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dendo à discussão dos dados experimenlais que as 
inspiram. 

Anolisando os cromosomos do tifo ortodoxo, com 

centrómero localizado, descreveu o que presentemente 

se sabe acêrca da sua constituição e do papel que o 

cinetocoro desempenha na formação do fuso. 

Depois citou os trabalhos efectuados na Estação 

Agronómica Nacional, sobre cromosomos de centró· 

mero não localizado na planta Luzula purpúrea. Re-

ferindo as contribuições várias, pôs em relevo a im-

portância deste assunto no ataque ao problema do 

centrómero». 

Os Srs. Silva Carvalho e Celestino da Costa, fi-

zeram interessantes comenlários à comunicação do 
Sr. António de Sousa da Câmara, o que deu origem 

a novas explicações prestadas pelo conferente. 

O Sr. Presidente agradeceu ao Sr. António da 
Câmara o trabalho apresentado e propôs a sua publi-

cação nas Memórias da Academia, o quP foi aprovado. 

E  a ses~ão foi encerrada pelas dezasseis e meia 

horas. 
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!essão ~a [Iam ~~ Letras ~e 11 ~e Hovembro ~e 1948 

SU!IlÁRIO:-O 1.0 centenário do nascimento do Académico 
Fernandes Costa e  a homenagem da Classe.--Discursos do 
Presidente da Academia, Sr. Júlio Danlas, do Sr. António 
Baião e do Sr. Teixeira Botelho, 

Aos onze dias do mês de Novembro do ano de 
mil novecentos e quarenta e oito, reuniu· se a Classe 
de Letras, sob a presidência do Sr. Júlio Oantas, que 
tinha à direita o Sr. Teixeira Botelho, por ausência 
no estrangeiro, do Sr. Moses Amzalak, Presidente 
da Classe de Letras, e à esquerda o Sr. Joaquim 
Leitão. 

Assistiram os Académicos de número, Srs. An· 
tónio Baião, Queiroz Velloso, Ruy Ulrich e os Aca-
démicos correspondentes, Srs. Ferreira Lima e La· 
ranjo Coelho. 

Lida e aprovada a acta da sessão de catorze de 
Outubro último, foi lido o seguinte expediente: 

Uma carta do Sr. Queiroz Ve!!oso, outra do Sr. 
Li no Neto e urn telegrama do Sr. Costa Veiga a agra-
decer os cumprimentos de condolências da Classe. 
Registou-se a oferta das seguintes obras: Curri-

culum Vitae do br. José de Sá Nunes, e do mesmo 
autor uma síntese dos trâmites por que tem passado, 
no terreno legislativo, o Acordo Ortográfico Luso Bra· 
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siteiro; O Diabo da Meia Noite-romance-de Sa-
muel Maia i 

A Classe, a propósito do primeiro centenário do 
nascimento de Fernandes Costa, evocou então a fi-

gura e a obra deste saudoso Académico. 
A sessão, a que assistiram a familia de Fernandes 

Costa e muitas Senhoras, foi aberta pelo Presidente 
da Academia, Sr. Júlio Dantas, que, depois de con-
sagrar algumas palavras a Fernandes Costa, se 
ocupou da crise do livro e dos seus recentes aspectos. 
O livro-disse-é o instrumento de cultura por exce-
lência. Tudo quanto, por qualquer forma, se oponha 
ou embarace a difusão do livro, mormente do livro 
português, constitui prejuízo para a cultura e não 

pode deixar de interessar à Academia, cuja função in-
clui a expansão da lingua e o zelo e defesa da cultura 
nacional. Chamou a atenção para o facto de o livro 
português ter deixado, a partir de 5 deste mês, de be-
neficiar do tratamento de t:irnpresso privilegiado:., o 
que determinou agravamento das taxas postais nas re· 
messas de livros feitas pelos editores, e, por conse-
guinte, sensivel prejuízo para a cultura, em especial 
para as letras portuguesas, pelo embaraço oposto à 
circulação e difusão do seu principal instrumento. 

Está certo-disse-de que não foi essa a intenção 
dos Poderes públicos, a cujos ele\1ados propósitos 
prestou homenagem. Espera que a boa·vontade de 
todos possa esclarecer e prover de remédio a situa-
ção criada. Com efeito-concluiu o Sr. Júlio Dantas 
-na hora em que os Estados progressivos instauram 
a política de protecção do livro, não faria sentido que 

nós, em vez de protegê-lo, lhe criassemos dificul-
dades. 

A Classe aplaudiu unanimemente as palavras do 
Presidente da Academia, às quais se associou o Sr. 
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Teixeira Botelho, que acêrca do assunto usou da pa-
lavra. 

Em seguida foi dada a palavra ao Sr. António 
Baião, que produziu a sua oração académica dedicada 
a Fernandes Costa, de que registamos o seguinte re· 
sumo: 

O Sr. António Baião, depois de salientar-que não 
ia fazer o elogio académico de Fernandes Costa por-
que esse ioi proferido pelo Visconde de Carnaxide, 
ocupou -se detida mente da obra do homenageado. Fala, 
em primeiro lugar, da sua influência na cultura portu-
guesa, manifestada no Almanach e Magazine Ber-
trand, na Leitura, na Enciclopédia Universal, nos Di-
cionários Popular e Universal  e nas traduções do 
espanhol, do francês e do inglês, de Campoamor a 
Shakespeare, de Voltaire a Bartrina. 

Ocupou-se da sua obra como historiador, especial-
mente do comovente opúsculo acern1 Ue O. Duarte de 
Menezes, e das comunicações e elogios académicos 
na última fase da sua vida, bem como das crónicas 
politicas durante mais de dez anos para o Comércio 
do Porto, que tanta repercussão tiveram na época. 
Por fim o Sr. António Baião falou da obra poética de 
Fernandes Costa, desde o Livro dos Sotedodes, pu-
blicado em 1889, até o Etemo feminino, verdadeiro 
canto do cisne do Poela, onde a par da inspiração 
se revela a sua erudição, não esquecendo as poesias 
patrióticas como a Voe- da Artilharia e o Hino do 
Centendrio da !ndia, o que tudo faz com que Fernan-
des Costa seja ~em brado nesta Academia como con-
frade eminente, como sábio, como poeta e como por-
tuguês de lei. 

Terminado o discurso do Sr. António Baião, que 
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a assistência seguiu com o maior interesse e aplaudiu 

no final calorosamente, o Sr. Teixeira Botelho disse: 

Algumas palavras sobre a carreira militar 
de Fernandes Costa 

Quando em julhô de 1920 faleceu Fernandes 
Costa associei-me com algumas palavras que então 
escrevi, ao preito de saudade que o Almanaque Ber· 
trand lhe tributou nas suas páginas. Disse eu nessa 
ocasião, salvo a forma, que Fernandes Costa perten· 
cia àquela estirpe de homens privilegiados que culti· 
vam com igual êxito as letras e as ciências. 

A admirável oração que acabo de ouvir, pronun· 

ciada pelo erudito académico Sr. Dr. António Baião, 
em louvor de Fernandes Costa, e em que se dá o 
justo relevo aos dotes literários daquele grande espí· 
rito, trouxe·me de novo à lembrança a figura do ho-
mem de ciência, nos dominios das matemáticas apli-
cadas que Fernandes Costa foi também. 

Isso me levou a aproveitar o ensejo para dedicar 
algumas palavras à memória do nosso falecido con-
frade, meu ilustre camarada na arma de Artilharia, na 

qual, como ele, fiz a minha carreira de oficial. Não pre· 
tendo apresentar nenhum estudo histórico, que isso de· 
mandaria grande esforço, para o qual me falece já o vi-
gor. Limitar·me-ei a umas singelas palavras, fruto de v e· 
lhas leituras e reminiscências dum saudoso e magnífico 
passado, tantas vezes desdenhado por pessoas ignaras. 

A evolução do ensino cientifico da artilharia em 
Portugal, desde os últimos anos do século XV até os 
nossos dias, constitui um longo e notável capitulo da 
história das ciências, que seria de~certo deslocado 
aqui. Dele resumirei o indispensável para se com-
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preender o momento dessa evolução em que Fernan-
des Costa se achou integrado. 

Começando com as lições dos bombardeiros es-
trangeiros-alemães, holandeses, espanhóis e outros 
-que se prolongaram atê os primeiros anos no sé-
culo XVII em que nos aparece o primeiro livro em 
português sobre artilharia-uma tradução do Breve 
tratado dei Artil!zeria, de Lázaro de la lsla-esta 
ciência só na Restauração apresenta acentuados pro-
gressos. Correm jã então nomes de mestres portugue· 
ses e cria-se escola em Lisboa numa dependência do 

próprio paço real, onde o cosmógrafo-mar do reino 
ou o padre que ensinava matemática no Colégio de 
. Santo Antão davam duas vezes por semana lição de 

artilharia e esquadria. As necessidades da guerra foram 
o estimulo que levaram a estender o estudo daquela 
ciência às provindas, organizando-se ensino técnico e 
prâtico em Elvas, Setúbal e Olivença. 

O século XVIII foi de resoluto progresso. Logo 
no seu começo criaram-se aulas de fortilicação e ar· 
tilharia com a respectiva preparação matemática no 

Alentejo, Beira e Minho, mfls apenas a de Viana vin· 
gou. As outras-em Elvas e Almeida-, só trinta anos 
depois conseguiram estabelecer-se. 

As duas primeiras obras didácticas portuguesas so· 
bre artilharia-c Exame de Artilheiros e Exame de 
Bombeiros•, de Fernandes Pinto Alpoim, sargento 
mo r de um regimento do Rio de Janeiro, datam do 
meado deste século. 

A reorganização do exército em 1673, sob a inte-
ligente direcção do conde de Lippe1 criou as aulas ou 

academias dos quatro regimentos de artilhvria, pas· 
sando a arma a ter dai por diante as suas escolas pró· 
prias, todas regidas por oficiais estrangeiros. Este 
facto é de~r esto o mais importante na evolução do 
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ensino científico na nossa arli!l1aria e tem, a meu ver, 
lugar proeminente na história das ciências em Portu· 
gal. Foi um impulso, dado ao ensino, que chegou até 
os fins do século, embora afrouxando sucessivamente 
nas suas manifestações. 

É ainda do mesmo século a criação da Acade· 
mia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, inte· 
grada nas reformas escolares que por aquele tempo se 

realizaram em Portugal, e que deu nova orientação 
aos estudos de artilharia, acompanhando os outros 
países da Europa. 

A glterra da Península, que trouxe ao pais muitos 
oficiais estrangeiros, em regra de preparação cienti· 
fica e profissional muito superior à dos nossos, se· 
guida de perto pelo advento das ideias liberais, are-
jou as escolas e com elas a Real Academia de Portifi· 
cação, Artilharia e Desenho, onde novos compêndios-
deram aos estudos sobre artilharia feição mais em 
harmonia com as ideias do tempo. Aparece um livro 
português verdadeiramente notável,  a saber, cCom· 
pêndio teórico-prático de artilharia naval», impresso 
à custa desta nossa Academia Real das Ciências de 

Lisboa, da qual o autor, capitão-tenente da Armada 
Real António Lopes da Costa Almeida, era sócio cor-
respondente. 

A leitura deste livro, em cujas páginas se cilam 
numerosos trabalhos de matemática, de física e de 
química, mostra bem que as peias à entrada das publi· 
cações cientificas em Portugal tinham acabado. O in· 
tercâmbio concorreu para que os conhecimentos cien· 
tífícos, no nosso pais, sobre artilharia, subissem e 
daí em diante se mantivessem ao nível dos  das nações 
estrangeiras com as suas inevitáveis alternativas de 
afrouxamento e  de elevação. 

A par da evolução destes estudos·matemáticos do 
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domínio da balística, progredia a evolução do fabrico 
da pólvora e das bocas de fogo. Houve nomes notá· 
veis neste ültimo ramo dos conhecimentos científí· 
cos, extremando-se o de Bartolomeu da Costa. No 
terceiro quartel do século passado a siluação era a 
seguinte. Os estudos que vinham de muito longe, para 
fundir nos nossos estabelecimentos fabris as bocas de 
fogo para o exército, libertando-nos das compras for· 
çadas no estrangeiro, tinham recebido novo e singu-
lar impulso. 

A nOmeação para director geral da Artilharia, do 

generfll João Manuel Cordeiro, profissional acabado, 
autor de muitos e valiosos trabalhos sobre a sua es~ 
pecialidade, foi decisiva. Mercê dos seus aturados es· 
tudos e da inteligente coadjuvação de ilustres oficiais 
da Arma, a nossa artilharia de montanha achou-se ar· 
mada exclusivamente com material de tipo modeJno, 
feito nas nossas fundições, e com o qual fizemos as 
nossas gloriosas campanhas coloniais do fim do sé· 

cu lo XIX; a artilharia de campanha, só parcialmente. 
Quanto às fortificações, algumas foram tambêm arti· 
lhadas com bocas de fogo de fabrico nacional. 

Foi este de~certo o período mais notável da pro· 
dução fabril do nosso Arsenal. Quando o general João 
Manuel Cordeiro morreu, em 1900, um ilustre oficial 
da Arma, que era também notável homem de letras, 
escreveu, no artigo necrológico que lhe dedicou, estas 
justas palavras: <Um dia, quem por ventura historiar 

a evoluçi'lo por que passou a artilharia portuguesa no 
século t~cabado de decorrer, e queira procurar impar· 
cia!mente a origem de todos os seus adiantamentos 
presentes, terá de demorar-se, com particular obriga· 

ção, no período em que o general Cordeiro a adminis-
trou, e terá de reconhecer ter sido esse talvez o mais 
brilhante e profícuo da sua moderna história:.. 
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O oficial que isto escreveu foi o tenente-coronel 
de artilharia José Fernandes Costa. Poucos pode· 
riam falar com igual autoridade, porque Fernandes 
Costa foi colaborador assíduo do ilustre general e por 
ele distinguido e apreciado. Lá o diz o mesmo artigo 

necrológico: ' o homem eminente, agora falecido, hon-
rou com a sua confiança e com a sua amizade, dan-
do-lhe cargos e comissões junto à sua pessoa, o ofi-
cial modesto que estas linhas subscreve:.. 

Fernandes Costa foi um dos obreiros desta notá-
vel obra.  A sua carreira militar, à parte os dois pri-
meiros anos de estágio obrigatório num regimento, 
decorreu toda nos estabelecimettlos fabris da Arma, 
na presidência da comissão de estudos balísticos e 
junto da Direcção da Arma. 

As pessoas alheias a estes assuntos mal imagi-
nam a responsabilidade profissional que pesa sobre 

aqueles que deles se ocupam. Basta saber-se que à 
comissão de estudos balisticos pertencia dizer a úl-
tima palavra sobre o material de guerra, antes de o 
distribuir ao exército. É éla que tem de: verificar se 
as bocas de fogo oferecem as condições de resistên-
cia indispensáveis e de as dotar com as tabelas de 
tiro, que habilitem os artilheiros a empregá-las con-
forme os casos que se lhes apresentarem. Tudo isto 
são questões de acentuado carácter científico. 

Ft!rnandes Costa logrou realmente grande auto-
ridade nos serviços fabris e nos estudos balísticos da 
sua Arma, sendo rara a comissão conslituida para es-

tudo de material de guerra, no seu tempo, que não 
apelasse para  a sua reconhecida competência profis-
sional. 

São numerosos os relatórios sobre os serviços da 
Arma, alguns deles impressos por ordem do Ministé-
rio da Guerra, devidos àquele ilustre oficial; muitos 
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foram também os regulamentos para uso de diferentes 
bocas de fogo elaborados sob a sua alta direcção, de· 
pois de cuidadosos estudos. 

Este imenso labor profissional, tão profícuo quanto 
obscuro, que seria de sobra para encher a vida de ou· 
tros, não impediu que Fernandes Costa fosse também 
uma grande figura das belas-letras. 

Concluída a magnífica evocação que, de Fernan· 
des Costa, fez o Sr. Teixeira Botelho, o Presidente 
da Academia, Sr. Júlio Dan tas referiu· se ainda a Fer· 
nandes Costa, em breves e elegantes palavras, e en-
cerrou-se a sessão. 
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