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Apresentação 

Major-General Luís Nunes da Fonseca 
Diretor-Honorário da Arma de Cavalaria 

T
eria pouco mais de 5 anos quando a vi, pela primeira 
vez. Mas, passa.dos todos estes anos, ainda conservo.ª 
imagem com nitidez, tal foi a impressão que produziu 

em mim aquela imponente estátua equestre, representando um 
homem uniformizado, com uma postura ci rcunspecta e vigi
lante, encimada num pedestal implan tado na rotunda daquela 
ampla, bem ordenada e arejada praça pública, em torno da qual 
circulavam, nessa altura, bem poucos automóveis, mesmo à 

frente do majestoso edifício da Câmara Municipal de Lourenço 
Marques e enquadrado pela grandiosa e alva Sé Catedral, com a 
sua bem identificativa torre longilínea e quadrangular, aponta
da ao céu ... 

Na minha inocência, percebi que aquele vulto, que figura-
va na praça com o seu nome, em Lourenço Marques, na então 
província portuguesa de Moçambique, deveria ter sido muito 
importante, para merecer tal destaque. Saciada a minha curio
sidade através do meu pai, que me cond uzia pela mão, fiquei, 
desde logo, fascinado pela narrativa daquele bravo Capitão que, 
à frente de um punhado de homens empoeirados, sequiosos e 
fatigados, logrou penetrar no acampamento inimigo, onde se 
concentravam mais de 3.000 guerreiros armados e aprisionar o 
seu chefe, Gungunhana, o temível "Leão de Gaza"! 

A história de Mouzinho de Albuquerque é um repositório 
de factos absolutamente cativantes da vida daquele Soldado 
intrépido, br ioso e abnegado; daquele Cidadão de irrepreensível 
integridade, esclarecido, animado de apurado espírito cívico 
e enraizado sentimento pat riótico; daquele Estadista dotado 
de ampla visão estratégica, hábil e competente; daquele ilustre 
Pedagogo, educador compenetrado e responsável e, por fim, 

daquele Homem, também e, necessariamente, com virtudes e 
defeitos. 

Mas é, sobretudo, a dimensão humana daquela extraordiná
ria personagem, um valoroso chefe militar que se transcendeu 
em combate, um eminente e empreendedor Governador-Geral 
e Comissário Régio e, um leal e dedicado Ajudante de Campo, 
Oficial-Mor da Casa Real e Preceptor e Aio do Príncipe Real, 
enfim, um ser humano sem tirar nem pôr, como todos nós, 
porventura, o fator mais atrativo e mais suscetível de congregar 
e emular os Cavaleiros, tal como afirmou o General Ferreira 
Martins"( ... ) em cujo exemplo fortaleci o meu caráter e por 
cuja ação orientei a minha maneira de ser como militar e como 
cidadão". 

Na época atual, em que as referências históricas, éticas e 
morais são questionadas, negligenciadas ou vilipendiadas, em 
que a beleza, a harmonia, a decência, o respeito pelo próximo e o 
altruísmo cedem lugar ao grotesco, ao piroso, ao impróprio, ao 
desrespeito, ao puro materialismo e ao egocentrismo, em que tudo 
é efémero e nada está garantido, é fulcral que adquiramos consci
ência e atuemos no sentido de contrariar e reverter tais tendên
cias. Sobretudo, há que ter presente que um povo que renega o 
seu passado, está irremediavelmente condenado à extinção! 

Assim, na ocasião do 164.0 an iversário do Patrono da Cava
laria, reconheço, justamente, a oportunidade e o mérito desta 
publicação, elaborada pelo Jornal do Exército, cujo conteúdo, 
se afigura doutamente sustentado nos escritos de reconhecidos 
histor iadores, bem como profusamente guarnecido com ilustra
ções provenientes de vários arquivos, quer militares quer civis. 

Felicitações a todos, pelo excelente trabalho e bem hajam! 
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Subscreva a receção da listagem mensal de publicações aumentadas ao acervo da biblioteca e ainda 
o Destaque Bibliográfico enviando um e-mail para: bibex@mail.exercito.pt 

Tem ainda disponível, o catálogo bibliográfico da Biblioteca do Exército, o catálogo coletivo das 
Bibliotecas da Defesa onde poderá encontrar as Bibliotecas do Exército, da Força Aérea, da Marinha, 
da Secretaria-Geral do MDN e do Instituto de Defesa Nacional.  

Também estamos no Facebook em: https://www.facebook.com/biblioteca.exercito.portugues/ 
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