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Resumo 
 
No dia 24 de abril de 1917, o submarino Imperial Alemão U-35, comandado pelo “Ás dos 
Ases” Lothar von Arnauld de la Perière, afundou quatro navios mercantes de diversas 
nacionalidades, alguns sob frete britânico, três ao largo de Sagres, e um ao largo da Praia da 
Luz, em Lagos. 
Na proximidade dos 100 anos deste episódio da Primeira Guerra Mundial, o CINAV – Centro 
de Investigação Naval da Armada, sediado na Escola Naval, no Alfeite, encetou em 2014 um 
projeto de investigação em torno da sua historiografia e dos destroços alegadamente 
correspondentes aos navios então afundados. 
Relativamente à historiografia do episódio, interessa investigar o contexto histórico, o 
episódio e os seus protagonistas, numa dimensão multinacional e multicultural, assim como 
a capacidade militar portuguesa na vertente naval. 
Relativamente aos destroços, interessa investigá-los enquanto testemunho material e assim 
caracterizá-los, investigar sobre a tecnologia do vapor enquanto potencial marcador 
cronológico e, assim, tentar estabelecer ou descartar a relação destroço-navio. 
Na articulação destas duas facetas da investigação, traçar um quadro claro sobre o evento e 
sobre aqueles destroços, visitados que são com frequência por mergulhadores recreativos 
de diversas nacionalidades, devolvendo este património cultural à comunidade local, 
nacional e até internacional, em forma de vetor histórico, cultural e identitário, através de 
uma proposta de fruição como parte da sua salvaguarda. 
 
Abstract 
 
On April 24, 1917, the Imperial German submarine U-35 commanded by "The Ace of Aces" 
Lothar von Arnauld de la Perière, sank four merchant ships of various nationalities, some 
under British charter, three off Sagres, Algarve, Portugal, and a fourth off Praia da Luz, Lagos.  
Near the 100 years anniversary of this episode of World War I, the CINAV – Portuguese Navy 
Research Centre based at Naval School in Alfeite, launched in 2014 a research project 
around its historiography, and the wrecks allegedly corresponding to the ships sunk by U-35.  
Regarding the historiography of the episode, we will research for the historical context, the 
episode and its protagonists, in their’s multinational and multicultural dimension, as well as 
the Portuguese naval defensive capability.  
Regarding the wrecks, we will research them as material testimonies, research for the 
technology of steam as a potential chronological marker, and thus try to establish the 
relation wreck-to-ship.  
By the articulation of these two sides of the research, we intend to draw a clear picture on 
the event, and on these wrecks, frequently visited by recreational divers of different 
nationalities, to return this cultural heritage to local, national and even international 
community in the form of a historical, cultural and identity vector, through a proposal of 
fruition as a component of its preservation. 
 
Palavras-chave: U-35, Lothar von Arnauld de la Perière, Primeira Guerra Mundial, SS 
Torvore, SS Nordsöen, SS Vilhelm Krag, Sailing Ship Bieneimé Prof. Luigi 
 
Keywords: U-35, Lothar von Arnauld de la Perière, World War I, SS Torvore, SS Nordsöen, SS 
Vilhelm Krag, Sailing Ship Bieneimé Prof. Luigi 
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I Introdução 
 
O presente relatório pretende dar conta dos dados históricos e materiais recolhidos durante 

as ações que o CINAV realizou em 2014, em torno do projeto sobre o submarino Imperial 

Alemão U-35, mais concretamente sobre a missão que em 1917 o trouxe a Sagres e Lagos. 

Este projeto insere-se no programa de comemorações da Primeira Guerra Mundial 

desenvolvido pelo Ministério da Defesa Nacional, e as ações desenvolvidas durante o 

corrente na sequência do vosso ofício nº 1005 de 27 de maio de 2013. 

 

Este projeto possui os seguintes objetivos: 

 

1. Investigação historiográfica em torno desta missão concreta do U-35; 

2. Contributo para o estudo da guerra submarina Imperial Alemã durante a Primeira 

Guerra Mundial, em águas nacionais; 

3. Investigação em torno dos navios afundados por submarinos Imperiais Alemães 

em águas nacionais; 

4. Localização do veleiro Italiano Bieneimé Prof. Luigi, afundado pelo U-35 em 24 de 

abril de 1917; 

5. Levantamento dos três destroços alegadamente correspondentes aos três outros 

navios afundados pelo U-35 no dia 24 daquele mês: SS Torvore, SS Nordsöen e SS 

Vilhelm Krag; 

6. Análise do testemunho material para confirmar ou descartar a relação destroço-

navio; 

7. Estudo da tecnologia de propulsão a vapor naqueles três navios; 

8. Contribuir com dados para o projeto “The Stroke Project”; 

9. Propor um projeto de fruição, divulgação e salvaguarda. 

 

Com base nestes objetivos desenvolveram-se, e desenvolvem-se ainda, ações de 

investigação historiográfica que permitem já uma imagem clara e aprofundada do contexto 

em que esta missão concreta do U-35 se desenvolveu, o que explica, por exemplo, o modus 

operandi levado a cabo nos afundamentos do dia 24 de abril de 1917. 
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Estas ações permitiram ainda traçar a cronologia dos acontecimentos desde a saída do U-35 

da sua base de Cattaro, no Adriático, a 31 de março de 1917, até ao seu regresso à mesma 

base a 6 de maio desse ano, localizar o cidadão norte-americano Allan Hunt, descendente de 

um dos tripulantes do U-35, Richard Berger, e com isso ter acesso a um importante conjunto 

fotográfico em torno da passagem deste por aquele submarino, bem como, permitiram 

ainda traçar uma imagem da evolução da guerra submarina Imperial Alemã na Primeira 

Guerra Mundial, desde os primeiros dias da Guerra até às operações quotidianas, 

especialmente aquelas desenvolvidas em águas portuguesas, e ainda, das condicionantes da 

capacidade naval portuguesa na época. 

 

Neste contexto e sequência desenvolveram-se, e desenvolvem-se ainda, ações de 

investigação em torno dos quatro navios afundados naquela missão ao largo de Sagres e de 

Lagos. 

Relativamente ao veleiro italiano, desenvolveu-se nos dias 27 e 28 de maio de 2014 uma 

ação de oportunidade com a EMEPC – Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma 

Continental e o ROV1 Luso, a bordo do NRP Gago Coutinho, com o objetivo de o localizar, na 

área reportada pelo U-35 e constante no seu Diário de Guerra (Kriegstagebuch)2. 

Entre 30 de agosto e 7 de setembro, 22 e 23 de novembro, e 5 e 6 de dezembro, avançou-se 

com campanhas no terreno com o objetivo de efetuar imersões de reconhecimento 

preliminar nos três destroços correspondentes aos navios de carga a vapor, alegadamente 

correspondentes aos vapores afundados pelo U-35, efetuar o levantamento detalhado do 

alegado SS Torvore (localmente conhecido como o “Vapor das 19”, ou, “Vapor da noiva”) e, 

esclarecer sobre a localização do SS Nordsöen, divergentemente identificado localmente. 

Efetuou-se ainda o registo dos três destroços alegadamente correspondentes ao SS 

Nordsöen, SS Torvore e SS Vilhelm Krag, por Geofísica de Multifeixe, através da empresa 

Subnauta. 

Para o registo do SS Torvore, ensaiaram-se novas metodologias, uma vez que o Estado-da-

Arte não nos faculta casos notáveis aplicáveis, e as metodologias tradicionais de trilateração 

não são, no nosso entender, adequadas a destroços de cronologia contemporânea 

correspondentes a navios em ferro ou aço a vapor, com significativa verticalidade, nem a 

1 Remotely Operated Vehicle 
2 Diário de Guerra do SM U-35 - "SM U-35 Kriegstagebuch" [Manuscrito]. 1917. Acessível em Bundesarchiv, 
Freiburg, Alemanha.  
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destroços que repousam a profundidades abaixo dos 30 metros como é o caso dos 

alegadamente correspondentes ao SS Torvore (27-34 m) e SS Vilhelm Krag (39-45 m). 

 

No que se refere ao Estado-da-Arte em termos historiográficos é extenso e profundo, 

cobrindo a macro-história como nunca poderíamos almejar fazer. Já a micro-história está 

totalmente por investigar e escrever, e acreditamos, possui uma enorme riqueza que ainda 

assim tem sido negligenciada pelos estudos que têm sido publicados sobre história 

contemporânea. A maioria destes, quando se dedicam à primeira Guerra Mundial do ponto 

de vista nacional, não vão estes além da Flandres, quanto muito, a África. 

Já em termos materiais, em torno deste tipo de destroços e cronologia, a bibliografia é 

pouco extensa e pouco aprofundada. Em termos nacionais apenas conhecemos os trabalhos 

realizados sobre destroços dos alegados Lidador3 e Oakfield4 nos Açores, Thermopylae5 em 

Cascais, canhoneira Faro em Lagos, e muito recentemente no SS Dago6 em Peniche. No 

âmbito internacional, o cenário parece ainda insuficiente, de onde consideramos de destacar 

o trabalho percursor realizado em torno do SS Xantho7 na Austrália, que ainda hoje inova 

nas suas abordagens arqueológicas8 cerca de 30 anos após a recuperação do seu motor do 

local do afundamento. De realçar também os trabalhos que atualmente se desenvolvem no 

Sul da Inglaterra, como aqueles onde estão envolvidos clubes de mergulho da BSAC, a 

Universidade de Southampton e a Nautical Archaeology Society, por exemplo o The Ship’s 

3 MONTEIRO, Paulo - O naufrágio do vapor Lidador na ilha Terceira, Açores (1878): relatório preliminar. Al-
madan online. [Em linha). II série, nº 15 (2007), pp. 1-2. Actual. [Consult. 6 de Março de 2014]. Disponivel na 
Internet:<http://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_15/22>1-2 
4 BOMBICO, Sónia - Relatório Final dos Trabalhos Arqueológicos realizados no âmbito da Construção da Marina 
de Ponta Delgada (Ilha de São Miguel – Açores) - Terminal Marítimo e Reestruturação da Avenida Mar. 
ARCHEOCÉLIS, 2008.  
5 FIALHO, António, et al. - Thermopylae - História do Clipper mais veloz do mundo. Cascais. Câmara Municipal de 
Cascais, 2009 
6 RUSSO, Jorge - From Wreck to Ship: the case of British merchantman SS Dago (1902). International Journal of 
Nautical Archaeology. 43, 1 (2014), pp. 192-195 
7 MCCARTHY, Michael - Iron and Steamship Archaeology - Sucess and Failure on the SS Xantho. New York. 
Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000 
8 Western Australian Museum - Broathurst Family, an extraordinary group [Em linha]. Fremantle. Atual. s/d 
[Consult. 13 de setembro de 2014]. Disponível em <http://museum.wa.gov.au/explore/broadhurst/ss-xantho-
shipwreck> 
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Project em Plymouth Sound9, ou os trabalhos muito recentemente desenvolvidos pela NOAA 

em torno do U.S.C.S.S. Robert J. Walker10. 

Ainda no panorama internacional, destacamos as metodologias de Destroço-Navio, ou seja, 

de identificação de destroços, desenvolvidas e aplicadas por O’Shea11 em que este aplica o 

Teorema de Bayes12 na identificação de um destroço entre vários destroços, por Ahström13 

na identificação de destroços isolados, e, especialmente, a adaptação das metodologias 

forenses na identificação de corpos, à identificação de destroços proposta por VanZandt, no 

seu HSIM (Historic Shipwreck Identification Method)14. De realçar o facto de não termos 

conhecimento de qualquer projeto em que qualquer um destes métodos tivesse sido 

aplicado, para além dos casos de estudo que suportam cada um dos trabalhos destes 

autores. 

A transversalidade deste cenário era já evidenciada em 1982 quando Palmer declarou, “the 

early history of steam shipping has received little attention from maritime historians except 

by way of contrast with steam’s later spectacular development or as a means of 

demonstrating the resilience of the sailing ship as a mode of transport”15. De resto, nas 

recomendações da Scientific Conference on the Occasion of the Centenary of World War I, 

dos passados dias 26 e 27 de junho de 2014, em Bruges na Bélgica, uma das expressões 

usada para caracterizar o atual estado do estudo do património submerso daquela 

cronologia foi “apathy”16. 

 

9 Promare - The SHIPS Project [Em linha]. Plymouth Sound. Atual. [Consult. 13 de setembro de 2014]. Disponível 
em <http://www.promare.co.uk/ships/> 
10 DELGADO, James P. - Identification of the Wreck of the U.S.C.S.S. Robert J. Walker off Atlantic City, New 
Jersey - Perliminary Report. Silver Spring, Maryland. NOAA’s Office of National Marine Sanctuaries, 2013.  
11 O'SHEA, J. M. - The Identification of Shipwreck sites: a Bayesian approuch. Journal of Archaeological Science. 
31, (2004), pp. 1533-52 
12 Thomas Bayes (1701-1761). O Teorema de Bayes estabelece a relação entre uma probabilidade condicional e 
a sua inversa 
13 AHLSTROM, Christian - Looking for Leads: Shipwrecks of the past revealed by contemporary documents and 
the archaeological record. University of Alaska Press, 1997 
14 VANZANDT, David M. - A Systematic Method for the Identification of Historic Era Shipwrecks. Adelaide, South 
Australia. Flinders University, 2009. Master's thesis,  
15 PALMAR, Sarah - The Most Indefatigable Activity: The General Steam Navigation Company, 1824-1850. 
Journal of Transport History. III, 1 (1982), pp. 1-222 
16 UNESCO - SAFEGUARDING THE WORLD’S UNDERWATER CULTURAL HERITAGE -  Scientific Conference on the 
Occasion of the Centenary of World War I Recommendations [Em linha]. Atual. s.d. [Consult. 8 of March 2015]. 
Disponível em 
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/UCH_Conference_Recommendations_
Bruges2014.pdf> 
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Na ação dos dias 22 e 23 de novembro realizaram-se trabalhos de geofísica com o propósito 

de efetuar o levantamento dos destroços dos três vapores, e com isso, confrontar também o 

registo cuja metodologia foi ensaiada extensamente no alegado SS Torvore. 

Relativamente a este, analisou-se a sua casa-das-máquinas como forma de estudar a sua 

tecnologia de propulsão, nomeadamente como contributo para a metodologia que 

ensaiamos neste e noutros casos, e que pretende olhar para aquela como marcador 

cronológico, com o objetivo de estabelecer uma metodologia de correlação destroço-navio. 

Esta análise tem por objetivo não só estabelecer ou descartar a relação destroço-navio entre 

aqueles três destroços e os três vapores afundados pelo U-35, como contribuir para o 

Projeto “The Stroke Projetct”17, que testa a alegada relação entre o curso do êmbolo de 

pistão e a altura do motor para os motores a vapor Compostos. 

 

Nas ações no terreno, e como resultado delas, ensaiou-se já uma parte do modelo de fruição 

e salvaguarda, com o envolvimento voluntário, mas massivo, da indústria local de 

restauração, hotelaria e mergulho, no acolhimento, alimentação e logística da equipa. Ao se 

ter esclarecido sobre a localização do destroço correspondente ao SS Nordsöen, e incluído 

no discurso passado à extensa cobertura mediática destas ações, o potencial turístico destes 

“destroços com história”, consideramos que foi possível devolver à sociedade parte do 

investimento que fez nestas campanhas, contribuindo-se assim para a economia local e para 

divulgação perante a população em geral, importante dimensão divulgativa além da 

académica e científica, dimensão que consideramos de crítica relevância e da mais 

elementar justiça e sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

17 RUSSO, Jorge - The Stroke Project. Australasian Institute for Maritime Archaeology Newsletter. [Em linha). 
Issue 3 (2012), pp. 15. Actual. [Consult. 2 de Março de 2014]. Disponivel na Internet:<http://www.aima-
underwater.org.au/uploads/52708/ufiles/AIMA_Newsletters/AIMANewsVol31n3y12.pdf> 
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II Metodologia 

 

1. Historiográfica 

No sentido de fornecer o enquadramento e contexto histórico para a missão do U-35 em 

causa, ou seja, aquela que decorreu entre 31 de março e 6 de maio de 1917, recorreu-se 

fundamentalmente a duas monografias. Estas permitem traçar um quadro claro sobre como 

se operava a guerra submarina Imperial Alemã, como esta evoluiu desde os primeiros anos 

da guerra até 1917, inclusivamente compreender o teor da “Prize Regulation” e até colher 

dados relevantes sobre o U-35 em particular e concreto18 e 19. 

Para reconstruir detalhadamente aquela missão, analisou-se como fonte primária o Diário 

de Guerra (Kriegstagebuch)20 correspondente, e como fonte secundária a monografia21 

publicada pela Lloyd’s Register of Shipping em nome do Imperial War Museum como guia 

para acompanhar o filme Der magische Gurtel /The Enchanted Circle (1917), bem como as 

versões alemã e britânica deste mesmo filme22 e 23. 

No que respeita à caracterização dos navios afundados, recorreu-se aos registos da Lloyd’s 

Register of Shipping, nas séries cronológicas anteriores, coevas e posteriores aos 

afundamentos. A análise das séries cronológicas posteriores à data do afundamento, 

justifica-se por se querer determinar se, apesar de nenhum dos navios afundados estar 

registado em porto do Reino Unido ou navegar com pavilhão britânico, aquele registo 

mantinha as entradas para evitar propaganda alemã. Para tanto consultou-se ainda a 

publicação onde no Reino Unido se registava separadamente os navios afundados (War 

Losses)24. 

18 VICENTE, Cristino Castroviejo - Submarinos Alemanes en la Gran Guerra 1914-1918. Madrid. Almena 
Ediciones, 2004 
19 GIBSON, R. H. and PRENDERGAST, Maurice - The German Submarine Warfare 1914-1918. Londres. Naval & 
Military Press in association with The Imperial War Museum, Sem data 
20 Diário de Guerra do SM U-35 - "SM U-35 Kriegstagebuch" [Manuscrito]. 1917. Acessível em Bundesarchiv, 
Freiburg, Alemanha.  
21 First World War U-boat - A Guide to the Video (Der Magische Gurtel (The Enchanted Circle) (1917) and The 
Exploits of a german Submarine (U.35) Operating in the Mediterranean (1919). London. Lloyd's Register of 
Shipping on behalf of the Imperial War Museum, 2000 
22 DER MAGISCHE GÜRTEL. Imperial War Museum Catalogue number GWY 784. 1917, [Aced. em 15 de 
Novembro de 2014]. disponível em <http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060008290> 
23 THE EXPLOITS OF A GERMAN SUBMARINE (U-35) OPERATING IN THE MEDITERRANEAN. Imperial War 
Museum Catalogue number IWM 560. 1919, [Aced. em 15 de Novembro de 2014]. disponível em 
<http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060023104> 
24 Lloyd's War Losses - The First World War - Casualties to Shipping Trough Enemy Causes 1914-1918. Lloyd's Of 
London Press, Ltd., 1990 
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Consultaram-se ainda, como metodologia de caracterização dos navios, os registos de navios 

mercantes da Dinamarca25. 

A caracterização dos navios é vital quando se procede à correlação Destroço-Navio e para a 

interpretação/comparação material neste sentido, como veremos à frente. 

Por fim, a identificação de Allan Hunt, residente nos Estados Unidos da América e 

descendente de um dos tripulantes do U-35, Richard Berger, permitiu reconstruir um pouco 

do percurso deste enquanto artilheiro do U-35, traçar um quadro humanizado do submarino 

e da sua operação, eventualmente compreender a eficácia deste submarino na utilização das 

suas peças de 105 mm e, até, apontar um detalhe caricatural da vida a bordo deste. Foi 

através deste descendente que tomámos conhecimento dos detalhes da emigração de 

Richard Berger e da sua esposa para os EUA após a guerra, e com esta informação, encontrar 

a prova documental primária da chegada daqueles ali. Foi ainda por cortesia de Allan Hunt 

que acedemos a um conjunto fotográfico, que julgamos inédito, sobre a tripulação e o 

submarino, sendo algumas destas fotografias aqui reproduzidas. 

 

2. Material 

Dividamos esta metodologia entre o registo e a correlação Destroço-Navio. 

 

2.1 Metodologia de registo 

O problema que se coloca de imediato, quando se olha para um destroço correspondente a 

um navio metálico a vapor, é que metodologia de registo empregar e que resolução 

estabelecer. Se para os destroços de navios modernos e clássicos a metodologia de registo 

em meio submerso está robustamente consolidada, tal não sucede para os navios em ferro 

ou aço, de cronologia contemporânea, movidos a vapor. No nosso entender, a causa reside 

no pouco interesse demonstrado pela comunidade científica e académica em torno destes 

navios e sua cronologia, no que respeita ao testemunho material. Esta falta de interesse está 

diretamente relacionada com a muito reduzida existência de trabalhos onde se tenha 

ensaiado metodologias, identificado fragilidades e lacunas, logo, adequado a metodologia 

aplicada nas cronologias precedentes. 

25 Officiel Fortegnelse Over Danske - Krigs - OG Handelsskibe: ALFABETISK REGISTER OVER HANDELSSKIBENE. 
Copenhaga. Real Arquivo da Dinamarca, Janeiro 1911 
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Deste modo e face a esta constatação que defendemos, propôs-se uma metodologia, uma 

resolução que não é alheia, como não pode ser, às especificidades do destroço, que foram 

testadas no destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore. 

Já para o destroço alegadamente correspondente ao SS Nordsöen, cuja correspondência 

defendemos de facto, veremos à frente como e porquê, o registo limitou-se a uma dimensão 

expedita e meramente gráfica da mancha, já que os destroços terão sido alvo de aparente 

salvado, que articulado com a ação do mar sobre o destroço, o reduziu a um conjunto muito 

pouco expressivo e de escasso, ou mesmo inexistente, potencial informativo (Figura 1). 

Desde logo porque na mancha analisada, não se detetaram quaisquer elementos notáveis. 

 

 
Figura 1 - Aspeto do destroço do SS Nordsöen (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

Os três destroços foram ainda alvo de Geofísica de Multifeixe, levada a cabo pela empresa 

Subnauta com a presença e pós-processamento dos dados realizados pelo técnico da marca 

do equipamento, Benoit Fraleu, como veremos detalhadamente no Capítulo seguinte. 

 

Ora, para o SS Torvore, em termos da metodologia de registo, o que se estabeleceu foi o 

seguinte, entendendo que uma metodologia de registo é constituída pelo conjunto 

articulado dos seguintes fatores, sem prejuízo da adição de complementos posteriores: 
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O(s) objetivo(s) pretendidos com o registo: 

• A Identificação de grandes componentes do destroço e sua consequente divisão. No 

caso, divisão em três componentes: da popa ao motor, a casa-das-máquinas, e da 

caldeira à proa; 

• A resolução diferenciada para estes três componentes; 

• A técnica de registo. 

 

Nesta fase, o que se pretendeu com este registo, foi tão-somente registar a periferia notável 

do destroço, nas dimensões Planta e Alçados, bem como, o registo fino das posições 

relativas dos dois elementos notáveis da casa-das-máquinas: motor e caldeira. 

Para tanto, dividiu-se o destroço em três componentes, como se supra-indicou. 

Para cada um dos componentes estabeleceu-se uma resolução distinta, que julgámos 

adequada às especificidades de cada um deles, mas que teve também como propósito testar 

ambas as resoluções, do ponto de vista do resultado final: 

• Componente Popa-Motor - porque muito mais complexo e confuso que o 

componente Caldeira-Proa, definiu-se que seria necessário, mas suficiente, uma 

resolução de 1 (um) metro.  

• Componente Casa-das-Máquinas - a periferia foi registada a partir das extremidades 

do motor e da caldeira, para cada um dos bordos, pelo registo das dimensões 

notáveis de ambos, bem como, pelo registo da sua posição relativa em x, y e z, 

aquela determinada pelas profundidades absolutas e relativizadas, estes por 

distâncias diretas e profundidades. 

• Componente Caldeira-Proa - por muito menos complexo, a resolução foi definida em 

três (3) metros, com exceção dos dois primeiros pontos da Linha Base, como veremos 

detalhadamente em seguida, cuja resolução foi aumentada para 1(um) metro por na 

sua área as estruturas o justificarem. 

Por fim, a técnica de registo proposta e ensaiada foi o Offset, constituído por duas Linhas-

Base (BL), estabelecidas entre a Popa e o Motor, e, entre a Caldeira e a Proa, marcadas a 

cada metro com etiquetas de plástico e marcador indelével (Figura 2). 
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Desta BL mediram-se Distâncias Diretas (DD) (Figura 3) entre os pontos da BL, onde se 

registaram profundidades, e a periferia do destroço, registando-se a profundidade absoluta 

neste ponto (T), calibrada posteriormente como veremos. Na vertical ao fundo (B) deste 

ponto da periferia do destroço, registou-se a profundidade absoluta, também ela 

posteriormente calibrada, para construção do perfil do destroço. 

 
Figura 3 – Medição das distâncias Diretas (DD), entre a Linha Base (BL) e a periferia do destroço (T) (Fotografia 

de Augusto Salgado) 

 

Com as DD e os T, foi possível determinar as Distâncias Projetadas (DP), aquelas que 

importam de facto, através da aplicação do Teorema de Pitágoras, em que DD = Hipotenusa 

(a), e a diferença entre as profundidades em T e em BL = Cateto (b), sendo por conseguinte o 

restante Cateto, a DP desejada (c). O perfil, foi registado com os T e os B correspondentes, 

como vimos, através das profundidades registadas e calibradas (Figura 4). 

 
Figura 2 - Pormenor de uma Etiqueta de marcação da Linha Base do Offset de registo do SS Torvore, no caso 
aos 30 metros da Linha Base do componente Popa-Motor (Fotografia de Augusto Salgado) 
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Figura 4 – Esquema demonstrativo da metodologia de registo da periferia do destroço por Offset 

 

Pediu-se assim aos mergulhadores que decidissem, in situ e em tempo real, qual a “periferia 

notável” do destroço, a cada ponto da BL, em ambos os bordos, ou seja, o ponto mais alto, o 

de menor profundidade (T). 

Esta metodologia justificou-se porque, logo na fase de registo, não conheciamos 

detalhadamente o destroço, nem o registo geofísico por multifeixe tinha sido efetuado, 

ainda e então. 

Deste modo, era expectável que estruturas existentes para além da “periferia notável” do 

destroço, não fossem registadas, porque desconhecidas dos mergulhadores, ou invisíveis em 

virtude de uma visibilidade relativamente pobre, que caracterizou a totalidade das imersões, 

o que não é invulgar naquele local. Deste modo o que se pedia à equipa era o registo desta 

“periferia notável”, mais que a planta real e integral do destroço. 

No tratamento de dados final, procuram-se valores incongruentes ou inviabilizantes, assim 

como se procuraram valores que, inexplicavelmente estivessem completamente fora da 

“mediana”, que não fizessem qualquer sentido, ou que prejudicassem o registo resultado. 

A metodologia definida, defendeu que estes, se existentes, deveriam ser descartados, 

expressamente se uma realidade. 

 

C =        a2 (DD entre BL e T) - b2
 (T-BL ou BL-T, o que for positivo) 
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Um dos elementos chave para este registo, em conjunto com as distâncias diretas (DD), é o 

registo de profundidades. Ora, o registo de profundidades é profundamente influenciado 

pela maré. Deste modo, não é viável utilizar profundidades não calibradas, ou seja, que não 

tenham em medida de conta a variação da maré. A título de exemplo, enquanto 

fundamentação do que acabámos de dizer, é óbvio que a profundidade medida num ponto 

fixo, ao longo da imersão, registará valores crescentes ou decrescentes, conforme estejamos 

na enchente ou na vazante. Assim, nenhuma das profundidades registadas é viável, ou seja, 

nem as profundidades absolutas nem as relativas são viáveis antes de calibração. Este 

problema/facto agrava-se em imersões longas, como aquelas que efetuámos no SS Torvore, 

em que se verificaram 90’ ou mais de fundo. 

O software referência para o registo arqueográfico Site Recorder 426 da 3H Consulting, de 

Peter Holt, considera a necessidade imperativa de calibração. A metodologia de calibração 

de profundidades desenvolvida por Jorge Russo, foi antecipadamente discutida com o 

próprio Peter Holt e por ele validada, quando foi desenvolvida e aplicada noutros projetos, 

por exemplo, em Vale de Frades27 e no SS Dago28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 A calibração de profundidades para a Lowest Astronomical Tide (LAT) 

A metodologia de calibração que utilizamos tem por base a seleção de um ponto 0 (P0) do 

sítio, este que deverá ser o ponto mais estável de todo ele. Neste P0, é registada a 

profundidade e o tempo de mergulho transcorrido no momento da medição (Run Time – 

RT). Para o destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore, o P0 eleito foi o centro da 

26 http://www.3hconsulting.com/ 
27 PIÇARRA, Helena, et al. - VF04 – Vale de Frades – Lourinhã: Relatório dos trabalhos de 2007. Lourinhã. GEPS, 
2007. 62 páginas 
28 RUSSO, Jorge - SS Dago - De destroço a navio - Aqueografia Comparativa: Relatório à DGPC. Lisboa. 2012. 60 
páginas 
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circunferência constituída pela tampa do cilindro de baixa-pressão no motor. Para cada 

profundidade registada, adotou-se sempre o registo da profundidade máxima (PMax) e 

mínima (PMin), para utilizar a média (PMed), e deste modo diminuir a influência da 

ondulação no registo de profundidades. Registou-se sempre uma casa decimal na PMax e na 

PMin, resolução dos profundímetros, mas usaram-se duas casas decimais na PMed. 

Esta profundidade será então calibrada LAT, e esta profundidade de P0 calibrada LAT servirá 

de referência para sempre. A partir deste momento, qualquer imersão terá como tarefa 

inicial e final o registo da profundidade em P0. 

O que se pretende com isto é determinar o ΔP0 para o dia da imersão em causa, e assim, 

acrescentá-lo ou subtraí-lo à profundidade registada num qualquer ponto em qualquer 

momento. Basicamente calibramos qualquer profundidade registada relativamente à LAT. 

Para uma calibração mais fina, ainda se pode calibrar cada profundidade registada 

relativamente ao RT em que foi registada, não apenas tendo em consideração o ΔP0, tendo 

sido de resto esta última metodologia a que seguimos. 

Para calibrar LAT, o P0 inicial referência, atendemos ao seguinte método: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 A regra dos “Doze Avos” 
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As tabelas de marés, da responsabilidade do Instituto Hidrográfico29, apenas nos indicam os 

valores do “peso” das marés para a Preia-mar e para a Baixa-mar, num determinado Porto, 

indicando-nos a hora e o valor desse “peso”. 

Por isto, é necessário podermos calcular o “peso” da maré, para uma determinada hora de 

um determinado dia, num determinado local. 

Este cálculo é possível de fazer recorrendo aos valores que as tabelas de marés nos 

fornecem e aplicando a regra dos “Doze Avos”. 

Para uma compreensão fácil desta regra e da sua forma de aplicação, vejamos no nosso 

exemplo, sabendo que: 

 

1/12 da maré evolui na Primeira hora 

2/12  " " Segunda hora 

3/12 " " Terceira hora 

3/12 " " Quarta hora 

2/12 " " Quinta hora 

1/12 " " Sexta hora 

Tabela 1 – Regras dos “Doze Avos” para calibração LAT 

 

Assim, queremos verificar o “peso” LAT em Sagres, ou na área da sua influência, para o dia 1 

de setembro de 2014 pelas 10h55 UTC+1, hora em que se efetuou a medição do P0 referido 

em cima. 

Consultando a Tabela-de-Marés disponibilizada pelo Instituto Hidrográfico, para o Porto de 

Lagos no dia 1 de setembro de 2014, temos:  

 

Data: 2014-09-01 Porto: Lagos 
 Hora Legal de Verão (UTC +1)  Altura(m) 
 Seg, 2014-09-01 00:42    1.09  Baixa-mar 
 Seg, 2014-09-01 07:04    2.87  Preia-mar 
 Seg, 2014-09-01 13:04    1.18  Baixa-mar 
 Seg, 2014-09-01 19:28    2.80  Preia-mar 

Tabela 2 – Tabela de Marés para Lagos, no dia 1 de Setembro de 2014 

 

29 http://www.hidrografico.pt/previsao-mares.php 
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Assim, utilizando sobre P0, os dados da Tabela-de-Marés e a regra dos “Doze Avos”, 

calibramos a profundidade referência em P0 LAT, do seguinte modo:   

 

P0 Max = 24,9 m 

P0 Min = 25,0 m 

P0 Med = 24,95 m 

 

A diferença entre a Baixa-mar e a Preia-mar é de 2,87 m – 1,18 m = 1,69 m  

 

Utilizando a Tabela 1, da Regra dos “Doze Avos”, temos que: 

08h04, uma hora após a Baixa-mar = 1/12 

09h04, duas horas após a Baixa-mar = 2/12 

10h04, três horas após a Baixa-mar = 3/12 

11h04 (10h55 é mais próximo de 11h04 que de 10h04), quatro horas após a Baixa-mar = 3/12   

Total = 9/12 

 

Deste modo: 

09/12 = 0,75 x 1,69 m = 1,2675 m 

Assim, devemos diminuir 1,2675 m ao valor da Baixa-Mar de 2,87 m = 1,6025 m 

Ora P0 foi registado com 24,95 m – 1,6025 = 23,348 m 

 

P0 calibrado LAT referência = 23,348 m. 

 

A partir daqui, qualquer profundidade adicional registada será acrescentada ou reduzida do 

valor resultante do ΔP0 que resulte da diferença entre P0 calibrado LAT referência (23,348 

m) e o P0 Med inicial no dia do registo dessa profundidade adicional. 

 

Quanto ao Software de registo, é importante notar que o Site Recorder 4 não se revelou 

como viável de ser utilizado. Apesar de ter uma ferramenta de Offset, não prevê a 

possibilidade da Linha de Base (BL) ser não linear, ou seja, a possibilidade de a diferença de 

profundidade não ser linear entre o ponto 0 e o ponto n da BL. Na verdade, no nosso caso, 

foi exatamente o que aconteceu, verificou-se uma incontornável impossibilidade material de 
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estender uma BL linear direta, entre o Ponto 0 (BL0) e o Ponto n, no caso Ponto 34 (BL34) no 

segmento Popa-motor, e 35 (BL35) no caso do segmento caldeira-proa. Deste modo, a 

profundidade de cada ponto BL não era apenas linearmente crescente ou decrescente, mas 

ora era maior, ora podia ser menor, que pontos precedentes ou subsequentes. Nem mesmo 

os contactos com Peter Holt da 3H Consulting, programador e fornecedor do software, 

viabilizaram a sua utilização. 

Deste modo, resolveu-se utilizar o software SketchUp30, que permitiu o lançamento da base 

de dados resultante de todos os registos efetuados, e assim produzir um modelo 

inclusivamente Tridimensional do destroço, na resolução estabelecida supracitada, que 

veremos no capítulo Resultados e Discussão. Será neste mesmo capítulo que veremos o 

resultado da projeção desta metodologia de registo, desenvolvida e testada no SS Torvore, 

nos resultados dos trabalhos de geofísica que levámos a cabo sobre os destroços alvo do 

presente. 

 

 

2.3 Metodologia de correlação Destroço-Navio 

Foram alvo de exercício de correlação Destroço-Navio, dois destroços: os destroços 

alegadamente correspondentes ao SS Nordsöen e ao SS Torvore. 

 

SS Nordsöen 

Dada a inexpressividade dos destroços do primeiro e o facto de não se ter identificado 

qualquer estrutura notável, foi necessário recorrer a metodologia diferente de qualquer 

uma que tivesse por base a análise material. Assim, recorreu-se à análise comparativa da 

geomorfologia da costa, no local onde o SS Nordsöen encalhou e posteriormente foi 

afundado por cargas explosivas adicionais colocadas no navio pela tripulação do U-35, como 

consta do seu Diário de Guerra e como vimos na Introdução. Para tanto, recorreu-se ao filme 

registado durante a missão do U-35, na versão Alemã31, onde se vê claramente o local 

(Figura 5), e ao registo fotográfico atual do mesmo local realizado durante a campanha de 

Agosto/Setembro. 

 

30 http://www.sketchup.com/ 
31 DER MAGISCHE GÜRTEL. Imperial War Museum Catalogue number GWY 784. 1917, [Aced. em 15 de 
Novembro de 2014]. disponível em <http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060008290> 
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Figura 5 – Os últimos momentos do SS Nordsöen na versão Alemã do filme DER MAGISCHE GÜRTEL 

 

SS Torvore 

No SS Torvore, a metodologia foi, naturalmente, totalmente distinta, já que o destroço a ele 

alegadamente pertencente, é rico em estruturas materiais notáveis, inclusivamente carga. 

Para este, analisou-se o testemunho material com objetivo comparativo com o testemunho 

documental, numa abordagem forense adaptada de VanZandt32, que desenvolveremos em 

seguida, harmonizada com a metodologia desenvolvida por Jorge Russo no SS Dago33. 

Analisaram-se elementos como a carga, já que ela é evidente no destroço e documentada no 

Diário de Guerra do U-35, ainda que este elemento documental não tenha sido possível de 

confirmar por via primária relativa ao navio. 

Analisou-se igualmente a Casa-das-Máquinas, com o objetivo de projetar a historiografia da 

tecnologia do vapor naval no testemunho material, através da identificação na primeira de 

intervalos cronológicos funcionais34. Deste modo, analisou-se o motor e a caldeira para 

comparação com as especificações técnicas do navio, fiavelmente inscritas no respetivo 

registo na Lloyd’s Register of Shipping35. 

32 VANZANDT, David M. - A Systematic Method for the Identification of Historic Era Shipwrecks. Adelaide, South 
Australia. Flinders University, 2009. Master's thesis.  
33 RUSSO, Jorge - From Wreck to Ship: the case of British merchantman SS Dago (1902). International Journal of 
Nautical Archaeology. 43, 1 (2014), pp 192-195. 
34 RUSSO, Jorge - A Tecnologia do Vapor Naval como Contributo para a Arqueologia Náutica e Subaquática. Al-
Madan - Dossiê "Arqueologia e Património Industrial". IIª Série #19 Jan. (2015), pp 124-133. 
35 Lloyd's Register of Shipping: Steamers, Sailing Vessel, and Owners. London. Vol. I,  TOR-TOS. Lloyd's Register 
of Shipping, 1916-1917, Registo 951, Torvore. 

Página 23 
 

                                                           



Projeto U-35 - Relatório dos Trabalhos de 2014 

Analisou-se o motor e integrou-se a sua tipologia no intervalo cronológico que propomos 

tendo em conta a historiografia do vapor naval. Adicionalmente, mediram-se os diâmetros 

das tampas dos cilindros, para comparação com os diâmetros indicados no registo da Lloyds 

para o SS Torvore. Para o efeito, utilizou-se um paquímetro de grandes dimensões (Figura 6), 

que a equipa desenhou e construiu para o SS Dago, com uma escala em polegadas, no 

sentido de diminuir o erro por conversão de métrico para imperial. 

 

 
Figura 6 – Medição do diâmetro das tampas dos cilindros no motor do SS Dago. A mesma metodologia foi 

seguida no destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore (Fotografia de Armando Ribeiro) 
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A caldeira foi analisada na mesma perspetiva que o motor, ou seja, na sua integração 

cronológica relativamente à historiografia do vapor naval, nomeadamente as suas 

dimensões, tipologia e fornalhas (Figura 7). 

A existente caldeira auxiliar, vertical, não foi analisada para além da verificação da sua 

existência registada no Lloyd’s Register of Shipping36, para o navio candidato. 

 

 
Figura 7 - Medição da caldeira no destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore (Fotografia de 

Augusto Salgado) 

 

Por último, a comparação elementar e óbvia, do comprimento total do destroço com o 

comprimento igualmente registado naquele registo, já que o destroço se apresenta com 

elevada coerência estrutural. 

 

No presente caso, o episódio histórico conduziu-nos ao destroço, pelo que não foi com base 

nos dados materiais que se estabeleceram filtros para a investigação do contexto histórico, 

local, regional, nacional ou internacional, e com isso, se identificou e se selecionou fontes 

36 Idem 
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documentais, manuscritas ou impressas, metodologia sistematizada no método Christian 

Ahlström37. 

No caso do Torvore, fez-se precisamente, como vimos, a recolha dos dados materiais, e 

compararam-se estes com os dados documentais, não se recorrendo à elaboração de uma 

lista de navios candidatos a testar, mas aos dados documentais referentes ao navio em 

concreto, e ao conjunto documental do contexto histórico, constituído pelos referentes ao 

episódio, também em concreto. 

 

Adicionalmente, e para confronto metodológico na relação Destroço-Navio, que é como 

quem diz, na identificação do destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore, 

abordou-se o método HSIM (Historic Shipwreck Identification Method), de David VanZandt38, 

que considera a aplicação adaptada de metodologias forenses tradicionais, usadas na 

identificação de corpos, por exemplo, perante valas comuns, em que esses corpos se 

apresentam em estado muito avançado de decomposição e irreconhecíveis, e, o recurso à 

análise de ADN não está disponível, recorrendo-se a Antropólogos Forenses e Arqueólogos. 

 

Adaptando os passos tradicionais daquela metodologia forense, VanZandt estabeleceu os 

seguintes: 

 

1. Recolha de dados Postmortem (PM): Destroço; 

2. Seleção de identidades possíveis (o equivalente à lista de navios candidatos de 

Christian Ahlström); 

3. Recolha de dados Antemortem (AM): Navio; 

4. Comparação PM/AM; 

5. Identificação (Positiva, Inconclusiva, ou Negativa). 

 

 

 

 

37 AHLSTROM, Christian - Looking for Leads: Shipwrecks of the past revealed by contemporary documents and 
the archaeological record. University of Alaska Press, 1997 
38 VANZANDT, David M. - A Systematic Method for the Identification of Historic Era Shipwrecks. Adelaide, South 
Australia. Flinders University, 2009. Master's thesis, p. 15 

Página 26 
 

                                                           



Projeto U-35 - Relatório dos Trabalhos de 2014 

Com as seguintes premissas, no espírito do Método Científico: 

 

1. Formulação do problema: A que navio corresponde este destroço? 

2. Investigação; 

3. Hipóteses; 

4. Teste das hipóteses; 

5. Análise de dados e conclusão; 

6. Comunicação dos resultados. 

 

 

Para tanto, considerar-se-ão dois tipos de evidências ao recolher PM e AM: Diretas e 

Indiretas: 

 

a) Diretas: 

Basicamente uma evidência baseada num facto. No caso do SS Torvore um bom 

exemplo seria qualquer das suas características estruturais ou da maquinaria, devida 

e rigorosamente registadas, por exemplo, pelo Lloyd’s Register of Shipping. 

Evidências diretas podem ser usadas na comparação direta entre dois factos PM e 

AM, Destroço e Navio. 

Naturalmente, este tipo de evidências são aquelas dificilmente refutáveis no 

processo de identificação, logo as mais robustas, e aquelas que em caso de 

concordância PM/AM, mais contribuirão para uma identificação positiva.39 

É obviamente necessária prudência, dado que não é incomum, existirem alterações 

e/ou reparações não registadas, ou registos desatualizados. Veremos como o SS 

Torvore nos apresenta, aparentemente, um destes exemplos. 

 

 

 

 

 

 

39 Idem, p. 19 
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b) Indiretas: 

São evidências circunstanciais, aquelas que tanto podem confirmar ou produzir, ou 

refutar um facto. 

 

Um exemplo, a carga do destroço e a carga do navio candidato, conhecida por testemunho 

secundário. Assim, para a identificação do destroço alegadamente correspondente ao SS 

Torvore comparam-se dados AM (Navio) com os PM (Destroço), seguindo-se as seguintes 

categorias de análise: 

 

 

 

 

Tabela 3 – Lista de dados para comparação AM/PM. Adaptada de VanZandt40 

 

 

 

Uma tabela de resultados foi construída para a comparação AM/PM: 

Tabela 4 – Tabela de resultados da comparação AM/PM. Adaptada de VanZandt41 

 

 

 

 

 

40 Idem, p. 20 
41 Idem, p. 24 

Construção, Maquinaria e Equipamento 

Cronologias 

Carga 

Localizações 

Tabela de Classificação de Resultados 

Dados históricos e/ou arqueológicos insuficientes 0 

Dados históricos e/ou arqueológicos consistentes e suficientes, sem incongruências e/ou 

discrepâncias impeditivas conhecidas ou detetadas 
1 

Dados históricos e/ou arqueológicos não são suficientemente consistentes  2 

Dados históricos e/ou arqueológicos claramente insuficientes ou inconsistentes 3 
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Por fim, construiu-se uma Matriz de Identificação, que pode ser usada como Modelo 

estandardizado, adaptado a cada situação concreta. 

 

Matriz de Identificação de um Destroço 

Navio Candidato (Nome)  

Data  

Categorias de Comparação AM/PM Resultado 

Construção, Maquinaria e Equipamento  

Cronologias  

Carga  

Localizações  

Resultado Final 
1 – Identificação Positiva: Todos se classificaram com 1 

2 – Identificação Inconclusiva: Todos ou alguns classificados com 2 

3 – Identificação Negativa: Todos ou alguns classificados com 3 

 
 

Tabela 5 – Matriz de Identificação de um Destroço. Adaptada de VanZandt42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Idem, p. 25 
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2.4 Em busca do Bieneimé Prof. Luigi 

Se para os SS Torvore, SS Nordsöen e SS Vilhelm Krag haviam propostas de destroços 

alegadamente correspondentes, para o veleiro italiano Bieneimé Prof. Luigi, não. A isto não 

será alheio o facto do seu destroço se encontrar supostamente numa área cujo fundo se 

encontra a cerca de 650 m de profundidade, de acordo com as coordenadas constantes do 

Diário de Guerra do U-35, e logo, este nunca ter sido efetivamente procurado.  

Deste modo, desenvolveram-se esforços para garantir a difícil logística para o localizar. Esta 

busca tomou forma em maio, numa missão de oportunidade junto da EMEPC – Estrutura de 

Missão para a Extensão da Plataforma Continental, a bordo do NRP Gago Coutinho (Figura 8) 

e a utilização do ROV LUSO, cujos resultados desenvolvemos no capítulo seguinte, e que 

marca a primeira vez que aquele sofisticado ROV, único na Península Ibérica, esteve ao 

serviço da busca do testemunho material correspondente a um destroço histórico, e que um 

ROV foi para tal utilizado em Portugal. 

 

 

 
Figura 8 – O NRP Gago Coutinho (http://www.hidrografico.pt/nrp-almirante-gago-coutinho.php) 
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2.5 Perfil e configuração dos mergulhos 

Por último, em termos metodológicos, uma descrição sumária relativamente às imersões e 

seu planeamento. 

Os SS Torvore e SS Vilhelm Krag encontram-se a mais de 30 m de profundidade máxima, 

atingindo-se mais de 40m no segundo. Esta situação coloca as imersões de trabalho fora do 

âmbito do mergulho recreativo, pois para nos mantermos neste âmbito, com aquelas 

profundidades, não nos seria permitido ultrapassar um tempo de fundo de 20’ e 9’ 

respetivamente, no sentido de respeitar o NDL43 proposto pela PADI, por exemplo, para ar, 

para aquelas profundidades. Mesmo com a utilização de EAN3244, o NDL seria apenas 30’ e 

16’ respetivamente, considerando que a EAD45 respetiva seria 24,4m e 33m, com pressões 

parciais de Oxigénio de 1,28 atm e 1,60 atm respetivamente. Acresce que para 40m nem é 

aconselhável a utilização de uma mistura tão rica, a não ser em planeamento de 

contingência. Poderíamos ainda mencionar os consumos de gás e o que tal implica em 

termos de condicionante do tempo de fundo e do tempo total de mergulho, mesmo não 

descompressivo. 

Esta limitação em tempo transformaria qualquer trabalho de registo de um destroço com 

aquela escala, cerca de 80 m de comprimento, em algo muito moroso. 

Deste modo a opção para equipamento de suporte de vida recaiu no Circuito Fechado (CCR), 

comumente designado Rebreather. Nesta configuração e nestes destroços em particular, o 

gás condicionante “nunca” será o de fundo, mas sempre o de bailout46, planeado e 

transportado em função do tempo total desejado (Figuras 9.1 e 9.2). 

  
Figuras 9.1 e 9.2 – Configuração dos mergulhadores com CCR (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

43 No-Decompression Limit 
44 Enriched Air Nitrox, no caso com 32% de oxigénio 
45 Equivalent Air Depth 
46 Gás transportado em garrafas dedicadas para resolução de falha crítica do Circuito Fechado que implique a 
passagem para Circuito Aberto. 
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Para o alegado SS Torvore desenharam-se, recorrendo ao software V-Planner, imersões com 

90’ de fundo e cerca de 140’ de tempo de mergulho total, incluindo descompressão, com os 

seguintes perfis. Este perfil e desenho, permitiu que a equipa cumprisse a totalidade das 

suas tarefas planeadas e objetivos definidos em termos de registo para o alegado SS Torvore, 

em apenas 5 dias, ou seja, 5 imersões. 
 
Perfil de mergulho 
 
Dec to 34m  (1) Diluent Air 0,40 SetPoint, 30m/min descent. 
Level 34m  88:52 (90) Diluent Air 1,25  SetPoint,  30m ead 
Asc to 15m  (92) Diluent Air 1,25 SetPoint, -9m/min ascent. 
Stop at 15m   0:53 (93) Diluent Air 1,25  SetPoint,  6m ead 
Stop at 12m   4:00 (97) Diluent Air 1,25  SetPoint,  2m ead 
Stop at 9m   7:00 (104) Diluent Air 1,25  SetPoint,  0m ead 
Stop at 6m  29:00 (133) Diluent Air 1,25  SetPoint,  0m ead 
Surface   (133) Diluent Air -9m/min ascent. 
 
Off gassing starts at  21,8m 
 
OTU's this dive: 186 
CNS Total: 68,2% 
 

Perfil de “Bailout” 
 

Dec to 34m  (1) Diluent Air 0,40 SetPoint, 30m/min descent. 
Level 34m  88:52 (90) Diluent Air 1,25  SetPoint,  30m ead 
Asc to 15m  (92) Air -9m/min ascent. 
Stop at 15m   0:53 (93) Air 0,52  ppO2,  15m ead 
Stop at 12m   9:00 (102) Air 0,46  ppO2,  12m ead 
Stop at 9m   7:00 (109) Nitrox 80 1,51  ppO2,  0m ead 
Stop at 6m  31:00 (140) Nitrox 80 1,28  ppO2,  0m ead 
Surface   (140) Nitrox 80 -9m/min ascent. 
 
Off gassing starts at  22,3m 
 
OTU's this dive: 183 
CNS Total: 68,9% 
 
889,4 ltr  Air 
1574,8 ltr  Nitrox 80 
2464,1 ltr  OC  TOTAL 
 

Tabela 6 – Perfis de mergulho em CCR 

 

A equipa de mergulhadores foi assim montada, tendo o CCR como o equipamento e 

configuração a utilizar. 
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O coordenador Augusto Salgado, porque não possui certificação em CCR, realizou as suas 

imersões em configuração recreativa, utilizando EAN32 e cumprindo os perfis 

supramencionados para EAN segundo a PADI, assistido por um computador de mergulho 

com a funcionalidade de Nitrox. 

 

Neste destroço utilizou-se uma estação de descompressão, dotada de patamares aos 9, 6 e 

3m (Figura 10), ainda que se utilizem apenas os dois primeiros, uma vez que com ondulação 

o patamar dos 3m expõe perigosamente os mergulhadores a uma violação do perfil 

descompressivo. 

 

 

Figura 10 - Patamar de descompressão (Fotografia de Manuel Anselmo) 

 

Neste sentido, os planos são desenhados para que o último dos patamares descompressivos 

seja realizado aos 6m. Esta estação é suportada com duas balonas de grande visibilidade, à 

superfície (Figura 11), conectada ao cabo permanente de descida que este destroço possui. 

Em caso de corrente forte, há a possibilidade de desconectar a estação deste cabo e assim 

efetuar a descompressão à deriva, sendo que a embarcação de serviço pode facilmente 

acompanhar a estação, sem necessidade de estar a ela ligada. 
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Figura 11 - Aspeto da estação de descompressão à superfície (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

No SS Nordsöen, dada a sua reduzida profundidade, não mais de 20m na profundidade 

máxima, a opção foi a configuração recreativa, com ar, para toda a equipa, atendendo 

inclusivamente às limitações de espaço do frete perante o operador Mar Ilimitado, opção 

imperativa para o primeiro dia de missão efetiva, 30 de Agosto. 

No SS Vilhelm Krag, o mais profundo dos três, a opção e configuração foi a mesma que para 

o SS Torvore, numa imersão única de reconhecimento, logo, menos longa, já sem a presença 

de Augusto Salgado. 

 

Não obstante a equipa central do projeto ser constituída por mergulhadores de Rebreather, 

dotados de experiência anterior em trabalhos desta natureza e cronologia, o projeto 

favorece e acolhe a integração de outros elementos, complementares, mergulhando noutras 

configurações ainda que sempre técnica. Aliás, esta integração é entendida como muito 

proveitosa no quadro da abertura à comunidade, e, à multidisciplinaridade, atendendo a que 

a equipa tem sido complementada com elementos com experiências muito diversas. 
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2.6 Artefactos recuperados do SS Torvore 

Do destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore, recuperaram-se dois artefactos, 

U-35T001 e U-35T002. 

O U-35T001 corresponde a uma lanterna de um dos faróis de borda do navio, que se 

recuperou em articulação com a DGPC, por se encontrar isolada e desconexa da correta 

posição inicial no navio, claramente visível, logo exposta, logo passível de se perder para 

sempre (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Lanterna U-35T001, no destroço (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

Esta lanterna foi recuperada recorrendo-se a saco de rede e balão insuflável com válvula de 

sobrepressão, no sentido de garantir uma subida controlada (Figura 13). À superfície foi de 

imediato colocada num contentor com água salgada, transportada para Lisboa e entregue à 

guarda da DGPC, através do CNANS. 
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Figura 13 – Recuperação da lanterna U-35T001 (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

O U-35T002, também ele recuperado em articulação com a DGPC, em momento distinto, 

corresponde a um “bloco” de forma paralelepipédica, alegadamente de carvão prensado, 

provavelmente pertencente à carga do destroço, dada a muito grande quantidade destes 

“blocos” (Figura 14). 

Este “bloco” foi colocada em saco de rede e trazido até à superfície pelos elementos da 

equipa, dada a sua muito menor sensibilidade que no caso da lanterna, colocado em 

contentor com água salgada, ficando à guarda do Projeto para recolha de uma muito 

pequena amostra e posterior análise elementar, no sentido de determinar a sua 

constituição, como veremos à frente. Será, depois de concluído o seu estudo, entregue à 

guarda da DGPC, no CNANS. 
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Figura 14 – Aspeto da provável carga de “blocos” no destroço (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

Para ambos os artefactos, decidiu-se produzir modelos digitais 3D, uma vez que esta 

metodologia, de grande resolução, permite não se manusear os mesmos futuramente, a não 

ser em caso de força maior, o que concorre para a sua salvaguarda e minimização do 

impacto no seu estudo e divulgação. 

Para tanto seguiram-se as boas práticas definidas nos “Princípios de Sevilha” que 

estabelecem os “Princípios Internacionais da Arqueologia Virtual”47. 

Para a lanterna, U-35T001, ainda não possível articular com o CNANS no sentido de colher as 

necessárias fotografias e realizar um modelo virtual 3D. 

 

Para o “bloco de carvão”, U-35T002, fotografou-se em estúdio, iluminação artificial 

controlada, sob base e fundo contrastante, nos 360º do artefacto e num ângulo oblíquo que 

permitiu e garantiu o registo em cada fotograma da face superior e uma ou duas faces 

laterais. Da experiência adquirida nesta modulação virtual 3D, conclui-se que esta 

47 Sociedade Espanhola de Arqueologia Virtual - Principles of Seville - International Principles of Virtual 
Archaeology [Em linha]. Atual. s/d [Consult. 4 of October 2014]. Disponível em 
<http://www.arqueologiavirtual.com/carta/wp-content/uploads/2012/03/BORRADOR-FINAL-FINAL-
DRAFT.pdf> 
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metodologia produz maior quantidade de fotografias alinhadas relativamente ao total das 

registadas, do que quando se fazem fotografias de plano apertado. 

Fotografou-se cada um dos lados do “bloco”, modelou-se dois modelos independentes, e, 

integrou-se estes dois modelos independentes num modelo integral final. 

 

Para este modelo integral final (Figura 40, na página 72), produziram-se 48 fotos em formato 

RAW, com uma máquina Reflex Mirrorless da marca Olympus, modelo E-M5, cada uma com 

15 MB de resolução. Cada RAW foi exportada como jpg, na resolução de 300 dpi, resultando 

em ficheiros individuais de cerca de 7 MB. 

O software de modelação 3D utilizado foi o Agi Photoscan na versão PRO, que das 48 

fotografias produzidas alinhou 48 fotos, ou seja 100%, definiu 3.660 pontos de ligação, gerou 

uma nuvem com 45.461.485 pontos, um modelo 3D com 8.536.682 faces e 4.272.879 

vértices, tendo resultado num ficheiro de 1,06 GB. 

Em cada passo da modelação virtual 3D, utilizaram-se as definições de maior resolução ou 

qualidade que o software providencia. 

No total, utilizaram-se 2 horas de fotografia, 15 horas de processamento, e cerca de 2 horas 

de pós-processamento, ou seja, cerca de 19 horas de trabalho, utilizando um Mac Book Pro, 

com um processador i7 e 16 GB de RAM, modelo de 2014. 

 

Relativamente a ambos os modelos virtuais 3D, é possível que se venha a empregar muito 

mais horas de trabalho, em eventuais futuras ações de racionalização da resolução e número 

de vértices, no sentido de diminuir o “peso” dos modelos, e viabilizar o seu manuseamento 

noutro software, como por exemplo no Blender, para pós-processamento adicional ou 

criação de PDF 3D. 
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O U-35T002, o “bloco” alegadamente constituído por carvão, foi colhida uma amostra de 

cerca de 20 g, no sentido da menor intrusão possível, depositada em frasco de colheita 

esterilizado (Figuras 15). 

Foi promovida análise elementar, para determinação da constituição da amostra, que visou 

a deteção de C/H/N/S, efetuada num "FLASH 2000 Series CHNS/O Analyzers" da Thermo 

Scientific, equipado com um detentor de condutividade térmica (TDC). 

Para aquisição e processamento de dados utilizou-se o software Eager Xperience. 

A amostra testada foi pesada numa cápsula de estanho, com 2-3 mg de material orgânico. 

 

 

Figura 15 – Colheita de uma amostra de U-35T002, para análise (Fotografia de Jorge Russo) 
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2.7 Localizações 

Possuíamos diferentes fontes relativamente a coordenadas geográficas da localização dos 

quatro navios afundados pelo U-35. 

Duas das fontes, oferecem-nos o Datum, WGS84 ou UTM 29N, são elas a Geofísica por 

Multifeixe e os locais de mergulho indicados pela Subnauta. A terceira fonte, o Diário de 

Guerra do U-35 não nos indica o Datum, nem conseguimos apurar qual o utilizado. 

Como sabemos, não é possível harmonizar coordenadas geográficas sem saber ou 

determinar o Datum utilizado em cada uma das coordenadas a harmonizar. 

Deste modo, e face a esta contingência, a única metodologia possível, foi a de reduzir a 

resolução das coordenadas indicadas pelas duas primeiras fontes, em que se conhecia o 

Datum, para a menor resolução das três, ou seja, a do Diário de Guerra do U-35, em graus e 

minutos. 

Deste modo, nos Resultados e Discussão, compararemos as coordenadas nesta última 

resolução, graus e minutos, numa tentativa de harmonização das coordenadas, ainda que 

em baixa resolução. 
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III Resultados e Discussão 

 

1. Contexto Histórico 

 

A operação do U-35 em 1917, constituiu uma evolução muito significativa relativamente à 

forma como os submarinos Imperiais Alemães operaram no início do conflito, em 1914. É 

desde logo uma evolução de mentalidade. 

Na verdade, nos anos que precederam o conflito, nem a Grã-Bretanha nem a Alemanha 

consideravam, ou sequer acreditavam, na viabilidade da utilização de submarinos em 

missões não escoltadas por navios de superfície. 

Do lado da Alemanha, dois fundamentais argumentos, logo desde 1901: O responsável pela 

Marinha Imperial (Kaiserliche Marine), o Almirante Alfred Von Tirpitz, considerava que por 

um lado a situação geográfica escusava a necessidade de submarinos, por outro que a 

Alemanha não tinha dinheiro para gastar (Desperdiçar) em navios experimentais, que isso 

(Luxo) era exclusivo de países como a França ou a Inglaterra48. Tudo isto apesar da imensa e 

intensa atividade de desenvolvimento naval em que se encontrava a Alemanha no início do 

século XX. 

Do lado da Grã-Bretanha, a confiança no cumprimento escrupuloso e “civilizado” da “Prize 

Regulation”, ou “Prize Rules” fundamentava a opinião do então Primeiro Lord do 

Almirantado, Winston Churchill, de que nenhuma nação, Alemanha incluída, haveria de 

violar aquele acordo. Haveremos, à frente, de nos determos um pouco sobre esta 

Regulamentação internacional e como esta eventualmente influenciou o modo como o U-35 

operou em 1917 na costa Portuguesa. 

 

O resultado do contacto militar entre submarinos imperiais e navios de Guerra Britânicos, 

haveria de provar que ambos estavam enganados, e motivar uma alteração nesta visão, 

alteração esta que mudou, de forma fundamental e definitiva, a forma de travar a guerra, no 

mar. 

 

48 VICENTE, Cristino Castroviejo - Submarinos Alemanes en la Gran Guerra 1914-1918. Madrid. Almena 
Ediciones, 2004, p. 11 
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No início do conflito, os submarinos imperiais estavam destinados a missões escoltadas, 

destacados em boias de amarração, nas ilhas Heligoland, aguardando a Grand Fleet britânica 

que se acreditava haveria de descer pelo Mar do Norte para uma invasão da costa alemã. 

Era assim uma missão preventiva e defensiva. 

O primeiro sinal de alteração desta estratégia acontece no dia 6 de agosto de 1914, quando 

sem precedentes, uma formação de U-boats não escoltada, é enviada para o Mar do Norte, 

tão longe como as ilhas norueguesas Orkneys. Esta formação de submarinos imperiais 

alemães foi constituída pelos U-5, U-7; U-8, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 e U-1849. 

Não surpreende pois que o primeiro encontro entre um submarino imperial alemão e a força 

naval britânica acontecesse apenas dois dias depois, ao largo das Ilhas Fair, no dia 8 de 

agosto. Ali, o U-15 disparou um torpedo sobre o HMS Monarch, sem sucesso. Na resposta, e 

na manhã seguinte, o HMS Birmingham haveria de cortar em dois o U-15. 

Este resultado parecia dar razão ao ceticismo Alemão sobre a capacidade da arma 

submarina. 

Mas no dia 5 de setembro de 1914, o U-21 afundaria o HMS Pathfinder, que se tornou o 

primeiro navio a ser afundado por um torpedo disparado a partir de um submarino. Nesse 

mesmo mês, no dia 22, o U-9 afundava nada menos que três Cruzadores da classe Cressy, os 

HMS Aboukir, HMS Cressy e HMS Hogue, lançados entre 1899 e 1900. Pouco mais de um 

mês depois, no dia 26 de outubro, o U-24 torpedeava o primeiro navio mercante atacado 

sem aviso, o SS Amiral Ganteaume, que transportava 2,500 refugiados belgas, 40 dos quais 

perderiam as suas vidas. Cumpria-se a guerra alemã à marinha mercante, a “Handelskrieg”. 

Estava lançada uma nova era da guerra naval. Os alemães ganhavam confiança e apostavam 

na sua arma submarina, os franceses e ingleses empregavam recursos navais na escolta 

antissubmarina das suas frotas navais e mercantes, especialmente quando por volta de 

1915, as perdas de mercadorias, às mãos dos submarinos imperiais alemães, se tornou 

muito preocupante, na sequência da campanha alemã contra a marinha mercante aliada, e 

em 1917, com a implementação da guerra indiscriminada por parte daquela. 

Foi em 1917 que se implementou pela primeira vez o sistema de comboios, que consistia em 

escoltar militarmente, navios mercantes que eram armados e navegariam em grupo, como 

medida de proteção antissubmarina. 

49 GIBSON, R. H. and PRENDERGAST, Maurice - The German Submarine Warfare 1914-1918. Londres. Naval & 
Military Press in association with The Imperial War Museum, Sem data, p. 2 
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1.1 Prize Rules 

Detenhamo-nos então um pouco, nesta regulamentação, sem a qual não é possível entender 

completamente a forma como o U-35 operou no dia 24 de abril de 1917, ao largo de Sagres 

e de Lagos. 

 

De forma muito resumida, e porventura simplista, mas adequada ao que aqui se pretende, a 

Prize Rules resultava de um conjunto alargado de acordos internacionais, como a Declaração 

de Paris de 1856, ou as Convenções de Haia de 1899 e 1907, bem como um conjunto de 

outros acordos firmados internacionalmente no início do século XX, remontando ao período 

da navegação à vela, ou seja, anteriormente à paulatina implementação do vapor. Ditava 

que os navios de passageiros não podiam ser afundados, e que os navios mercantes apenas 

se e quando as suas tripulações fossem colocadas em segurança, considerando-se os salva-

vidas apenas adequadas a este garante, se na proximidade de terra. 

Por outro lado, a Alemanha considerava para efeitos de guerra naval, que o proibido 

contrabando de guerra incluía para além dos óbvios objetos relacionados diretamente com a 

guerra, aqueles que esta declarasse “relativos” como matérias-primas e tecnológicas 

passíveis de emprego militar, e, até, bens de primeira necessidade, como alimentos para uso 

humano, líquidos ou sólidos. Para este efeito, todo e qualquer bem destinado ou procedente 

de porto inimigo era alvo de bloqueio e afundado, independentemente do pavilhão. 

A Alemanha aderiu a estas convenções, suspendendo a sua adesão com a declaração em 

1917 da guerra indiscriminada que considerava o ataque sem aviso, na sequência do 

Bloqueio Submarino declarado em 31 de janeiro de 1917, e várias vezes ampliado pelo 

Império à Grã-Bretanha, França e Itália. Não obstante, o comandante do U-35, na missão de 

que nos ocupamos no presente, e concretamente no dia 24 de abril, parece ter observado 

sempre aquela determinação internacional, como veremos. 
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1.2 A missão do U-35, entre 31 de março e 6 de maio de 1917 

O submarino imperial alemão SM U-35, comandado por Lothar von Arnauld de la Perière, 

(1886-1941), designado “o Ás dos Ases”, por ser, até aos dias de hoje, o responsável pelo 

maior volume, em toneladas, de afundamentos, partiu da base Imperial de Cattaro (Kotor), 

no Adriático, atual Montenegro, no dia 31 de março de 1917. 

À partida teve vários problemas nas baterias50, e foi inclusivamente atacado a torpedo por 

um submarino inimigo51, conseguindo escapar ileso. Ainda assim, executou uma longa 

missão oceânica de cerca de 5.551 milhas náuticas, das quais 321 submerso, num total de 36 

dias, nos quais afundou 20 vapores, 3 veleiros, num total de 67.989 toneladas, 16 dos quais 

de países inimigos (12 britânicos e 4 italianos), e, 7 dos quais registados em portos de países 

neutrais (3 gregos, 2 noruegueses, veremos quais, 1 americano, e um dinamarquês, veremos 

qual). Parou ainda para inspeção, 10 navios de pavilhão neutral (8 espanhóis, 1 grego e 1 

norueguês), que deixou prosseguir viagem. Em toda esta operação disparou todos os seus 9 

torpedos, 541 munições de 105 mm, das 564 carregadas na base, e usou 9 cargas explosivas, 

provocando 44 vítimas mortais52. 

 

Na noite do dia 12 de abril, o U-35 atravessou o Estreito de Gibraltar em direção a Oeste, o 

que o trouxe até à costa de Sagres e de Lagos, e onde no dia 24 de abril afundaria 4 navios, 3 

vapores e 1 veleiro, o episódio que nos interessa, de que tratamos concretamente, e que 

analisaremos em detalhe. 

 

Pelas 08h50 o U-35 mandou parar para inspeção o cargueiro a vapor dinamarquês SS 

Nordsöen (ver características no Anexo II) de 1.055 toneladas brutas, que fazia a ligação 

entre Bergen (Noruega) segundo a monografia do Imperial War Museum53, mas entre 

50 First World War U-boat - A Guide to the Video (Der Magische Gurtel (The Enchanted Circle) (1917) and The 
Exploits of a german Submarine (U.35) Operating in the Mediterranean (1919). London. Lloyd's Register of 
Shipping on behalf of the Imperial War Museum, 2000, p. 117 
51 Não confundir com o ataque ao U-35, também com torpedo, do submarino Francês  (Lowell, THOMAS: 
2004), ocorrido em 6 de Novembro de 1917, onde aquele torpedo ressaltou numa onda e assou por cima do 
convés do U-35, danificando o corrimão, e quase atingindo um elemento da tripulação. 
52 First World War U-boat - A Guide to the Video (Der Magische Gurtel (The Enchanted Circle) (1917) and The 
Exploits of a german Submarine (U.35) Operating in the Mediterranean (1919). London. Lloyd's Register of 
Shipping on behalf of the Imperial War Museum, 2000, pp. 130 e 131 
53 Idem, p. 126 
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“Adrassan” (Ardrossan, Escócia, Reino Unido?) segundo o Diário de Guerra do U-3554, e 

Génova (Itália) com uma carga de arenques. Aquela monografia refere “arenques em 

barricas”55, enquanto o Diário de Guerra do submarino refere apenas “arenques”56. 

Apesar de navegar com pavilhão neutral, operava sob frete britânico, por isso a tripulação 

do navio foi mandada abandonar o navio e rumar a terra, tendo a tripulação do submarino 

colocada cargas explosivas no navio, que contudo não rebentariam57. 

Entretanto, o U-35 envolvia-se em combate com o único navio português que defendia a 

costa entre o Cabo de S. Vicente e Lagos, um rebocador a vapor, o Galgo (ver características 

no Anexo II), comissionado para o esforço de guerra ao privado António Júdice Fialho no dia 

27 de setembro de 1916 e mandado destacar no porto de Lagos no dia 7 de outubro desse 

ano58. Este combate não produziu consequências para ambos os navios. De qualquer forma 

o armamento do Galgo não possuía qualquer hipótese perante o armamento do U-35, uma 

vez que o primeiro era equipado com um canhão-revólver “Hotchkiss” de 37 mm, com 

menos de 2 milhas náuticas de alcance, enquanto que em 1917, o U-35 possuía uma (ou 

duas?) peças de 105 mm, com um alcance de mais de 15 milhas náuticas. 

Não sabemos ao certo quantas peças de 105 mm possuía o U-35 nesta missão em concreto, 

pois a monografia do Imperial War Museum refere uma mas, numa fotografia alegadamente 

do U-35 cuja data se desconhece e não conseguimos apurar, este está equipado com duas 

peças (Figura 16). 

Talvez seja possível obter a resposta a esta questão, no relatório do cargueiro armado, a 

vapor francês, SS Caravellas (ver à frente quando do afundamento do SS Vilhelm Krag), que 

esteve envolvido numa troca de tiros com o U-35. Neste relatório, o comandante do vapor 

francês desenhou o perfil do U-35, representando-o com apenas uma peça à proa, “de 90 ou 

100 mm”59. 

54 Diário de Guerra do SM U-35 - "SM U-35 Kriegstagebuch" [Manuscrito]. 1917. Acessível em Bundesarchiv, 
Freiburg, Alemanha.  
55 First World War U-boat - A Guide to the Video (Der Magische Gurtel (The Enchanted Circle) (1917) and The 
Exploits of a german Submarine (U.35) Operating in the Mediterranean (1919). London. Lloyd's Register of 
Shipping on behalf of the Imperial War Museum, 2000p. 126 
56 Diário de Guerra do SM U-35 - "SM U-35 Kriegstagebuch" [Manuscrito]. 1917. Acessível em Bundesarchiv, 
Freiburg, Alemanha.  
57 Idem 
58 - "Rebocador "Galgo", História e caracteristicas do Navio" [Manuscrito]. 1916-1919. Acessível em Biblioteca 
Central de Marinha, Arquivo Histórico, 264, N. de Ordem 5, 5-XII-8-2 
59 Pages 14-18 Fórum [Em linha]. Atual. s.d. [Consult. 28 de Fevereiro de 2014]. Disponível em <http://pages14-
18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-aviation-marine/marine-1914-1918/caravellas-
chargeurs-compagnie-sujet_277_1.htm> 
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Figura 16 – U-35 em Brioni (Fotografia do álbum do tripulante do U-35 Richard Berger, cedida pelo seu 
sobrinho-neto Allan Hunt) 

 

Enquanto o SS Nordsöen ia à deriva e encalhava na costa de Sagres, depois das cargas 

explosivas colocadas não terem explodido e da escaramuça com o Galgo, o U-35 mandou 

parar para inspeção outro vapor, desta vez o cargueiro norueguês SS Torvore (ver 

características no Anexo II) de 1.667 toneladas brutas, que transportava sob frete britânico 

uma carga de carvão para uso ferroviário em forma de tijolos, entre Swansea (País de Gales, 

Reino Unido) e Nápoles (Itália). Eram 09h15, quando o SS Torvore foi afundado com recurso 

a cargas explosivas, depois da sua tripulação abandonar o navio. 

Depois do SS Torvore, o U-35 virou a sua atenção para três cargueiros a vapor de pavilhão 

espanhol, mandando parar a salva de artilharia, acertando inadvertidamente num deles com 

a perda de uma vida e provocando um ferido. Eram os SS La Castreja, o SS Cataluña e o 

danificado SS Triana. Todos eles foram libertados depois de inspecionados. 
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Às 10h40, já ao largo da Praia da Luz, em Lagos, o U-35 mandou parar para inspeção o 

cargueiro a vapor norueguês Vilhelm Krag (ver características no Anexo II) de 3.716 

toneladas brutas, que em lastro fazia a ligação entre Génova (Itália) e Barry (País de Gales, 

Reino Unido). Porque se encontrava sob frete britânico, ainda que sem carga, foi afundado a 

tiro de peça (Figura 17). 

 

Figura 17 – O U-35 afunda um vapor com tiros de peça. © IWM (Q 24071) 

 

Entre esta operação ainda trocou tiros com o cargueiro armado Francês SS Caravellas. 

O cargueiro a vapor SS Caravellas, tinha sido construído em aço, em 1893, nos estaleiros 

navais Ateliers et Chantires de la Loiure à Saint-Nazaire, em França. Tinha 102,40 m de 

comprimento e 12,80 m de boca, deslocando 3.240 ou 3.127 toneladas brutas, conforme as 

fontes. A sua casa-das-máquinas estava equipada com um motor a vapor composto de 

tripla-expansão, de 1.460 HP, que lhe proporcionava 11,8 nós de velocidade máxima. 

Foi requisitado como Navio Auxiliar (Navire auxiliaire) em Brest no dia 25 de Dezembro de 

1914, regressando à “vida civil” em 8 de julho de 1918. Em 1929/30 foi desmantelado no 

Japão. 
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O seu armamento consistia numa peça de 47 mm segundo algumas fontes, levando consigo 

cerca de 202 munições, ou duas peças de 90 mm, uma a ré e outra à proa, segundo outras60. 

Foi com esta(s) peça(s) que o seu comandante Schoops trocou tiros com o U-35 na manhã 

do dia 24 de abril de 1917. Durante 30 minutos, foram disparados do Caravellas 18 tiros em 

direção ao U-35. Este respondeu com 4 ou 5 tiros, à razão de 1 tiro a cada 4 minutos, tendo 

abandonado a luta com o objetivo de poupar munições,  

A troca de tiros ocorreu ao largo de Lagos, na posição 37o 0’00 N – 08 45’00 W, enquanto o 

Vilhelm Krag aguardava o seu destino, já que tinha sido parado pelo U-35, aparentemente, 

antes do confronto com o Caravellas, tenso sido afundado depois do U-35 ter abandonado a 

luta com o vapor francês. 

O Caravellas emitiu um SOS pelo Vilhelm Krag, e alega ter tido uma conversa rádio com a 

estação “CTT”, em língua francesa, que transcrevemos: 

 

Caravellas: − Allo de FMB 

Estação: - Nous vous écoutons 

Caravellas: − Passé cinq fois “allô” 37o 00 N 08o 45 W. A 11h24 Caravellas sauvé. Vapeur 

norvégien W.L.R.M coulé. 

Estação: − Reçu 

Caravellas: − Quelle este votre station? 

Estação: − Comment se fait-il que vous ayez la TSF si vous êtes dans une petite embarcation 

d’un bâtiment de commerce? 

Caravellas: − Ici pas petite embarcation. Vapeur français CARAVELLAS. 

Estação: − Geh zum Teufel (exclamação alemã, que quer dizer algo como “Vá para o 

Inferno!”). 

 

A comunicação interrompeu-se aqui. 

 

 

 

60 Idem 
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Atendendo a que o Comandante do U-35 registou no seu Diário de Guerra61 uma conversa 

rádio com o Caravellas: 

 

10:40 

“(…) Outro vapor, a Leste de Lagos, rumo a Oeste, abrimos fogo. Como se veio a verificar por 

rádio, é o Caravellas francês. Ele responde ao fogo com as suas peças. Desistimos da 

perseguição para poupar as nossas munições. (…)” 

 

Parece-nos pois, que o vapor francês estava equivocado ao pensar que estava em contacto 

com terra, estando sim, afinal, a falar com o comandante do U-35. 

 

Depois de ter afundado o SS Vilhelm Krag, mandou ainda parar o cargueiro espanhol Elvira, 

que inspecionou e deixou seguir viagem. 

Entretanto, como vimos, o SS Nordsöen tinha encalhado na costa de Sagres, depois das 

primeiras cargas explosivas colocadas pela tripulação do U-35 não terem explodido. Assim, o 

U-35 regressou ao cargueiro, colocou uma nova série de cargas explosivas e por fim 

afundou-o (Figura 5), por volta das 13h30. 

Depois de afundar o SS Nordsöen, por volta das 14h15, mandou parar para inspeção o vapor 

espanhol Itálica, que também mandou seguir. 

 

Às 16h10, a cerca de 10 milhas a Sudeste do Cabo de S. Vicente, foi a vez do bergantim 

italiano Bienaimé Prof. Luigi. Este foi parado, inspecionado, e com uma carga de 398 

toneladas de caulino, afundado com cargas explosivas, depois da sua tripulação ter 

abandonado o navio nos salva-vidas rumo a Sagres. A tripulação do U-35 ainda recuperou 

900 litros de água potável do veleiro Italiano. 

Navegando entre Fowey (Grã-Bretanha) e Génova sob pavilhão inimigo, o seu afundamento 

em nada dependeu da sua carga, do frete, proveniência ou destino. 

Depois destes quatro afundamentos, sobre os quais nos debruçaremos também do ponto de 

vista material, o U-35 rumou a Norte, pela costa Portuguesa, para regressar ao Estreito de 

61 Diário de Guerra do SM U-35 - "SM U-35 Kriegstagebuch" [Manuscrito]. 1917. Acessível em Bundesarchiv, 
Freiburg, Alemanha.  
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Gibraltar que cruzou na noite de 25 de Abril, e regressou à base onde chegou a 6 de Maio 

(Figura 18). 

 

 

Figura 18 – Navegação do U-35 a Oeste do Estreito de Gibraltar (Infografia: Jorge Russo) 

 

 

Durante esta missão o U-35 levou a bordo, pelo menos, um operador de câmara que 

registou em filme toda a operação, quando o estado mar ou as operações o permitiram, 

tendo registado o rebentamento da segunda série de cargas explosivas no SS Nordsöen 

(Figura 5), o que nos permitiu identificar o local exato do seu afundamento, como veremos, 

não tendo no entanto registado os afundamentos dos outros dois vapores, nem do 

bergantim Italiano. 

Este filme, que teve duas versões, a alemã62, e uma segunda montagem britânica63, depois 

da película ter sido encontrada e recuperada pelos aliados. Constitui assim um documento 

da maior relevância, pois mostra de forma clara as operações de um submarino Imperial 

Alemão durante a Primeira Guerra Mundial. 

 

62 DER MAGISCHE GÜRTEL. Imperial War Museum Catalogue number GWY 784. 1917, [Aced. em 15 de 
Novembro de 2014]. disponível em <http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060008290> 
63 THE EXPLOITS OF A GERMAN SUBMARINE (U-35) OPERATING IN THE MEDITERRANEAN. Imperial War 
Museum Catalogue number IWM 560. 1919, [Aced. em 15 de Novembro de 2014]. disponível em 
<http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060023104> 
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1.3 A defesa da costa entre o Cabo de S. Vicente e Lagos. 

É irresistível a imagem de uma aparente tranquilidade e segurança, que esta operação do U-

35 transmite, o que nos faz perguntar sobre a capacidade portuguesa de defender aquela 

faixa de costa, que meios dispunha e porque não atuaram os meios navais franceses e 

ingleses, habitualmente fundeados na Baleeira, Sagres (Figura 16).  

Como ponto de partida, a noção de que os meios navais nacionais eram, à data, totalmente 

obsoletos perante a ameaça submarina alemã, não possuindo, pura e simplesmente, meios 

humanos ou materiais, adequados ou suficientes. A requisição de navios privados é a 

primeira resposta para os meios materiais, assim como voluntários da marinha mercante e 

da pesca, e militares na reserva, foi a resposta para os meios humanos64. Ainda assim, o 

papel era defensivo. 

Na verdade, os meios nacionais resumiam-se, para além do pequeno rebocador Galgo 

(Figura 19), mal armado, que defendia a linha de costa entre o Cabo de S. Vicente e Lagos, a 

um arrastão armado e a uma canhoneira, a Lúrio. Adicionalmente, a Grã-Bretanha possuía 

em Sagres dois torpedeiros e um cruzador-auxiliar, e a França dois submarinos, o Ampère e o 

Papin, e um caça-minas65(Figura 20). 

 

Já vimos que o Galgo atuou, com as limitações do seu armamento, pelo que, ao invés de 

impedir ou afundar o U-35, dedicar-se-ia a recolher os náufragos dos navios afundados e a 

transportá-los para terra. Nada sabemos do outro arrastão armado. 

Aparentemente, estes meios navais britânicos e franceses, não estariam neste local ou nas 

proximidades, pois não atuaram, e o comportamento do U-35 neste dia 24 de abril, indicia a 

não existência de ameaças para além do Galgo. Note-se a tranquilidade necessária para 

filmar o afundamento do SS Nordsöen, com o segundo conjunto de cargas explosivas. 

Eventualmente, fruto de boa trabalho de informação por parte da Alemanha e/ou do 

submarino. 

 

64 SALGADO, Augusto and RUSSO, Jorge - Submarinos Alemães na Costa Portuguesa: O Caso do U-35. 
COLÓQUIO INTERNACIONAL "A GRANDE GUERRA UM SÉCULO DEPOIS". Academia Militar. 2014. No prelo 
65 Idem  
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Figura 19 – O rebocador Galgo66. 

 

 

Figura 20 – Meios navais aliados, fundeados na Baleeira, em Sagres. O caça-minas Inglês Algenib, e o 
submarino Francês Papin67. 

 

66 Hemeroteca Digital - Ilustração Portuguesa. [Em linha). 6 de Agosto (1917), pp. 115. Actual. [Consult. 25 de 
Janeiro de 2015]. Disponivel na Internet:<http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1917/N598/N598_item1/P17.html> 
67 Idem 
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Por fim, apenas uma nota sobre o facto de que seria este mesmo comandante, Lothar von 

Arnauld de la Perière que, agora ao comando do U-139, afundaria o NRP Augusto Castilho no 

dia 14 de outubro de 1918, também numa missão filmada, tendo, por isso, este 

afundamento famoso ficado registado68. 

 

1.4 Richard Berger 

No decurso da investigação historiográfica foi \possível localizar um familiar de um dos 

membros da tripulação do U-35 que, segundo aquele, esteve nesta missão concreta. 

Foi através deste familiar, Allan Hunt, um cidadão americano, que soubemos da passagem 

de Richard Berger (Figuras 21 a 25) pelo U-35 e da sua imigração para os Estados Unidos, 

junto com a sua esposa, já depois da Guerra, assim como, foi através daquele que foi 

possível recolher um importante acervo fotográfico com este relacionado. 

 

 

Figura 21 – Richard Berger (cortesia do seu sobrinho-neto Allan Hunt) 

 

 

68 RTP. 1918, [Aced. em disponível em 
<http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=757114&tm=4&layout=122&visual=61> 
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Figura 22 – Richard Berger em 1916 (cortesia do seu sobrinho-neto Allan Hunt) 

 

Com base no testemunho de Allan Hunt, conseguimos saber que Richard Berger serviu no U-

35 como Obersteuermann (Navegador)69, inclusivamente durante a missão que nos interessa 

e que o levou até à costa Sul de Portugal. Não conseguimos determinar em segurança e rigor 

as responsabilidades de um Obersteuermann, no entanto parece ter tido responsabilidades 

ao nível da navegação, e ser um sargento de grande capacidade, experiência e mérito66. 

Segundo Yves Dufeil70, o uniforme envergado por Richrad Berger em algumas das fotografias 

(Figuras 23 e 24) confirmam-no como Obersteuermann71. 

69 U-Boat Archive [Em linha]. Atual. s.d. [Consult. 01 de Março de 2015]. Disponível em 
<http://www.ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/Obersteuermann> 
70 Autor da obra Kaiserliche Marine U-Boote 1914-1918: Dictionnaire biographique des commandants de la 
marine imperiale allemande, Histomar, 2011 
71 Comunicação pessoal: 2015 
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Segundo Allan Hunt, o seu familiar, transferido da frota de superfície teria sido também o 

artilheiro do U-35. Ou seja, com base neste testemunho, fonte frágil naturalmente, porque 

não suportada por fonte documental, poderá ter sido Richard Berger a alvejar o SS Vilhelm 

Krag, o único dos quatro navios afundados pelo U-35 no dia 24 de abril de 1917 a tiro de 

artilharia. 

 

Figura 23 – Richard Berger junto da popa do U-35 (cortesia do seu sobrinho-neto Allan Hunt) 
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Figura 24 – Richard Berger carregando munições de artilharia do U-35 (cortesia do seu sobrinho-neto Allan 
Hunt) 

 

Ainda com base na legenda de uma das fotografias cedidas por Allan Hunt, alegadamente 

uma fotografia distribuída às tripulações pela flotilha de submarinos, logo uma fotografia 

“oficial”, foi possível determinar a tripulação do U-35, pelo menos no ano alegado para a 

fotografia em causa, 1916 (Figura 25). 
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Figura 25 – Tripulação do U-35, em 1916 segundo Allan Hunt – cortesia deste 

 

N.º Nome N.º Nome 

1 
Lothar Von Arnauld La Perière 

 (Comandante) 
7 Albert Neumann (KUK) 

2 Otto Launburg 8 ochner 

3 Horst Obermuller 9 Richard Berger (Tio-avô de Allan Hunt) 

4 Hans Fechter 10 Ratjens 

5 Wolfgang Stein Bauer 11 Lehners 

6 Koch (KUK) 12 Karl Kettelhut 

Tabela 7 – Identificação de alguns elementos da Tripulação do U-35, segundo Allan Hunt 

 
(KUK) = Marinha Austro-húngara 
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Com base em fonte primária72, sabemos também que após a guerra, Richard Berger, nascido 

em Dresden na Alemanha, e sua esposa Nina Berger, nascida em Entin na Alemanha, filha de 

Ernst Ehrig e irmã de Walter Coursen, imigraram para os Estados Unidos da América, 

chegado ali via Nova Iorque, no dia 21 de março de 1923. 

Na verdade constam do Manifesto dos passageiros que chegaram naquele dia a território 

americano, com os números 11 (Richard) e 12 (Nina), ele com 31 anos e ela com 29, 

declarados como casados, ele como funcionário de alfândega e ela como doméstica, ambos 

sabendo ler. 

Quando imigraram, viviam em Preetz na Alemanha e terão embarcado no porto de 

Hamburgo rumo a Nova Iorque no dia 10 de março de 1923, a bordo do SS Mongolia (Figura 

26), com bilhete pago pelo irmão de Nina, Walter, morador em Broad Channel, em Nova 

Iorque. Ambos declararam nunca ter estado antes nos Estados Unidos da América. 

À entrada, foram declarados em bom estado de saúde, não apresentando deficiência física 

ou mental, ambos medindo 5 pés e 5 polegadas de altura, ele com cabelo e olhos castanhos, 

ela com cabelos loiros e olhos cinzentos. 

Do mesmo manifesto de passageiros, no campo relativo ao motivo da visita aos Estados 

Unidos, consta a palavra “Uncertain”. 

 

 

Figura 26 – O SS Mongolia (Statue of Liberty - Ellis Foundation, Inc.) 

 

 

72 "List or Manifest of Alien Passengers for the United States Imigration Officer at Port of Arrival, SS Mongolia", 
New York, 21 of March 1923" [Manuscrito]. 1923. Acessível em The Statue of Liberty - Ellis Foundation, Inc., 
Passangers List 
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2. Identificação dos destroços – Correlação Destroço-navio 

Como vimos na Metodologia, no ano de 2014 apenas nos debruçámos sobre a identificação 

de dois dos quatro destroços alvo do nosso Projeto, o SS Nordsöen e o SS Torvore. 

As metodologias empregues foram diferenciadas entre eles, com base na diferenciação 

material, o primeiro, possivelmente salvado, logo sem qualquer estrutura notável, o 

segundo muito rico em informação material, logo, um candidato perfeito para a análise 

material para a definição de marcadores cronológicos, e para a aplicação da metodologia 

forense de VanZandt, que referimos. 

 

2.1 O SS Nordsöen 

Na impossibilidade de uma análise material profunda, que nos fornecesse dados úteis para a 

identificação do navio a que corresponde o destroço, procurámos entre os dados históricos, 

dados que nos servissem. 

Tendo o afundamento do navio, com as segundas cargas explosivas, sido registado no filme 

alemão cujas imagens foram colhidas naquele dia73, como vimos, e sendo perfeitamente 

nítida a zona de costa onde este ocorreu, analisou-se a morfologia da arriba e compararam-

se as respetivas cristas geomorfológicas (Figuras 27 a 29). 

 

 

Figura 27 – Fotograma referente ao afundamento do SS Nordsöen, constante do filme na versão Alemã 

73 DER MAGISCHE GÜRTEL. Imperial War Museum Catalogue number GWY 784. 1917, [Aced. em 15 de 
Novembro de 2014]. disponível em <http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060008290> 
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Figura 28 – Fotografia daquela que se crê ser a mesma zona de costa, registada durante a campanha de 

Setembro de 2014 (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

 

Quando identificamos as cristas geomorfológicas em ambas as imagens, e as sobrepomos, 

comparando (Figura 29), o resultado que se obtém não deixa margem para dúvidas sobre a 

zona exata do afundamento do SS Nordsöen. 

 
Figura 29 – Análise e comparação das cristas geomorfológicas, como forma de identificação do destroço do SS 

Nordsoen (Tiago Dores) 

 

Quando juntamos a este dado, o facto de no fundo existirem destroços de um navio em 

metal, (Figuras 30 e 31) parece robusto afirmar sobre a localização do destroço 

correspondente ao SS Nordsöen e assim identificar aquele destroço ali existente como 

aquele navio. 
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Acresce que as coordenadas constantes do Diário de Guerra do U-3574, relativamente ao 

afundamento deste navio, 37o2’0 N 8o54’0 W, são consistentes com as coordenadas 

seguintes, se as reduzirmos à resolução menor, ou seja, graus/minutos, e se descartarmos 

que 2’ N, colocaria o destroço em terra, independentemente do Datum usado, 

desconhecendo-se aquele usado no Diário de Guerra. 

Deste modo, estabeleceu-se não só que o destroço existente imediatamente a Este da 

“Ponta dos Caminhos”, na posição WGS84 37o1’23,19’’ N 8o54’24,31’’ W, corresponde ao SS 

Nordsöen, como se distinguiu o SS Nordsöen agora destroço, dos inúmeros destroços 

existentes naquela área, especialmente a Este deste. 

 

 
Figura 30 – Aspeto do destroço do SS Nordsöen (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

 

74 Diário de Guerra do SM U-35 - "SM U-35 Kriegstagebuch" [Manuscrito]. 1917. Acessível em Bundesarchiv, 
Freiburg, Alemanha.  
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Figura 31 – Um elemento da equipa, procede a uma prospeção elementar no destroço do SS Nordsöen  

 (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

2.2 O SS Torvore 

Ao contrário do destroço do SS Nordsöen, o destroço alegadamente correspondente ao SS 

Torvore, é muito rico do ponto de vista material. O SS Torvore, é também ele rico, do ponto 

de vista documental, pelo que, os dados histórico-arqueológicos proporcionam uma análise 

consequentemente rica, constituindo-se assim um caso notável para a identificação do 

destroço através da metodologia forense proposta por VanZandt, como vimos 

detalhadamente na Metodologia. 

Deste modo, analisaremos para este navio (antemortem) e destroço (postmortem), os 

seguintes aspetos: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Construção, Maquinaria e Equipamento 

b) Cronologias 

c) Carga 

d) Localizações 
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a) Construção, Maquinaria e Equipamento 

Da análise do registo do SS Torvore no Lloyd’s Register of Shipping75, do ano do 

afundamento, detalhadamente descrito no Anexo II, e para o que nos interessa aqui 

analisar, sabemos que foi construído em 1882, em ferro, com um convés corrido, de poço, 

com 257,4 pés de comprimento e 34,6 pés de boca. 

Na casa das máquinas possuía um motor a vapor, composto de dupla-expansão, dois 

cilindros por conseguinte, com os diâmetros seguintes: o de alta-pressão com 33 polegadas 

de diâmetro, o de baixa-pressão com 61 polegadas. O motor era alimentado por uma 

caldeira, com 4 fornalhas planas, 75 pés quadrados de grelha, e 75 libras de pressão de 

serviço. A maquinaria do convés era alimentada por uma caldeira auxiliar vertical (Donkey 

Boiler) com 65 libras de pressão de serviço, instalada em 1895. Possuía ainda um 

condensador atmosférico. 

 

Analisando o destroço, constatamos que apesar das muitas evidências de danos provocados 

possivelmente por redes de pesca, cuja diversidade e quantidade indiciam muitos anos de 

utilização, que ao ficarem presas e na tentativa de serem libertas pelas embarcações, 

possuem a capacidade de deslocar grandes massas, possui integridade apresentando-se 

num único segmento contínuo (Figura 32), popa-proa. Assim, é possível medir o 

comprimento total do destroço, registado em cerca de 260 pés (79 m). 

A secção maior foi detetada na casa-das-máquinas do destroço, cerca de 40 m da popa, 40 

m da proa, onde de facto era previsível que a mestra estivesse de facto. No destroço esta 

secção foi registada com cerca de 34 pés (10,36 m). 

75 Lloyd's Register of Shipping: Steamers, Sailing Vessel, and Owners. London. Vol. I,  TOR-TOS. Lloyd's Regisr of 
Shipping, 1916-1917 
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Figura 32 – Modelo do destroço, gerado pela Geofísica de Multifeixe (Subnauta) 

 

A casa das máquinas no destroço possui um motor composto (Figura 33), do tipo Recetor, de 

dupla-expansão, com as tampas dos cilindros registando os seguintes diâmetros: o de alta-

pressão 44,1 polegadas, o de baixa-pressão 69 polegadas (Figura 34). 

 
Figura 33 – O motor do destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore  (Fotografia de Augusto 

Salgado) 
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Este motor possui 3,70 m de comprimento, 1,6 m de altura na cabeça, não sendo 

infelizmente possível registar a altura completa, nem sequer a altura entre o topo e a 

cambota, duas medidas notáveis e úteis para o Projeto “The Stroke Project”76, dado que este 

se encontra atulhado com muito material proveniente certamente do colapso do convés e 

da casaria nomeadamente a ponte, que estaria por cima da casa-das-máquinas, tendo-se 

registado da área entulhada até ao topo, 3,40 m. 

 
Figura 34 – Membros da equipa medem o diâmetro das tampas dos cilindros do motor do destroço 

alegadamente correspondente ao SS Torvore (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

Se a teoria de John Riley, objeto do projeto supracitado, estiver correta, ou seja, se o curso 

do êmbolo do pistão (stroke) for de facto igual à altura do motor a dividir por 6 (seis), 

sabendo que o curso do êmbolo do pistão era de 33 polegadas (0,838 m), então o motor 

deveria ter 198 polegadas (5 m) de altura, verificando-se a correspondência com o SS 

Torvore. Isto significa que o motor está atulhado em cerca de 1,6 m, desde a sua base. 

 

 

76 RUSSO, Jorge - The Stroke Project. NAS Newsletter. [Em linha). January (2013), pp. Actual. [Consult. 3 de 
Março de 2015]. Disponivel na Internet:<http://www.academia.edu/2398403/The_Stroke_Project> 
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O destroço possui duas caldeiras: uma principal, cilíndrica, de retorno, com 4,20 m de 

diâmetro e 4,70 m de comprimento (Figura 35), e uma caldeira auxiliar (Donkey Boiler) 

vertical tubular (Figura 36). Obviamente, não é possível determinar o timbre77 de uma 

caldeira em testemunho material. Não foi possível contar o número de fornalhas, mais uma 

vez devido ao material colapsado que entulha a sua base, ainda que tenhamos contado 

duas, ou seja, não é uma caldeira de fornalha única. 

 
Figura 35 – Membros da equipa inspecionam a caldeira do destroço alegadamente correspondente ao SS 

Torvore (Fotografia de Augusto Salgado) 

 

 
Figura 36 – Caldeira auxiliar (Donkey Boiler) no destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore 

(Fotografia de Augusto Salgado) 

 

77 Pressão que não deve ser excedida, determinada em auditoria, habitualmente por prova hidráulica. É este 
Timbre que é patente nos registos Loyd’s Register of Shipping e que está indicado em cima. 
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Uma vez que as portas das fornalhas se encontram in situ, não é possível examinar a 

tipologia interna destas. No entanto, é possível determinar que aparentemente as fornalhas 

eram de tipologia ondulada, observando um orifício junto à zona posterior da caldeira, 

possivelmente provocado por corrosão. 

 

É ainda possível verificar a existência de um condensador (Figura 37), de secção 

quadrangular, com 3 m de comprimento e 1,10 m de largura, não sendo possível determinar 

que altura terá tido, dado o seu degradado estado de conservação, muito danificado, e 

impossível de fornecer dados, em modo não intrusivo, quanto ao facto de ser atmosférico. 

 
Figura 37 – Condensador do motor do destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore (Fotografia de 

Augusto Salgado) 

 

Relativamente a Construção, Maquinaria e Equipamento, uma nota final para o segundo 

hélice, o sobressalente, identificado junto ao motor (Figura 38), no sentido da popa. Este 

dado é no entanto inútil para esta análise, uma vez que nada sabemos do ponto de vista 

documental, quanto à tipologia ou sequer existência de um segundo hélice no SS Torvore. 

Para além disso, um segundo hélice, sobressalente, era um facto comum, para não dizer 

constante. 
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Figura 38 – Hélice de reserva no destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore (Fotografia de Augusto 

Salgado) 

 

 

Sistematizando os dados histórico-materiais relativos a Construção, Maquinaria e 

Equipamento, podemos construir a seguinte tabela de sistematização: 

 

Construção 

Maquinaria 

Equipamento 

Histórico Material 

Comprimento total 257 pés e 4 polegadas (78,435 m) Cerca de 260 pés (79,25 m) 

Secção Mestra (Boca) 34 pés e 6 polegadas (10,52 m) Cerca de 34 pés (10,36 m) 

Tipo de Motor Composto de Dupla-expansão 
Composto, tipo Recetor, de 

Dupla-expansão 

Diâmetros dos Cilindros 

(Alta-baixa-pressão) 
33 e 61 polegadas 44 e 69 polegadas 

Tabela 8 – Dados histórico-materiais relativos ao SS Torvore e ao alegado destroço correspondente – 

Construção, Maquinaria e Equipamento. 
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Discutindo estes dados, verificamos: 

 

Que o comprimento e a boca do SS Torvore e do destroço, correspondem. Que a secção 

maior do destroço, situada entre a caldeira e o motor, ou seja, a cerca de 40 m quer da proa, 

quer da popa78, ou seja, a meio navio, de resto onde devia ser, regista cerca de 34 pés (10,36 

m), se considerarmos o casco, já que os derrubes deste para fora do destroço, determinam 

que o destroço na verdade possua uma “largura” maior que os 34 pés. 

As tipologias dos motores coincidem, histórico-materialmente, tendo o testemunho 

histórico fornecido o dado que o SS Torvore estava equipado com um motor do tipo 

composto de dupla-expansão, e o testemunho material que o destroço possui um motor o 

tipo composto, do tipo receptor, de dupla-expansão. 

O SS Torvore foi registado com cilindros de diâmetros 33 e 61 polegadas, alta e baixa-

pressão, respetivamente, sendo que o diâmetro das tampas dos cilindros, a única dimensão 

possível de registar in situ, a externa, 44,1 e 69 polegadas, ou seja, em excesso como só 

poderia ser numa eventual correspondência. 

 

A mesma coincidência se verifica para as caldeiras, com o testemunho histórico a indicar-nos 

duas caldeiras no SS Torvore, uma principal e outra auxiliar (Donkey Boiler), o que se verifica 

exatamente no destroço, com uma caldeira principal do tipo escocês (Scotch Boiler), 

cilíndrica, de retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 Considerando as duas Linhas Base (pôpa-motor e Caldeira-proa), acrescidas do comprimento do motor (3,70 
m), comprimento da caldeira (4,20 m) e o espaço entre eles (2,70 m), e, as medições sobre o resultado da 
geofísica de multifeixe executada no SS Torvore. 
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b) Cronologias 

A generalização dos motores do tipo Composto, dá-se por volta de 186079, especialmente do 

tipo Recetor, o que é consistente com um navio construído em 1882, caso do SS Torvore. 

Generalização, não obstante as primeiras aplicações bem-sucedidas de motores do tipo 

Composto no Henry Eckford logo em 1824 nos Estados Unidos da América, em 1830 na 

Holanda, e no Canadá em 1845 com o Reindeer80, nenhum deles do tipo Recetor. 

 

A caldeira de tipo escocês (Scotch Boiler) foi pela primeira vez empregue no âmbito naval 

nos estaleiros existentes no Rio Clyde, na Escócia, em 1862, mais precisamente no navio SS 

Macgregor Laird81, o que é mais uma vez consistente com um navio construído em 1882. 

Um dado interessante prende-se com o facto do testemunho histórico nos indicar em 1917 

uma caldeira com fornalhas do tipo plano para o SS Torvore, mas o testemunho material, 

como vimos, nos indicar que aparentemente as fornalhas da caldeira principal no destroço 

eram do tipo ondulado, tecnologia apenas desenvolvida em 1887 por Samson Fox82, 

cronologia que não deixa de ser consistente com o ano do afundamento, 1917. 

Perante uma possível correspondência destroço-navio, levantamos a hipótese de ter havido 

uma substituição da caldeira original, de fornalhas planas, substituição esta nunca registada 

no Lloyd’s Register of Shipping, ainda que o estranhemos, dado o rigor sempre atribuído 

aquela registo e entidade que o tutela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 ARMSTRONG, John and WILLIAMS, David M. - The Impact of The Early Steamship in Britain. St. John's, 
Newfoundland, Canada. N.º 47. International Maritime Economic History Association, 2011, p. 8 
80 LEWIS, Walter - The Novelty and the Compound Marine Engine in Central Canada1. The Northern Mariner/Le 
marin du nord. XIX, 4 (2009), pp. 413-424 
81 POWLES, Henry - Steam Boilers - Their History and Development. London. Archibald Constable & CO Ltd - 
Philadelphia J. B. Lippincott Company, 1905, p. 152 
82 ROWLAND, K. T. - Steam at Sea: A History of Steam Navigation. Devon. David & Charles: Newton Abbbot, 
1970, p. 155 
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c) Carga 

O testemunho histórico indica-nos que o SS Torvore, viajando sob frete britânico, entre 

Swansea e Nápoles, transportava 1.800 toneladas de carvão ferroviário: “(...) in englischer 

Charter mit 1800 t Lokomotivkohle von Swansea nach Neapel (...)”83. 

O testemunho material, indica-nos que a carga do destroço era constituída, se não no todo, 

em parte por blocos paralelepipédicos de algo que parece ser carvão prensado, algo 

semelhante a briquetes (Figura 39). 

 

 
Figura 39 – Aspeto do que parece ser a carga no destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore 

(Fotografia de Augusto Salgado) 

 

 

 

 

 

 

83 Diário de Guerra do SM U-35 - "SM U-35 Kriegstagebuch" [Manuscrito]. 1917. Acessível em Bundesarchiv, 
Freiburg, Alemanha.  
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Como vimos na Metodologia, colheu-se uma amostra no bloco recuperado, U-35T002, 

analisada na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, pelo Doutor António Alfaia, 

Professora Maria do Rosário Bronze e Dr. João Pedro Ferreira, cujos resultados (Anexo III) 

são concordantes com carvão. 

Cada um destes blocos possui as dimensões de cerca de 23x13x10 cm (Figura 40). 

 

 
Figura 40 – Modelo virtual 3D do bloco U-35T002 (Jorge Russo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 72 
 



Projeto U-35 - Relatório dos Trabalhos de 2014 

d) Localizações 

O testemunho histórico aponta-nos a localização do afundamento do SS Torvore, já que o 

comandante La Perière regista as coordenadas no Diário de Guerra do U-35: “37o 0’0 N 8o 

54’0 W”84. 

Quando comparamos estas coordenadas com as que obtivemos do Centro de Mergulho 

Subnauta e as que obtivemos dos resultados da Geofísica de Multifeixe realizada no SS 

Torvore, obtemos o seguinte resultado (Tabela 9). 

De notar que não sabemos que Datum foi utilizado em 1917, sendo as atuais coordenadas 

em WGS84. Ora, é sabido que não é possível comparar coordenadas geográficas com Datum 

diferentes, nem lançar coordenadas com Datum divergente do Datum da carta em causa, e 

esperar obter resultados de elevada resolução. Deste modo, reduzimos as coordenadas 

atuais em WGS84 à menor resolução, ou seja graus e minutos, resolução das coordenadas 

de 1917, como descrito na Metodologia. 

 

Diário de Guerra Subnauta Multifeixe 

37º 0’0 N 8º 54’0 W 37º 01'0 N 8º 53'0 W 37º 01'0 N 8º 53'0 W 
Tabela 9 – Comparação das coordenadas do afundamento do SS Torvore e do destroço alegadamente 

correspondente, segundo as diferentes fontes. 
 

Ou seja, todas as coordenadas coincidem, se considerarmos o raio de erro proporcionado 

pela resolução (ausência de segundos, em que 60’’ correspondem a 1 milha náutica). 

 

Analisados e discutidos os dados histórico-materiais, estamos em condições de analisar o 

resultado da sua comparação, nos diversos capítulos que elegemos para o fazer: Construção, 

Maquinaria e Equipamento, Cronologias, Carga e Localizações, segundo a metodologia 

forense aplicada, proposta por VanZant, descrita detalhadamente na Metodologia, 

recorrendo à Matriz da Tabela 5, classificando cada um dos capítulos eleitos para análise 

com a Tabela de resultados da comparação AM/PM, da Tabela 4. 

 

 

 

84 Idem 
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Matriz de Identificação de um Destroço 

Navio Candidato (Nome) SS Torvore 

Data 5 de Março de 2015 

Categorias de Comparação AM/PM Resultado 

Construção, Maquinaria e Equipamento 1 

Cronologias 1 

Carga 1 

Localizações 1 

Resultado Final 
1 – Identificação Positiva: Todos se classificaram com 1 

2 – Identificação Inconclusiva: Todos ou alguns classificados com 2 

3 – Identificação Negativa: Todos ou alguns classificados com 3 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela de Classificação de Resultados 

Dados históricos e/ou arqueológicos insuficientes 0 

Dados históricos e/ou arqueológicos consistentes e suficientes, sem incongruências e/ou 

discrepâncias impeditivas conhecidas ou detetadas 
1 

Dados históricos e/ou arqueológicos não são suficientemente consistentes  2 

Dados históricos e/ou arqueológicos claramente insuficientes ou inconsistentes 3 
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3. Metodologia de registo 

 

3.1 Metodologia de registo por Offset e Base Line 

Como vimos detalhadamente na Metodologia, para registar a “periferia notável” do 

destroço alegadamente correspondente ao SS Torvore, recorreu-se à colocação de duas 

Linhas Base (BL), e à medição de Distâncias Diretas (DD) entre pontos da BL e a periferia do 

destroço, para Estibordo e Bombordo, registando-se as profundidades nos pontos da BL e da 

periferia do destroço (T) 

Para obter os alçados, de Estibordo e de Bombordo, registaram-se profundidades na 

periferia do destroço (T) e no ponto do fundo, imediatamente abaixo deste (B). 

Todas as profundidades foram calibradas LAT, aplicando a metodologia descrita no capítulo 

correspondente. 

As Distâncias Projetadas (DP), obtiveram-se pela aplicação do Teorema de Pitágoras, como 

descrito na Metodologia. 

Os resultados foram inscritos numa tabela que constitui o Anexo I. 

 

Com o objetivo de validar esta metodologia de registo, sobrepôs-se o resultado deste registo 

(Figura 41) sobre o modelo obtido pela geofísica de Multifeixe (Figura 42), cujos resultados 

se apresentam em seguida (Figura 43). 

Lembrando o que se disse na Metodologia, foi detetado que a Distância Projetada (DP) 

achada para T a Bombordo de BL35, do segmento caldeira-proa, era inexplicavelmente 

incongruente e prejudicava o registo. Assim, decidiu-se descartá-lo, e não o representar. 
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Figura 41 – Resultado do registo por Offset e Base Line, no SS Torvore (Modelo por Paulo Carmo) 

 

 
Figura 42 – Resultado do registo por geofísica de Multifeixe, no SS Torvore 
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Figura 43 – Comparação Geofísica-Registo por Offset e Base Line, no SS Torvore 

 

Ao sobrepor o resultado da metodologia de registo por Offset e Base Line sobre o registo 

obtido por geofísica de multifeixe, o resultado obtido é no nosso entender muito 

satisfatório. 

Observa-se que, nos três segmentos definidos para registo, popa-motor, casa-das-máquinas, 

e caldeira-proa, a “periferia notável” registada, objetivo inicial do registo, coincide com 

estruturas notavelmente registadas no multifeixe. 

Especial coincidência observa-se nos componentes da casa-das-máquinas, em que o motor e 

a caldeira se podem considerar validamente registados. 

Limite mais externo. 
Derrubes do casco 

Viga derrubada 

Caldeira 
Motor 

Popa 

Proa 

Poita de cimento 
usada para 
fundear 

Caldeira auxiliar 
(Donkey Boiler) 
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No segmento popa-motor, apenas possuímos algumas reservas relativamente ao resultado 

obtido nos primeiros pontos BL, na popa, a Estibordo, algo que tem de ser verificado em 

próxima campanha. 

Relativamente ao segmento caldeira-proa, apesar do emprego de uma resolução (3m) três 

vezes menor que para o segmento Popa-motor (1m), o resultado que se obtém é também de 

robusta coincidência de registos. 

De notar que a Bombordo, junto à proa, o mergulhador da equipa optou por registar a 

periferia do destroço, para além da “periferia notável”, representada pelos dois “T” visíveis. 

Aqui, o que se registou foi, primeiro o bordo notável do destroço, o mais alto, com menor 

profundidade, por conseguinte, e, depois, o final do casco ali existente por claro derrube 

para Bombordo de BL27 e BL18, apenas e como teste. Note-se que estes derrubes de tão 

planificados no fundo, não são registados de forma visível pelo multifeixe, exceto para a 

anomalia claramente observável no “T” de BL18, por se tratar de uma poita “falhada”, ou 

seja, uma poita de grandes dimensões, cerca de 1 m3, largada em local não pretendido. 

Note-se igualmente que, a Estibordo, neste segmento caldeira-proa, as estruturas 

claramente visíveis no registo por multifeixe, não foram registadas no registo com Offset e 

Base Line, uma vez que se encontram para além da “periferia notável”, ou seja, os 

mergulhadores envolvidos, executaram o que lhes foi pedido pelo protocolo metodológico 

definido, ao contrário do que se fez a Bombordo de BL27 e BL18, como se viu. 

Gostaríamos ainda de referir que a Estibordo, em BL27, uma viga derrubada, foi registada 

por iniciativa do elemento da equipa que registou aquele bordo naquela posição da BL, e 

que o resultado atesta bem sobre a validade desta metodologia, como se pode ver pela 

coincidência com a mesma viga registada por multifeixe. 

Por último, notar que as diferenças entre o registo por Offset e Base Line, onde ele existe, e 

o registo por multifeixe, são menores que a resolução de registo porque se optou, 1 m ou 3 

m, o que os valida, naturalmente. 
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Os resultados obtidos com esta metodologia no que respeita aos alçados são mais difíceis de 

comparar. A opção gráfica da sobreposição, não serve tão bem a discussão de resultados. 

Assim, optámos por tentar comparar com os resultados de ambos os registos, Offset e Base 

Line, e geofísica, separadamente, para os bordos também em separado, Bombordo (Figuras 

44 e 45) e Estibordo (Figuras 46 e 47). 

 

 
Figura 44 – Alçado de Bombordo – Registo por multifeixe, no SS Torvore 

 

 
Figura 45 – Alçado Bombordo por offset e Base Line, no SS Torvore - Modelo por Paulo Carmo 

 

Junto da popa, há uma diferença clara entre os registos. No registo por Offset e Base Line, a 

zona assinalada pelo círculo a vermelho, o bordo registado é claramente mais alto que no 

registo por multifeixe. Verificados todos os dados de registo T e B, e confrontado o resultado 

com a equipa de registo (parelha de mergulhadores), não se detetam erros, sendo que 

ambos os mergulhadores envolvidos atestam a “grande” verticalidade do bordo ali. Deste 

modo, resta-nos verificar aquela zona do destroço em futura campanha, e, por ora, levantar 

a possibilidade de, em perfil, o registo por multifeixe poder não registar devidamente o 

alçado. A ser assim, levanta-se até a possibilidade do registo aqui ensaiado, ser mais rico e 

preciso que o registo por multifeixe, no que respeita a alçados. 

 

 

Popa Proa Motor Caldeira 

Proa Popa 
Motor Caldeira 
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A Estibordo, o que há a assinalar é exatamente o que assinalámos para Bombordo. 

 

 
Figura 46 – Alçado de Estibordo – Registo por multifeixe, no SS Torvore 

 

 
Figura 47 – Alçado Estibordo por Offset e Base Line, no SS Torvore - Modelo por Paulo Carmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popa Proa 
Motor Caldeira 

Proa Popa Motor Caldeira 
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3.2 Registo por geofísica de multifeixe 

Vimos já antes, e lembrando o que se disse na Metodologia, que os destroços 

correspondentes ao SS Torvore, ao SS Nordsöen e alegadamente correspondenteao SS 

Vilhelm Krag foram alvo de registo por geofísica de multifeixe, executado pela empresa 

Subnauta, baseada em Portimão. 

Para o primeiro, o resultado foi amplamente mostrado e discutido. Para o segundo, a 

inexpressividade do que resta do destroço, não permite vislumbrar qualquer estrutura neste 

registo (Figura 48). Apenas uma anomalia nas proximidades merece nota, esta, assinalada 

com o círculo, será alvo de mergulho de verificação, proximamente. 

 

 
Figura 48 – Registo por geofísica de multifeixe, na área do destroço correspondente ao SS Nordsöen 
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No destroço alegadamente correspondente ao SS Vilhelm Krag não há dados relevantes a 

apresentar ou a discutir, não tendo inclusivamente havido ali quaisquer trabalhos, para além 

de uma única imersão de reconhecimento, pelo que mais não há a mencionar do que 

mostrar o resultado gráfico deste registo, neste destroço (Figura 49). 

 

 
Figura 49 – Registo por geofísica de multifeixe no destroço alegadamente correspondente ao SS 

Vilhelm Krag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 82 
 



Projeto U-35 - Relatório dos Trabalhos de 2014 

3.3 Resultados da busca pelo destroço do bergantim Italiano Bienaimé Prof. Luigi 

Os elementos coordenadores do Projeto, Augusto Salgado e Jorge Russo, embarcaram no 

NRP Gago Coutinho, na manhã do dia 27 de maio, a partir da base Naval do Alfeite. 

O NRP Gago Coutinho possui uma navegação que não excede os 10 nós, uma vez que este 

navio foi concebido pelos EUA para a busca submarina do período da Guerra-Fria, ou seja, 

possui uma propulsão vagarosa mas silenciosa, qualidade essencial para a missão para a qual 

foi construído e desenhado. Como navio hidrográfico com capacidades geofísicas de ponta e 

de grande profundidade, esta característica é vital, a par do facto de ser consequentemente 

muito económico no gasto de combustível. Esta articulação faz deste navio uma excelente 

plataforma para estas missões. 

Chegados por volta das 23h00 a Sagres, iniciámos de imediato as fiadas de deteção geofísica, 

orientadas grosso modo Norte-Sul, sempre com sobreposição não inferior a 25% entre 

fiadas, utilizando sondador multifeixe (Figura 50). 

 

 
Figura 50 – Aspeto da geofísica por Multifeixe a bordo do NRP Gago Coutinho (Fotografia de Jorge Russo) 
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Recorreu-se à geofísica, mesmo sabendo da possibilidade remota de deteção de alvos 

notáveis e claros, uma vez que a resolução do Multifeixe é, a 650m de profundidade, de 

cerca de 50m. Esta tarefa realizou-se durante toda a madrugada do dia 28, a fim de tentar 

detetar alvos para que pela manhã, o ROV Luso (Figura 51) pudesse investigar todos eles, a 

par do local exato das coordenadas constantes do Diário de Guerra do U-35, ainda que estas 

não sejam finas, primeiro porque não se conhece o Datum utilizado, depois porque não 

possuem segundos, como vimos antes. 

 

 
Figura 51 – O ROV Luso (Fotografia de Jorge Russo) 

 

Pelas 08h00 o ROV LUSO iniciou a sua relativamente longa descida até aos 650m de 

profundidade, cerca de 40’, quando se iniciaram as investigações dos alvos adquiridos na 

geofísica dessa madrugada. 

Tínhamos adquirido e identificado durante a noite, para além das coordenadas supracitadas, 

três alvos adicionais. Estes quatro alvos foram então localizados e investigados pelo ROV. 
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De notar que este ROV possui câmaras de alta resolução e lentes muito luminosas, o que em 

articulação com iluminação de excelente qualidade e capacidade, em potência e raio de 

abertura, produz um acompanhamento visual, em tempo real, de elevada acuidade, a partir 

da sala de comando e operação. 

Mesmo com a qualidade deste acompanhamento, aquela profundidade, a muito fraca 

luminosidade que ao fundo chega, implica que se vislumbre apenas alguns metros à frente 

do ROV. Deste modo, o recurso ao potente sonar do ROV é absolutamente crítico. Este sonar 

é capaz de detetar uma garrafa de refrigerante a algumas centenas de metros de distância, 

pelo que a equipa estava otimista na deteção material do destroço, se este fosse localizado 

no fundo. De notar que a muito competente, motivada e dedicada equipa que opera e 

mantém o ROV, não tinha antes trabalhado neste contexto, pelo que, esta missão serviria 

também para avaliar potencialidades e limitações. 

Um a um, os alvos foram investigados e num deles, detetado no sonar do ROV, foi possível 

identificar e observar uma estrutura de madeira (Figura 52), decerto antiga pela existência 

nele de corais de crescimento lento. 

 

 
Figura 52 – Estrutura de madeira identificada com o ROV Luso, nas coordenadas constantes do Diário de 

Guerra do U-35 para o afundamento do Bergantim Italiano Bienaimé Prof. Luigi (Fotografia de 

Augusto Salgado) 
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Naturalmente que, não é possível apontar qualquer ligação entre este fragmento de madeira 

e o bergantim Italiano mas, o facto de este alvo corresponder exatamente às coordenadas 

do Diário de Guerra do U-35, levanta essa possibilidade, de forma não remota. 

No final desta missão, nenhum outro testemunho material foi detetado, o que remete a 

continuidade deste objetivo para futuras missões, que se pretendem de facto levar a cabo. 

Estamos convictos que o facto da carga do bergantim Italiano ter sido constituída por 

caulino, não concorre como facilitador na deteção do seu destroço, uma vez que quase 100 

anos após o seu afundamento, distinguir este material e os sedimentos de fundo é tarefa, no 

mínimo, difícil. 
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IV Divulgação 

Uma grande atenção e empenhamento têm sido dedicados à divulgação, não só do projeto 

como dos resultados do mesmo, numa visão e abordagem que se pretendem diversificadas, 

não só do ponto de vista historiográfico e material, mas também do ponto de vista do 

Património Cultural e até do Turismo. 

Deste modo, listam-se as publicações, os congressos e conferências, e as palestras levadas a 

cabo até ao presente, bem como, os resumos submetidos para congressos e conferências no 

futuro próximo: 

 

1. Publicações: 

Salgado, A. e Russo, J. - As operações do U-35 na costa de Sagres (1917), Anais do Clube 

Militar Naval, Julho a Dezembro de 2014, Ano 144, Volume CXLIV, Tomos 7 a 12, No 

prelo, pp. 547-567, Lisboa, 2015 

 

Salgado, A. e Russo, J. – Projeto do U-35: O Afundamento do SS Nordsöen, Revista de 

Marinha, nº 984, Março/Abril, pp. 62-63, Lisboa, 2015 

 

Salgado, A. e Russo, J. – Projeto U-35: A busca do Veleiro Italiano Bienaimé Prof. Luigi, 

Revista de Marinha, nº 983, Janeiro/Fevereiro, pp. 62-63, Lisboa, 2015 

 

Salgado, A. e Russo, J. - As operações do U-35 na costa de Sagres (1917), Revista de 

Marinha, nº 982, Novembro/Dezembro, pp. 62-63, Lisboa, 2014 

 

Salgado, A. e Russo, J. - Os usos do Luso, National Geographic Magazine, Edição de 

Agosto, Lisboa, 2014 (Figura  
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2. Congressos, Conferências e outras Comunicações: 

Salgado, A. e Russo, J. – Experiências em Sagres - Destroços com História – Mergulho com 

História, Bolsa de Turismo de Lisboa, 2014 

 

Salgado, A. e Russo, J. - Submarinos alemães na Costa Portuguesa – O caso do U-35, 

Colóquio Internacional. A Grande Guerra: Um século depois, Lisboa, Academia Militar, 

2014 

 

Russo, J. e Salgado, A. - U-35 Action in Sagres Coast (Algarve, Portugal): First World War 

Heritage and Memories from the Sea, 1st International Conference – Heritages and 

Memories from the Sea / Chaire UNESCO, Universidade de Évora, 2014 

 

Salgado, A. e Russo, J. - CINAV and the Underwater Cultural Heritage, Poster, KUMA V. Un 

patrimonio para la humanidad, Cartagena, 2014 

 

Salgado. A. e Russo, J. - History and archaeology of World War I: the case of the survey of 

the remains of the U-35 operations in the coast of Algarve, Scientific conference on 

protection of underwater cultural heritage, UNESCO, Bruges, Belgium, 2014 

 
 

3. Resumos já submetidos em 2015, para Congressos e Conferências 

Simbiose institucional como forma de viabilização de ações de geofísica e prospecção em 

profundidade, JIA – CHAM – FCSH/UNL, 2015 

 

Pode um submarino Imperial Alemão, na Primeira Guerra Mundial, produzir matéria turística em 

Portugal, no século XXI? - Conferência Internacional Turismo, Lazer e Guerra – IHC – FCSH/UNL, 

2015 

 

The U-35 mission off Sagres and Lagos coast, 24 of April 1917 – International Conference: The 

Navy and the Great War- Politics and Naval Power, Escola Naval, 2015 

 

German U-Boats Operations in the Eastern and Central Atlantic During the WWI - 2015 

McMullen Naval History Symposium, Annapolis, Maryland, Estados Unidos da América, 2015 
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V Fruição e Salvaguarda 

Estamos convictos que será a articulação destes dois aspetos, e não a sua existência solitária 

e unilateral, a chave para o sucesso de médio e longo prazo na preservação destes 

destroços, nesta cronologia. Com “estes destroços” referimo-nos muito concretamente a 

destroços em ferro/aço, de cronologia contemporânea, aos quais se pode atribuir uma 

história, “Destroços com História”, a profundidades e localizações visitáveis pela comunidade 

de mergulho recreativo e/ou técnico. 

Ora, qualquer um dos três vapores afundados pelo U-35 em 24 de abril de 1917, reúne 

aquele conjunto de características, ou qualidades. 

Estamos nesta sequência convictos, que é através de uma comunidade local de 

mergulhadores fruidores, mobilizada, informada, formada e motivada, que se opera uma 

verdadeira salvaguarda e monitorização, destes destroços em concreto. 

Deste modo, também estamos convictos que é localmente que todos estes vectores devem 

ser consolidados e enraizados, e que o projeto pode e deve fornecer a energia motivacional, 

a formação e a informação, necessárias e suficientes, para mobilizar e manter esta 

comunidade. Para tanto, acreditamos que a parceria com projetos locais é a chave para uma 

boa ligação entre o Projeto e a comunidade potencial alvo. 

Foi deste modo que iniciámos uma parceria com o projeto da GUE (Global Underwater 

Explorers), através do seu projeto local Baseline Torvore. 

Através deste projeto, será possível chegar à comunidade local e para além dela, interessada 

em desenvolver um projeto de monitorização do destroço, agora sim, correspondente com 

SS Torvore, muito para além do seu aspeto histórico-material, mas biológico e ecológico, o 

que muito enriquece o Projeto U-35. 

Será no âmbito desta parceria que se desenvolverá a desejada limpeza das redes e fios de 

pesca do destroço, que constituem uma perigo real e sério à sua fruição, sendo ainda um 

elemento capaz de capturar, durante décadas, a vida marinha que um destroço sempre 

aglomera e convoca. 

 

Para além da comunidade de mergulhadores, formatados de base para colaboraram nestes 

princípios e objetivos, salvo algumas exceções que sempre existem, queremos envolver 

igualmente a economia local, produzindo retorno económico, como que uma devolução 
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económica do todo, parte ou até mais do que a sociedade investe neste Projeto, aliás, na 

esmagadora maior deste tipo de projetos, se não em todos. 

Este aspeto constantemente negligenciado é entendido por nós como essencial e chave, 

para além de elementar justiça e viabilidade, se a sustentabilidade nos preocupa, que no 

nosso entender muito deveria preocupar. 

Estamos a implementar medidas neste sentido, de duas formas distintas: 

 

1. Envolvimento do tecido empresarial local, na logística do Projeto U-35 

 

A alimentação e alojamento da equipa não foi custeada como tradicionalmente, ou seja, 

fomos até à indústria da restauração e da hotelaria local e explicou-se o que era o Projeto e 

o que se pretendia com ele. A resposta foi esmagadora, com a quase totalidade dos 

restaurantes locais a oferecer as refeições à equipa, o mesmo sucedendo com duas unidades 

hoteleiras que ofereceram o alojamento. 

Este sistema ditou que a equipa tivesse que almoçar e jantar sempre em restaurantes 

diferentes, deste a tasca de peixe assado mais tradicional, até à mais sofisticada cozinha 

italiana ou a uma Pousada de Portugal. Este facto é complexo de articular no plano de uma 

logística e operação sempre muito apertadas, em que as agendas são sempre reduzidas em 

número de dias e as tarefas parecem ser sempre intermináveis, mas, este é um custo 

desprezível perante a vantagem da mobilização de uma comunidade local, e um retorno 

económico imediato, e de médio e longo prazo, pois os regressos a estas entidades, são 

pagas. 

 

Recorremos, sempre que é tecnológica ou operacionalmente possível, à indústria local de 

mergulho, quer em termos de frete, quer em termos de gases e misturas respiratórias e até 

de aluguer pontual de alguns equipamentos. Com isto, ainda que negociando preços 

especiais, produzimos um retorno imediato e uma otimização do custo operacional do 

projeto. 
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2. Trabalhar com os Centros de Mergulho 

O esforço empregue, no início dos trabalhos no terreno, em torno de esclarecer de uma vez 

por todas, qual a localização do destroço correspondente ao SS Nordsöen, constitui um 

retorno valioso não monetário, porquanto permite melhorar e uniformizar a informação que 

os Centros de Mergulho agora possuem sobre o tema, logo, melhorar o seu serviço, ainda 

que isto leve à necessidade de corrigir alguns guias de mergulho locais. 

 

Pretendemos chegar aos Centros de Mergulho, no sentido de lhes proporcionar informação 

e formação, que lhes permita providenciar aos seus clientes mais e melhor informação sobre 

os destroços em causa. Ser-nos-á possível devolver aos Centros de Mergulho locais toda a 

informação histórica que produzimos, relevante e adaptada, bem como, todos os recursos 

gráficos que deste projeto resultam. 

 

 

3. A comunidade não mergulhadora 

 

Adicionalmente, temos que nos debruçar sobre toda a população não mergulhadora, aquela 

que é também herdeira da “pegada” patrimonial que este episódio deixou e que é 

necessário “desenterrar”. 

Para ela, pretendemos um conjunto de ações de divulgação, realizadas localmente, que as 

convide a participar com testemunho e as mobilize. 

Para ela, pretendemos um conjunto de ações de formação, dos restaurantes, dos hotéis, do 

comércio local, mas também aulas abertas de história local, nos primeiro e seguintes ciclos, 

até ao Universitário. 

 

Não cabe aqui elencar todo o numeroso e rico programa de atividades que se prepara para o 

dia 24 de abril de 2017, quando se evocará o centenário dos afundamentos, pelo que iremos 

apenas sintetizar uma ideia para uma grande exposição, com características e possibilidades 

itinerantes, com base em realidade virtual aumentada 4D: 
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3.1 O Exercício de fruição em realidade virtual  

Um dos desafios da visualização, seja o que for que estejamos a apresentar, é o de sermos o 

mais fidedignos possível. Não só ao que estamos a apresentar mas também ao contexto em 

que vive o que estamos a apresentar. 

Nesse sentido, apresentar destroços de navios tem duas grandes tarefas que precisam de 

soluções que não limitem a apresentação da riqueza de detalhes  que um projeto desta 

envergadura proporciona: 

- A escala e a riqueza visual, histórica e espacial de um destroço; 

- O espaço circundante de um destroço e as condições em que se encontra. 

Um desafio adicional, que confere ao projeto portabilidade e a possibilidade de ser 

apresentado noutras localizações, é o de encontrar uma solução modular que permita o seu 

transporte e a sua assemblagem de forma fácil. 

 

3.2 Solução multimédia de apresentação dos destroços 

Para apresentar os destroços ao público visitante da exposição é proposta uma solução de 

realidade virtual em que a sua utilização é assegurada por dois grandes componentes de 

hardware: 

 

3.2.1. Oculus Rift (Figura 53) 

Óculos de realidade virtual que oferecem um campo de visão esférico a 360 graus a quem os 

utiliza. Para qualquer lado que o utilizador olhe terá sempre conteúdo multimédia para 

visualizar. No caso de um destroço subaquático poderá deslocar o seu olhar como no mundo 

físico e ver o que seria expectável: para os lados verá o que está no campo de visão 

periférico, para baixo verá o fundo do mar e para cima irá ver a superfície do mar. Para 

ajudar à visualização e percepção de profundidade poderão ser colocadas bolhas de ar 

resultantes da exalação como uma guia ao ponto de fuga visual da superfície do mar.  
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Figura 53 – Oculus Rift 

 

3.2.2. Vitruix Omni  

Embora o Oculus Rift possibilite uma experiência de visualização de conteúdos rica e tão 

próxima da realidade quanto possível, pelo tempo investido em recriar a realidade num 

sistema 3D há sempre um factor que não é endereçado: o da mobilidade humana. Quando 

estamos a visitar ou a visualizar algo não estamos totalmente estáticos. A mudança do nosso 

peso de uma perna para a outra, por exemplo, faz com que o Oculus Rift reaja à mudança de 

localização da nossa cabeça e que o que é visualizado esteja em sintonia com o nosso 

movimento corporal. Mas quando nos deslocamos estamos a alterar a nossa posição no 

mundo físico, que não estamos a ver quando usamos o Oculus Rift, apresentando por isso 

alguns riscos. Por outro lado, é necessário um espaço bastante amplo para se recriar um 

destroço à escala real que possa ser “visitado” na totalidade. Para resolver estes dois 

problemas (o da segurança e o da economia de espaço sem tirar escala à solução de 

visualização) a solução proposta é o Vitruix Omni (Figura 54): uma esteira multidirecional 

que podemos usar para nos deslocarmos na direção desejada sem sair do lugar, mas que 

replique a mudança de localização de visualização do modelo 3D. Adicionalmente o Vitruix 

Omni possuiu uma proteção e um suporte para que os utilizadores se possam apoiar 

enquanto se deslocam virtualmente.  
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Figura 54 - Vitruix Omni 

 

3.3. Solução multimédia de recriação do espaço circundante dos destroços 

Superadas as barreiras de visualização e de visita aos destroços há que amplificar a 

experiência de um ponto de vista sensorial (4D) para que não se trate “apenas” de uma 

experiência tecnológica. Se conseguirmos impactar os cinco sentidos damos uma camada de 

história à vista individual que amplifica em muito a componente histórica apresentada. 

Para conseguir este efeito a nossa proposta é de colocar o Vitruix Omni e o Oculus Rift 

dentro de uma caixa decorada onde se possam colocar equipamentos adicionais que 

impactem os cinco sentidos e que ajudem a recriar o ambiente do fundo do mar: 

 

a) Visão – Endereçado pelos conteúdos multimédia visualizado pelo Oculus Rift. 

b) Audição – Sistema de som colocado no topo da caixa com a sonoridade expectável do 

fundo do mar. Importa que seja o que é “expectável” e não o que se ouve na 

realidade para que os visitantes, que na sua maioria nunca estiveram no fundo do 
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mar às profundidades dos destroços, ouçam o som que lhes amplifica a componente 

de história pessoal. 

c) Tato e Palato – Endereçado em parte pelo VItruix Omni que nos permite deslocar, 

mas amplificado por um sistema de vapor de água colocado no topo da caixa que nos 

dê a sensação de humidade. 

d) Olfato e palato – Sistema de odor com odor a sal e algas no topo da caixa. 

 

Estes equipamentos, em conjunto (Figura 55) com o sistema de visualização multimédia, 

dão-nos uma experiência mais sensorial do fundo do mar.  

 

 
Figura 55 – Esquema de “box” de realidade virtual aumentada 4D 
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3.4 Enquadramento de múltiplos sistemas multimédia 

Dado que para o enquadramento histórico há que considerar uma estrutura em que pelo 

menos três destroços (SS Torvore, SS Nordsöen e SS Vilhelm Krag) ocorram em instalações 

independentes e que aconteça uma sequência lógica de visita propõe-se um percurso guiado 

(Figura 56) que conduza os visitantes a cada uma das caixas. 

 

 
Figura 56 – Esquema proposta da sala expositiva em realidade virtual aumentada 4D 

 

Deste modo, o que se pretende é o desenvolvimento de um projeto multi e pluridisciplinar, 

multi e pluri-institucional, de plano académico, onde se desenvolva o software necessário e 

suficiente para permitir um projeto de fruição virtual em realidade aumentada e sensorial, 

em linha e respondendo a toda a espessura do modelo proposto na Convenção da UNESCO 

para a Proteção do Património Cultural Subaquático de 2001. 

Assim, os destroços que representam um episódio da I Guerra Mundial poderão ver a sua 

vida patrimonial perpetuada e a sua fruição tornada intemporal, para todos, ou seja, não só 

para mergulhadores. 

Assim, poder-se-á vencer o aspeto incontornável que constitui a degradação certa e 

paulatina de um destroço patrimonial, vencendo-se a janela temporal e limitativa da sua 

própria existência e da sua condição de testemunho. 
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VI Relação da equipa e meios utilizados  

 

A equipa foi constituída, durante o ano de 2014, unicamente por voluntários, com a 

coordenação de Augusto Salgado e Jorge Russo. 

Esta equipa de voluntários é muito heterogénea do ponto de vista das suas profissões, 

aspeto que, mobilizado para o Projeto, é uma vantagem e não uma desvantagem. 

A Equipa tem em comum uma grande experiência de mergulho, especialmente mergulho 

descompressivo em profundidade, o que permite programar, como vimos na Metodologia, 

imersões longas, ou seja, rentabilizar operacionalmente os poucos dias que conseguimos 

dedicar ao terreno. 

Para além disto, as suas profissões são muitas vezes aplicadas vantajosamente no Projeto e 

nas suas necessidades, nomeadamente ao nível da Náutica, da Informática e até da Biologia. 

 

Assim, os elementos envolvidos em 2014, foram: 

 

Augusto Salgado  Coordenador, mergulhador: fotografia 

Jorge Russo Coordenador, mergulhador CCR: Modelação 3D 

Eduardo Gomes Mergulhador CCR 

Paulo Carmo Mergulhador CCR (XploraSub): Sketchup 

Pedro Ivo Arriegas Mergulhador CCR (XploraSub) 

Tiago Dores Skipper e mergulhador Técnico GUE: Análise 

geomorfológica para o SS Nordsöen 

Nuno Padrão Mergulhador Técnico GUE 

João Vitória Co-autor do conceito de modelo de divulgação 

em Realidade Virtual Aumentada 4D 

 

Tabela 10 – Constituição da equipa 2014 
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VIII Conclusão 

Em 1917, um dos 29 submarinos imperiais Alemães da classe 31 (U-31 a U-41), 

encomendados em junho de 1912 e terminados entre setembro de 1914 e fevereiro de 

191585, o U-35, era já capaz de navegação oceânica, com uma autonomia86 que lhe permitia 

missões de ida e volta à base naval de Kattaro (Cotor), para além das 5.500 milhas náuticas e 

30 dias de navegação. 

É um cenário, por conseguinte, muito diferente daquele que as chefias militares acreditavam 

ser possível para estes navios, quando do início da Guerra em 1914, quer do lado alemão, 

quer do lado britânico. A grande capacidade demonstrada pelos U-Boat imperiais Alemães 

durante toda a guerra e a eficácia no afundamento de uma enorme quantidade de navios, 

logo, na privação por esta via de enormes quantidades de recursos materiais, consolidou a 

estratégia alemã, iniciada nesta guerra e implementada desde as vésperas da Segunda 

Guerra Mundial, em alicerçar a vitória no corte dos abastecimentos. 

Foi esta, definitivamente, a política aplicada na missão do U-35, entre 31 de março e 6 de 

maio de 1917, que o trouxe como vimos em 24 de abril até Sagres e Lagos. Eram as 

mercadorias de e para os países aliados, ou sob frete destes, o alvo do U-35, o que se 

demonstra com o afundamento de navios de pavilhão neutral, mas que transportavam 

fretes britânicos, com mercadorias designadas pelos aAlemães de “relativos”, onde se 

incluíram por exemplo produtos alimentares como o arenque, carregado no Reino Unido e 

destinado a Itália a bordo do cargueiro a vapor dinamarquês SS Nordsoen, afundado com 

cargas explosivas colocadas nos seus porões pela tripulação do U-35, junto da Ponta-dos-

Caminhos, em Sagres. 

O aprisionamento dos comandantes da marinha mercante britânica, nomeada e 

especialmente aqueles que comandavam navios mercantes armados, servia igualmente a 

mesma estratégia e o mesmo propósito, ou seja, privar a marinha mercante britânica da 

experiência dos seus comandantes, obrigando à renovação por comandos menos 

experientes em ações de defesa e até de ataque a submarinos Imperiais Alemães por navios 

85 GIBSON, R. H. and PRENDERGAST, Maurice - The German Submarine Warfare 1914-1918. Londres. Naval & 
Military Press in association with The Imperial War Museum, Sem data, p. 356 
86 Apesar de neste caso o U-35 não ter recebido reabastecimento durante a missão, este abasteceu-se de 
alimentos, água potável, combustível e lubrificantes, pelo menos através dos navios que afundou. Há 
igualmente testemunho oral de abastecimento de submarinos imperiais Alemães durante a Grande Guerra, e, 
submarinos Alemães durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente com conservas de peixe na costa 
Algarvia, pelas gentes locais. 
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mercantes. Note-se que, mesmo longe de aqui podermos afirmar sobre a capacidade efetiva 

destes navios mercantes atacarem com sucesso submarinos imperiais alemães, o episódio 

em torno do SS Caravellas denota a capacidade técnica, a capacidade de operação do 

armamento pela tripulação e a vontade do comandante em fazer fogo sobre um submarino 

Imperial Alemão, ainda que sob fogo inimigo. 

A historiografia do episódio de 24 de abril de 1917 demonstra a total ausência de 

capacidade efetiva e proporcionalmente adequada à ameaça, por parte da armada nacional. 

A existência de apenas um rebocador a vapor, o Galgo, civil, comissionado e adaptado com 

artilharia obsoleta e desadequada, dá conta exatamente disso. Por outro lado, o padrão da 

navegação efetuada pelo U-35 daquele dia indicia a intermitência da presença da força naval 

aliada estacionada na Baleeira em Sagres, aparentemente ausente naquele dia, e, com isso, 

uma eventual capacidade eficaz de informação da Marinha Imperial Alemã ou do 

comandante do U-35 em recolher os elementos em quantidade e qualidade que lhe 

permitissem efetuar este tipo de missões com uma aparente tranquilidade. Note-se que, 

inclusivamente, o afundamento do SS Nordsoen é registado em filme por um elemento 

tripulante do U-35, o que não seria de esperar de um submarino em estado permanente de 

alerta e pronto a submergir a qualquer momento. 

Esta missão em geral, e este dia em particular, também nos fornecem elementos notáveis 

sobre a capacidade de gerir munições e produtos de consumo essencial, algo que 

certamente concorria e concorreu, para a duração da missão, logo, para a eficácia e sucesso 

desta: 20 vapores e 3 veleiros, num total de mais de 67.000 toneladas afundadas em 22 

dias87, 3 vapores e 1 veleiro e mais de 7.100 toneladas das quais, apenas no dia 24 de abril. 

Os dados recolhidos sobre esta missão e sobre a ação do dia 24 são igualmente importantes 

para sabermos como la Perière, pelo menos nesta missão, operava o seu U-Boat no que 

respeita à “Prize Rules”. Fica agora claro que, os navios mercantes eram parados, muitas 

vezes por tiros de artilharia de intimidação, sem prejuízo de por vezes serem atingidos 

acidentalmente, por vezes com vítimas mortais, os documentos e carga inspecionados, e 

quando de pavilhão inimigo, sob frete e com destino a países inimigos, eram afundados de 

três formas distintas: com recurso a torpedos, tiros de peça, ou, colocação de cargas 

87 22 dias de atendermos ao facto de que o primeiro afundamento da missão se dá em 3 de abril, ao largo da 
Sicília, e os afundamentos cessam a 24 de abril, seguindo-se a viagem de regresso, entre 25 de abril e 6 de 
maio. Assim, a tonelagem afundada suprarreferida, foi alcançada entre 3 e 24 de abril. 

Página 100 
 

                                                           



Projeto U-35 - Relatório dos Trabalhos de 2014 

explosivas nos navios pela tripulação do U-35. Previamente era ordenado o abandono do 

navio pela sua tripulação, que nos salva-vidas rumava a terra, nesta missão sem exceção. 

É uma observação transcrita do espírito daquele conjunto de convenções internacionais, 

destacada da guerra indiscriminada, praticada por outros comandantes de submarinos 

Imperiais Alemães e Austro-húngaros, mesmo antes de ser declarada oficialmente pelo 

Kaiser em 1917. 

Foi então deste modo, neste contexto, que a 24 de abril de 1917 foram afundados os 

cargueiros a vapor SS Torvore (norueguês), SS Nordsoen (dinamarquês), SS Vilhelm Krag 

(norueguês) e o bergantim Bienaimé Prof. Luigi (italiano). Todos afundados ao largo de 

Sagres, exceto o SS Vilhelm Krag, ao largo de Lagos. 

Nesta sequência, concorre-se para a compreensão da forma como se operava a guerra 

submarina às mãos da marinha Imperial Alemã, nomeadamente no palco do Mediterrâneo, 

constrói-se uma imagem da sua real capacidade e da tonelagem que era afundada e o seu 

ritmo, ainda que sob a forma de amostragem. 

Constrói-se igualmente uma imagem sobre a real capacidade da armada portuguesa em 

defender a faixa de costa entre o Cabo de S. Vicente e Lagos, e assim, de responder à 

ameaça alemã que era, agora sem dúvida, bem real e de grande capacidade e eficácia. Deste 

modo também é evidente que a Primeira Guerra Mundial esteve em território nacional, nas 

suas águas territoriais, e que, longe da historiografia tradicional das trincheiras da Bélgica e 

da África Ultramarina, se travou pelo menos um combate naval, totalmente 

desproporcionado, é certo, entre um navio de guerra alemão e um navio da armada 

portuguesa, em águas territoriais nacionais. Se a primeira não é inédita, lembremo-nos do 

Augusto Castilho, a segunda é-o totalmente. 

Por fim, seguir o percurso de um dos tripulantes do U-35, Richard Berger, permitiu também 

saber do destino de alguns Alemães após a guerra, e ver como este incluiu os Estados Unidos 

da América, para onde viajou com a sua esposa Nina Berger, tendo chegado a Nova Iorque a 

21 de março de 1923 a bordo do SS Mongolia, depois de ter embarcado a 10 de março no 

porto de Hamburgo, para se reunir com o irmão daquela, Walter, já residente ali. 

 

A tradição oral local associava três dos navios afundados pelo U-35 no dia 24 de abril, a 

destroços existentes ao largo de Sagres e Lagos. O SS Torvore era associado ao vapor 

designado “das 19” ou “da noiva”, o SS Vilhelm Krag ao vapor da Luz, por se encontra ao 
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largo da Praia da Luz, em Lagos. O SS Nordsöen era associado por diferentes centros de 

mergulho, a diferentes locais, constando em diversa infografia e literatura em locais 

diferentes e ilustrado com testemunhos materiais diversos. Esta última questão era 

complexa, pois na linha de costa que se desenvolve para Este da Ponta dos Caminhos, 

existem variados destroços, alguns certamente correspondentes a navios a vapor, ou seja, 

vários candidatos possíveis. Comprovar ou descartar a relação destroço-navio, ou seja, 

identificar os destroços, para aqueles três cargueiros a vapor, era um dos objetivos maiores 

do projeto. Localizar o destroço do bergantim Italiano Bienaimé Prof. Luigi, era outro dos 

objetivos para 2014. 

Para a identificação dos destroços alegadamente correspondentes aos três vapores, havia 

que realizar o seu registo material, e, analisar o que resta destes destroços. Para tanto, 

desenvolveu-se e testou-se uma metodologia de registo no SS Torvore, com recurso a Base 

Line e Offset, e, geofísica de multifeixe. Para a identificação dos destroços, recorreu-se a 

duas metodologias distintas, adaptação do HSIM88 de VanZandt para o SS Torvore, e, 

comparação das cristas geomorfológicas do local do afundamento do SS Nordsöen, 

claramente registadas em filme no dia 24 de abril de 1917. 

O SS Vilhelm Krag, não foi alvo de análise ou registo material, algo que se encontra nos 

objetivos dos trabalhos projetados para 2015. 

De notar que a relação destroço-navio até aqui alegada, era empírica, totalmente isenta de 

fundamentação científica, ou seja, não comprovada de forma alguma. 

O que se conclui da metodologia proposta e testada de registo do destroço do SS Torvore é 

que esta é perfeitamente viável, produzindo um outline do destroço rigoroso e preciso, em 

linha com os objetivos metodológicos de registo pré-definidos à equipa. A sobreposição do 

resultado deste registo, no resultado da geofísica de multifeixe, não oferece dúvidas. 

Este aspeto é de extrema importância, pois oferece à equipa, e porventura a prazo, à 

comunidade científica, uma ferramenta de registo de destroços de cronologia 

contemporânea, correspondentes a vapores, em ferro ou aço, onde a verticalidade das 

estruturas é uma realidade, e a profundidade dos destroços coloca questões técnicas 

importantes no que respeita a outras metodologias, como a trilateração. 

Do ensaio efetuado, verifica-se que no caso, a resolução de 3 metros, entre a caldeira a proa, 

funcionou para este destroço em concreto, sem diferenças substanciais relativamente à 

88 Historic Shipwreck Identification Method 
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resolução de 1 metro, entre a popa e o motor. No entanto, julgamos prudente, sempre que 

possível, optar pela melhor resolução. Conclui-se no entanto, que para destroços como este, 

no caso de necessidade, por exemplo por falta de tempo, a resolução de 3 m pode ser uma 

possibilidade real, que supera de longe a ausência de registo, conseguindo produzir um 

layout fidedigno do destroço, pelo menos, no que respeita à periferia notável do destroço, 

objetivo da metodologia e teste. 

Foi ao nível dos alçados que a maior diferença se encontrou, entre o resultado obtido por 

este método e o resultado obtido com o registo por geofísica de multifeixe. Será necessário 

uma análise in situ, junto das áreas aparentemente discrepantes, para ao explicá-las, se 

concluir sobre se é um erro deste método, ou se este permite maior resolução e precisão em 

registo de alçados, que a geofísica, rigorosa e precisa em planta, como sabemos. Algo que 

também se encontra projetado para 2015. 

Conclui-se ainda que a equipa deve passar a ser instruída para registar não só a periferia 

notável do destroço, mas ter a capacidade critica, in situ e em tempo real, para registar 

derrubes ou estruturas importantes, para lá daquela, como as omissões que resultam claras 

na sobreposição dos registos, sublinham de forma clara e definitiva. 

Infelizmente, o facto do motor do SS Torvore se encontrar atulhado acima da sua base e da 

sua cambota, não permitiu registar a distância entre estes e o topo do motor, o que 

inviabiliza qualquer contributo para o projeto The Stroke Project como se esperava. 

Relativamente ao HSIM de VanZandt, que se adaptou e testou no destroço alegadamente 

correspondente ao SS Torvore, conclui-se que este é perfeitamente adequado a este tipo de 

destroços, e que no caso, permitiu a identificação positiva, inédita, do destroço designado 

localmente como o “Vapor-das-19”, ou “Vapor-da-noiva”, como sendo de facto o SS Torvore 

afundado pelo U-35, localizado nas coordenadas WGS84 37º 01' 07.346'' N e 8º 52' 54.1561'' 

W, segundo os dados do Multifeixe. 

Quanto à localização do destroço correspondente ao SS Nordsöen e a sua identificação, 

como vimos, a análise comparativa das cristas geomorfológicas, entre a atualidade e as 

imagens registadas em filme em 1917, não deixa dúvidas. É assim hoje possível, afirmar a 

localização exata do destroço deste navio, o que constitui um contributo importante para a 

economia local, nomeadamente no que respeita à indústria do mergulho recreativo, logo, do 

turismo, que agora pode levar os mergulhadores ao local correto, ainda que isso tenha 

implicado a identificação de erros em guias de mergulho editados e comercializados. 
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Tal como para o SS Torvore, não foi possível com este destroço contribuir para o The Stroke 

Project, uma vez que não se identificaram quaisquer estruturas relativas ao motor, 

eventualmente porque este destroço foi salvado, algo que se espera poder comprovar ou 

descartar com base documental, no futuro. 

 

O bergantim italiano Bienaimé Prof. Luigi foi afundado pelo U-35, nas coordenadas 36o 

53’0N e 9o 10’0 W89, a cerca de 10 milhas a Sudoeste do Cabo de S. Vicente, numa zona onde 

se atingem profundidades abaixo dos 1.000 metros, mas que nestas coordenadas, um 

planalto, se cifram por volta dos 650 metros. 

Levar a cabo uma ação de busca pelos seus destroços é, naturalmente, algo técnica e 

logisticamente de envergadura, consequentemente de custo muito elevado. É 

imediatamente de supor que o orçamento de um projeto desta natureza, não teria qualquer 

possibilidade de o custear, ou seria sequer razoável empregar nesta ação as verbas em 

causa, na ordem dos vários milhares de euros diários, mesmo que se conseguissem reunir. 

Assim, a viabilidade de uma ação desta natureza, passaria, como passou, pela constituição 

de relações de parceria, simbiótica. Foi o que se conseguiu perante a EMEPC – Estrutura de 

Missão para a Extensão da Plataforma Continental. 

Aproveitando a preparação da missão que em maio a EMEPC preparava para os Açores, que 

passava pela realização imperativa de imersão de teste do ROV Luso, ao largo de Portugal 

Continental, foi então possível que esta se realizasse numa coordenada específica, a 

suprarreferida. Deste modo, o custo da operação de busca pelo destroço do bergantim 

italiano, reduziu-se a zero. 

O decurso da ação e o resultado obtido permitiram aferir possibilidades e condicionantes, na 

utilização daquela estrutura técnica aplicada à deteção de testemunhos materiais e culturais 

submersos, em grandes profundidades. Concluiu-se que o multifeixe do NRP Gago Coutinho, 

ainda que de alta resolução e elevada qualidade, não é a metodologia de deteção remota e 

geofísica adequada para localizar um destroço, àquelas profundidades, mas que a utilização 

do ROV Luso é inestimável e adequada na possibilidade da localização de alvos materiais. 

O sonar que o ROV Luso possui revelou-se adequado e precioso, para no fundo detetar 

evidências materiais a investigar de perto, registadas então com as suas câmaras de vídeo de 

89 Diário de Guerra do SM U-35 - "SM U-35 Kriegstagebuch" [Manuscrito]. 1917. Acessível em Bundesarchiv, 
Freiburg, Alemanha.  
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alta resolução. Foi de resto assim que se localizou e registou uma estrutura em madeira, 

ainda que esta não possa, face aos dados de que dispomos, ser associada com o destroço do 

bergantim. O facto de este veleiro transportar caulino como carga, facilmente confundível 

com os sedimentos do fundo, lança um grau de dificuldade acrescido à deteção de vestígios 

do seu destroço, se as estruturas em madeira, acima da carga, desaparecerem por ação 

físico-biológica. 

Do decurso desta ação, conclui-se ainda que, a equipa que opera o ROV Luso, apesar de se 

ter dedicado até aqui, exclusivamente, às temáticas no âmbito da EMEPC e da sua missão, se 

adapta adequada e imediatamente à temática patrimonial, com competência técnica, 

eficácia e até entusiasmo, o que abre boas perspetivas para ações futuras nesta plataforma 

de entendimento, no âmbito deste projeto, ou de outros que pretendam estabelecer 

simbiose similar. 

Foi por conseguinte a primeira vez que em Portugal se empregou este tipo de recursos, 

equipamentos, metodologias e equipas, em torno de um projeto patrimonial submerso, cujo 

contributo e resultado abrem no nosso entender boas perspetivas para a disciplina. 

 

Relativamente ao modelo 3D do bloco de carvão ferroviário, parte integrante da carga do SS 

Torvore (U-35T002), conclui-se que serve adequadamente enquanto forma de registo, com a 

vantagem de evitar ou minimizar o seu manuseamento futuro, o que vai no sentido da sua 

preservação e salvaguarda, para além de permitir um conjunto alargado e interessante de 

formatos de edição e divulgação. 

 

Quanto às imersões, concluímos que os NDL90 para mergulhos a 30 m ou para além desta 

profundidade, condicionam de forma inviabilizante os trabalhos extensos e demorados, 

logo, exigem não só um tipo de mergulho com competências de perfil técnico pelos 

mergulhadores, com a configuração dos equipamentos utilizados e perfis dos mergulhos 

preferencialmente no âmbito do Circuito Fechado, designado Rebreather. Conclui-se assim 

que a opção de montar uma equipa em torno deste tipo de mergulho, com este tipo de 

equipamentos, e que os perfis construídos, foram os corretos, como é a opção a manter no 

futuro. 

90 No-Decompression Limit – Limites não descompressivos, relação entre tempo de permanência,  
profundidade e gás respirado, sem implicar patamares de descompressão, ou seja, paragens para desaturação 
dos tecidos. 
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Ainda em termos da equipa selecionada, mergulhadores sem formação ou profissão 

relacionada com o património submerso, mas com experiência em trabalhos desta natureza, 

por exemplo no SS Dago, multifacetados e com valências pessoais e profissionais adequadas 

e mais-valiosas para estes projetos, constituiu enquadramento chave para os resultados 

obtidos. 

A opção de envolver ativamente esta equipa na construção, seleção e implementação das 

estratégias de forma lata, nas metodologias e problemáticas, ante, durante e pós 

campanhas, na produção e redação de conteúdos para relatórios, projeta-se necessária e 

efetivamente na qualidade dos resultados obtidos. Na verdade, o que se implementou com 

a equipa foi um verdadeiro trabalho de equipa, que neste caso é claro quanto a não ter sido 

possível de alcançar de outra forma. Conclui-se por conseguinte que o que se alcançou se 

deve a todos como um todo, muito mais que apenas coordenação, ou sequer, somatório dos 

contributos. A vantagem revelada desta estratégia, foi a de permitir que todos os elementos 

da equipa tivessem permanentemente uma imagem abrangente e totalizante das 

problemáticas e objetivos, ao invés da habitual imagem parcial, no âmbito das atribuições de 

tarefa a cada um. 

 

Deste modo, alcançaram-se a totalidade dos objetivos, com exceção do contributo para o 

The Stroke Project, ainda que nada se pudesse ter feito ou alterado para o conseguir, dado 

que todo o projeto era e é não intrusivo. 

Para 2015, decorrente dos trabalhos de 2014, estabelecem-se desde já, os seguintes 

objetivos gerais: 

 

1. Registo do destroço alegadamente correspondente ao cargueiro a vapor norueguês, 

SS Vilhelm Krag; 

2. Confirmar ou descartar esta relação destroço-navio; 

3. Continuar a tentativa de localização do destroço potencialmente correspondente ao 

bergantim italiano Bienaimé Prof. Luigi; 

4. Analisar as discrepâncias aparentemente detetadas nos alçados do SS Torvore. 
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Anexo I - Tabela de dados de registo do SS Torvore 
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Segmento Popa-Motor 

     
POPA 

    
     

^ 
    

  
Estibordo 

  
| 

  
Bombordo 

 
 DP B T DD BL DD T B DP 

BL.0 0,00 29,05 26,25 0,00 26,25 0,00 26,25 29,05 0,00 
BL.1 6,29 28,12 27,42 6,50 25,77 1,30 24,60 29,05 0,57 
BL.2 7,58 28,09 26,34 7,60 25,79 1,60 24,43 29,07 0,85 
BL.3 7,34 28,06 26,06 7,35 25,66 0,40 25,52 28,99 0,38 
BL.4 7,15 28,13 25,88 7,15 25,71 0,25 25,81 28,86 0,23 
BL.5 6,89 28,20 26,05 6,90 25,59 0,80 26,29 29,08 0,39 
BL.6 7,61 28,20 27,45 7,80 25,75 -1,70 27,03 29,18 1,11 
BL.7 6,75 28,24 27,14 6,90 25,69 1,50 26,52 28,75 1,25 
BL.8 6,95 28,29 27,04 7,10 25,59 2,35 26,55 28,80 2,14 
BL.9 5,83 28,23 27,28 6,10 25,48 3,30 25,44 28,76 3,30 

BL.10 6,01 27,92 26,22 6,05 25,52 3,20 26,67 28,82 2,99 
BL.11 6,03 28,22 24,77 6,05 25,22 3,30 25,77 28,77 3,25 
BL.12 6,37 28,06 25,86 6,40 25,26 3,50 24,96 28,76 3,49 
BL.13 6,38 27,75 25,95 6,45 25,00 3,50 25,20 28,75 3,49 
BL.14 6,30 27,80 24,75 6,30 25,00 3,80 24,85 28,70 3,80 
BL.15 6,05 27,83 24,68 6,05 24,68 4,00 24,83 28,68 4,00 
BL.16 6,09 27,61 24,66 6,10 24,41 3,90 24,86 28,76 3,87 
BL.17 6,24 27,60 24,75 6,25 24,35 3,90 24,80 28,70 3,87 
BL.18 6,28 27,69 24,69 6,30 24,19 3,90 24,74 28,64 3,86 
BL.19 6,38 27,67 24,67 6,40 24,22 3,90 24,72 28,62 3,87 
BL.20 6,45 27,61 24,66 6,45 24,41 3,90 24,81 28,61 3,88 
BL.21 6,58 27,75 26,25 6,80 24,55 4,30 26,50 28,35 3,83 
BL.22 6,78 27,75 26,55 6,90 25,25 4,30 26,65 28,35 4,07 
BL.23 6,79 27,76 26,46 7,00 24,76 4,30 26,66 28,26 3,86 
BL.24 10,34 28,16 27,56 10,70 24,83 4,10 26,66 28,46 3,67 
BL.25 10,62 28,07 27,67 11,00 24,80 4,20 27,47 28,47 3,24 
BL.26 10,43 28,18 27,48 10,70 25,11 4,30 26,38 28,68 4,11 
BL.27 10,31 28,19 27,59 10,60 25,13 4,50 26,39 28,69 4,32 
BL.28 10,01 28,30 27,50 10,20 25,55 4,50 26,40 28,50 4,42 
BL.29 10,13 28,31 27,51 10,30 25,66 4,70 26,41 28,51 4,64 

BL.30 9,88 28,31 27,51 10,00 25,98 4,90 26,41 28,41 4,88 
BL.31 8,94 28,04 27,44 9,10 26,10 5,00 26,32 28,32 4,99 
BL.32 11,20 28,09 27,64 11,40 25,51 5,10 26,33 28,53 5,03 
BL.33 11,24 28,08 27,63 11,40 25,73 5,20 25,94 28,54 5,20 
BL.34 11,14 28,14 27,69 11,30 25,80 3,10 26,05 28,55 3,09 

 

    Registo ou correção 

BL Ponto da Base Line   01/09/2014 

DP Distância Projetada   02/09/2014 

DD Distância Direta   05/09/2014 

T Ponto offset na “periferia notável”   06/12/2014 

B Ponto offset no fundo    

Distância entre BL34 e o motor = 0,55 m 
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Segmento Caldeira – Proa 

 

  
Estibordo 

    
Bombordo 

  
 DP B T DD BL DD T B DP 

BL.0 0,48 27,65 25,00 0,50 25,15 4,10 24,95 27,05 4,10 
BL.3 1,77 26,63 24,68 1,85 25,23 5,75 26,63 28,23 5,58 
BL.6 4,74 27,81 26,86 4,90 25,61 5,50 27,01 28,41 5,32 
BL.9 5,14 28,19 27,24 5,33 25,84 4,35 27,49 28,49 4,02 

BL.12 6,18 27,97 26,27 6,18 26,12 11,08 28,77 28,97 10,76 
BL.15 6,89 28,35 25,95 6,90 26,30 7,46 27,55 28,75 7,35 
BL.18 5,74 29,20 27,30 5,80 26,45 5,60 28,20 29,50 5,32 
BL.21 5,69 29,41 26,81 5,70 26,41 11,30 29,61 29,90 10,84 
BL.24 5,28 29,50 26,95 5,30 26,50 10,20 29,10 30,30 9,86 
BL.27 4,52 29,24 28,54 4,90 26,64 11,20 29,64 29,64 10,79 
BL.30 2,91 29,83 28,73 3,50 26,78 7,00 29,68 30,23 6,37 
BL.33 1,16 29,92 29,12 2,40 27,02 7,90 29,82 30,32 7,39 
BL.34 4,40 30,11 29,21 4,90 27,06 2,50 29,41 29,91 0,85 
BL.35 0,00 

 
27,30 0,00 27,30 3,70 28,80 30,30 3,38 

     
| 

    
     

v 
    

     
PROA 

        Registo ou correção 

BL Ponto da Base Line   05/09/2014 

DP Distância Projetada   Série descartada 

DD Distância Direta    

T Ponto offset na “periferia notável”    

B Ponto offset no fundo    

 

Distância entre BL0 e a caldeira = 1,10 m 
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Anexo II - Descrição e características dos navios 
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SS Torvore          

 

 

Figura 57 – O SS Torvore (http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?138865)  
Construção 1882, como SS Ingram, pela Edward Withy & Co, Middleton, Hartlepool, número de 

estaleiro 112. Foi lançado em 20 de setembro e terminado em novembro. 

Material Ferro 

Comprimento, boca e pontal 

(Em pés) 

257,4/34,6/19,4 
 

Arqueação bruta/líquida 

(Em toneladas) 

1.667/1.000 

Convés Único, de poço 

Calado (pés, polegadas) 19,4 

Bordo livre (Pés, polegadas) 1,11 

Anteparas e Lastro 4 Anteparas cimentadas, lastro de água - 307 toneladas 

Casco Duplo 

Quilha (Polegadas) 9 de espessura 

Motor Composto, de dupla expansão, fabricado por T. Richardson & Sons de Middleton, 
Hartlepool, UK. 
Cilindro de alta-pressão com 33 polegadas de diâmetro, baixa-pressão com 61 polegadas, 
e um curso do êmbolo com 33 polegadas, debitando uma potência de 178 Cavalos 
Nominais (NHP - Nominal Hourse Power) 

Caldeiras e Condensador Principal: 75lb de timbre, com 4 fornalhas planas, 75 pés quadrados de grelha. Auxiliar: 
vertical (Donkey Boiler) com 65 libras de timbre, instalada em 1895. Possuía ainda um 
condensador atmosférico. 

Casaria Castelo de popa com 24 pés de comprimento 
Tolda elevada de 68 pés de comprimento 
Ponte com 71 pés de comprimento 
Castelo de proa com 31 pés de comprimento 
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Aparelhagem Escuna 

Proprietários 1882 - Steel, Young & Co, Londres, Reino Unido (SS Ingram) 

1900 - Gordon Steam Shipping & Co., Ltd de Londres, Reino Unido (SS Ingram) 

1910 - A/S Torvore (Lundegaard & Strey), Farsund, Noruega (SS Torvore) 

Classificação Lloyd’s 100A1 
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SS Nordsöen         

 

 

 

Figura 58 e 59 – SS Nordsöen, cortesia do Maritime Museum of Denmark  
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Construção 1901 pela Burmeister & Wain de Copenhaga, Número de estaleiro 213 

Material Aço 

Comprimento, boca e pontal 

(Em pés) 

222,9/31,7/12,9 
 

Arqueação bruta/líquida 

(Em toneladas) 

1.055/665 

Convés Único, de poço, madeira de Faia 

Anteparas e Lastro 4 Anteparas, lastro de água - 296 toneladas 

Casco Duplo 

Motor Composto, de Tripla-expansão fabricado pela Burmeister & Wain. 
Cilindro de alta-pressão com 16 1/2 polegadas de diâmetro, pressão-intermédia 27 
polegadas, e baixa-pressão 45 polegadas, com um curso do êmbolo de 30 polegadas, 
debitando 111 NHP (Cavalos Nominais)/560 IHP (Cavalos Indicados), 

Caldeiras e Condensador Não conseguimos obter dados nos registos 

Casaria Tolda elevada de 77 pés de comprimento 
Ponte com 30 pés de comprimento 
Castelo de proa com 21 pés de comprimento 

Aparelhagem Escuna 

Proprietários Dampskibselsk Verstrhave, Esberg, Dinamarca 
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SS Vilhelm Krag    
 

 

 

 

 

Figura 60  – O Vilhelm Krag enquanto SS Nordpol, cortesia do Bergen Maritime Museum, Noruega 

 
Figura 61 - O Vilhelm Krag enquanto SS Nordpol, cortesia do Bergen Maritime Museum, Noruega 
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Figura 62 – Uma pintura do SS Vilhelm Krag enquanto SS Cassiopeia (ST.S 0734) - Stavanger Maritime 

Museum, Noruega 

 

Construção 1889, como SS Nordpol, pela Northumberland Shipbuilding Co., Ltd, Middleton, 

nos estaleiros de Howdon, UK, número de estaleiro 77. Foi lançado em 8 de maio 

e terminado em julho, para a Harloff & Boe de Bergen, na Noruega 

Material Aço 

Comprimento, boca e pontal 

(Em pés) 

340/49/25,9 
 

Arqueação bruta/líquida 

(Em toneladas) 

3.715/2.428 

Convés e balizas Dois, reforçadas 

Bordo livre, no verão (Pés, polegadas) 5 6/12 

Lastro Lastro de água - 878 toneladas 

Casco Duplo fundo celular 

Motor Composto, de tripla-expansão, fabricado por T. Richardson & Sons de Middleton, 
Hartlepool, UK. 
Cilindro de alta-pressão com 24 polegadas de diâmetro, pressão-intermédia com 
39 polegadas, e baixa-pressão com 66 polegadas, e, um curso do êmbolo com 45 
polegadas, debitando uma potência de 304 Cavalos Nominais (NHP - Nominal 
Hourse Power) 

Caldeiras e Condensador Duas caldeiras principais: 160lb de timbre, com 3 fornalhas onduladas, 113 pés 
quadrados de grelha e uma superfície de aquecimento de 4.735 polegadas 
quadradas. 
Uma caldeira auxiliar: horizontal (Donkey Boiler) com 80 libras de timbre 

Casaria Tombadilho com 30 pés de comprimento 
Ponte com 84 pés de comprimento 
Castelo de proa com 35 pés de comprimento 

Aparelhagem Escuna 

Proprietários 1889 - Harloff & Boe, Bergen, Noruega (SS Nordpol) 

1902 - Harloff & Rodseth, Bergen, Noruega (SS Nordpol)  

1915 - D/S A/S Hafa, Christiania (Oslo), Noruega (SS Etna) 

1915 - A/S Lauritz Kloster, Stavanger, Noruega (SS Cassiopeia) 
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1916 - A/S D/S Atlanterhavet, Copenhaga, Noruega (SS Etna) 

1917 - D/S A/S Vilhelm Krag? ou Otto Andersen?, Bergen, Noruega (SS Vilhelm 

Krag) 

Classificação Lloyd’s 100A1 
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Bienaimé Prof. Luigi      

  
Construção 1907 por F. Terrizzano, em Oneglia, Itália 

Material Madeira, revestido por "metal amarelo" (Yellow Metal), uma liga de cobre (59% a 61%), 

zinco (38% a 40%) e chumbo (0,5% a 1%), sobre feltro 

Comprimento, boca e pontal 

(Em pés) 

109,9/27,1/12,6 
 

Arqueação bruta/líquida 

(Em toneladas) 

665/212 

Convés Único 

Calado (pés, polegadas) 19,4 

Aparelhagem Bergantim 

Proprietários 1902-1917 - F. Padolecchia, Viareggio, Itália 
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Rebocador                
Patrulha-Auxiliar Galgo    

 

 

 

Figura 63 – O Galgo (Ilustração Portuguesa) 
  
Construção 1857, Ross & Duncan de Glasgow, Reino Unido 

Comissionado e Aumentado ao 

efetivo da Armada 

27 de setembro de 1916, destacado no porto de Lagos em 7 de outubro 

Material Ferro 

Comprimento 

(Em metros) 

25,9 
 

Arqueação bruta 

(Em toneladas) 

82,9 

Convés Único, de poço 

Armamento Canhão-revolver “Hotchkiss”, de 37 mm 

Motor Composto, de dupla expansão, debitando uma potência de 45 Cavalos Nominais (NHP - 
Nominal Hourse Power) 

Caldeiras Tubular de 200 psi de pressão de serviço 

Propriedade João António Júdice Fialho 

 
Dados segundo: Biblioteca Central de Marinha - Arquivo Histórico, Rebocador Galgo, História e características do Navio 
[Manuscrito]. 1916-1919. Núcleo/Fundo 264, N. de Ordem 5, 5-XII-8-2 
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Anexo III – Resultados da análise elementar a U-35T002 
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Summarize Results 
           Date : 09-03-2015 11:50:11 

         Method Name : CHNS 
          Method Filename : CHNS Analysis Method 05Mar2015.mth 

         
            
            Group Sample name Filename Inj Date Inj Time Type Weight (mg) Humidity % Nitrogen Carbon Hydrogen Sulphur 
2 U-35T002 Sample 14 06Mar2015 06-03-2015 13:19 UNK 2.154 0 1,29 76,35 3,63 0,00 
2 U-35T002 Sample 15 06Mar2015 06-03-2015 13:30 UNK 2.029 0 1,17 69,28 3,34 0,00 

             2 Sample(s) in Group No : 2 
          Component Name Average Std. Dev. % Rel. S. D. Variance 

       Nitrogen 1,23168242 0,08553348 6,9444 0,0073 
       Carbon 72,8120079 5,000928 6,8683 25,0093 
       Hydrogen 3,485743761 0,2075078 5,953 0,0431 
       Sulphur 0 0 0 0 
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