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O DIA 18 DE AGOSTO DE 1759
AO LARGO DA PRAIA DA SALEMA
a “Batalha de Lagos” e o naufrágio do “Océan”

A Batalha de Lagos segundo Thomas Luny (1759 - 1837)
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O DIA 18 DE AGOSTO DE 1759 AO LARGO DA PRAIA DA SALEMA
a “Batalha de Lagos” e o naufrágio do “Océan”
Trezentos metros ao largo, entre a praia da Salema e a praia da Boca do Rio, em Budens, jaz um
grande navio ali afundado no fatídico dia 18 de agosto do ano de 1759. Trata-se do navioalmirante da armada francesa, L’Océan (o Oceano), construído no reinado de Luís XV (17101774), em estaleiro do porto de Toulon, no sul de França, nas margens europeias do
Mediterrâneo.
Desenhado e concebido pelo insigne arquiteto e engenheiro naval francês, François Coulomb
(1691-1751), o seu casco foi lançado à água em 1756. Depois de aparelhada, a embarcação
militar entrou em funções em 1759, em pleno contexto da Guerra dos Sete Anos. Porém, a sua

vida útil foi dramaticamente efémera.
Foi, ao seu tempo, «o expoente de uma recente inovação da construção naval francesa, que
consistiu na criação de um navio de duas pontes ou cobertas, armando 80 canhões» (Francisco
Alves, 1990-92, p. 462). Media 175 pés de esloria (56,70 metros), 46 pés de manga (14,904
metros) e 22 pés de pontal (7,128 metros). Encontrava-se armado com 80 peças de artilharia, 30
canhões de 36 libras de calibre (16.32932kg) na 1.ª coberta, 32 canhões de 18 libras (8.164662kg)
na 2.ª coberta e 18 canhões de 8 libras (3.628739kg) nos castelos, de proa e de popa.
Relativamente à sua equipagem, transportava um total de 801 homens, desdobrados numa
tripulação de 446 marinheiros e numa guarnição de 216 soldados (ob. cit., 1990-92, p. 462).

Na calada da noite de 6 de agosto de 1759, sob o comando do Almirante La Clue, L’Océan zarpa
do porto de Toulon na frente de uma esquadra de catorze navios de guerra. As manobras foram
silenciosas e a rota furtiva, traçada ao longo da costa norte-africana, na intensão de furar o
bloqueio dos portos franceses, então imposto pela marinha inglesa. Dobrando o Estreito de
Gibraltar e ganhando o Atlântico, a esquadra de pavilhão francês poderia, assim, reforçar a
armada do vice-Almirante de Conflans, proveniente do porto de Brest, na Bretanha Francesa,
para juntas lançarem um decisivo ataque à Grã-Bretanha, através de um grande desembarque
previsto para a costa escocesa.
Todavia, apesar da estratégica discrição, a flotilha francesa foi avistada, ao largo de Ceuta, por
uma fragata inglesa, que, “a todo o pano”, rumou a Gibraltar para dar aviso à força naval inglesa
ali fundeada.
Sob o comando de Edward Boscawen, a armada inglesa “levanta ferro” pelas 22 horas, na noite
de 16 de agosto. Entretanto, L’Océan e os restantes catorze navios franceses conseguem
esgueirar-se pelo Estreito, mas são alcançados, na manhã seguinte, dando-se início à célebre
“Batalha de Lagos”. O dia 17 de agosto passou-se em violentos confrontos, consideravelmente

desfavoráveis aos franceses que se encontravam em inferioridade numérica, após a dispersão
da sua esquadra na noite anterior. Cinco dos seus navios de linha e três fragatas demandaram
para Cádis. As restantes sete embarcações acabam por ser desbaratadas pela superioridade
inglesa.

Ao raiar da manhã do dia 18 de agosto de 1759, as forças francesas resumiam-se a quatro
navios, entre os quais L’Océan. Sem hipóteses de triunfar na contenda, o Almirante de La Clue
decide encostar a terra, dirigindo os quatro resistentes para o suposto abrigo de águas neutrais
portuguesas, à ‘sombra’ das fortalezas de costa do barlavento algarvio. Porém, nem a
neutralidade das águas lusas foi respeitada pelos ingleses, nem os canhões das fortificações
portuguesas reivindicaram o seu direito de soberania: «o “Modeste” é apresado em Sagres e o
“Téméraire” na Figueira, enquanto que o “Océan” e o “Redoutable”, varados ambos para
salvar a tripulação, respectivamente no Zavial e na Salema – neste caso à vista da Fortaleza de
S. Luís de Almadena – são violentamente bombardeados, o primeiro acabando por explodir e o
segundo por ser consumido pelo fogo» (Francisco Alves, 1990-92, p. 463).
Considerado irrecuperável, após ser propositadamente encalhado para salvamento dos seus
numerosos tripulantes, com a quilha presa num fundo de areias concrecionadas, L’Océan acaba
incendiado pelos ingleses. Gravemente ferido, o Almirante La Clue sucumbe em Lagos.
Este foi apenas um breve resumo da vida útil do Océan e uma atalhada narrativa dos momentos
mais decisivos da “Batalha de Lagos”, cenário que implicou o naufrágio de duas históricas
embarcações francesas, do século XVIII, em águas do Concelho de Vila do Bispo.
Dois séculos após o naufrágio do navio-almirante francês L’Océan, já na década de 60 do

século XX, os seus destroços foram finalmente relocalizados, tornando-se, desde então, um
apetecível alvo para atos predatórios dos chamados “caçadores de tesouros”. A pilhagem foi
exaustiva, resultando numa irremediável perda de objetos culturais e na destruição de parte
do contexto arqueológico.
Entre 1981 e 1992 o sítio rebe uma série de «campanhas metódicas de escavação e
salvamento arqueológico promovidas pelo Museu Nacional de Arqueologia, que marcaram
efetivamente o início da arqueologia subaquática em Portugal» (Francisco Alves, 1990-92, p.
455).
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desenvolvidas ao longo de uma década na área de dispersão de materiais, resultante do

dramático “braseiro flutuante”, permitiram, ainda assim, testemunhar e recuperar «numerosas
peças em bronze, especialmente bocas de fogo, partidas e semiderretidas que, em grande
quantidade juncavam o fundo, e que se espalhavam, como os restantes destroços, por uma
vasta área» (ob. cit., 1990-92, p. 466).
Após algumas campanhas preliminares, a intervenção de 1984, dirigida por Francisco Alves,
então Diretor do Museu Nacional de Arqueologia, envolveu uma escavação arqueológica em
meio subaquático, a primeira do seu género realizada em Portugal. Para o efeito, foi criada

uma zona balizada de superfície do sítio arqueológico subaquático, «para definição e protecção
do perímetro de escavação, assim como a instalação, em frente da praia, de uma amarração
permanente para o Zéfiro, a embarcação de apoio equipada com os motores dos sistemas de
escavação submarina (compressor da sugadora e motobomba da agulheta de água) Saliente-se
que o sistema de apoio de superfície à escavação submarina incluía também uma jangada onde
funcionava o sistema de crivagem dos sedimentos “aspirados” pela sugadora» (Francisco Alves,
1997, pp. 235-236).

Além de inovadoras técnicas de escavação e de registo, necessariamente adaptadas ao
‘contranatural’ ambiente submarino, a intervenção resultou na recuperação de peças mais
sensíveis e significativas, entre as quais algumas de grande dimensão, sinalizadas com o recurso
a aparelhos de deteção de metais e retiradas com o auxílio de balões de enchimento
controlado.
Segundo Francisco Alves, «uma das surpresas desta campanha foi o ter-se comprovado a
existência de um ténue mas insuspeitado potencial arqueológico» (Francisco Alves, 1990-92, p.
467). Numa área de grande homogeneidade, evidentemente correspondente à cozinha da
embarcação, «foi descoberto um significativo conjunto de peças típicas de uma cozinha de
bordo – facto ilustrado nomeadamente pelo achado de colheres em estanho, tijolos do forno
de pão e um fundo de um enorme caldeirão em cobre com rebitagem na bordadura» (ob. cit.,
1990-92, p. 467).
Além destes pequenos tesouros, foi descoberto um sobrevivente núcleo de peças de artilharia,
‘milagrosamente’ oculto por uma camada de um metro de areia, «constituído por quatro
exemplares, situados na imediata proximidade uns dos outros, dois dos quais, quase
completos, em bronze e que, pelos vistos, escaparam às recuperações de 1969-70, talvez por
se encontrarem fora da mancha dos despojos» (Francisco Alves, 1997, p. 238). Mais
concretamente, reportamo-nos a duas peças de artilharia em ferro, de 18 libras de calibre,
próprias da 2.ª coberta, e duas grandes peças em bronze, de 36 libras de calibre, parcialmente
derretidas e correspondentes a bocas de fogo da 1.ª coberta.
No final da campanha de 1984, um dos canhões foi rebocado do seu contexto subaquático para
o Porto da Baleeira, em Sagres, operação realizada com o apoio da Delegação Marítima de
Sagres da Capitania de Lagos, de onde seguiu para a Boca do Rio, em veículo da Câmara
Municipal de Vila do Bispo, para, conjuntamente com duas peças identificadas junto à foz da
ribeira de Almádena, em 1987-1988, serem «todas elas mergulhadas, num tanque de
circunstância, em banho de soda cáustica, para tratamento preliminar de conservação» (ob.

cit., 1997, p. 238).
Os restantes canhões foram recuperados entre 1991 e 1992, tendo o conjunto transitado para
as instalações e supervisionamento técnico do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e
Subaquática (CNANS): «Entre 1991 e 1992, por razões patrimoniais de carácter preventivo, foi
efectuada a recuperação destas peças, por elas correrem manifesto perigo de extravio (uma

delas mudaria entretanto de posição de um ano para o outro, indício de uma tentativa de
recuperação clandestina)» (Francisco Alves, 1990-92, p. 467).
A base logística destas campanhas, que marcaram, de forma pioneira, a arqueológica
subaquática em Portugal, ficou sedeada no antigo edifício pombalino de apoio à armação de

pesca de atum, edificado naquela praia, no século XVIII, pela Companhia Geral das Reais
Pescarias do Reino do Algarve. Na campanha de 1984, de realçar a participação de mais de 60
colaboradores, entre estudantes e mergulhadores amadores, portuguese e estrangeiros de
diversas nacionalidades. O campo arqueológico encontrou-se permanentemente aberto ao
público e foi exibida uma exposição fotográfica alusiva às operações subaquáticas, na ala sul do
armazém pombalino, um conjunto de iniciativas com exemplar envolvimento da comunidade
loco-regional e significativo alcance sociocultural.
234 anos após o histórico afundamento, já em 1993, o Centro de Estudos da associação cultural
Arqueonáutica desenvolveu um projeto de valorização dos destroços do Océan, instalando, na
área arqueológica,

um inovador circuito subaquático visitável,

complementado com

informações sobre as evidências culturais observáveis. O Itinerário Arqueológico Subaquático
do Océan foi pioneiro no seu género em Portugal, sendo também o primeiro roteiro
arqueológico em ambiente marinho do Atlântico Europeu.
Enquanto funcionou, este itinerário era equipado, anualmente, «entre a Páscoa e o final do
Verão. Assinalado à superfície por uma bóia de grandes dimensões legendada, poitada no
arganéu da maior das três âncoras subsistentes no sítio e que constitui o seu “ponto zero”
convencional, o Itinerário é constituído por cabos-guia ou “fios de Ariane”, materializados por

um fino cordão amarelo fluorescente, ligado entre si, como numa gigantesca teia de aranha
pousada no fundo do mar, todas as grandes peças que, por sua vez, se encontravam legendadas
com painéis. O conjunto dos destroços pode, assim, ser apreendido na sua globalidade, numa
única visita, mesmo não guiada» (Francisco Alves, 1990-92, p. 455).
Em causa, uma área de dispersão de destroços com cerca de 3000 m2, jacentes a 300 metros da
praia da Salema, a 10 metros de profundidade, atualmente despida de valores patrimoniais
suscetíveis de cobiça, encontrando-se coberta por um manto de concreções que agregam peças
de ferro de enorme dimensão, designadamente âncoras e canhões, constituindo, ainda hoje,
«um cenário com enorme força e expressividade» (ob. cit., 1990-92, p. 455).

Eis a listagem dos 8 pontos de interesse patrimonial observáveis ao longo do roteiro
subaquático traçado em 1993 nos destroços do Océan:
Âncora de misericórdia
É maior ferro de um navio, normalmente de reserva. Trata-se de uma peça com mais de 6000
libras (3 toneladas). Tem por dimensões 5,5 metros de comprimento por 4 metros de
envergadura.

Âncora de vigília
O terceiro maior exemplar de ferro de um navio. Tem por dimensões 4,4 metros de
comprimento por 3,6 metros de envergadura.

Cadernal com gato
Peça de roldanas duplas suspensa no turco, peça de ferro que servia para içar a âncora.
Destinava-se à alagem (içar) do ferro (âncora) de amura (quadra de proa), desmultiplicando o
esforço por efeitos do sistema de roldanas. “Gato” é o sistema de fixação de argola de
‘abertura fácil’, percussora do futuro “mosquetão”.
Canhão de ferro de 8 libras
Um dos 18 exemplares deste calibre que se encontravam dispostos nos castelos de proa e de
popa do Océan. Comprimento: 2,592 metros; peso: 1028 kilos.
Canhão de ferro de 12 libras
Exemplar não regulamentar (excecional) num navio de 80 canhões. Comprimento: 2,75 metros;
peso: 1517 kilos.
3 Canhões de ferro de 18 libras
Três dos 32 exemplares deste calibre que se encontravam dispostos na 2.ª coberta.
Comprimento individual: 2,916 metros; peso individual: 2007 kilos. Nas proximidades de uma
destas peças de artilharia era possível observar-se um extenso tapete de munições de diversos
calibres.
Após a observância deste inventario de materiais in situ, ressalta uma questão: Mas onde se
encontram as restantes peças arqueológicas, designadamente os demais canhões de uma
grande embarcação de guerra que equipava um total de 80 bocas de artilharia? Será que foram
todas subtraídas por pilhagem?
Em 1788, o Tenente Coronel Joze de Sande de Vasconcellos, no seu Mappa da Configuração
de Todas as Praças, Fortalezas e Baterias do Reyno do Algarve, deixa-nos uma preciosa
pista quando assinala, descreve e ilustra, em planta, o Forte de São Luís de Almádena,
arquitetura militar, em ruínas, que coroa a arriba nascente sobre a praia da Boca do Rio. Nas

suas imediações, na margem direita da ribeira de Almádena, junto à sua embocadura de foz, o
autor assinala, em legenda, «Neste lugar descobre a maré muitas peças de artelheria das naoss
francezas, que queimarao os inglezes» (Sande de Vasconcellos, 1788, Planta N.º 36). Muito
provavelmente, estes canhões resultam de salvados contemporâneos do naufrágio, não
reclamados pela Coroa Francesa, funcionando, a praia da Boca do Rio, como depósito para
negócio e entreposto de artilharia nos anos seguintes ao dramático episódio.
A pista indicada por Sande de Vasconcellos é reforçada por um posterior contributo de ordem
natural. Chuvas intensas e cheias ocorridas no paul da Boca do Rio, em 1987 e 1988,

provocaram uma torrencial abertura de escoamento, para o mar, no leito da ribeira de
Almádena, junto à sua foz, deixando «a descoberto duas âncoras (das quais apenas uma
acabaria por ser recuperada) e um canhão em ferro, trazendo à luz do dia a evidência
arqueológica até então em falta. Tornava-se a partir de então presumível que, debaixo do

areal, se encontrassem ainda sepultadas mais peças» (Francisco Alves, 1997, pp. 236-238).
Desde então, reunimos mais alguns indícios que corroboram a hipótese de uma jazida
arqueológica sob as areias do extremo nascente da praia da Boca do Rio. Em 1974, notícia do
avistamento de um canhão de ferro na foz da ribeira de Almádena, provavelmente proveniente
do Forte de São Luís de Almádena, eventualmente desabado durante o sismo de 1755. De
regulares operações de abertura mecânica da foz da ribeira de Almádena, para escoamento de
águas do paul, após a temporada de chuvas, tivemos notícia, por um operador de
retroescavadora, de pontuais “aparecimentos de canhões”.
Relativamente a uma das âncoras e ao canhão assinalados em 1987, «acabaram por ser
depositados na zona arqueológica, iniciando-se aí o seu processo de tratamento de
conservação» (Francisco Alves, 1997, p. 238). Segundo a base de dados Endovélico – Portal do
Arqueólogo, da Direção-Geral do Património Cultural, estas peças correspondem a um provável
depósito secundário dos salvados do Océan, recuperados em 1989. O canhão terá ficado à
guarda do seu achador, de nome Herbert Wilhem Theodor Hoesen. Será, muito provavelmente,
a mesma peça que se encontrou durante décadas junto ao Jardim do Infante, em Sagres,
retirada pelo Município de Vila do Bispo, em 2018, para restauro e posterior valorização
museológica. Quanto à âncora, foi efetivamente transportada para Sagres, onde se encontra,

desde então, a embelezar a rotunda da Mareta, junto à Praça da República.
Parte do mais significativo espólio do Océan veio a integrar a exposição O Tempo Resgatado
ao Mar, patente no Museu Nacional de Arqueologia, entre 20 de março de 2014 e 6 de
setembro de 2015. Segundo o Catálogo da Exposição, aqui partilhamos a listagem de objetos
recuperados entre os destroços do Océan, então apresentados publicamente e pela primeira
vez na exposição do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa:
262. 10 argolas de cobre (CNaNs. oce.73-75; 133; 201; 248; 372-374;1003).
263. Fuzilhão em latão (CNaNs. oce.113).
264. 13 fivelas de cobre, prata e bronze (CNaNs. oce.71; 72; 109; 132; 163; 199; 202; 241; 317;
318; 1006; 1007; 1018).
265-267. 3 botões de cobre (CNaNs. oce.416; oce.135; 370).
268. Par de botões de punho em liga de cobre (MNa. oce.304).
269. Pedra de anel facetada em pasta vítrea azul (CNaNs. oce.1008).
270. Cavilha em liga de cobre (CNaNs. oce.369).
271. Fuzilhão de fivela em prata (CNaNs. oce.392.2).
272. Tacha em liga de cobre (CNaNs. oce.134).

273. Pega em liga de cobre (CNaNs. oce.1000).
274. Bordo de vaso em liga de cobre (CNaNs. oce.1004).
275. Fecho de arca em liga de cobre (CNaNs. oce 70).
276. Colheres e fragmentos em estanho (CNaNs. oce.76-78; 191; 198; 249; 403).

277. Tampa de jarro em estanho (CNaNs. oce.401).
278. 2 elementos de candelabro em liga de cobre (CNaNs. oce.98; 1017).
279. 2 elementos de resguardo superior de mão de sabre em bronze (CNaNs. oce.4; 138).
280. Terminal de bainha de sabre em bronze (CNaNs. oce.188).
281. Elementos de guarda mão de sabre em bronze (CNaNs. oce.5; 7; 8; 9).
282. Pomos de sabre em bronze (CNaNs. oce.9; 10; 11; 214; 309; 1001).
283. Guarda mão de sabre em bronze com marca (CNaNs. oce. rEi 16.07).
284. Balas de mosquete em chumbo (CNaNs. oce.13).
285. Cassoilo de madeira (CNaNs. rEs 255).
286. Gorne de cadernal em bronze (CNaNs. 0001 (a).
287. 2 machados de ferro (CNaNs. 0001.02.0123; 0124).
288. Sonda em chumbo (CNaNs. rEs 209).
289. Manilha de ferro (CNaNs. oce.84).
290. Caldeirão rebitado em cobre (CNaNs. oce.305).
Em 2016, consciente do inestimável valor patrimonial deste conjunto, até no plano
internacional e no âmbito da História Moderna da Europa, o Município de Vila do Bispo encetou,

junto da Direção-Geral do Património Cultural, um longo e complexo processo de transferências
do espólio do Océan, à guarda do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática
(CNANS), para integração museológica e valorização expositiva no projeto Celeiro da História
– Museu de Vila do Bispo.
Este raríssimo conjunto de materiais, que inclui, entre outros, artefactos utilitários do
quotidiano a bordo, peças de artilharia em bronze e ferro, punhos de armas brancas, balas de
mosquete, artefactos de adorno e variadas peças da equipagem da embarcação, como
fragmentos de cabos de cânhamo, bigotas, cadernais de bronze e tabuados da coberta do
navio, marca, também, o início da arqueologia subaquática em Portugal, apresentando-se como

um incrível tesouro que poderá, muito em breve, ser dignamente explorado no Museu de Vila
do Bispo.
No dia 20 de março de 2018, o Município de Vila do Bispo e a Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa celebraram um Protocolo de Colaboração, com
associação à Cátedra da UNESCO O Património Cultural dos Oceanos, visando, numa primeira
fase, reabilitar e atualizar o Itinerário Subaquático do L’Océan, entretanto desativado após 26
anos sem manutenção, ação que decorrerá durante o ano de 2019. Do ponto de vista da
investigação arqueológica, assumiu-se, como contextos prioritários de intervenção, os despojos

do navio-almirante Océan e a relocalização do segundo navio perdido na sequência da Batalha

de Lagos, o Redoutable, cujos destroços foram assinalados, pela primeira vez, em 1987, ao
largo da praia do Zavial. «Esta localização foi efectuada através de prospecções arqueológicas
subaquáticas com recurso a um magnetómetro de protões, sistema pela primeira vez utilizado
em Portugal para este fim» (Francisco Alves, 1997, p.238).
texto Ricardo Soares
arqueólogo, Câmara Municipal de Vila do Bispo

A Batalha de Lagos, gravura de Jean Simond sobre pintura de Richard Perret

A Batalha de Lagos segundo Francis Swaine (1725 - 1782)

