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Abstract
The War at Sea during the Great War: Military and
Civilian Aspects of the Portuguese Involvement –
Sources to its Study: The Case of ‘Rio Cávado Lugre’

Resumo
O presente artigo apresenta uma fonte inédita para
o estudo das ações de guerra que envolveram a
marinha mercante portuguesa durante a Grande
Guerra. Talvez pela escassez e dispersão de fontes
que permitam conhecer o quotidiano da frota mercante durante o conflito, a sua historiografia é praticamente inexistente. A 14 de outubro de 1918, o
submarino imperial alemão U139, comandado pelo
Kapitanleutnant Lothar Arnauld de la Perière atacou
e afundou o patrulha-de-alto-mar Augusto de Castilho entre a Madeira e os Açores, no que é possivelmente o mais célebre episódio da participação da
Armada Portuguesa na Grande Guerra. O U139
transportava uma câmara de filmar e as imagens
registadas após o combate tornaram-se uma fonte
preciosa para o conhecimento desse episódio e das
circunstâncias do afundamento do navio. No
entanto, manteve-se totalmente ignorado um outro
filme igualmente captado nessa mesma patrulha
do U139: o ataque e afundamento do lugre português Rio Cávado a 1 de outubro de 1918, ao largo da
costa da Galiza. É esse segundo filme que nos propomos apresentar neste artigo, procurando realçar
o seu valor enquanto fonte para o conhecimento
das ações e das táticas de guerra levadas a cabo
contra os navios mercantes e, neste caso específico,
contribuir para a historiografia da marinha mercante portuguesa.
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This article presents an unprecedented study of war
actions involving the Portuguese merchant navy during
the Great War. Maybe due to the scarcity and dispersal
of sources, the historiography of the Portuguese merchant fleet during the conflict is practically nonexistent.
On October 14th 1918, German imperial U-boat U139,
under the command of Kapitanleutnant Lothar Arnauld
de la Perière, attacked and sunk the patrol-boat Augusto
de Castilho, in what became the most outstanding episode of the Portuguese Navy involvement in the Great
War. Because the U139 carried a camera on board, the
movie made that day is an important source for knowing
what happened. However, a second movie shoot during
the same patrol remained completely unknown until
now: the attack to the schooner Rio Cávado off the coast
of Spain on October 1st 1918. It’s this second movie that
we focus in, stressing its value as a source for the study
of the submarine war and the dangers the Portuguese
merchant navy faced.

No período que mediou entre a redação do presente trabalho e a sua efetiva publicação, o autor
teve acesso à pretensa câmara de filmar de Kurt Von Pistor. As conclusões dessa observação
não estão, naturalmente, expressas neste texto.
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