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No início do século XV, em cumprimento da política de expansão
comercial pela via marítima do imperador Yongle da dinastia Ming, o Império
Chinês promoveu sete viagens de cariz político-militar que foram abruptamente
interrompidas no segundo quartel deste século, por decisão Imperial, e os seus
arquivos queimados.
No entanto, os estudos de reputados sinólogos, principalmente durante
o século XX, permitiram reconstituir em grande parte essas viagens, e é
geralmente aceite, não só pelo mundo académico e científico, como também
pelo actual governo da China, que as viagens se processaram nos limites do
Oceano Índico e dos mares do sueste asiático (ver figura 1).

Fig. 1. Viagens de Zhneg He no século XV, de acordo com mapa exposto numa exposição em Pequim em 2006.
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É também reconhecido e aceite que as frotas do Almirante eunuco
Zheng He, que as comandou em muitos casos directamente, eram constituídas
por inúmeros navios, alguns deles de grande porte, e com um número elevado
de marinheiros e soldados.
Estes assuntos foram estudados profundamente por Paul Pelliot,
Duyvendack, J. V. G. Mills, Roderick Ptak, etc., sendo as suas conclusões
normalmente aceites pela actual administração chinesa, como o demonstrou o
Fórum Internacional Comemorativo das Viagens de Zheng He, organizado
oficialmente pela China, em Nanjing em 2005, no qual tivemos a honra de
participar.

Fig. 2. Cerca de metade dos delegados ao Fórum comemorativo
dos 600 anos das viagens de Zheng He em Nanjing, em Julho de 2005.

De facto, nesse Fórum, todas as considerações relativas às viagens se
basearam nas teses dos historiadores referidos, notando-se contudo as naturais
considerações e acções de ordem política, dada a conhecida vontade de
expansão económica da grande nação Chinesa. Na figura 2 mostram-se cerca
de metade dos participantes neste Fórum.
Alguma polémica ainda há relativamente às dimensões dos designados
navios do tesouro, que poderiam segundo alguns historiadores, ter mais de 125
metros de comprimento e 50 de boca, o que para um navio de madeira parece
naturalmente exagerado. Aliás considera-se que os limites em comprimento de
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Fig. 3. Reprodução da capa do livro de Gavin Menzies.
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navios de madeira que estruturalmente possam suportar os esforços da
navegação de alto-mar em condições médias de ondulação não será superior
aos 70 a 80 metros, mas não é sobre esse assunto que trato neste trabalho, visto
não ser engenheiro construtor naval.
No entanto, e baseando-me apenas em alguma prática de mar e de
navios que a vidas profissional e particular me proporcionaram, tais dimensões
parecem excessivas, ou mesmo impossíveis.
Contudo, sobre este e outros assuntos, o trabalho do meu amigo, o
Doutor Jin Guo Ping, com quem tenho a honra de partilhar esta publicação, que
hoje se apresenta ao público, são por demais esclarecedores, pelo que me limito
às considerações expostas acima, sobre as viagens, no seu aspecto histórico.
Entretanto, uma editora hábil, a Bantam Press, a mesma que publicou o
Código da Vinci, promoveu a publicação de um designado estudo histórico de
um oficial da armada britânica na reforma, o Comandante Gavin Menzies, que
pretende reescrever a história (figura 3). Conclui este autor, que durante o
período de Março de 1421 a Outubro de 1423 as armadas do Almirante Zheng
He descobriram todos os mares e regiões do globo, incluindo o Pólo Norte e o
Pólo Sul, deixando para o futuro uma carta com elementos de carácter
hidrográfico meteorológico e geográfico, que permitiram aos Portugueses e
mais tarde aos outros povos Europeus, efectuar as viagens de descobrimento
dos séculos XV e XVI.
As viagens imaginárias das frotas de Zheng He, no período
considerado, estão esquematizadas na figura 4.
Toda esta teoria se baseia, segundo o próprio afirma no livro, na sua
larga experiência náutica. Nestas condições, uma das maneiras de se avaliar a
credibilidade das afirmações e conclusões deste autor será a de analisar os seus
raciocínios de carácter náutico, visto que estes são a base das suas conclusões.
Nestas condições, no primeiro trabalho apresentado neste livro e que é
da minha autoria, pretendo analisar as considerações de ordem náutica que o
autor faz ao longo do livro, não o tendo no entanto feito de forma exaustiva,
visto tal se tornar desnecessário.
De facto, os erros de carácter náutico são de tal modo evidentes e
graves, que a análise de apenas alguns deles é mais que suficiente para permitir
uma conclusão definitiva.
Seria aliás penoso descreve-los e analisá-los todos visto que o livro tem
528 páginas, e havendo em cada uma por vezes mais do que uma afirmação ou
conclusão sem fundamento, o leitor da análise não aguentaria a pressão e
desistiria de ler o nosso trabalho.
Gostaria de recordar brevemente a razão pela qual me envolvi nesta
penosa tarefa, depois de ter tido conhecimento da publicação do referido livro.
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As primeiras provocações vieram do ambiente em que diariamente
vivemos há quase 10 anos na Academia de Marinha, em particular com o
convívio agradável e informal com todas as pessoas que aqui trabalham e de
um modo geral com os académicos e assistentes às nossas sessões e
actividades.
Devo reconhecer contudo, que além da pressão do Comandante Wandschneider
de Mesquita, que me ofereceu a edição inglesa da obra em causa, uma das mais
definitivas foi a da Professora Ana Maria Amaro, que me convidou para
contrapor as minhas ideias, acompanhado pelo Doutor Jin Guo Ping, às do
Senhor Gavin Menzies, que a convite do Instituto do Oriente, veio a Portugal
apresentar as suas teses em passado recente.
Tive então oportunidade de dizer directamente ao referido autor aquilo
que pensava da sua obra, depois de passar vários dias a divertir-me em casa
com as suas considerações de ordem náutica, que correspondem essencialmente
às que constam da primeira parte deste livro.
Podem crer que esse foi um dia memorável, e se Vossas excelências
estivessem lá, poderiam apreciar a suavidade das minhas críticas comparadas
com as do nosso amigo Jin Ping, às quais o Senhor Menzies não respondeu e às
nossas fez um comentário breve, afirmando que muitos assuntos iriam ser
corrigidos na próxima edição!
A leitura do livro hoje vindo a público, permitirá aos interessados
analisar as nossas críticas. No entanto, dado pretender fazer algumas
considerações subsequentes aos motivos que fizeram com que este livro tivesse
tanto êxito e vendesse tantos milhares de cópias, apresento alguns exemplos de
erros náuticos por mim detectados.
Um deles é a afirmação inequívoca por parte do autor, de que tendo os
pilotos das armadas de Zheng He necessidade de escolher uma estrela para no
hemisfério Sul determinar a latitude, substituindo assim a Polar usada para o
efeito no hemisfério Norte, se tornava necessário determinar a sua declinação,
tendo para o efeito de se navegar até se colocar debaixo da estrela escolhida,
que neste caso concreto foi a estrela Canópus.
Ora como a Canopus tinha na altura uma declinação de 52º 18’, os
navios do almirante Hong Bao, uma das flotilhas destacadas da armada de
Zheng He, teriam que navegar até atingir essa latitude, para pondo-se debaixo
da estrela, achar a sua declinação!
Ora qualquer oficial da Armada da nossa geração ou da do Senhor
Menzies, de qualquer país, sabe que para se determinar a declinação de uma
estrela basta determinar a sua altura na passagem meridiana num lugar de
latitude conhecida. Como a Canopus é visível no Hemisfério Norte até pelo
menos à latitude de cerca de 35º, qualquer lugar de latitude conhecida do Sul da
6
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China era suficiente para a observação. A figura 5 esquematiza o princípio de
obtenção desta coordenada.
Esta afirmação e as considerações associadas feitas pelo autor sobre
este assunto são de tal modo a despropósito, que não têm qualquer
classificação.
O senhor Menzies também afirma que as grandes armadas do
descobrimento partiram em Junho de Calecut em demanda da costa de África.
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Fig. 5. Dterminação da declinação de uma estrela em lugar de latitude previamente conhecida.

Sabendo que a monção de sudoeste, que é contrária à viagem, está na
fase em que o vento sudoeste se torna mais intenso, atingindo os eu pico em
meados de Julho (figura 6), é completamente absurdo basear conclusões de
ordem náutica partindo desta premissa.
Não há nenhum piloto Árabe, Indiano, Persa, Malaio ou Chinês que
possa sugerir semelhante acção aos almirantes Chineses, comandantes das
frotas.
O autor, referindo-se à carta Kangnido, que considera basear-se nas
grandes viagens de descobrimento chinesas deste período, afirma que a mesma
representa a África estranhamente encolhida no sentido leste-oeste. (figura 7)
Para justificar esse encolhimento, baseia-se na corrente do Golfo da
Guiné, dando-lhe uma direcção completamente oposta, como provamos no
nosso trabalho, pelo que o seu raciocínio, aplicando a direcção correcta da
corrente, originaria um efeito contrário ao que representa, ficando ainda a costa
oeste da sua suposta África ainda mais encolhida.

XII-7

8

20º

ÁFRICA

Sofala

100º

Bornéo

AUSTRÁLIA

Filipinas

Fig. 6. Ventos médios no Índico durante a monção de sudoeste em Julho.

Melinde

ÁSIA

Carolinas

Marianas

40º

30º

20º

Fiji

10º

0º

10º

20º

30º

40º

Cabo da
Boa Esperança?

Distâncias
iguais

Sofala

Fig. 7. Carta Kangnido.

A comparação relativa da dimensão do Mar Vermelho com a distância desse mesmo mar
ao extremo sul de África na carta Kangnido, indicia, ao transpô-la para uma carta actual,
que o extremo sul daquela carta deverá corresponder à região de Sofala, já navegada pelos
Árabes, Persas, Indianos e eventualmente Chineses, antes de 1421.
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Fig. 8. A tot alidade da carta de K angni do.

Note-se também na gravura, que se o extremo sul da carta fosse o Cabo
da Boa Esperança, como o autor pretende, as dimensões relativas do mar
Vermelho e da costa leste africana desde o Babelmandeb ao cabo, não são
compatíveis com esse raciocínio.
Além disso, o autor não apresenta a carta na sua totalidade, que se pode
ver na imagem seguinte, (figura 8) até porque tal não seria conveniente para
suportar a sua tese, visto que se a parte leste da carta representa a Ásia, como
será possível que o Cabo da Boa Esperança fique a norte do extremo sul deste
continente?
Estas e outras preciosidades do género são apresentadas pelo autor,
havendo no nosso trabalho mais interessantes exemplos, que recomendamos
sejam lidos, para melhor compreensão.
Aproveito agora a oportunidade para referir que nesta sala, há muitas
pessoas com formação naval e náutica, e naturalmente que as que a não têm,
não sabem o que é a declinação de um astro, o que é a carta Kangnido, qual é a
periodicidade das monções ou qual é a direcção da contra corrente equatorial
do Norte, no Golfo da Guiné.
Analisemos então qual é o universo dos potenciais leitores de livros do
tipo Código Da Vinci ou 1421, o Ano em que a China Descobriu o Mundo. A
maioria desses leitores terá um perfil correspondente aos cuja curiosidade
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científica e intelectual é em média orientada para assuntos dos normalmente
irradiados por programas de televisão do tipo Morangos com Açúcar ou
Floribela, ou de revistas como a Maria, ou a Contigo, ou livros como Eu,
Carolina.
Pessoas como as que estão nesta sala serão em percentagem muito
diminuta.
É portanto perfeitamente natural que uma matéria sensacionalista como
esta, que tenta pôr em causa a prioridade das descobertas portuguesas e
espanholas, ou pelo menos desvalorizá-las quanto baste, seja apetecível a um
público cada vez mais receptivo a este tipo de atitudes por parte de autores e
editores.
Gostava de abrir um pequeno parêntesis para dizer a vossas excelências
que não me movem quaisquer intuitos ou sentimentos nacionalistas de defesa a
todo o custo da história de Portugal.
As poucas pessoas que me dão a honra de ler os meus trabalhos, sabem
que tento dar às matérias que estudo um sentido objectivo e de carácter
universalista, envolvendo na história da náutica todos os povos marítimos do
mundo.
Mas continuando com o meu raciocínio, apenas pretendo acrescentar
que me sinto indignado ao ler o livro que estamos a criticar, porque as
afirmações lá contidas, nos aspectos para os quais tenho capacidade de analisar,
são atentórias da verdade científica. Nestas condições, como membro de uma
Academia de Marinha e de outras Instituições do género, sinto que tenho
obrigação de denunciar estes atropelos à inteligência humana.
É por esse motivo que estou aqui hoje, e bem acompanhado pelo
Doutor Jin Guo Ping, que me parece até estar mais indignado que eu próprio,
como certamente irão em seguida verificar.
Felizmente em Portugal, além do Dr. Jin Ping, também o Professor
Roque de Oliveira fez uma excelente recensão crítica a este livro, publicada
nos Anais do Centro de Estudos de Além-Mar da Universidade Nova de
Lisboa, cuja leitura recomendamos vivamente (figura 9).
O Almirante Vieira Matias também, muito recentemente, deu
entrevistas na rádio, que foram publicadas na Tribuna de Macau e o Dr.
Luciano da Silva, um luso-americano por muitos de nós bem conhecido, não
tem dado tréguas ao Senhor Gavin Menzies.
No estrangeiro, muito naturalmente, os círculos académicos e
científicos têm-se agitado, havendo muitos exemplos cujo historial é narrado
pelo Dr. Jin Guo Ping.
Uma das primeiras críticas que me chegaram às mãos foi um artigo na
revista do Archaeological Institue of América, em Maio de 2003, sendo outra a
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de um oceonógrafo americano, o Prof. Ming-Yang Sun, que escreveu um bem
documentado estudo crítico (figura 10).
Também um oficial da Marinha Mercante, o Comandante Phillip
Rivers, que trabalha actualmente na Malásia, publicou um trabalho crítico
sobre o assunto.
As entidades acima referidas, o Dr. Jin Guo Ping e eu próprio, também
nos temos associado, através de correio electrónico, como se poderá verificar
pela seguinte imagem extraída da Internet (figura 11).
No entanto, sente-se que da comunidade científica do Reino Unido
poucas reacções têm havido, notando-se que certas camadas da sua sociedade
evitam falar do assunto ou se limitam a reacções de crítica avulsa e não
responsável.

On May 16 2005 Gavin Menzies, with nine of his supporters, staged
“International Conference on Zheng He’s First Voyage”.
See: http://www.loc.gov/today/pr/2005/05-105.html
In March 2005, Professor SU Ming Yang of the United States, together with
Dr. Jin Guo-Ping of Portugal, Captain Philip Rivers of Malaysia, Captain Malhão
Pereira of Portugal,
and Dr Geoff Wade of Singapore, came together electronically
through their concern over the growing disinformation campaign being waged by
Mr. Menzies and his publishers. They were particularly concerned that Menzies’,
through his marketing team, had managed to convince the Asia Division
of the Library of Congress to provide Mr. Menzies and his supporters with a venue
to promote their fabrications under the thin guise of the “International Conference
on Zheng He’s First Voyage”.
Fig. 11. Excerpto de um sítio da internet, onde se mostra a cooperação entre várias entidades
que contapôem as suas idéias às de Gavin Menzies.

Isto é, nota-se que deixam andar e não dão a cara em comunicados
escritos ou de outro tipo.
Esta minha convicção tem sido confirmada pelos contactos que em
reuniões internacionais tenho tido com académicos ingleses, que normalmente
têm uma atitude pouco abonatória da expansão Portuguesa em particular, ou da
Ibérica em geral.
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São inúmeros os exemplos de conferencistas ingleses que criticam
abertamente a nossa expansão, não só directamente nas suas exposições, como
nos corredores das Reuniões.
Aliás esta atitude tem sido uma constante ao longo da história, visto
que parece que uma parte apreciável da sociedade Britânica não consegue
admitir como foi possível que um povo com pouco mais de um milhão de
habitantes, tenha sido capaz de se expandir de modo tão fulgurante em período
tão curto, e principalmente antecedendo a velha Albion.
Sinto que estou eventualmente a chocar alguns anglófilos presentes,
mas podem crer que nesse número em parte também me incluo.
De facto, admiro o pragmatismo do nosso mais antigo aliado, o seu
espírito de organização, a criação dos Estados Unidos da América, da Nova
Zelândia, da Austrália e da Índia, a maior democracia do mundo.
Mas que mal haverá em reconhecer que muito antes disso os
Portugueses contactaram por via marítima a China milenar, controlaram o
comércio do Índico e do sueste asiático, criaram na América Latina o maior
país desse continente, criaram exemplos de sociedades multiraciais em ilhas
desabitadas do Atlântico, etc., etc.
Que mal haverá em reconhecer que o nosso vizinho Ibérico chegou
primeiro às Antilhas e à América do Sul e que Portugal e Espanha foram, antes
da Inglaterra, as primeiras potências marítimas à escala planetária?
Mas parece de facto haver algum despeito, como vos disse, em alguns
sectores do Reino Unido, que continuam, e que se têm revelado ao longo da
história por vários meios.
Gostaria de recomendar a vossas excelências a leitura de uma excelente
colectânea de trabalhos coordenados por Teresa Pinto Coelho, do qual
apresentamos a capa na (figura 12) e que espelham em grande parte aquilo que
acabei de dizer.
No que respeita à história da China e ao seu contributo para a ciência e
tecnologia, o trabalho de um biólogo Inglês, o Dr. Joseph Needham, é um
exemplo do que acabo de dizer, bastando para isso referir as comparações que
este faz entre a acção dos Portugueses no Índico e a dos chineses das armadas
de Zheng He.
Diz o autor na página 514 de um dos volumes dedicados à tecnologia
náutica da sua Science and Civilization in China, fazendo comparações entre a
acção dos Portugueses e dos Chineses no Índico, que “… as operações
marítimas chinesas eram de uma marinha que fazia visitas amigáveis a portos
estrangeiros, enquanto que os Portugueses, a leste do Suez, se empenharam em
guerra total.”.
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Archaelogy,
Archaelogical Institue of America,
May June, 2003
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Um excelente trabalho, que expõe a maneira
como nos países anglófonos se tratam os
Descobrimentos Portugueses

Fig. 12. A expansão Portuguesa e a visão anglófona dos Descobrimentos.

Um exemplo gráfico da expansão Portuguesa in Arez Romão,
“A Arquitectura Militar Portuguesa Através dos Tempos, Lisboa,
Lusitânia Comapanhia de Seguros. Relatório e Contas, 1991.
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Não se compreende porque é que os navios chineses tinham tantos
milhares de soldados e marinheiros e eram de tão grandes dimensões. Aliás,
fontes e estudiosos mais imparciais indicam que as armadas de Zheg He
tiveram necessidade, em vários casos em empregar a força, quando a sua
política de submissão ao Imperador não era aceite pelas entidades políticas
locais. Isto significa, na nossa maneira de ver, que Chineses e Portugueses
andavam todos ao mesmo, e procediam de maneira semelhante, consoante as
circunstâncias.
Outro exemplo, e ficar-me-ei por aqui, foi uma tentativa que fiz de
saber mais sobre a vida naval do Senhor Gavin Menzies. Perguntei a um oficial
da Armada britânica se me poderia dar essas informações, referindo até que
estava a criticar o livro.
Apesar da amizade que nos uniu e ainda une, não consegui extrair
desse meu amigo qualquer informação, nem qualquer comentário ao livro. Só
consegui saber, através de um pedido de consulta da Lista da Armada Inglesa a
um antigo funcionário do Cinciberlant de Oeiras, onde trabalhei, que o Senhor
Menzies prestou serviço na armada durante 12 anos e que passou à reserva com
o posto de Capitão-Tenente.
Quero no entanto afirmar a minha admiração por tantos historiadores
da náutica como Emma Taylor, Joseph Cotter, Francis Maddison, David
Waters, Charles Boxer, e ainda noutras áreas, por Daniel Boorstin e Paul
Kennedy etc., alguns deles sendo minhas referências em muitos dos meus
trabalhos.
Quero também referir que a aliança com a Inglaterra tem servido os
interesses das duas nações, e se por vezes sentem os Portugueses que serve
mais os da Inglaterra, não atribuo as culpas aos nossos aliados, mas sim a nós
próprios.
Mas isso não significa que na análise da história não tenha o direito de
me indignar, pelo que me senti na obrigação de produzir este desabafo.
É por esta e outras razões que considero que esta edição, por ser
bilingue, poderá não só ser útil para repor a verdade de um modo mais amplo,
como também repô-la no mundo anglo-saxónico, onde a maior parte dos seus
habitantes só falam Inglês.
Além do trabalho do Doutor Jin Guo Ping, tem esta publicação
incluída, na sua parte final outro trabalho meu, apresentado no Centro
Científico e Cultural de Macau em Novembro de 2004, que historia a evolução
da navegação de alto-mar, desde os primórdios da colonização da Polinésia até
aos nossos dias. É um pequeno resumo desta evolução, onde se poderá analisar
que à China também muito se deve, nesta área.
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Estamos em crer que aquilo que devemos à cultura e ciência chinesas
não deverá ser manchado por teses do tipo que se apresentam no livro que
criticamos, e que essa grande nação merece melhor tratamento.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para manifestar publicamente
o meu reconhecimento ao Senhor Almirante Ferraz Sacchetti, que apadrinhou
imediatamente a publicação destes trabalhos e à Academia de Marinha por dar
a sua chancela ao mesmo.
É também de toda a justiça agradecer mais uma vez ao Comandante
Carlos Mesquita a tradução dos nossos três trabalhos para o Inglês. Este amigo
e camarada mais velho, não só não hesitou em aceder à minha solicitação para
esta acção como também a executou mais rapidamente do que o tempo que
levei a editar a minha parte em Português.
Estou convencido que este sentido de disciplina e do cumprimento da
promessa dada, se deve em grande parte à aliança do espírito latino com a sua
costela alemã, que tão bons frutos têm dado em muitos membros da nossa
sociedade.
Ao meu amigo Doutor Jin Guo Ping um grande abraço de
reconhecimento pela sua generosidade em me fornecer os estudos mais
importantes sobre as viagens chinesas e ainda a sua permanente cumplicidade e
camaradagem científicas. Agradeço ainda ao Comandante Gavin Menzies a
oportunidade que me deu, pela simples razão de que se este camarada da
Armada Britânica não tivesse feito o livro que criticámos e se não andasse a
meter-se debaixo de estrelas no Hemisfério Sul, eu talvez ainda não tivesse a
sorte de conhecer o Dr. Jin Ping, que afinal está há mais de 18 anos em
Portugal!
Agradeço ainda ao Comandante Couto Soares por mais uma vez ter
corrigido aguerridamente a maior parte do texto e à Senhora Rosa Rosas da
Gráfica António Coelho Dias, que tão eficientemente promoveu a execução
final do trabalho.
Finalmente gostava apenas de elaborar as seguintes perguntas às quais
darei as respostas que me parecem mais adequadas.
Estou convencido que este sentido de disciplina e do cumprimento da
Quem colonizou o actual continente americano há milénios e originou as
sociedades e civilizações pré-Colombianas que no entanto se mantiveram
isoladas do resto do mundo também por milénios? Tudo leva crer, e é
geralmente aceite, que foram povos asiáticos que para lá emigraram pelo
Estreito de Bhering.
Quem colonizou a Austrália, as ilhas do Pacífico Oeste e Leste,
incluindo o Hawai? Também populações asiáticas navegando para leste.
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Quem colonizou as Antilhas e estabeleceu o contacto entre os povos
que lá viviam com o resto do mundo? Cristóvão Colombo e a coroa Espanhola,
seja Cristóvão Colombo Genovês, Catalão, Galego ou Português e tendo ou
não os Portuguesas visitado as Antilhas antes deste grande navegador, que,
como todos sabemos aprendeu a navegar no alto-mar em Portugal.
Quem colonizou, com consequências futuras para a humanidade o
Canadá e a América do Norte, mesmo que no século primeiro depois de Cristo
os Vikings lá tivessem estado? Os Espanhóis, os Franceses os Irlandeses, os
Ingleses e outros povos Europeus.
Quem colonizou a Austrália, criando uma sociedade moderna e
organizada? Os Ingleses, mesmo que os Portugueses lá tivessem tocado
esporadicamente nos séculos XVI e XVII.
Quem colonizou o Brasil, e fez dele uma das maiores nações do
mundo? Os Portugueses.
Quem de facto pôs em contacto definitivo quase todos os povos do
mundo a partir do século XVI? Os Portugueses e os Espanhóis, mesmo que
Hanão tenha dado a volta à África, ou que os Chineses de Zheng He tenham
dobrado o Cabo da Boa Esperança.
Quem explorou as regiões Polares com consequências importantes para
a história da humanidade? A maioria, navegadores Europeus nos séculos XVIII
a XX, mesmo que o Almirante Hong Bao, da frota de Zheng He, tenha
navegado para o Pólo Sul no século XV, em caminho da sua passagem pela
vertical da Estrela Canopus.!
Quais as línguas veiculares do Índico e Sueste Asiático durante largo
período posteriormente ao século XVI? O Português e o Malaio, acompanhadas
em grande parte pelo Árabe.
Qual a língua veicular da actualidade? O Inglês.
Quais as línguas mais faladas no mundo daqui a 30 ou 40 anos? Talvez
o Português, quando o Brasil for a primeira potência Mundial, o que só
acontecerá se este grande país for dirigido pelos seus habitantes de ascendência
Alemã! O Castelhano também terá grandes hipóteses.
Qual a língua veicular geral do futuro. Muito provavelmente o Chinês
(mandarim) fonetizado.
Mas isso é outra história, e nada tem a ver com as teorias do Senhor
Menzies.
José Manuel Malhão Pereira
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