação do estudo da meteorologia
e das águas potáveis, principalmente as minero-medicinais, era de suma
importância porque já se sabia que o
clima tem influência na alteração da
qualidade das águas. Os estudos meteorológicos seriam «o princípio de repetidos e indispensáveis estudos»12. Torres refere ainda que Capelo «colhia os
seus dados meterologicos com aquelle
cuidado, consciência e perícia que lhe
são familiares» (Capelo & Torres, 1883,
p. 542).

Antes de regressar a Lisboa ainda tiveram tempo para uma caçada com um
grupo de homens locais, nos dias 20 e
21, tendo pernoitado nos abrigos típicos dos pastores. Nessa noite, um dos
caçadores partilha com os dois visitantes as façanhas do lobo da serra, que
tolhia «a falla a quem delle se proximava descuidado» (idem, p. 542), ao que
Capelo respondeu que isso resultava
da pouca coragem, talvez lembrando-se do seu confronto com um leão,
alguns anos antes.
12

Ata da Sessão de 27 de dezembro de 1882, da Sociedade de Geografia de Lisboa, p. 197.
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Posteriormente, apresentaram à Sociedade de Geografia de Lisboa as
suas conclusões, aconselhando que
se procurasse organizar uma expedição científica, à semelhança da que foi
realizada na Serra da Estrela. Contudo,
esta proposta não teve continuidade.
É sabido que as duas viagens por
terras de África tiveram o seu preço
e não apenas a glória. Os custos não
envolveram somente as dificuldades,
perigos e riscos vividos durante as
expedições. Capelo esteve em perigo
de vida após o regresso da primeira
expedição, por causa das febres ad-

quiridas em África13, e Roberto Ivens
faleceu cedo, com apenas 47 anos,
vítima de doença prolongada complicada pelas antigas enfermidades
adquiridas nas viagens exploratórias14. Parece, pois, que Hermenegildo, por questões de saúde, tinha interesse pelas qualidades medicinais
das águas termais. O Jornal de Recife,
em 1890, publicita em várias edições
uma declaração supostamente da
autoria de Hermenegildo Capelo, do
início de 1882, atestando a cura das
suas maleitas com os saes de águas de
moura (Termas de Moura).

Fig. 15 - Anúncio «O explorador africano portuguez»,
Jornal de Recife, 1890
Ata da Sessão de 5 de julho de 1880, da Sociedade de Geografia de Lisboa, p. 242

13

: ___ (2018), Marinha e Câmara de Ponta Delgada evocam 120 anos da morte de Roberto Ivens,
Correio dos Açores (edição online), 26.01.2018.

14
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Fig. 16 - Hino de Manuel Joaquim da Costa, 1883
Museu de Marinha - Depósito de José Manuel Brito Capela de Morais

Palmela
No final de 1883, Palmela inaugura uma rua com o seu nome e festeja-se durante dois dias, a 2 e 3 de dezembro, os seus feitos em África. Manuel Joaquim
da Costa, sacristão em Palmela, dedica-lhe um hino.
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A segunda viagem exploratória em África
- De Angola à ContraCosta (1884-1885) marinheiros em terra
Foi no dia 6 de janeiro de 1884, no
vapor S. Tomé, que partiu de Lisboa
com Roberto Ivens. Foram 25 dias de
viagem pelo Atlântico até chegarem
à costa de Angola. Permaneceram algum tempo em Luanda para organizarem a expedição, tarefa que sabiam
não ser fácil. Depois de traçarem o
plano da viagem, decidiram dar início
à mesma pela Baía de Pinda, um porto
no sul de Moçâmedes. Partiram rumo
ao sul, no navio da Empresa Nacional
e, em Moçâmedes, embarcaram na
corveta Rainha de Portugal que era
comandada pelo seu irmão, Guilherme Capelo, que os levou até ao Porto
de Pinda. Nessa viagem de duas horas
despediram-se do mar, sabendo que
tão cedo não o voltariam a ver:
«Duas longas horas passámos,
respirando a largos tragos as
frescas brisas d’esse oceano
que por tanto tempo íamos
esquecer, e do qual nunca
suspeitámos afastar-nos tão
contristados, soltando voos com
o pensamento.»
(Capelo & Ivens, 1886, p. 81)
A travessia terreste de Angola a Moçambique, com um mapa em branco no seu
interior, o qual era objetivo preencher,
32

era uma das suas missões, a par das negociações e reconhecimentos que teriam de fazer para a criação da desejada
rota comercial entre Angola a Moçambique. Equipados com alguns recursos
e instrumentos científicos do séc. XIX, e
outros bens necessários a qualquer expedição da época, juntaram uma comitiva de 124 homens, e mais um número
de mulheres que também fizeram parte da expedição como trabalhadoras, e
enfrentaram perigos e dificuldades de
vária sorte - doenças, cansaço, ataques
de animais selvagens, falta de comida e
de água, roubos, deserções, encontros
com tribos não amistosas, intempéries,
… a saudade.
Durante a expedição fizeram um rigoroso levantamento científico nas
terras por onde passaram, quer a nível geográfico e hidrográfico, como
da distribuição dos povos e das suas
tradições. Roberto Ivens levantou
cartas (mapas de cartografia), recolheu amostras, escreveu, desenhou.
Muitos dos seus desenhos foram usados, posteriormente, como modelo
para a execução das gravuras destinadas a ilustrar os livros de ambas as
expedições. Capelo fez observações
meteorológicas, recolheu espécimes
de plantas, rochas e animais.

Fig. 17 - Mapa da África Austral, contendo o itinerário da travessia de Capelo
e Ivens e d’outros exploradores portugueses, por António Augusto d’Oliveira
Museu de Marinha.
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Q

uando chegaram a Quelimane, em Moçambique, ninguém os reconhecia tal era o
seu aspeto após todo aquele tempo,
escurecidos pelo sol, com os fatos
rotos e enxovalhados, uns farrapos
brancos enrolados à cabeça e uma
extensa barba. Fora uma longa viagem de 4500 milhas geográficas
(mais de 8300 km) e 15 longos meses! Dali partiram para a Ilha de Moçambique, antiga capital, e de lá enviaram um cabograma15 para Lisboa

a dar notícia da sua chegada. Era dia
25 de junho. Embarcaram dias depois
para a Cidade do Cabo, em África do
Sul, num navio inglês com todos os
homens e mulheres da comitiva que
tinham chegado ao final da expedição, juntamente com Capelo e Ivens.
Após terem conseguido transporte
para Luanda, seguiram viagem, sendo recebidos com festejos e honras.
Havia chegado a hora da despedida
do grupo que ficava.

Fig. 17 – A Comitiva no Cabo da Boa Esperança, 1885, in De Angola à Contracosta,
edições Europa-América, 1998.

15

Telegrama transmitido via cabo submarino.
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Capelo e Ivens regressaram
a Portugal no vapor Cabo
Verde, fazendo paragem
em diversos portos, como
Cabo Verde e ilha da Madeira, onde também foram
recebidos com celebrações
em sua honra. Chegaram à
costa de Lisboa no dia 15
de setembro de 1885, mas
só puderam desembarcar
no dia seguinte. O rio Tejo
encheu-se de centenas de
barcos que acompanharam
a entrada do paquete.
Nas margens estenderam-se bandeirolas e juntou-se
imensa gente para os ver.
Ao desembarcarem no Arsenal da Marinha foram recebidos pelo ministro dessa
pasta, por altos funcionários e pelo rei D. Luís, acompanhado dos príncipes
D. Carlos e D. Afonso, que
lhes deu um abraço, gesto
demonstrativo da amizade
que lhes tinha. O rei concedeu-lhes ali as insígnias
da Grã-Cruz da Ordem de
Santiago16 a Capelo, e a comenda da Torre e Espada a
Roberto Ivens

Por mérito científico, literário
e artístico.

16

Fig. 18 – Capelo & Ivens, 1885, Madeira
ABM - Direção Regional do Arquivo da Bibliiteca
da Madeira

Fig. 19 – Cortejo de receção dos exploradores
Capelo & Ivens, no Tejo, setembro de 1885
O Occidente, Volume XIII, n.º 246, p. 209, 1885
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Em Lisboa as festividades prolongaram-se por oito dias. A Sociedade
de Geografia de Lisboa, a Associação Comercial de Lisboa, a Associação
Comercial do Porto e o Clube Militar Naval realizaram-lhes sessões de
homenagem. Um pouco por todo o país e também em Madrid, houve
comemorações em sua honra. As Câmaras Legislativas proclamaram-nos
«Beneméritos da Pátria». De Paris receberam a Grande Medalha de Honra
e foram distinguidos com diversas outras condecorações internacionais.
Palmela também celebrou. Ao romper da manhã do dia 20 desse mês,
a vila acordou ao som de 21 tiros de morteiro. A Sociedade Filarmónica
Palmelense (1852) e a Sociedade Filarmónica Humanitária e Independente (1864) percorreram a Rua Hermenegildo Capelo e outras, decoradas com festões, bandeiras e outros emblemas. À tarde, houve um
grande concerto na Igreja de São Pedro e a noite terminou em grande, com outras bandas vindas de Setúbal que se juntaram às filarmónicas da vila e tocaram nos coretos e outros locais. Na torre do castelo
acenderam almenaras, tal como D. Nuno Álvares Pereira tinha feito, em
1384. À meia-noite, foi realizado um cortejo composto por duas alas
de inúmeros cavalheiros com archotes acesos, um outro que carregava
a bandeira, seguidos pelos muitos músicos e uma multidão de gente
em direção ao castelo. Em frente à casa onde Hermenegildo nasceu,
fizeram um breve discurso e soltaram calorosas vivas a Capelo e ao seu
companheiro Ivens, bem como a Portugal, ao rei e à união do povo de
Palmela (Districto de Setúbal, 24 de setembro de 1885, consultado em
Arquivo Distrital de Setúbal - PT/ADSTB/PSS/APAC/L/1172). Diz quem
viu, que foi um dia surpreendente e que o castelo estava fantástico naquela noite!
Desta segunda expedição surge o livro De Angola à Contracosta, de dois
volumes, que escreverem em 1886, após o regresso a Portugal.
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Fig. 20 – Várias gravuras sobre os festejos em honra dos exploradores
Capelo & Ivens, in O Occidente, n.º 243, setembro de 1885, p. 213
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Após as expedições
Ao longo da sua carreira, Hermenegildo teve vários cargos e missões
em diversas comissões e entidades,
como a Comissão de Cartografia,
anteriormente referida e da qual se
veio a tornar presidente, sendo-o até
à sua reforma. Maioritariamente, as
suas funções estiveram relacionadas
com o estudo, gestão ou acompanhamento de assuntos relacionados
com a Marinha e o reino, em Portugal, África e Inglaterra. A lista é longa.
Na Sociedade de Geografia de Lisboa, do qual foi sócio desde 1877,
primeiro, sócio correspondente, depois, sócio ordinário (1880) e, finalmente, sócio honorário (1883), Capelo integrou a Comissão Africana, bem
como várias secções – Cartografia,
Astronomia, Meteorologia, Geodesia, Etnografia, Ciências Navais e Comunicação Marítimas - ao longo dos
anos. Entre 1892 e 1895, foi Vice-presidente desta sociedade.

Em 25 de julho de 1889, foi promovido a Capitão-de-fragata e, no ano
seguinte, foi um dos delegados de
Portugal na Conferência Antiesclavagista de Bruxelas.
A 11 de fevereiro de 1895, foi promovido a Capitão-de-mar-e-guerra.
Na cidade de Haia, em 1902, fez parte
da comissão para a revisão das fronteiras de Timor. Nesse ano, foi promovido a Contra-almirante e a Vice-presidente do Instituto Ultramarino, sendo
presidente a Rainha Dª. Amélia (18651958). No ano seguinte, em Londres
e Paris, defendeu os interesses portugueses relativamente à definição das
fronteiras angolanas do Barotze.

Em 1887, por portaria de 31 de janeiro, foi designado ministro plenipotenciário no sultanato de Zanzibar,
encarregado de negociar um tratado
sobre os limites da província de Moçambique com o sultão de Zanzibar.
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Fig. 21 – Capelo e o conselheiro Ernesto Júlio
de Carvalho e Vasconcelos, início do séc. XX,
Madeira, ABM - Direção Regional do Arquivo
e Biblioteca da Madeira

A 18 de janeiro de 1906, é promovido
a Vice–almirante e nomeado vogal
do Conselho Superior de Disciplina
da Armada.
Foi sócio correspondente da Academia de Sciencias de Lisboa, vogal
da extinta Academia de Ciências de
Portugal e fez parte do Comité de Ciência e Geografia. Foi ainda administrador da companhia da Zambezia,
sendo exonerado somente após a
sua reforma na Marinha.

Recebeu inúmeras condecorações e
distinções honoríficas. Para além da
grã-cruz da Ordem de Santiago, foi
agraciado com a grã-cruz da Ordem
de Aviz e foi Grande Oficial da Torre e
Espada; recebeu ainda mais cinco condecorações do exterior. Entre as medalhas que recebeu, duas foram de ouro
– uma de Comportamento Exemplar e
outra por serviços distintos e relevantes no ultramar, com as legendas: Exploração da África Austral, 1877-1880 e
Exploração através de África, 1884-1885;
recebeu também uma medalha de
prata de bons serviços e uma medalha
de cobre de filantropia e caridade.

Fig. 22 –«A família real aguarda a chegada de Alves Roçadas à janela
da Superintendência da Armada no Arsenal da Marinha» (Hermenegildo Capelo à esquerda
na varanda) Arquivo Histórico Militar (AHM), PT/AHM/FE/CAVE/JB/GR 1/0083
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É conhecida a sua longa e marcante relação com a casa real, que parece ter-se
iniciado quando conheceu o príncipe D. Luís, ainda ambos jovens e marinheiros. Em 19 de janeiro de 1882, foi designado ajudante de campo do rei D. Luís,
tendo passado a ajudante de campo efetivo a 10 de fevereiro de 1898, já no
reinado do rei D. Carlos; em 2 de setembro de 1909, passa a 1.º ajudante de
campo e Chefe da Casa Militar do rei D. Manuel II. A este último acompanhou-o até à sua partida para o exílio, a 5 de outubro de 1910. A esse respeito, a sua
neta, Maria Amélia, escreveu:
«Para demonstrar como era considerado e respeitado, vou relatar
um episódio, certamente único na história: Quando se deu a revolução
de 1910, Capello residia perto de Belas, e logo que de tal soube,
imediatamente se dirigiu para Lisboa, com evidente temeridade,
e contra os concelhos que lhe deram. Respondia, sempre, que era o seu
dever vir para junto do Rei. Sózinho atravessou a cidade revoltada e
chegou ao Largo do Quartel dos Marinheiros, onde havia forte tiroteio
entre marinheiros e a Guarda Municipal. Nesta ocasião ouviu-se o toque
de «Cessar fogo!» Os combatentes do quartel foram indagar, ao oficial
comandante, a razão do toque, e este simplesmente respondeu:
«É porque vai ali o Capello.» E, logo que ele desapareceu no caminho
do Palácio das Necessidades, o tiroteio recomeçou.» (Morais, 1950, p. 10)
Profundamente desgostoso pela morte dos seus amigos, o Rei D. Carlos e o
seu filho, o príncipe D. Luís Filipe, em 1908, e pela deposição do jovem rei D.
Manuel, em 5 outubro de 1910, pede a sua demissão a 24 do referido mês,
dando por terminada a sua carreira. É-lhe concedida a reforma no valor de
2.600 réis anuais.
«Foi este, num traço largo, o homem inteligente e calmo, modesto
e corajoso sem bravatas, sempre animado do desejo de bem servir
a sua Pátria, que eu tive a honra e o encanto de conhecer já nos
derradeiros tempos, e cujos afagos enternecidos ainda hoje me
recordo com viva saudade de neta» (idem).
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Hermenegildo Capelo passou os seus últimos anos «a viver das suas recordações, retirado e pobre, até 1917, ano em que tiveram termo os seus dias afadigados» (idem). Era dia 4 de maio. Jaz no Cemitério dos Prazeres.

Fig. 23 – Hermenegildo Capelo, 1909, Museu de Marinha
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Homenagens póstumas
Há várias ruas e/ou travessas com o
seu nome. No concelho de Palmela,
e, para além da rua que, desde 1883,
tem o seu nome, há mais três - em Pinhal Novo e Águas de Moura.
Em 1971, a Escola Básica (2.º e 3.º ciclo) da vila de Palmela passou a chamar-se Escola Básica Hermenegildo
Capelo. A casa onde nasceu – Casa
Capelo – é o lugar do almejado espaço museológico dedicado a si.
Foi o patrono do Curso da Escola
Naval de 1964, tendo o curso o seu
nome - «Hermenegildo Capelo».
Em 1968, a Marinha Portuguesa
acrescentou ao seu efetivo duas fragatas da classe João Belo, uma com
o nome de «NRP Comandante Hermenegildo Capelo» e outra «NRP Comandante Roberto Ivens».
Várias exposições, placas, medalhas
e moedas comemorativas têm-lhe
também sido dedicadas.

Fig 24 – Placa de homenagem a Capelo
do Curso «Hermenegildo Capelo»,
Câmara Municipal de Palmela

O centenário da travessia de África
foi celebrado pela Armada, em 1985,
tendo sido criada, para tal, a Comissão das Comemorações do Primeiro Centenário da Travessia de África
por Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens. O Município de Palmela foi
convidado a cooperar na iniciativa.
Em Palmela, o Grupo dos Amigos do
Concelho de Palmela realizou uma
sessão evocativa do evento histórico.
O 1.º centenário do seu nascimento,
em 1941, e o centenário da sua morte17, em 2017, foram assinalados em
Palmela.

Em 2017, as celebrações foram organizadas pelo Município de Palmela e o Grupo de Amigos
do Concelho de Palmela.

17
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Figs. 25 e 26 Festejos
do 1.º Centenário
do nascimento de
Hermenegildo Capelo,
Palmela, 1941
Arquivo Municipal
de Palmela

Fig. 27 – Placa evocativa do
1.º centenário da morte de
Hermenegildo Capelo, 2017
Câmara Municipal de Palmela
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Os Livros
A primeira edição da obra De Benguella ás terras de Iácca: descripção de uma
viagem na Africa Central e Occidental foi publicada em 1881, pela Imprensa
Nacional. Foi reeditada pela editora Publicações Europa-América em 1996, na
Coleção Aventuras e Viagens.
A primeira edição da obra de Angola à contra-costa: descripção de uma viagem atravez do continente africano, foi publicada em 1886, igualmente pela
Imprensa Nacional. A editora Publicações Europa-América reeditou a obra,
como livro de bolso, em 1979, na Série Grandes Obras, e novamente em 1998,
na série Aventuras e Viagens.
Em ambas as obras, os desenhos e posterior gravação foram realizados por
diversos autores com base nos desenhos de Roberto Ivens durante as viagens
e nalgumas fotos das expedições.

Figs. 28 e 29 - Obras originais, autor: N/I
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Fig. 30 - Hermenegildo Capelo, d. desc.,
Museu de Marinha - Depósito de José
Manuel Brito Capelo de Morais

45

Alguns desenhos de Roberto Ivens
da segunda expedição

Fig. 31

Fig. 32
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Fig. 33

Fig. 34
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Fig. 35

Fig. 36

Figs. 31 a 36 - in Expedição Capelo e Ivens através de Áfica em 1884-85,
Itinerários da Viagem, Edições Culturais da Marinha, 1989, edição fac-símile
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