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Sobre o livro 

Ensaio biográfico sobre uma das figuras que mais 

contribuiu para a dilatação e imposição do Império 

Português no Oriente, e que igualmente se distinguiu 

pelas suas excepcionais qualidades de chefe militar, 

diplomata e estadista. Com efeito, em todas estas ver-

tentes Afonso de Albuquerque deu um raro “exemplo 

de chefe pelo saber que adquiriu, pela coragem inultra-

passável que construiu, pela inteligência que usou em 

todas as decisões e pela visão capaz de distinguir 

horizontes tão vastos quantos os mares que navegava” 

(prefácio do Almirante Gonçalo Vieira Matias). 

 

Sobre o autor 

João José Brandão Ferreira nasceu 

em Algés em 23 de Setembro de 

1953. O Curso de Aeronáutica Militar 

(1971-1974) determinou toda a sua 

carreira militar até 4 de Fevereiro de 

1999, data em que passou à reserva 

no posto de Tenente-Coronel. É Académico efectivo da 

Academia da Marinha e académico honorário da Acade-

mia Portuguesa de História e está ligado a muitas outras 

instituições de relevo. Interessado por história, a ela tem 

dedicado boa parte do seu tempo. Da sua obra são de 

destacar A Evolução do Conceito Estratégico Ultra-

marino (2 vols.), Insercção das Forças Armadas na 

Sociedade e Em Nome da Pátria – Portugal, o Ultramar 

e a Guerra Justa. 

 

Destaques 

Evocação de um grande vulto da nossa História que foi o 

grande impulsionador do Império Português no Oriente. 
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