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BIBLIOTECA do SENADO fEDERAL 
~St9 'lO um!) ;j cl'la'S9 re istrado 

sob numa; 0 ____ :d./,2. _____ _ 
do ano de ____ L ..I. U 

" 

Do Comt:ntário do Apocalipse de Loroão 

CAPÍTULO I 

Período de formação territorial: Expansão 
pela conquista e sua consolidação pelo povoa
mento. As terras doadas. Agentes colonizadores. 

E a terra, a língua, a raça e os antecedentes históricos, em harmoniosa e bem 
entretecida trama, proporcionaram a formação do Estado português no se
gundo quartel do século XII, justificando a presunção de que, mesmo sem a 
dinastia borgonhesa, Portugal teria existido como nação de per si, __ é 
igualmente facto irrefragável que essa dinastia soube, no seu pôsto de ca
mando, consumar, fortalecer e transmitir aos vindouros a independência 

pátria com um sentido e timbre de tão afervorado nacionalismo, que esta se impôs desde 
então aos portugueses como imperativo categórico. 

A história política de Portugal durante êste ciclo está já estudada e documentada com 
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minúcia e suficientemente vulgarizada. Para o estudo da expansão territorial nos limites con
tinentais e consolidação das conquistas pelo povoamento, - matéria dês te cap;ítulo
bastar-nos-á focar um ou outro facto da acção e govêrno dos nossos primeiros monarcas. 

Como é sabido, à data em que o condado portugalense se desmembrou da monar
quia leonesa e se constituíu em estado independente, as suas fronteiras, ainda mal definidas, 
recortavam-se a norte e nordeste numa linha mais ou menos coincidente com a actual, mas que 
a nascente se retraía até o curso do Côa. Pelo meio dia, ultrapassavam o Mondego, estendendo
-se numa estreita faixa ao longo dêsse rio até os contrafortes da Serra da Estrêla, que pela sua 
quási inacessibilidade constituía uma fronteira natural. Seguia-se-Ihe para o sul uma zona 
desértica de matas e charnecas, onde o fossado cristão e a algara sarracena não deixavam me
drar povoado nem mesmo assentar atalaia com carácter definitivo. 

Todavia, já alguns anos antes do reconhecimento da independência de Portugal pelo 
rei de Leão, em Zamora (1143)' pôde Afonso Henriques, sobretudo depois do fossado de 
Ladeia (I 137 ?) e mercê do êxito alcançado no prélio de Ourique (I 139)' dilatar um tanto 
mais os seus domínios para o sul, fortificando e povoando, de vez, parte da zona conquistada. 
Em íntima ligação com êste sucesso ou, pelo menos, em abono da tradição multi-secular, veri
fica-se a adopção do tÍtulo de rei por Afonso Henriques, nos diplomas emanados da sua chan-
celaria, a partir daquela data e). . 

Antes de penetrarmos no território conquistado para descrever, com a possível indi
viduação, o seu repovoamento, impõe-se que abordemos um problema de capital importân
cia para a compreensão dessa matéria - o da população pre-existente no referido território. 

Por escassez de testemunhos coevos e fidedignos para estudo concreto do problema 
- não chegaram até nós fontes diplomáticas procedentes dessas partes com data anterior à 
reconquista - as conclusões serão, claro está, um tanto de ordem conjecturai. 

Que no norte do paí~ persistira uma população numerosa através das vicissitudes das 
guerras e alternativas de domínio; que muita da gente rural demorara nos campos entregue 

(1) João Pedro Ribeiro, Dissert. eron. I, 62, considerou a exist~ncia da seguinte escala ascendente no 
título de Afonso Henriques - infans, princeps, rex - e fixou-lhe cronologia. Trata-se, todavia, de confusão do 
grande mestre, porquanto os títulos infans e rex adv~ da estirpe régia do nosso primeiro monarca (filho da «rai
nha» D . Teresa), ao passo que princeps corresponde apenas à sua alta função directiva no gov~rno de Portugal: 
princeps portugalensium. E por isso que algumas vezes aparecem concomitantemente: lnfans Alfonsus, portuga
lensium princeps e Rex Alfonsus, portugalensium princeps. 

Ribeiro conheceu estes exemplos, a que chamou heteróclitos, mas não os interpretou com exactidão. 
(Príncipe aplicava-se, de igual modo, a Afonso VII de Leão-Castela, Imperador de Espanha, e, várias vezes, aos 
nossos alcaides o~ pretores das cidades importantes, como Lisboa, Coimbra, Evora, Santarém, Lamego, etc., no tempo 
de Af~~so .Hennqu~. Há exemplo~,. mas raros, ~êsse nome da?o ao mordomo-mor da cúria régia). Não houve por 
consequencla a refenda escala; venflca-se, todaVia, que a partir de 1135 se omite geralmente (e sempre, nos origi
nais . da chancelaria) o título infans nos diplomas afonsinos, o que é talvez denunciativo do uso apenas oral do 
título rex. Em II 39, surge êste último em diplomas redigidos fora da chancelaria (exemplos dados pelo Prof. Paulo 
Mer~a), mas na chancelaria régia esta mudança só se efectua li partir de 1140, como se verifica pelos dois originais 
aqui reproduzidos. 
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D. AFONSO HENRIQUES, .PRINCEPS PORTUGALENSIUM, DOA O REGUENGO DE <CORNIAS> A AFONSO PAIS E A SUA MULHER MARIA AFONSO, EM 25 DE MAIO DE 1139. 
- ORIGINAL DO CHANCELER PETRUS 

Nola .-Pelrus Roxo I?I foi chance ler de D. Afonso Henriques nos anos de 1128-1141. O sinal regia com o legenda Por/uga/, que se enconlro neste diplomo, é privativo do chan
celaria rég io, no referido período; encontro-se em todos os originais de Petrus cancella rius e em cópias figurados dos seus diplomas. Os passados por escribas de foro 

/privalausfer/igungenl ou não têm sinal nenhum, ou são cruciformes, mos com legenda diferente 

Arquivo Nacional da Tôrre do Tombo - Cal. Espec., Par/e 11, Caixa 44 IMosleiro de PendaradaJ. Maço 9 
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REPRODUÇÃO DA FÔLHA 13 v. DO LIVRO 11 DE (DOAÇÕES DE D. AFONSO 111>, VENDO-SE AO ALTO O FINAL DUM 
DIPLOMA DE D. SANCHO I E, DESENHADO, O S~LO PENDENTE DO REI, PRESUMIVELMENTE COM A SUA IMAGEM 

Códice existente no Arquivo Nocio nat da Tôrre do Tombo 



ao seu cultivo e porventura alheada de quem exercia o mando supremo; que nunca houvera 
aí ermamento completo de distritos inteiros, por migrações quer forçadas quer voluntá
rias, como o afirmam redundantemente cronistas e alguns monumentos contemporâneos da 
reconquista, - tudo isto se acha hoje comprovado e aceito sem discrepância, depois dos tra
balhos de Herculano, Alberto de Sampaio e Gama Barros. 

O mesmo problema torna-se, porém, mais complexo e por vezes obscuro, quando 
ultrapassamos a linha do Mondego. Já não há aquela identidade de vistas e chegam até a 
entrechocar-se os critérios dos historiadores modernos . Herculano sustenta que a maior por
ção dêstes territórios, isto é, a Alta-Estremadura, a Beira Baixa e grande parte do Alentejo, 
estava deserta ao passar para as mãos dos cristãos. Gama Barros, embora aceite despovoa
mento considerável nessas mesmas terras, crê que à população pre-existente se fôra recru
tar a maioria dos elementos dos grémios municipais aí fundados durante os séculos XII e XIII . 

Para o primeiro, tornara-se maninha tôda a gleba distante de lugar forte em que o cultiva
dor pudesse ràpidamente abrigar-se. «A cultura cingia apenas as povoações acasteladas; o 
mais era um deserto». Para o segundo, pelo contrário, no âmbito dos vastÍssimos termos 
atr~buídos aos novos concelhos, encontrar-se-iam, dispersos, núcleos de população rural. 

O exame directo que fizemos às fontes existentes, leva-nos sem hesitação para o 
lado de Herculano. Antes, porém, de expor pontos de vista próprios, tentaremos rebater 
um argumento da crítica de Gama Barros, assinalado já em trabalho académico dum his
toriógrafo moderno, como exemplo da ascendência de Barros, em espírito analítico, sôbre 
Herculano. Para êste, tanto a vastidão de limites dos concelhos fundados nos séculos XII e 
XIII nas terras recém-conquistadas , como a indicação dos rios, montes e outros acidentes 
naturais, em vez de povoados e campos de cultivo, nas demarcações dos mesmos, inculcam 
despovoamento de uma grande parte do país. Gama Barros reputou tal inferência como ge
neralização ousada e taxou de «inexacto perante a história» o belo período em que Herculano 
pinta em tons fortes ês!>e quadro medieval. 

Com um simples raciocínio aritmético, supôs o ilustre autor da História da Admi
nistração Pública invalidar a dedução do mestre: somou as cartas de foral dos séculos XII 

e XIII; verificou que apenas um reduzido número delas continha os limites concelhios, e 
qu~ destas eram mais as que nomeavam lugares povoados do gue o contrário. Daí concluíu 
que, «sendo excepcional o facto de se declararem as demarcaCjlÔes dos concelhos nos forais 
dos séculos XII e XIII, não são elas que nos podem fo~necer argumento para uma conclusão 
geral a favor ou contra a existência de população na maior parte do país ... » 

A verdade, porém, é que o problema não se pode pôr abstractamente com esta sim
plicidade de números. Cumpre destrinçar as unidades das fracçóes e tomar em consideração 
o espaço e o tempo, - o que, tendo escapado ao espírito arguto de Gama Barros, tornou 
completamente descabidos e de valor nulo os seus dados estatÍsticos. 

Que decorridos aquêles dois séculos já se não achavam em despovoamento total os 
distritos mais assolados pelas guerras da reconquista, - sabia-o Herculano. Os forais então 
outorgados aos novos municípios provam-no por si, sem necessidade de qualquer comentá-
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rio. As deduções de Herculano assentam, como é óbvio, na análise das primItIvas circuns
crições municipais em que foi retalhado o território reconquistado ao sul do Mondego, e 
não sôbre outros concelhos que vieram a desmembrar-se daqueles. Acresce que em mui
tas cartas de foral não se acham exarados os limites concelhios, porque o tinham já sido nas 
doações régias das referidas terras, diplomas na sua maior parte ainda inéditos ou trunca
damente trazidos ao prelo; e são precisamente algumas dessas doações régias que melhor 
abonam a opinião de Herculano, tais como as de Aviz, Palmela, Alcácer, Castelo Branco 
e outras. 

Para traçar a carta concelhia do país, tendo em vista a génese dos concelhos, cum
pre distinguir entre concelhos primários e secundários, designando estes últimos os que 
obtiveram alfoz à custa de outro mais antigo. E se, pelo exame das demarcações concelhias 
nos forais dos séculos XII e XIII, nos abalançamos a uma conclusão conjecturaI sôbre o estado 
de povoamento do país, após a reconquista, forçoso é, para que o problema seja pôsto com 
verdade histórica, circunscrever êsse exame aos concelhos ditos primários. Porque todos os 
outros revelam, na verdade, ou um progresso demográfico, ou uma nova arrumação de gen
te, mas nunca o estado populacional do território recém-conquistado. Deve frisar-se ainda 
que as terras doadas às ordens militares e as repartidas pelos concelhos primitivos tinham tal 
amplitude, que, a-pesar-de pouco numerosas, abrangiam quási a área inteira do referido ter
ritório (vide Carta Histórica); à medida, porém, que se consolidavam as conquistas e a co
lonização progredia, surgiam então novos concelhos pelo parcelamento daquelas grandes 
unidades. 

As razões de Herculano pesam, por conseqüência, a favor da tese do despovoamen
to; outras há que a corroboram. 

Acentue-se desde já que, ao contrário do que sucede para os territórios herdados, tudo 
o que se tem escrito em desabôno do ermamento dos territórios conquistados assenta em 
meros raciocbuios analógicos e não em exame crítico das respectivas fontes históricas. A 
persistência, durante as guerras da reconquista, de uma população agrícola numerosa em 
grande parte do território entre Douro e Mondego é-nos comprovada de maneira irrefra
gável por avultado número, ainda existente, de documentos autênticos a respeito de varia
dos actos de direito privado, ali consumados nos séculos X e XI. Nesses e em outros monu
mentos se nomeiam os seculares mosteiros da região, inúmeras igrejas e ascetérios, vilas, 
aldeias, casais e terras de cultivo ou as pequenas porciones em que se subdividia o fundus. 

Igual prova nos é fornecida pela toponí'mia desta zona com elevada percentagem 
de nomes locativos, que não só remontam àqueles tempos, mas até, muitos dêles, parece 
recuarem à época romana e). 

Se examinarmos agora o que se passa no território de Coimbra, sobretudo da mar-

(1) Já estudei parcial!!).en~ o assunto em O Mosteiro de LOrfJ40 na Reconquista Cristã, 
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gem esquerda do Mondego, apuramos que na ocupação e repovoamento dessas terras, a par
tir da reconquista de Fernando Magno, em 1064, participou em larga escala uma popula
ção islamizada, de dupla proveniência: elemento cristão originário dos distritos ao norte do 
Mondego e genuínos moçárabes, recém-chegados da Espanha muçulmana. Baseia-se esta 
asserção no aspecto do onomástico dos documentos, aspecto êsse que se manteve durante todo 
o século XII, embora em declínio sucessivo. 

Graças a êste elemento populacional, também na toponímia desta região se fixou 
nesta época um número avultado de nomes árabes. São desta origem, por exemplo, os se
guintes: A bendafer (Bendafé), Alcalamouque, Alcanzi, Alcabdec, A lcoeizar (Alcouce), 
Alcofra, Alkara, Alkarrac, Alfur, Algar, Alfafar, Almafala, Almofre, Almalaguez, Alvaiá
zere, Alvorge, A zofarg e, Canave, Rapoula (Ibm A rropollo ), etc. Alguns dêstes topónimos 
são nomes comuns do árabe, já estudados pelos nossos arabistas. Um exemplo frisante da 
adopção de nome locativo árabe, posteriormente à reconquista, é o de Alcarraque, que 
no século XI foi dado à vila de Fraxineti (Freixedo), derivado da alcunha do colono que nesse 
tempo a cultivou. 

Quem, no desconhecimento de factos desta natureza, se socorresse da toponímia do ter
ritório de Coimbra para uma conclusão sôbre o seu estado demográfico à data da reconquis
ta, reputaria estes topónimos, muito naturalmente, como testemunho incontroverso da per
manência ali de população através do dombio muçulmano. O estudo das fontes revela-nos, 
porém, uma coisa muito diferente: . a colonização daqueles territórios, a seguir à reconquista, 
com uma percentagem grande de cristãos islamizados. É preciso ter cautela, por motivos 
idênticos, com a interpretação da toponímia de tôdas as terras repovoadas antes do século XIll . 

2Qual seria, grosso modo, a distribuição geográfica das zonas despovoadas à data da 
reconquista? 2 Quais as povoações que dos muçulmanos passaram aos cristãos, sem quebra to
tal na sua vida urbana? 

Não são os vestÍgios arqueológicos das civilizações precedentes que nos podem dar 
uma idéia, ainda que grosseira, do estado demográfico nessa época. Fenómenos e cataclismos 
naturais e sociais produzir~m alterações profundas nos agregados humanos da Península, de 
maneira a tornar inculta e solitária, em determinado período, uma região que antes ou de
pois se apresenta próspera e povoada. E é mormente sob o domínio sarraceno, na prossecução 
das guerras da reconquista, que o facies demográfico deve ter sofrido maior transfiguração C), 
acrescendo que as alterações e mudanças toponomásticas, então levadas a efeito, aumentam 
as dificuldades de identificação das velhas ou derruídas povoações hispano-romanas. A inter
pretação do Itinerário de Antonino é ainda hoje, em parte, uma charada que cada um de
cifra a seu modo. E não é a presença de quaisquer testemunhos de civilizações remotas numa 

(1) A história dos moçárabes, como hoje se conhece, corrobora êste ponto de vista, porque, a partir do 
século XII, as perseguições feitas a êsse elemento populacipnal pelos almorávidas e depois pelos almóados determina
ram as grandes migrações para os reinos ~tãos! 
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povoação que atesta a sua antiguidade, pois, i quantas vezes essas ruínas se miraram quêdas 
durante séculos, sem nelas ecoar o mais leve sussurro de voz humana! 

Da solução de continuidade na vida urbana, como da quebra de sedentarismo das gen
tes rurais, outros elementos, que não os referidos, nos darão indício mais seguro, per
mitindo a reconstituição, embora imperfeita, das grandes zonas de ermamento nos territórios 
reconquistados. São êles: a distribuição geográfica dos concelhos chamados perfeitos) e a 
das terras alienadas pela coroa a mosteiros e ordens militares. 

Aos concelhos portugueses que tiveram carta de foral moldada nas de Salamanca, 
Ávila e Santarém chamou Herculano perfeitos) por perfeito ser o sistema das suas magis
traturas, completa a sua organização municipal. A grande regularidade que se manifesta 
na distribuição geográfica dos concelhos do primeiro e segundo dêstes tipos, assim como na 
dos chamados rudimentares e imperfeitos, não pode deixar de ferir-nos a atenção, afastando 
totalmente a hipótese de atribuí-la a mero acaso. As causas que retardaram o desenvolvimento 
do sistema municipal no território de Entre-Douro-e-Minho e o apressaram noutras regiões do 
país, já as analisou Gama Barros com profundeza; aqui interessam-nos especificadamente 
aquelas que devem ter determinado a concentração dos referidos tipos de concelhos perfeitos 
em zonas próprias e definidas. O estatuto de Salamanca foi adoptado na parte mais oriental 
da Beira Alta, ao longo do Côa, que era limite de Portugal com Leão; o de Ávila na Beira 
Baixa e Além-Tejo. Daquele tipo o mais antigo foral conhecido é o de Numão (II30)' sendo 
todavia o de T rancoso, sem data, o mais generalizado de todos. A segunda fórmula foi usada 
pela primeira vez na fundação do concelho de 13vora, em 1166 C). 

A simples cronologia dos concelhos desta duas fórmulas atesta que a sua generali
zação em zonas definidas não foi condicionada pelo factor tempo, isto é, pela predominância 
de uma fórmula, por quaisquer motivos, em época determinada. 13, embora não exclusiva
mente, na génese dêsses concelhos que se deve procurar a causa de tal distribu'ição, pois que, 
em regra, até o reinado de Afonso 111, todo o município fundado nos limites doutro mais 
antigo - e sabemos já que aos primeiros concelhos dos territórios conquistados foi dado 
alfoz muito extenso - recebeu o seu próprio foral ou outro muito semelhante. Outras cau
sas, que não importam ao nosso ponto de vista, determinaram pequenas variantes e influên
cias mútuas em certos forais de ambas as fórmulas. 

2Que razões justificam, porém, a adopção dos tipos de Salamanca e Ávila nas regiões 
nomeadas? Omite-se aqui propositadamente o tipo de Santarém, fórmula muito desseme
lhante das precedentes, porque as terras que o adoptaram, ou tinham já organização munici
pal, ou foram fundadas muito tardiamente (reinados de Afonso 111 e D. Deniz); não inte
ressa por êste duplo motivo ao problema da população pre-existente. Em meu critério, só em 

(1) Vide mapa da distribuição dos concelhos perfeitos por Dro Paulo Merêa, Hjjto de Portugal, da Por
tuca\ Edito, vol. II, págo 5IO. 
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território despovoado e por isso desprovido de qualquer organização local é que seria pos
sível instituir-se com colonos recém-chegados um regime administrativo tão perfeito e homo
géneo como é o dos concelhos dos dois tipos indicados. Só uma população adventÍcia sem 
tradição ou lei consuetudinária, sem direito algum sôbre o solo, seria possível vazar em 
molde rígido e uniforme, embora o mais consentâneo com as condições histórico-económicas, 
o mais propkio a uma forte coesão social e eficiente defesa militar. Por outro lado, apenas 
aquela organização que garantisse sàlidamente os direitos das classes populares, que eram os 
elementos constitutivos dêsses concelhos, po'deria atrair para regiões inhóspitas, onde a guerra 
e a assolação eram constantes, povoadores vindos em grande parte dos coutos e honras do 
norte; porque, se é verdade que aí os privilegios das classes nobres os impediam de usu
fruir direitos e regalias tão extensos como os conferidos por aquêles municípios, também a 
deminui'ção dos perigos da guerra com a moirama e as condições do solo arável convidavam 
a cómodo sedentarismo. 

Creio, pois, que o estabelecimento de municípios perfeitos nos territórios conquistados, 
em contraste com a organização de concelhos rudimentares e imperfeitos, predominante nos 
territórios herdados , tem um duplo significado, isto é, dimana de uma causa - o estado de 
despovoamento dêsses territórios; e obedece a um fim - a necessidade de os colonizar e 
defender eficientemente - única maneira de os encorporar de vez na monarquia portuguesa. 
Assim a carta dos concelhos perfeitos dos tipos de Salamanca e Ávila ajuda a definir o ter
ritório que sofreu maior ermamento na época da reconquista. Com excepção de Portalegre, 
até fins do século XIII não é conhecido concelho algum imperfeito, fundado na Beira Baixa, 
Além-Tejo e Algarve. Na Estremadura, ao sul do Mondego, foi largamente introduzido o 
foral imperfeito de Coimbra (11 11) antes de se generalizar o de Santarém (1179)' de tipo 
perfeito. A zona da Beira Alta em que pre'dominou o tipo de Salamanca sofrera despovoa
mento pelas guerras de Almançor em fins do século x ; e a-pesar-da sua reconquista em 
meados do século XI, só cêrca de 1147 foi restaurada a Sé de Vis eu e criada a de Lamego 
depois dos seus negócios eclesíásticos estarem muitos anos sob o govêrno do bispo de Coimbra. 

São incontestàvelmente verdadeiras estas palavras de Gama Barros: «A criação de 
concelhos não significa necessàriamente nem despovoamento do lugar onde êles se funda
vam, nem aumento geral de povoação». Mas, se nos reportarmos aos distritos do sul do 
Mondego, deverá antes dizer-se: a criação de concelhos nos territórios conquistados signi
fica quási sempre despovoamento do lugar onde êles se fundavam , mas não necessària
mente aumento geral de população, uma vez que na sua maioria eram constituídos com 
colonos vindos dos distritos do norte. 

As doações régias pleno jure de vastÍssimos distritos a mosteiros e sobretudo a or
dens militares é outro facto que só por si revelaria a inexistência ou míngua de colonos nes
sas terras , se na letra de muitos dos proprios dtulos de doação, assim como em diplomas 
pontifícios e composições eclesiásticas, se não achasse isso bem expresso. Tratava-se quási 
sempre de terras recém-conquistadas com o auxílio ou pelo simples esfôrço das referidas or
dens, a quem eram doa'das como galardão dos seus feitos militares. Repare-se que dos ter-



ritórios conqui~tados foram os distritos de Santarém e Lisboa, nos quais a persistência de 
população é facto averiguado, aquêles onde a alienação de terras a ordens e mosteiros se 
verificou em menor escala, - o contrário do que sucedeu com outros onde tudo indica 
grande despovoamento, tais como a Beira Baixa e Além-Tejo. 

Assim, a distribuição geográfica dos latifúndios dessas instituições coincide com a 
das zonas mais despovoadas do país , no momento da reconquista . (Vide Carta Histórica). 

Outro elemento valiosíssimo para o estudo do problema de que nos estamos ocupando 
é a toponímia. Cada povo que passa e toma assento num território deixa um sedimento to
ponomástico que o perpassar de novas ondas humanas não logra desgastar por inteiro . Já de 
tempos romanos que as vilas, as herdades, tomavam quási sempre os nomes dos primitivos 
proprietários; e se não fôsse a invasão agiológica cristã desde a Baixa Idade Média no campo 
da nomenclatura geográfica, ainda maior seria o rasto toponímico das civilizações decor
ridas. Quanto aos territórios conquistados, já atrás se disse, o prolongado domínio árabe e as 
lutas encarniçadas entre cristãos e muçulmanos ocasionaram ou extinção, ou alterações pro
fundas na quási totalidade dos seus nomes locativos. 

O significado da toponímia dêstes territórios (séculos XII e XIII) supomos ser êste: 
abundância de nomes árabes denota permanência de população, exceptuado o território de 
Coimbra, em virtude de no seu repovoamento ter fi gurado em larga escala o elemento cris
tão islamizado, e ainda, mas em menor nümero, o judaico, provenientes de distritos já há 
muito encorporados nas monarquias neo-goticas. Nomenclatura geográfica acentuadamente 
latina ou germânica denuncia míngua de população ou ermamento da região reconquistada. 

As povoações e fortalezas sarracenas que autores árabes ou monumentos cristãos apon
tam como existentes para o sul da . referida faixa do Mondego, na época da reconquista, são 
as seguintes: Santarém, Lisboa, Sintra, Alcabideche, Palmela, Almada, Corudie, Alcácer, 
bvora, Elvas, Juromenha, Moura, Serpa, Beia, Mértola, Aljustrel, Marachique, Silves, 
Faro (St." Maria), Loulé Cacela e Tavira. Muitas outras aÍo haveria', de que êsses monumen
tos nos não falam expressamente; mas nenhuma de grande importância militar ou política. 

Para a tese do despovoamento de grande parte · dos territórios conquistados, aberta
mente aceita por Herculano, aqui ficam alguns dados e conjecturas, que, embora a não com
provem em absoluto , não deixam todavia de a reforçar. 

Gama Barros não a aceitou, pelo menos radicalmente. Mas a sua crítica profunda 
sôbre o significado da conservação em generos, em vez de redução a dinheiro, dos direitos 
reais nos concelhos do centro e sul do país durante o século XIII, e sôbre o cômputo dos bes
teiros do conto no rol inserto no Regimento dos coudéis (século xv), sendo pràpriamente 
comprovativa da fraca densidade de população daqueles distritos já depois da sua coloniza
ção, vem até certo ponto em abôno daquela tese. b óbvio que a dificuldade est'á em destrin
çar, através dos dados que possuímos, ermamento absoluto de despovoamento parcial; e su
ponho que só o estu'do mono gráfico e sistemático da génese das povoações, matéria de que 
nos vamos ocupar, podera responder a êste problemá histórico, e mesmo assim com as defi
ciências e lacunas inerentes a estudos desta natureza. 
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'* '* 

Comecemos por esclarecer alguns pontos de ordem geral. 
Sôbre a origem e génese das povoações matéria tão erradamente versada na maior parte 

das monografias e em todos os dicionários geográficos, enciclopédias e guias históricas, disser
tou com mestria o Dr. Leite de Vasconcelos na Etnografia Portuguesa, voI. lI, p. lI, B. Está 
ali sistematizado o que há de mais importante a dizer sôbre o assunto; qualquer dado ou escla
recimento, que houvermos de acrescentar, aparecerá na seqüência dês te trabalho. 

Quanto à divisão tradicional do país em grandes unidades regionais, primeiramente cha
madas comarcas e depois províncias, e que grosso modo corresponderam a certas ten;ncias 
dos séculos XII e XIII, alguma coisa se nos oferece dizer para a parte do território nacional 
aqui tratada. 

ESTREMADURA '- A região de Entre-Douro-e-T ejo é designada Estremadura já 
no século X em documentos conhecidos e conservou integralmente êsse nome até final do sé
culo XII ou princípios do século XIII, época em que se desdobrou em duas - Estremadura e 
Beira. A extrema Durii perdeu muito cedo o seu significado geográfico e etimológico para pas
sar a exprimir uma vasta região da monarquia leonesa e, posteriormente, de Portugal C). Não 
são raros os documentos dos séculos XI, XII e XIII, em que o têrmo aparece nesse sentido lato , 
que conservou até nossos dias. 

BEIRA '- Mais intrincado é o que respeita ao nome e região da Beira, sôbre cuja ori
gem e sentido muito se tem escrito com mais imaginação do que verdade. 

No que respeita à semântica, a palavr sofreu a evolução de todos os outros termos 
designativos de regiões: de comêço, nome comum, aplicado depois em sentido restrito, lo
cal, para finalmente designar vasta comarca ou província. Qualquer que seja o étimo de 
beira, não oferece dúvida que era nos séculos XII e XIII palavra da língua vulgar, sem corres
pondência literal no latim. É verdade que, como substantivo comum, raríssimas vezes a te
mos encontrado nos documentos dêste período; isso, porém, é devido ao emprêgo da língua 
latina nos monumentos escritos, sabido que nêles o uso do português só no último quartel do 
século XIII se generalizou. ~Como explicar então que o vocábulo apareça primeiramente e 
com mais freqüência como designação corográfica? É que tomou êsse sentido precisamente 
na fase da diplomática em que topónimos, alcunhas e até, às vezes, profissões já se empre
gavam em forma vulgar. 

Vejamos agora a documentação: ' 
O mais remoto testemunhO que conheço do vocábulo beira é de II8I , empregado 

como alcunha - Petrus beira, talvez já com sentido locativo, a indicar procedência. De 
nome comum, muito raro nos documentos élaqueles séculos, como já se disse, eis alguns 

. (1) As formas Extrematura, Strematura, usadas freqüentemente nos documentos latino-peninsulares, con-
sideramo-Ias puras latinizações sob influd1cia do 'sufixo latino tura. 



exemplos: in beira de serra, per beiram 'de Exara, ad beiram de Souerale (documento ori
ginal de 1258, do tabelião de ~vora, Pedro Lourenço). No sentido locativo aplicou-se o têrmo 
primeiramente em referência aos lugares situados na orla da Serra da Estrêla: Gaudela de 

Beira (diploma original de Sancho I, de 121 I); moradores in Beyra (carta régia dirigida ao 
pretor e concelho da Covilhã, em 1214); in tota C ovilliana et Beira (diploma pontifício de 
1223) ; tenens de Bayam et Beiram (em 1229); concelhos de Beira et trasserra, isto é, ao 
sul da Serra da Estrêla (1254); Celorico de Beyra (1262); etc. C). 

Em 13°4 já há o julgado da Beira e no ano seguinte é assim nomeada uma vasta 
comarca; finalmente, um diploma de D. Deniz, de 1319' cita ldanha-a-Velha e Nova, 
Salvaterra, Segura, Proença, Rosmaninhal como lugares da Beira. 

Partindo da periferia da Serra da Estrêla, o têrmo Beira foi-se alargando no âmbito 
da velha Estremadura, abrangendo já em princípios do século XIV uma vasta região desde 
o Douro ao T ejo que a oriente seguia a linha da fronteira. Note-se que o território de Riba
-Coa - outra unidade regional, encorporada em 1297 na monarquia portuguesa - só de
pois dessa data pode ter sido agregado a essa comarca. A ocidente não há documentação que 
delimite a Beira com a Estremadura, no século XIII. Todavia, pelos limites atribuídos à pri
meira no cadastro de população do Reino, de 1527' que é natural remontassem aos séculos 
anteriores, como sucede com os termos dos velhos concelhos ali discriminados, somos leva
dos a crer que dêsse lado a província da Beira ajustava as suas extremas com as dos velhos ter
mos da Covilhã, Lousã e Serpins, até o Mondego. 

Beira, expressão e unidade regional, deve, assim, ter surgido no final do século XII , de
pois da fundação dos castelos e concelhos da Guarda, Covilhã e limítrofes. Só nesse momentr ) 

histórico se tornou possível promover com segurança o repovoamento inteiro da orla da 
Serra da Estrêla e seus contrafortes. As póvoas, aldeias e vilas , que aí se foram fundando, de
signar-se-iam, quanto à situação, lugares da beira da serra, e, por elipse, lugares da beira. A 
expressão omnibus conciliis de Beria (forma latinizada) et trasserra, do citado documento de 
1254, tem, sem dúvida, o significado de «a todos os concelhos na beira e ao sul da serra (da 
Estrêla).» Se é verdade que os documentos nos não d'eclaram expressamente que foi esta 
a génese do têrmo, parece-nos, todavia, que não poderá taxar-se de ousada tal inferência, tanto 
mais - e isto é importante t- que todos os' outros nomes das grandes regiões portuguesas , 
com excepção do Algarve, devem a sua origem a um importante acidente geográfico: uma 
- Trás-os-Montes - a sistema orográfico, e as restantes às grandes bacias hidrográfi
cas do país r). 

ALENTE10 - Quando Afonso Henriques, em meados do século XII , se abalançou à 
conquista do território ao sul do Tejo, estava o mesmo integrado na extensa província de Alcá-

(1) O Sr. Cunha Saraiva em O conceito histórico da palavra Beira (Lisboa, 1928) cita grande parte das 
fontes medievais aqui nomeadas. Note-se que a partir de 1255 a tenência da Beira é geralmente designada por 
Trasserra ou Transserra nos documentos oficiais, 

(2) Do têrmo Ribatejo e seu conceito regionalista falaremos mais adiante, 
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cer do já decadente império muçulmano. Recebera esta o nome da sua capital, a outrora flo
rescente Alcácer de Abú Dénez, e abrangia no moderno solo português as cidades de Évora, 
Beja, Elvas e muitas outras povoações e castelos, que em curto espaço de tempo vieram cair 
às · mãos do monarca lusitano. A oriente, essa província ultrapassava as fronteiras actuais do 
país, alongando-se pela Estremadura espanhola. A sul não atingia, porém, os modernos limi
tes de Portugal, por isso que o Algarve e uma faixa do Baixo-Alentejo, com Mértola, Ma
rachique e outros t.. luartes, se enquadravam em outra província muçulmana~o Alfaghar 
ou Chenchir. São ê ces os elementos que nos ministram as fontes árabes a respeito do terri
tório da velha comarca do Alenteio, que veio assim a formar-se à custa das duas referidas pro
víncias do império almóada C)· 

Vejamos agora a evolução do seu nome: nos documentos latino-portugueses dos sé
culos XII e XIII é ela sempre designada ultra-Tagum e o funcionário que tinha o govêrno 
geral do território de comêço chamava-se tenens de Elbora (em 1191, Menendus Strema 
qui tunc Elboram tenebat) e depois tenens de Ultra T agum, função essa desempenhada 
pelo valido de el-rei, D. João de Aboím, em 1271 e anos seguintes. Nos documentos em lÍ<n
gua vulgar da segunda metade do século XII empregou-se Além T ejo, que era, sem dúvida, 
a forma já antes em uso na língua falada. 

Razões de ordem histórica, ao que parece, provocaram ainda nesse século . mudança 
de nome da comarca : pelo convénio de Badajoz, de Fevereiro de 1267, Afonso X de Castela 
obteve de Afonso lU os castelos de Aroche e Aracena e, quatro anos mais tarde, as vilas de 
Serpa, Moura e Mourão, por ' escambo com a Ordem do Hospital. Foram assim alienadas 
da coroa portuguesa tôdas as terras que ela antes conquistara na margem esquerda do Gua
diana. É verdade que, em 1283, o Rei Sábio devolveu a Portugal as vilas que recebera dos 
Hospitalários, por doação das mesmas a sua filha D. Beatriz, viúva de Afonso lU, mas a 
entrega delas foi-se protelando durante anos, té que, em 20 de Outubro de 1295, D. Fer
nando de Castela a levou a efeito. 

É, segundo creio, no período de 1271-1295, em que o rio Guadiana foi fronteira de 
Portugal, que a comarca do Alentejo tomou o nome de Entre T ejo e Guadiana. No tes
tamento de D. Deniz, de 1299, nomeiam-se os concelhos dantre Tejo e Odiana; em 1320, 
Vasco Lourenço era meirinho de Entre T ejo e Odiana. Posteriormente, simplificou-se o têrmo 
para Odiana - nome por que era designada a comaréa no século XVI (vide Carta Geo
gráfica de Alvaro Sêco). No século XVII voltou a usar-se a forma «Alentejo», que chegou 
aos nossos dias. 

ALGARVE - O reino do Algarve, compreendido na antiga província muçulmana 
de Alfaghar - o ocidente - já era designado pelo nome actual no tempo da pri
meira conquista, nos reinados de Afonso Henriques e Sancho I. Em documenttl de 1265, 
é nomeado o tenens Algarbium, prova de que a província já estava organizada pelo poder 

(1) Para Portugal, como se sabe, é na obra do Dr. David Lopes que se acham estudadas e compiladas 
as fontes sabre esta matéria. 



central e com seu alto funcionalismo administrativo. A definição das suas extremas com o 
Alentejo obedeceu ao repartimento e delimitação do território do Baixo-Alentejo pelo con
celho de Odemira e castelos de Mértola, Almodôvar e Marachique da Ordem de San
tiago, conforme pode ver-se na nossa Carta Histórica . 

Vejamos agora como se povoou o território conquistado e se repartiu em grandes 
circunscrições, constituindo umas grandes concelhos, outras vastos domínios das ordens mili
tares e mosteiros - tôdas elas com organização militar, administrativa e judicial próprias, geral
mente reguladas por carta de foral. Fora dessas unidades ou nelas encravadas havia os re
guengos, isto é, as terras do património régio , com suas populações directamente sujeitas à 
coroa. Na Carta Histórica dos séculos XII e XIII, que acompanha êste estudo, vão demarcadas 
as primitivas circunscrições; para algumas há documentos com discriminação de limites ou ter
mos, quási sempre de fácil identificação; para outras, porém, tivemos de os deduzir do con
junto e comparação de várias fontes coevas, ou um pouco posteriores, como se verá. 

Note-se, como muito importante para a interpretação da Carta, que os factos e divisó
rias nela registados não traduzem sincronismo, mas sim origens de uns e fase evolutiva de 
outros; quere dizer: não houve momento algum histórico em que todos se revelassem em 
conjunto, tal qual os traçamos. 

Para melhor método e mais clareza do assunto, tomaremos o Mondego como ponto 
de partida, embora, como já "disse, algumas terras ao sul dêsse rio houvessem sido fundadas 
ou povoadas muito antes da formação da nacionalidade, e devam pois ser consideradas como 
parcela dos territórios herdados. E vamos seguir não a ordem cronológica do povoamento, 
mas sim a corográfica, segundo as grandes divisórias traçadas na Carta C). 

Montemor .. o':'Velho 

Montemor é povoação acastelada, já existente no século x; sofre destruição nas guerras da reconquista e 
é restaurada e repovoada pelo conde D. Sisenando depois de 1064. Organização municipal anterior a rI I i. 

O velho têrmo de Montemor abrangia uma extensa área ao norte e sul do Mon
dego. Não é conhecido diploma dos séculos XII e XIII que o delimite. A sul, só depois da 
fundação definitiva do castelo de Leiria, em I 140, se tornou possível defini-lo, e a leste con-

(1) O estudo, que se segue, baseia-se em muitos milhares de documentos medievais dos séculos XIr e 
XIJI que compulsei em vários arquivos para as Vilas do Sul de Portugal, em preparação. Não se trata de investi
gação exaustiva, mas sim sistemática e quanto possível completa das fontes respeitantes à parte do país aqui estu
dada. Assim, só raras vezes me apoio em obras impressas, o que não quere dizer que parte da documentação, de 
que me sirvo, não tenha sido aproveitada já por investigadores que me precederam. 

Quero ainda observar que por míngua de espaço só aqui aponto os factos mais importantes a respeito 
das terras estudadas e estas só as encaro no aspecto demográfico e sua génese, relegando o aspecto económico
-social para o referido trabalho. Finalmente, por se tratar de uma síntese de futura publicação, di.5penso-me de dar 
as cotils arquivísticas dos documentos citados no texto. 



finou de início com Coimbra, e desde o primeIro quartel do século XII também com o castelo 
de Soure. A reconstituição do primitivo alfoz de Montemor, ao sul do Mondego, obtém-se 
pela discriminação de herdades e povoações aí criadas e pelos limites dos concelhos 
confinantes. 

LAVOS [Lavaos]. É a povoação, aí situada, de que há mais remota notlÍcia . A célebre 
doação do abade Pedro à Sé de Coimbra da igreja de S. Julião, junto à foz do Mondego, em 
1°96 (génese da Figueira da Foz), inclue entre outros bens a herdade de Lavalos. Este aba
de, moçárabe de origem, recebeu do conde Sisenando o encargo de restaurar as terras dêste 
trato da orla marítima, desvastadas pelas guerras da reconquista; a data desta missão não 
deve andar longe de lOBo, ano em que o mesmo conde mandou demarcar-lhe o têrmo de 
S. Martinho do Bispo -outra iniciativa importante do abade Pedro, de que se falará adiante. 

Após o seu falecimento, no ano 1100, a região de Lavos voltou a ser assolada pelos 
sarracenos e parece que só depois da conquista de Lisboa, em 1147, se povoou de vez. O 
bispo de Coimbra João Anaia (I 14B-II 54) projectou restaurar S. Julião, S. Paio, Lavos, Buar-

. cos, Casseira e S. Martinho de T avarede, distribuindo estas vilas por 7 colonos a que im
pôs a condição de tomarem os hábitos talares. Sobrevieram, porém, disputas entre êles, tal
vez sôbre a repartição das terras, e ficou assim sem efeito o projecto da mitra, de que 
chegou até nós conhecimento pelo testemunho de um dos referidos colonos, de nome Aba
dino, quando depôs no processo do final do século XII, sôbre as demandas entre a Sé e o mos
teIro de Santa Cruz de Coimbra. 

A posse de Lavos pelo mosteiro de Santa Cruz, desde 1143, por fôrça de dádiva 
régia, dêsse ano, acha-se contrariada por motivos já, em parte, analisados por nós noutro 
estudo C). É, porém, seguro que, em I ISS, essa instituição deu carta de aforamento aos 
povoadores de Lavaos e que, como conseqüência da luta entre ela e a Sé, o senhorio da vila 
por duas vezes se transferiu de uma para a outra, até que a célebre bula Cum olim, de 1203, 

pôs ponto final na questão, a favor da mitra. Em 1217, o bispo D. Pedro aforou a sua ma
rinha «que a rainha D. Dulce fundara no têrmo da nossa vila de Lavaos que nós recuperá
mos do mosteiro de Santa Cruz por sentença definitiva do papa Inocêncio II!». 

A indústria do sal era uma das maiores, se não a maior, da povoação. 
SANTA MARIA DE SEIÇA-O território de Montemor, ao sul do Mondego, estava ao 

tempo da reconquista quási por inteiro coberto de matas. Numa clareira da floresta, pró
ximo da ribeira de Seiça, a cêrca de meia distância de Lavos e Louriçal, veio pelos meados 
do século XII acampar um monge eremita, e a uma capelita que aJ levantou acorriam os pri
meiros povoadores do Louriçal em busca de socorro espiritual, antes da fundação da vila e 
igreja dêste lugar. 

É Paio Guterres, contemporâneo dêstes factos, quem nos conta isto, na citada inqui
rição do final do século XII. Ficamos assim conhecendo a génese do mosteiro cisterciense de 

(1) DOCHmentos falsos M, Santll Cmz de Coimbra. 
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ESBÔÇO I - o ANTIGO TÊRMO DE MONTEMOR-O-VELHO, AO SUL DO MONDEGO. JUNTO AO NOME DE CADA POVOAçÃO 

ENCONTRA-SE t> DATA EM QUE O TOPÓNlMO AP.ARECE REFERIDO PELA PRIMEIRA: VEZ NOS DOCUMENTOS 

Santa Maria de Seiça, que já prosperava em I 162, se, como no-lo afirma um fndice dos seus 
tÍtulos, de 1539, Afonso Henrlques lhe deu nesse ano o primeiro diploma. Até nós chegou, 

20 



· como mais antiga, a carta de couto que êsse monarca outorgou ao abade de Seiça, Paio Vie
gas, em Março de 1175, 

Vinte anos depois, em 1195, Sancho I coloca-o sob o patrocínio do convento de Al
cobaça e ao mesmo tempo alarga os limites do couto, com a doação do convizinho reguengo 
da Barra, junto à margem esquerda do Mondego. O têrmo do couto velho, quási todo abran
gido pela mata de Seiça, era escassamente povoado nos séculos XII e XIII. A vila de Santa Ma
ria, sede do mosteiro, recebeu em 1219 sua primeira carta de povoação, um tanto análoga 
à de Lavos, e por ela se regulavam todos os habitantes do couto primitivo. As terras do re
guengo da Barra pagavam o dízimo à igreja de S. Martinho de Montemor e parece não te
rem recebido carta comum de povoação. 

Aos bens compreendidos nas duas referidas doações régias se chamou posteriormente 
Couto da Barra, que se repartia em: T erra Nova - a do primitivo couto, assim designada 
por se achar inculta e despovoada ao tempo da fundação de Seiça, e Terra Velha - a her
dade da Barra, já habitada, quando se transferiu para o senhorio do mosteiro. A instituição 
de Seiça manteve-se em grande prosperidade durante o século XII e grande parte do XIII, ex
pandindo-se para além dos . limites do couto, mormente nas Azóias. 

Eis os lugares mais importantes em que senhoreou e que são, alguns dêles, funda
ção sua: Coles (carta de povoação de 1217)' Belide (que deve o nome, ao que parece, a 
D. Belida Soeiro Saia), Monsino (nome do seu primeiro proprietário; carta de povoação de 
1228);, Samuel (freguesia rural, antes de 1259) e Migalhó (Geesteira), herdade reguenga que 
Sancho I dera a Mem Gonçalves em 1199, e a cujos moradores o donatário parece ter dado 
carta de povoação em 1200. A segunda carta, de 1267, já é passada pelo mosteiro. 

LOURIÇAL - Pode dizer-se, com pouca probabilidade de êrro, que Louriçal começou a 
povoar-se em meados do século XII , pouco depois da expulsão dos sarracenos dos distritos ao 
norte do T ejo. A presúria, processo e"ntão muito corrente de aquisição e povoamento das 
terras recém-conquistadas, operou aqui em larga escala: a partir de 1162, aparece-nos o 
mosteiro de Santa Cruz a comprar a vários colonos as herdades obtidas por êles de presú
ria em Algezide ou Algezede, as quais já antes tinham cultivado. Em Março dêsse ano, el
-rei D. Afonso Henriques fêz doação da Mata de Aljazede ao referido mosteiro, limitada ao 
norte pelo couto de Seiça e partindo ao sul com o pôrto de Laurizal. f natural que existisse 
já a povoação com que em Dezembro de 1166 o mesmo monarca presenteou êsse mosteiro: 
designando-a por vila de Louriçal e definindo-lhe limites próprios. Para as origens fornece-nos 
a inquirição atrás referida alguns elementos interessantes. Embora os depoimentos das partes 
em litígio sejam, como é natural, contraditórios nalguma matéria, colhe-se deles como ave
riguado o seguinte: 

Menendo Alvo (~seria o indivíduo dês te nome que em 1158 era economus de Coim
bra?) promoveu o povoamento do Louriçal levando aí um clérigo seu parente, chamado 
Gonçalo Beduído. Munido de missal e de paramentos que trouxe da igreja de San
tiago de Coimbra, tratou êste de levantar «oratório» no lugar, aonde chegou depois o arcedíago 
Pedro Bozon com donativos, «terceoU» (isto é, estabeleceu a terça episcopal) e benzeu o altar. 
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Paio Guterres, já de provecta idade quan'do depôs como parte do mosteiro no citado processo 
e por conseqüência contemporâneo dos factos que narra, produziu um depoimento interessan
te, embora impreciso em pontos que lhe não conviria esclarecer: 

«O Louriçal foi de princípio povoado por dois homens que, quando necessitavam de 
ofícios eclesiásticos, recorriam a um monge que vivia no eremitério da Seiça. Como a popula
ção do lugar aumentasse, foram a Pereira (na margem sul do Mondego, a jusante de T aveiro) 
buscar o presbítero Gonçalo Beduído, mas ignora se aí fizeram igreja ou não». 

Maranus, da parte da Sé, declarou que durante tôda a vida de Menendo Alvo nunca 
os frades crúzios entraram na povoação. Parece não haver dúvida de que a mitra de Coimbra 
usufruíu desde o comêço os direitos eclesiásticos do LouriçaL o que de resto foi reconhecido 
pela sentença de Inocêncio IH, de 1203. Só em Setembro de 1206, por concordata celebrada 
entre as duas partes, entrou o mosteiro' na posse da igreja do Louriçal com os seus bens rús
ticos urbanos. Quanto ao domínio temporal da vila e têrmo, já vimos que cedo o alcançou, por 
doação régia. 

Santa Cruz promoveu o cultivo e povoamento de outras terras do têrmo de Monte
mor, ao sul do Mondego, no período aqui estudado, tais como: a ínsua de Oveiroa, doada por 
D. Afonso Henriques, em II58, e aforada pelo mosteiro aos seus colonos, em 1227; Vassal 
Mediano, entre Louriçal e Ranha (aforado a 8 povoadores em 1223); Q ueitede (desbravada 
pelos ascedentes de Pedro Guterres, que em 1166 vendeu o seu quinhão ao mosteiro), já 
freguesia rural em 1259; e algumas marinhas e lezírias ou aliziras, junto a Verride, entre 
elas a algezira da Borralha e metade da algezira de Anzo (rio Soure), compradas em 1159, 
O mosteiro de S. Paulo de Almaziva tinha bens em Alfare/as, Sanguineira e Fremoseli 

(1231-1244)' Verrede (Verride) recebeu carta de povoação de Soeiro Mendes, alcaide de 
Santarém, em Novembro de II86. Finalmente Figueiroa (Figueiró do Campo) foi doado por 
Sancho I ao c,hanceler Julião, em 1210 (Afonso H repetiu a dádiva em 12II). Nesta vila, com 
seu couto e paúl, senhorearam posteriormente a raínha D. Teresa, Santa Cruz e mosteiro de 
Celas, de Coimbra. 

Soure 

A igreja ou mosteiro de Souri é fundada antes do ano de 1043 pelo presbítero João e sua comu
nidade, e doada nesse ano ao mosteiro da Vacariça. Passa ao domínio da Sé de Coimbra, em 1094, ao ser
-lhe anexado êste mosteiro pelo conde D. Raimundo. Já florescente, Soure recebe o seu primeiro foral do conde 
D . Henrique em 11 lI, mas em 1116 os seus habitantes, na iminência de sofrerem cativeiro das hostes muçul
manas, que tinham invadido as extremas meridionai do condado, lançam fogo à povoação e acolhem-se a 
Coimbra. Em 1122, de novo em poder dos cristãos, é êste castelo com o de Santa Eulália cedido por D . Te
resa ao conde Fernando Peres, em troca do de Coja, que a taínha deu à Sé de Coimbra. Em 1123, o bispo 
D . Gonçalo, que auxiliara a reconstrução das suas muralhas, entrega ao presbítero Martinho a igreja de Soure. 
Em 1128 passa o castelo ao senhorio dos Templários por mercê da referida raínha e no ano seguinte Afonso 
Henriques reforça a dádiva em novo diploma. 

Nos primeiros anos do seu govêrno, Afonso Henriques não dispunha de fôrça militar 
em condições de empreender operações de vulto contra os reinos muçulmanos, nem a organi
zação e potencial guerreiro dos Templários eram ainda elementos com que o govêrno central 

22 



pudesse contar. Estes motivos e as preocupações da política interna obstaram a qualquer ten
tativa de avanço ou mesmo de consolidação do domínio das terras ao sul do Mondego, até 
I 135' A partir dêste ano, o princeps portugalense prepara cautelosamente mas com afinco o 
alargamento das fronteiras neste sector e consegue fixar algumas atalaias e núcleos popula
cionais em lugares fortificados da referida faixa. 

Os documentos guardam silêncio sôbre o papel desempenhado pelo baluarte de Soure nos 
primórdios desta campanha; conta-nos, porém, o autor da Vida de S. Martinho de Soure que, 
por I 144, estando essa fortaleza ainda à guarda dos cavaleiros do Templo, foi investida nova
mente pelos sarracenos, que fizeram grande número de mortos e prisioneiros, entre estes o 
próprio frei Martinho, que foi morrer a Córdova e mais tarde canonizado. Esta fonte, que 
chegou até nós em apógrafo do século XIII, descreve com pormenor a acção religiosa e social 
de Martinho e de seu irmão Mendo, que promoveram a reconstrução da igreja e o arrotea
mento e cultivo dos campos de Soure. Na V ida de D. Tela, outra fonte narrativa portuguesa 
da meia-idade, diz o seu autor, ao reportar-se ao documento antecedente, que Martinho pele
jou em Soure com os Templários contra os mouros de Santarém. 

Os limites do castelo de Soure, saídos do território de Coimbra, aparecem-nos descritos 
pela primeira vez em falso diploma da referida doação de D . Teresa, datado de 29 de Março 
de I I28 (dez dias posterior ao verdadeiro). Já noutro lugar apreciámos os motivos da fraude , 
que deve remontar ao final do século XII. Aqui basta-nos dizer que êsses limites estão certos, 
embora pelo meio dia só posteriormente à tomada de Santarém e Lisboa se tenham podido fixar. 
A configuração do território de Soure - uma espécie de cunha entalada nas extremas de 
Montemor e Coimbra (vide Carta Histórica)- denuncia cautelosa penetração dos T emplá
rios numa faixa profunda mas estreita ao longo da bacia do rio Anzo ou Cabruncas C). 

Sôbre o povoamento do têrmo de Soure, fornece-nos alguns {fados uma inquirição 
de testemunhas de 1184-1185, para o processo instaurado pela Santa Sé no pleito entre a Or
dem do Templo e a Catedral de Coimbra, sôbre direitos e jurisdição episcopal nos lugares ali 
fundados. Um dos depoentes, o presbkero Cipriano, recordava-se de o povoamento de Pom
bal, Redinha e Ega ter sido feito uns oito anos após a tomada de Santarém e Lisboa, e acres
centou que, quando Afonso Henriques deu Soure aos Templários, já a quarta parte de Ega 
estava cultivada; tudo o mais era inculto, com excepção de alguns pedaços de terra nos con
fins do têrmo de Soure, desbravados pelos habitantes dêste castelo. 

Martinho Salvador, outra testemunha, estivera uns vinte anos atrás no palácio de el
-rei D. Afonso, em Coimbra, e ouvira o bispo D. Miguel queixoso contra o mestre do Tem
plo em Portugal, Gualdim Pais, a respeito das igrejas de Pombal, Ega e Redinha, ao que o re
ferido mestre respondera que fôra êle quem mandara povoar essas três vilas. 

(1) Não consideramos aqui os limites atribuídos a Soure na Vida de S. Martinho, que ~ão os mesmos de um 
apógrafo da doação da vila e igreja de Soure aos cónegos da Sé de Coimbra, datada de 10 de Outubro de I I 19, por
que se trata, como parece, de falsificação do século XIIl, baseada na doação de 1123 ao presbitero Martinho. Como 
quer que seja, os limites aí dados a Soure são inverosímeis. 



Estes depoimentos, que foram corroborados por outras testemunhas, poderiam, toda
via, não ser inteiramente exactos, porque constituem apenas a parte da Sé (não se conhe.cem 
os da parte contrária) e, sobretudo, porque a Mitra estava interessada em provar que os Tem
plários não tinham alcançado estas terras por conquista directa aos sarracenos, mas tinham
-nas recebido das mãos do rei, já cristianizadas. A verdade, porém .. é que outros factos e do
cumentos coevos apoiam essas alegações. 

Ega, dada a sua situação no limite setentrional do têrmo de Soure, surgiu mais cedo 
que Pombal e Redinha. Em 1145, os Templários recebiam aí heranças e adquiriam por 
compra certas herdades, algumas delas já cultivadas na geração precedente. Em 1159, Gual
dim Pais, mestre provincial, outorgou carta de foral aos povoadores de Redinha, em que se 
estatue que o pagamento das coimas se faça per forum terrae Palumbarii. Como já disse Vi
terbo, infere-se daqui que Pombal tinha já fôro próprio ou, mais naturalmente, se regulava 
pelo estatuto dado a Soure em 1111. O foral de Pombal, como se sabe, é do ano 1176 e nêle 
não há referência a outro mais antigo. \ 

Logo após a fundação dêstes lugares começaram as disputas entre a Ordem e a Mitra 
por causa da percepção do dízimo e dos direitos episcopais . A primeira chegou a eximir-se da 
sujeição diocesana no século XII, mas em 1206 acordou dar ao bispo 50 áureos anuais: dez de 
Ega, dez de Redinha e trinta de Pombal. A atribu'ição a Pombal do triplo do impôsto atesta 
a sua maior importância e faz crer que já ali existiam as três igrejas paroquiais que vêm men
cionadas no rol das igrejas do bispado, de 1259, O Castelo de Pombal foi igualmente obra 
dos T emplários-, como se diz em bula de Urbano lU, de 22 de Maio de 11 87' 

Afora estas povoações, poucas mais nos aparecem referidas dentro dos velhos limites 
de Soure em documentos até final do século XIII. São elas: Paião, desde 1212 (Paleyom em 
1219, Palaiom J em 1221, Palayom de AcervoJ em 1300); Tapeos (1225); Pelariga e Campi
zes (Campizeos J em 1226). É de presumir que o povoamento da região tenha sido lento e 
difícil, visto que grande parte estava coberta de bosques e matagais quando passou às mãos 
dos cristãos (Bula de Alexandre lU, 13 de Abril de 1179)' 

Coimbra 

A antiga Aeminium, memorada por autores desde o início da Era Cristã, foi buscar o seu moderno nome 
e categoria de sede episcopal ao convizinho oppidum de Conímbriga. Séibre a cronologia desta mutação 
nada está ainda assente, porque as fontes de estudo existentes prestam-se a interpretações muito discordes. A 
pesquisa arqueológica, longe aiIlda do seu têrmo, poderá porventura solucionar de vez êste problema. Para 
nós, a velha Conímbriga deve ter perdido já no período visigótico a sua importante função civil e eclesiástica 
de capital de um vasto distrito, devido às assolações e ruína sofridas desde 468 (Idácio e Santo Isidoro de Se
vilha) e à privilegiada situação geográfica de Ernínio, que lhe sucedeu nesse papel. A decadência da primeira, 
por êsse tempo, e conseqüente transferência da cátedra episcopal para a segunda, inferimo-Ias dos seguintes factos: 

a) A cunhagem de moeda em Ernínio pelos reis visigóticos dos séculos VI e VII, que costumavam levar 
a efeito essa operação nas sedes episcopais, geralmente também capitais de distrito. Há moedas visigóticas de 
Braga, Péirto, Lamego, Viseu, Ernínio, Egitânea e :fvora e nenhuma de Conímbriga. A curta distância a que 
Emínio está de Conímbriga, e ambas no âmbito da mesma diocese, induz antes a admitir cunhagem de 
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moeda s6 numa dessas cidades do que a casual destru'ição de todo o metal circulante proveniente da segunda. 
b) A presença de Possidonius Aeminiensis ecclesiae, no terceiro concílio de Toledo, em 589' E verdade que 

isto é uma excepção e que ao nome do prelado da diocese se apôs sempre o determinativo «conimbrigense» ; 
sabe-se, porém, que era o nome da diocese e não o da cidade episcopal que determinava geralmente a referida 
dignidade (compare-se, por exemplo, o caso presente com a trasladação para a Guarda da cátedra Egitaniense 
no século XII; ~ ~espectivo prelad~ mant~v: p~r lo~go temp~ ainda a de~ignação derivada daquela antiga sede). 

c) As cronICas da reconqUIsta crista tem SIdo o maIS forte esteIO dos autores que aceitam a contem
poraneidade de Emínio e Conímbriga como oppida de import~ncia até às campanhas de Afonso 1.i.I das Astu
rias, na segunda metade do século IX. Não se percebe, todavia, como, referindo-se os cronicões conimbrigense 
e lorvanense à conquista de Conimbriga, se considere aplicado êsse nome, no primeiro, a Coimbra, e, no se
gundo, a Condeixa. A simples discord~ncia na data atribuída por êles ao mesmo facto não justifica de 
forma alguma tal dualidade. . 

Diferente é o caso do Albel?ense, que . d~ notícia da conquista e despovoamento de Conímbriga e 
de seu repovoamento com gente vmda dos dIstrItos do norte, e que, na enumeração das urbes que foram po
voadas de cristãos nesse tempo, inclue Emínio. ~ Não quererá, todavia, ali aludir-se à colonização propriamente 
do territ6rio de Coimbra e não da cidade? Ou, pelo autor não ser da região, ~não terá falsamente deduzido 
a coesistência das duas cidades do dualismo no onomástico? 

A verdade é que em todos os documentos portugueses dos séculos IX e X respeitantes ao distrito de Coim
bra se não faz já menção de Emínio, mas só de Conímbriga e por forma a designar ou, extensivamente, o ter
ritório quer administrativo, quer diocesano, ou, restritamente, a moderna cidade de Coimbra. ~ E não nos 
deverá parecer pouco natural tão súbita e completa mutação do topónimo, a admitir-se a conquista de Co
nímbriga e a trasladação da sede episcopal para Emínio, numa data ainda recente (866-878) ? As poucas vezes 
que os documentos do século IX do norte da Península fazem referência a EInínio, aplicam êsse nome taxa
tivamente à urbe eminiense, forma essa possivelmente já obsoleta, adoptada apenas nos monumentos escritos. 

Parece-nos, pelas razões expostas, mais lógico admitir a coexistência, por longo tempo, de dois nomes
Ernínio e Conímbriga - para o mesmo lugar, tanto mais que não tinham perfeita sinonímia, do que a sobre
vivência dos dois lugares com o mesmo nome, porque a vetusta Conímbriga não haveria de perder subita
mente o seu nome pela conquista ou destruição no tempo de Afonso IH das Astúrias. Consideramos, assim, 
esta última cidade em plena decadência, se não já morta, ao tempo das invasões sarracenas (1). 

o têrmo de Coimbra ao sul do Mondego é, indubitàvelmente, de todo o território re
conquistado a partir de Afonso Henriques, o que maior interêsse desperta quanto à génese e 
distribuição geográfica das povoações. Esse alto interêsse advém-lhe de motivo de ordem dú
plice : vastidão territorial, pois o velho alfoz de Coimbra dilatava-se até os confins setentrio
nais dos domínios do Templo no nullius diocesis de Tomar; extensão cronológica, dado que 
circunstâncias históricas e um espólio documental relativamente rico nos proporcionam o exa
me do referido problema desde o final do século x, através das alternativas de domínio, até a 
reconquista definitiva em meados do século XII. Em nenhuma outra parcela daquele território 
se deu tal concorrência de elementos de estudo. 

As terras aqui conquistadas, no tempo de Afonso III das Astúrias, não devem ter so
frido ermamento considerável pelas invasões de Almançor no penúltimo decénio do século x, 
dada a forma abrupta, fulminante, como todo o território cristão foi avassalado e também 
porque ainda não estavam extremados os campos da luta das duas civilizações da Península, 
pouco influindo nas populações agrícolas o credo ou a raça dos dominadores. 

T aveiro, Alcabideque, Azarede, Miranda, Arouce (Lousã) e Seita são povoações cujos 

(l Depois de escrito êste trabalho tomámos conhecimento do artigo Conímbriga Visigótica pelo Prof. Ver
gílio Correia, no Instituto, vol. 90'°, pág. 410. Supomos que êste valioso estudo não irJirma as nossas conclusões. 
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ESBÔÇO 11 - O ",NTICO TÊRMO DE COIMBRA, AO SUL DO MONDECO, 

COMPREENDENDO r~MsBM OS DJi MIRANDA li PBNELA. 

nomes chegaram até nós em 
documentos com data ante
rior às conquistas de Alman
çor; ainda outras, certamen
te, terão sobrevivido e que 
por carência das mais antigas 
fontes só em época posterior 
nos aparecem nomeadas. 

Reconquistada Coim
bra, de vez, em 1064, por 
Fernando Magno e obtendo 
os distritos ao norte do Mon
dego importante acréscimo 
demográfico pelas immigra
ções de moçárabes, o go
vêrno central, no consulado 
de Sesnando, intensificou o 
povoamento da faixa meri
dional com o referido ele
mento e com outras gentes 
vindas do norte do país. 
Nesta segunda fase, que al
~ança os primeiros anos do 
govêrno de Afonso Henri
ques (1064- I 134)' a coloni~ 
zação das terras pouco ultra
passa a linha anterior, Con
deixa-Miranda, mas torna-se 
mais mtenslva e prepara 
tanto no aspecto militar , . 
como · economlCO o avanço 
considerável da fase segu111-
te. Caracteriza êste período 
a instabilidade das popula
lações, constantemente acos
sadas pelas algaras sarracenas, 
que as obrigam a refugiar-se 
para além do Mondego. 

Uma terceira fase, a 
mais palpitante pelos lances 



do duelo que Afonso Henriques trava com o agareno, manifesta-se pelo levantamento de for
tes baluartes na zona de combate, como fulcro de nova progressão e pelo enquadramento da 
vasta região de Ladeia no território nacional. Vai ela desde 1134, ano em que se inicia a polí
tica de expansão territorial à custa dos reinos árabes, até as vésperas da gloriosa jornada sôbre 
S~ntarém e Lisboa, em 1147, Sem nos cingirmos em absoluto a esta divisão em períodos, va
mos indicar individualmente o que colhemos dos documentos sôbre a génese das povoações 
do têrmo antigo de Coimbra ao sul do Mondego. 

TÀVEIRO -(Talabario, cfi7; Talaveir, 1139; Taaveir(o), II 60, lI63') 

Em Tàveiro já o mosteiro de Lorvão possuía bens rústicos no ano de 967' Esta vila 
perdurou com o mesmo nome, sob o domínio sarraceno nos tempos de Almançor, como o 
prova doc. de 1087' Confrontava, então, a leste com o Campo da presúria, onde colonos e ha
bitantes de Coimbra se assenhorearam de terras, com autorização do Conde Sisenando. Igno
ramos quando se formou pela primeira vez a povoação de Tàveiro; sabe-se apenas que os seus 
habitantes a abandonaram durante o govêrno da raínha D. Teresa, motivado, certamente, pelas 
assolações agarenas, e que foi repovoada de fogo morto pelo mosteiro de Santa Cruz, depois 

. de 1139' Ainda sôbre as origens de Tàveiro, subministram-nos as fontes os seguintes dados: 
antes de 967 foi erigida a igreja de S. Justo no limite da «vila)) de Ameal, onde posterior
mente se formou também o lugarejo de Abuzifrus; Santa Cruz, ao povoar de novo Tàveiro , 
fêz a igreja no próprio local de S. Justo, chamando a si todos os paroquianos das referidas al
deias, em prejuízo da catedral de Coímbra, que delas recebia o dízimo. 

S. MARTINHO DO BISPO - O abade moçárabe Pedro, a quem se ficou devendo a 
fundação de algumas «vilas)) da orla marítima, recebeu do Conde Sisenando outra herdade na 
margem esquerda do Mondego, antes de 1080. Estava situada no Campo de Alfur, no sopé do 
Monte Gemil, e nela o referido abade levantou «a primo fundamento)) igreja da invocação de 
S. Martinho, bispo. Fêz ainda plantações de vinhedos e pomares, além de uma tôrre para de
fesa dos habitantes. 

Em 1087, a rogo de D. Sisenando, transferiu para a sua igreja a posse das terras que 
adquirira no Campo da presúria, entre Tàveiro, Pôrto de Areias e Monte de Antoniol; e 
no ano de 1094 ou no anterior, em ooediência às novas directrizes da política eclesiástica da 
p'enínsula, de que um dos objectivos mais instantes era a eliminação do moçarabismo dos ins
titutos religiosos, cedeu à catedral de Coimbra a sua igreja de S. Martinho, com pertenças e 
anexos C). Já sob o novo senhorio, os moradores de S. Martinho receberam a primeira «carta 
de plantaçãO)) das mãos do bispo D. Maurício, no ano de 11°4. O diploma previa a hipótese 
de aquêles virem a sofrer o saque e devastações sarracenas ou doutro inimigo, calamidades 
essas a que de facto não foram poupadas as populações (la margem sul durante os primeiros 

(1) Conjugue-se êste facto com a passagem do mosteiro de Lorvão a priorado, em 1092, e a anexação à 
Sé dos mosteiros da Vacariça e Lorvão, respectivamente em 1"94 e II "9. 



decénios do século XII. Em 1 141, sendo bispo de Coimbra D. Bernardo, houve esta vila nova 

carta de povoação. 
ANTANHOL - Na extrema meridional do Campo da Presúria, erguia-se o Castro de 

A ntoniol, de que há notícia a partir de 1080. Era talvez fundação particular, porque em 1127 
o encontramos repartido em vários quirihões. Os documentos dão notícia de moínhos e vinhe
dos nos limites dêste castro, desde tempos remotos . No ano de 1202, Sancho I doou a Santa 
Cruz de Coimbra a granja de Antuniol com moÍnhos e hortas. 

ANOBRA - (Anlubria, 1086; Annubria, 1087; Anhovra, séc. XIII.) 

No limite do Castro de Antanhol ficava a vila de Anobra, que deu o nome ao rio que 
lhe corre perto, embora mais conhecido como ribeira de Cernache, a partir do século XII. b de 
1086 a mais antiga referência a esta «vila», que no século XII era terra reguenga. Em 1275 
deu Afonso III carta de aforamento aos seus habitantes, com a obrigação de pagarem um 
quarto do pão que produzissem no paúl e um sexto no monte. 

CERNACHE - (Cernach, 1124; Alcernache, Acernache, II 39 ; Arcenachi, 1222.) 

Mais moderna do que as povoações circunvizinhas, Cernache progredira ràpidamente 
no século XII, excedendo-as já em importância. b do ano de 1124 a primeira indicação que 
dela colhemos, e cremos que só no principio de século XIII passou de propriedade rústica à ca
tegoria de vila, com sua igreja paroquial. b então designada por Vila Nova e como terra re
guenga. A 12 de Dezembro de 1210 doou-a Sancho I a Fernão Nunes, com termos velhos 
e novos. Santa Cruz teve aí bens no século XII, mas no seguinte senhoreava em Cernache o 
mosteiro de Celas de Coimbra, que a adquiriu por compra aos descendentes do primeiro do
natário (1227) com vinhas, casais e paço, e ao mestre Julião, deão de Coimbra (1233)' 

ALCOUCE f-- (Alcuneizar, 1134; Alcoeizar, 1190; Alcoeiça, 1367') 

A mata de Alcuneizar, junto às nascentes da ribeira de Cernache, já estava em poder 
dos cristãos em 1134. Sôbre o seu povoamento nada sabemos até o ano de 1190, em que Rai
mundo Anes e sua mulher dão o fôro de Almalaguês aos homens de Alcoeizar, que confron
tava então com essa vila e com Bruscos, Ambibera e Ambibendafer. No século XIII passa ao 
senhorio do Cabido de Coimbra, por títulos de compra e doação. 

INvÍBoRÂ (EMBIBRE) - A mbibera era, em 1134, uma parcela extensa das matas das 
margens de Cernache, que se estendiam até Alcouce. Na primeira metade do século XIII 

adquiriu aí bens o Cabido de Coimbra, que, como senhorio directo, deu carta de fôro aos seus 
povoadores, em Setembro de 1265. 

BENDAFÉ - Em II90 é nomeada 'Ambibendafer como uma das povoações ou her
dades confinantes de Alcouce e nove anos mais tarde já há referência à igreja de Santa Justa 
de Abendafer. A forma A bendafer é ainda usada no século XIII . 

BRUSCOS - A herdade de Bruscos estava cultivada em 1145, formando talvez já agre
gado populacional. Um documento de 1159 menciona a estrada de Bruscos para Podentes, 
e Pedro Julião, subdiácono da igreja de S. Cristóvão de Coimbra, adquiriu duas casas e uma 
terra em Bruscos em 1175 e muitos outros bens em anos posteriores. 
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ALCABIDEQUE - (Alkapdec, 967; Alcabedec, II56; Alcabedeque, 1257') 

E esta a mais meridional das «vilas» do velho têrmo de Coimbra no século x, de que 
temos conhecimento. O mosteiro de Lorvão já aí era proprietário em 967 e Santa Cruz de 
Coimbra em meados do século XII. No eclesiástico, obedecia Alcabideque à igreja de S. João 
de Almedina em meados do século XIII, mas já em 1285 era o Cabido de Coimbra que dis-
punha de tais direitos. . 

SEBAL >-- (Sinapalis, II64; Seaba!, 1240, em doc. português.) 

A mais antiga indicação de Sebal como paróquia data de 1240' Entre esta vila e 
Campizes estava situado o paúl de Salamanca, que ia confinar com o de Anobra. Sebal esten
dia-se pelas duas margens do rio do mesmo nome (Sinapali) e a essas duas parcelas do seu 
têrmo corresponde hoje Sebal Grande e Sebal Pequeno. 

CONDEIXA - Este topónimo provém, muito possivelmente, do título de donatária 
nobre, do século X ou XI, da herdade em que assentam as rumas de Conímbriga. Já Borges de 
Figueiredo assim o pensou; em abôno da sua presunção aduziremos a rúbrica de um docu
mento de 928, no Livro dos Testamentos de Lorvão, respeitante a «Villa Cova de Condesa 
domna Onega». 

Assim, o local do velho oppidum e suas cercanias ter-se-ia nesses tempos designado 
cidade da condessa dona ... , simplificado depois para Condexa, sob influência da voz arábica. 
Este nome locativo aparece pela primeira vez em documento de 1086, no original da doação 
de dois moínhos em Anobra, limite do Castro de Antanhol e territorio civitatis Condexe. 
Como, por documentos pouco posteriores, se verifica que Anobra, Antanhol e mesmo Con~ 
deixa estavam situadas no têrmo de Coimbra, aquela expressão não pode tomar-se no sen
tido literal, mas sim como reminiscência erudita da grande antigüidade e importância da já 
desaparecida Conímbriga. 

O novo agregado urbano que, sob o nome de Condeixa, veio a formar-se apartado do 
velho oppidum de Conímbriga, supomo-lo só existente depois da reconquista do território 
de Coimbra por Afonso lU das Astúrias. Facto averiguado é que nunca passou de modesta 
vila e que o seu têrmo não abrangia povoações importantes. O nome não sofreu alterações 
durante o século XII (Sancho I doou a Pedro Mendes o reguengo d€ Condeixa em 1193); mas 
no imediato, em Agôsto de 1219, aparece já nomeado o lugar de Condeixa Nova, situado a 
uma légua de distância do anterior, que por sua vez passou a designar-se Condeixa Velha. Era 
aqui a sede da paróquia, do orago de S. Pedro, pertencendo ao convento de Santa Cruz a 
apresentação do seu prior. 

No ano de 1258, ° bispo de Coimbra autoriza o prior de S. Pedro a levantar capela no 
sítio da Serra de Arconzen (Serra da Barca) e do mesmo tempo é uma sentença que regula a 
percepção do dízimo do referido lugar de Arconcen, entre a igreja de Condeixa e a de 
Zambujal. O têrmo de Condeixa abrangia as seguintes póvoas: Condeixa Nova, Boi Velho ou 
Carrascal (hoje, Bom Velho; uma parte era de Alcabedeque), Avessada (carta de fôro de 
1293)' Janea, onde Santa Cruz de Coimbra houve bens desde 1135, Palhacana (1162) e Pêga. 

CASTELO VIEGAS - A mais antiga referência a êste castelo ou atalaia da extrema 



oriental do território de Coimbra data de 1122. Seu fundador deve ter sido Salvador Viegas, 
que aí senhoreava em meados do século XII ou, talvez antes, seu pai, já falecido em 1146. Em 
1159 e 1166, faz mercê de todos os seus bens de Castelo Viegas ao mosteiro de S. Jorge de 
Coimbra, e em Janeiro de 1165, de parçaria com essa instituição, dá carta de fôro aos povoa
dores do lugar. Todavia, o mesmo donatário aparece a doar a Lorvão esta vila no ano de 1172, 
motivo por que mais tarde sobreveio litÍgio entre os dois mosteiros, que vieram a firmar acôrdo 
sôbre os direitos de Castelo Viegas em 1 de Janeiro de 1260. As povoações confinantes, no 
século XII, eram: Assafarge, Alcanze, Tôrre de Caniardo e Almalaguês; o rio Seira e as ribei
ras de Bera e Dueça limitavam também o seu têrmo. 

ASSAFARGE ~ (Azofarge. 1228; Azafargé. 1260.) 

Aparece incluído no têrmo do Castelo Viegas, em Outubro de 1122. O mosteiro de 
S. Jorge adquire aí propriedade desde o século XII, mas é Fernando Anes que como senhorio 
dá carta de fôro a cinco colonos que vieram povoar Azofarge, em Janeiro de 1228. 

ALCANZE - A tôrre de Alcanzi era outra atalaia que defendia o território de Coimbra 
pelas bandas do Seira. Há notÍcia dela a partir de 1155 e o nome adveio-lhe certamente do 
seu primeiro donatário, que pode ter sido Salvador Canzer (aí proprietário em 1172), Miguel 
Alcanzara (doc. de 1179) ou um ascendente de ambos. Não sabemos identificar esta herdade 
ou povoação, que confinava com Castelo Viegas, Caniardo, Assafarge e Lapa sôbre o Seira. 
Nela, como nas convizinhas, eram os mosteiros de S. Jorge e Lorvão os principais proprietá
rios nos séculos XII e XIII. 

CANIARDO - A Tôrre de Caniardo, junto de Alcanze e da ribeira de Dueça, corres
ponde, talvez, à moderna Abilheira. Desde 1144 temos notÍcia de transmissão de bens no lu
gar da Tôrre de Caniardo ou Kaniardo, adquiridos de particulares pelo mosteiro de S. Jorge. 

ALMALAGUÊS - É uma das mais antigas povoações da parte oriental do têrmo de 
Coimbra. O seu nome adveio-Ihe posslvelmente de Zoleiman Almalaki, proprietário em Vila 
Mendiga, em 1088. A povoação é anterior alI 50, porque nesse ano a igreja de Santiago de 
Almalaguês estabeleceu acôrdo com a de S. Pedro de Coimbra sôbre a percepção dos dízimos 
e outros direitos. Pela sua carta de povoação se modelou a de Alcouce, passada em Outubro 
de 1190, Santa Cruz, S. Jorge e o Cabido de Coimbra foram as instituições que maior vo
lume de propriedade possuíram em Almalaguês e seus termos, nos séculos XII e XIII. 

ALFAFAR -- Temos menção dêste topónimo desde 1135, como limite da herdade de 
Ganea (Janea). Em 1225 Martinho Anes e Sol Anes passam carta de fôro a todos os povoa
dores de Alfafar, sob a égide da infanta Constança Sanches, filha de D. Maria Pais Ribeiro 
e de Sancho I. Em Janeiro de 12:44 esta infanta adquiriu por compra o domínio directo de tôda 
a povoação e têrmo, que confinava então com Podentes, T raveira, Zambujal e Penela. Por 
testamentos de D. Constança, feitos em 1267 e 1269, ano de seu falecimento, o senhorio da 
vila de Alfafar passa para o mosteiro de Santa Cruz. 

PODENTES - Era herdade reguenga, situada entre Penela, Miranda, Bruscos e La
deia, que el-rei D. Afonso I vendeu por 150 morabitinos ao alcaide de Coimbra, Rodrigo Pais, 
em Novembro de 1147, Não sabemos desde quando houve aí povoação, que é de presumir se 
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tenha formado ainda no século XII . No século seguinte era já concelho rudimentar ou imper~ 
feito, porque documento do ano de 1222 menciona o judex de Podentes. O senhorio da vila 
ou, pelo menos, de grande parte do seu têrmo pertence neste século a Santa Cruz de Coimbra, 
que em 1277 faz aforamentos de várias herdades, nos limites de Podentes. 

De outros lugares e póvoas, de menor importância, que vieram a fundar~se na parcela 
do território de Coimbra, até aqui estudada, isto é, entre o Mondego, ao Norte, e Ladeia e 
Penela, ao Sul, torna~se impossível dar aqui notícia, limitando~nos por isso a marcá-los no Es
bôço II e a fazer dêles simples enumeração: Avelal, Málaga (Malga), Pêga, Ourelhudo, 
Traveira, Arazede (de Peidella e de Pousada, em 1127)' Eira Pedrinha, Rapoula, Bera, Vila 
Mourisca e Vila Mendiga (junto ao Mondego, talvez próximo da Portela), etc. 

LADEIA -- Até cêrca de 1135, não há notÍcia de qualquer tentativa de alargamento 
das fronteiras meridionais de Portugal por parte de Afonso Henriques. O exame minucioso 
das fontes mostra-nos, antes, que a faixa entre Condeixa e Penela, já encorporada pelo conde 
Sisenando no território cristão, se dêle não fôra arrebatada de novo pelos mouros de Santarém, 
era, pelo menos, campo aberto a razías e assolações de ambas as raças. No ano de 1 134 ou 1135 
inaugura-se a nova política de expansão do grande rei, a qual se efectiva em dois pontos dife
rentes: pelo lado de Montemor, com o início da fundação do castelo de Leiria (se está certa a 
ementa da Crónica dos Gados). e através do território de Coimbra, pela infiltração na vasta 
zona de Ladeia. J: verdade, que os documentos dêsses anos atestativos de domínio nas terras 
entre a ribeira de Cernache e Rabaçal (Vide Esbôço ll) respeitam a transmissão de bens entre 
particulares C); torna-se, todavia, evidente que, sem a prévia ocupação militar dos baluartes 
e atalaias que ao sul defendiam a referida região, não era possível o senhorio e cultivo dos 
campos por colonos do novo estado portugalense. 

Foram de facto as tropas do govêrno central, sob o comando do seu mais alto chefe -
o signifer ou alferes~mor - que empreenderam êste avanço considerável na região de Ladeia. 
Os documentos mal nos elucidam sôbre o acontecimento, a que não fixam data nem pormeno
res: chamam~lhe simplesmente a presúria de Fernando Cativo, isto é, de Fernando Pires, al~ 
cunhado Cativo, que ' desempenhou o cargo de alferes-mor de Afonso Henriques nos anos 

1129~1137 C)· 
J: de supôr que o fossado e presúria de Fernando Cativo se tenham efectuado em 1 134 

ou 1135, e muito presumIvelmente como conseqüência dêsse avanço e a fim de melhor o con
solidar foi outorgada carta de foral aos habitantes do castelo de Miranda do Corvo em 20 de 
Dezembro de 1136. Em Julho do ano seguinte cria Afonso Henriques novo grémio municipal 

(I) Paio Moniz e seu irmão Aufo Moniz, em Outubro de 1135, doam ao convento de Santa Cruz a her
dade que possuem em Gane4, território de Coimbra, com estes limites: cruzamento das estradas que vão a Coim
bra e Montemor, alto de Pêga, carvalhal à estrada para Rab4zal, ribeira de A1fafar, mata e monte sobranceiro a 
A1fafar, águas vertentes para Janea, e pelo algar à estrada de Coimbra. 

(2) Maria Soares, mulher de Pelágio de Sandia, com seus filhos faz venda, em Fevereiro de II~, ao con
vento de Santa Cruz de Coimbra de uma propriedade rústica que «Ilpprehendimus in tempore de IlpresuriA de 
Fernando Cllptivo in loco qui dicitur LadeiA in Rabazal»'. 
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a coberto das muralhas do vetusto castelo de Penela e demarca-lhe limites que se alongam 
consideràvelmente para o sul, atingindo a pequena ribeira das Lages (Vide Esbôço Il) C). 

~ Quando teria sido englobado no território nacional o vasto têrmo dado a Penela, que 
certamente não constituía tôda a área em que nestas paragens já senhoreava Afonso Henri-

DESENHOS DO ESCRIBA E PRESBÍTERO LOURENÇO CONTIDOS EM CARTA DE VENDA DE HERDADE EM VILA REAL, 

TERRITÓRIO DE VIS EU. ORIGINAL EM LETRA FRANCESA, DE ACÔS,TO DE 1202 

Tôrre do Tombo, Cal. Espec., p.te ll, Caixa SI 

ques em I 137? O facto deve ter íntima ligação com o fossado de Ladeia, a que faz referência 
um diploma régio de Julho de I 139; e como o ano de 1138 foi de repouso para as armas por
tuguesas, temos de antecipar essa emprêsa militar para o próprio ano do foral de Penela, ou, 
talvez antes, para o anterior. Por míngua de testemunhos históricos não podemos, todavia, 
determinar se o fossado de Ladeia e a presúri'a de Fernando Cativo são momentos de uma 
única acção, com plena interdependência, ou se não há entre êles relação imediata e). 

De positivo, sabemos que a partir de I 135 se fez a penetração no termo de Ladeia, ve
lha e importante circunscrição com existência anterior à reconquista do território de Coimbra. 

(1) O Sr. Salvador Dias Amaut publicou recentemente na Revista Estudos (Coimbra) Março e Abril de 
1937, um artigo sob o tÍtulo Ladeia e Ladera, em que se ocupa do povoamento desta região e onde reconstitue os 
limites de Penela, de 1137, As extremas meridionais-Párto das Lages e Monte de Ovelha marcadas nos esboços 
corográficos que acompanham o referido artigo, não as conhecíamos nós, pois que as cartas da Comissão Geodésica 
não registam estes topónimos. Trata-se, sem dúvida, de estudo valioso, mas que por deficiência de fontes contém algu
mas inexactidões. O têrmo de Penela não está bem delimi tado a oeste e norte, como se pode verificar na seqüência 
do nosso trabalho. . 

(2) Foi Viterbo (Elucid. T. I, v. Foro morto) quem primeiro trouxe a público referência ao «fossado de 
Ladera», contida na doação régia de um casal em Travansela, território de Sátão, em Julho de II39' Aconteceu, po
rém, ter lido erradamente Ladera onde no documento estava Ladeia e também dar interpretação errada ao respectivo 
texto. Nestes lapsos incorreu Herculano, certamente por não ter lido o diploma, que existe em apógrafo do ' sé
culo XlI. Posteriormente, em 1889, Borges de Figueiredo (Revista Archeológica, vol. I1I, pág. 70), reproduziu na 
íntegra o documento, tornando a ler mal Ladera, além de outros pequenos lapsos, mas interpretando o texto com 
exactidão, ao qual faz ° seguinte comentário: 

«Como se vê D. Afonso não fêz doação a Munio Guimariz quando ia para o fossado de Ladera. O doador 
diz, sim, que o casal de Travansela lhe havia sido dado por Gontemiro quando fôra de caminho para êle.» 

A frase do texto, que interessa aqui e tem sido sempre reproduzida com inexactidões, é esta: Et dedit 
nobis irso quando ibamus in illo fossado de ladeia.» 
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A · sua extensão e importância atestam-no-Ias os documentos relativamente numerosos dos sé
culos XII e XIII , a ela respeitantes . A tôrre da Ladeia, fulcro desta vasta região e há muito já 
identificada, estava situada junto da actual povoação de Alvorge e era designada freqüente
mente na documentação medieval de mais recuada data por alvorge de Ladeia. O vocábulo 
«alvorge» era nome comum com a significação de tôrre ou torrinha, e teve uso corrente nas re
giões onde a islamização foi mais intensa; encontramo-lo aplicado, por exemplo, na região de 
Santarém, em dois documentos do mosteiro de S. Jorge de Coimbra: um, a venda de oito cava
larias e meia em taoise (Golegã) in aluorge em Janeiro de 1167; o outro, troca celebrada entre 
D. Sancho I e o referido mosteiro de dezanove e meio astins de herdade in aluorge (mesmo 
local) no ano de 121 1 . 

Depois de encorporada a região de Ladeia no território nacional, não se tentou recons
tituir essa antiga circunscrição com o estabelecimento, aí, de qualquer grémio concelhio ou 
base militar, naturalmente por míngua de condições estratégicas do local. Afonso Henri
ques escolheu uma nova barreira defensiva na linha Penela-Germanelo, com o apoio de pe
quenas tôrres ou atalaias postadas em alguns montes altaneiros da vanguarda. Assim, Ladeia 
passou a ficar compreendida no território ou têrmo de Coimbra, não deixando, todavia, os do
cumentos dos primeiros séculos que se seguiram à reconquista de se servir do seu nome para 
situar muitas terras da região. Os lugares que essas fontes localizam na Ladeia são os seguintes: 

ALVORGE - No ano de 1141 Afonso Henriques fêz doação ao mosteiro de Santa 
Cruz da herdade de Alvorge e de sua tôrre com vastos tetomos, em diploma que alude já a 
outros bens da mesma instituIção, assim como de S. Jorge de Coimbra e do Templo. 

Em Setembro de 1224 o mosteiro deu carta de aforamento ou de povoação da herdade de 
Alvorge a vários colonos nomeados, com a condição de promoverem o seu cultivo desde a festa 
de S. Miguel, próximo, até fins de Janeiro, com quarenta homens aí, residentes com suas rIlU
lheres e filhos. O documento fixa os limites da nova povoação, que não são os da herdade inteira 
que o mosteiro recebeu do monarca. Em 1229 já estava erigida a igreja de St.a M.a de Alvorge. 

Em 1160 Afonso I presenteou o mosteiro de Santa Cruz com novas terras anexas à 
herdade de Alvorge, constituídas sobretudo pela herdade de Ateanha e sua tôrre. Tôda esta 
área ficou isenta do dízimo real, e assim a Ladeia, sob o ponto de vista fiscal , subdividiu-se 
em duas grandes zonas: o Franquido e o Regaengo ou Reguengo, formado sobretudo pelas 
terras do Rabaçal. 

GERMANELO e RABAÇAL - Afonso I tundou um novo município próximo de Penela, 
ao abrigo do castelo de Germanelo, com limites que saíram em parte do têrmo dado àquele 
concelho em 1137, Segundo a Crón. dos Godos, o rei mandara construir essa fortaleza em 
1142, para defesa dos povos da região, sujeitos a constantes incursões agarenas. O foral 
de Germanelo chegou até nós em apógrafo sem data nem firma de notário, mas está pos
slvelmente compre,endido nos anos 1142-1144, conforme já disse noutro trabalho; não pode, 
todavia, haver firmeza alguma nesta data, porquanto subscreve o diploma, como signifer, 
Fernando Pires, que só conhecemos nessas funções em 1129-1137, 

O facto de na demarcação do têrmo do novo concelho se não fixarem limites pelo 
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sul, ao contrário do que se fêz para Penela em 1137, inculca instabilidade na conqUlsta e 
posse do território e) concomitantemente, denuncia nova investida sarracena. 

O munioípio de Germanelo deve ter tido curta existência, porque posteriormente ao 
foral não aparece, que me lembre, qualquer nourcia a seu respeito. Acresce que os limites atri
buídos ao concelho os vamos encontrar) ainda no século XII, compreendidos no reguengo do 
Rabaçal. b, assim, de presumir que a população do castelo cedo tenha descido à planície, 
para se fixar no lugar do Rabaçal. N ão é conhecido foral nem carta de poboraçom dêste úl
timo lugar anterior a el-rei D . Manuel , embora vários autores tenham considerado como tal 
a carta que o mosteiro de S. Cristóvão de Coimbra passou em Maio de 1222 aos povoado
res, caseiros e lavradores da sua terra do Rabaçal, chamado Outeiro. 

O mosteiro de Santa Cruz possuía a maior soma de propriedade da região da Ladeia , a 
qual adquirira, em parte, directamente por presúria sua, ao tempo da reconquista; em parte, 
por muniflicência régia e particular, e, finalmente, por compra a outros presores ou aos seus 
descendenà . Com a formação de novos núcleos populacionais e adopção em certo grau, de 
toponímia no , foram-se desvanecendo pouco a pouco alguns dos velhos nomes, entre êles 
o genérico de deia, que se estendia desde a ribeira de Alfafar até as alturas de Vale de 
Todos . Em 14 8 aplicava-se êle apenas ao modesto lugar de Ladeia , que D. João II 
mandava restitu r ao mosteiro de Santa Cruz; no censo de 1527 já nem sequer figura, ape
sar da grande iscriminação de lugares aí feita para o velho têrmo de Coimbra. 

VALE TODOS - Sob êste nome aparece designada desde 1162 uma área relativa-
mente extensa o velho têrmo de Coimbra, hoje incluída no concelho de Ancião. Do lugar 
da Tôrre de V le de Todos, ainda hoje existente, não encontrei notÍcia nos documentos 
dos séculos XII e I1I, mas é de crer que se trate de atalaia ou tôrre contemporânea da recon
quista, centro da referida circunscrição. Uma parte de Vale de Todos era designada Marfália 
(de Marfalo, proprietário em Alcalamouque, em 1182). 

ANCIÃO - (Anxion, 1175; Ansion, lI8S)' 

O mosteiro de Santa Cruz aparece-nos a adquirir bens em Ancião a partir de 1175, 
entre êles uma extensa herdade, em 1185, que confinava a leste com o têrmo de Penela, 
pela lomba da Fonte Galega e Figueiras Podres (lugares ainda hoje existentes), e ao norte 
com o limite de Vale de Todos, pela ribeira de Salzedela (Serzedela). Em Setembro de 1216 
o referido mosteiro concede carta de povoação a certos homens nomeados e a seus sucesso
res, para que cultivem e povoem Ancião com trinta bons povoadores juntamente com suas 
mulheres e filhos. Santa Maria de Ansion já vem incluída no rol das igrejas de 1259, 

l\BI'ÚL - (Abeul, 1167; Abeuhul, 1175; AbiúI, 1199)' 

Diogo Peres e D. Exemena, sua mulher, eram senhores de Abiúl em 11 67, ano em 
que deram carta de aforamento aos moradores do lugar, com o encargo do dízimo. Em data 
posterior passa o mesmo para o domínio régio, pois que em Setembro de 1175 el
-rei D. Afonso faz mercê da vila de Abiúl com seu têrmo aos monges de S. Mamede de 
Lorvão. O novo senhorio, em Dezembro do ano seg-uinte, outorga à povoação novo esta
tuto, semelhante ao foral de Redinha. O foral de 1206, existente em apógrafos e publicado 



em Porto Mon. Hist., carece de genuinidade ou tem a data errada, visto nêle outorgar o 
abade do mosteiro, D. João, já há muito falecido, acrescendo que desde o ano de 1200 a ins
tituição passara a ser de monjas cistercienses. 

MAÇÃS (M azanas) - Uma albergaria, próximo de Almoster e germe de nova po
voação, veio a fundar-se, talvez no século XII, na área reguenga de Coimbra, à beira da estrada 
de Ancião para Alvaiázere. Chamava-se ela «albergaria de Maçãs de Caminho» e foi doada 
e coutada por Sancho I a Martim Fernandes, no ano de 1208. 

Entre a ribeira de Maçãs e a das Lajes formou-se outra povoação convizinha daquela, 
com o nome de Maçãs de D . Maria, isto é, de Maria Pais Ribeiro, a qual estava dentro dos 
limites da herdade de Almafa/a, doada' por Afonso II a sua irmã em Maio de 1219, 

ALVAIÁZERE ~ (Alvaezra, 1181; Alvaiezera, 1216; Alv.ayazar, 1306). 

São muito escassos os documentos sôbre esta terra reguenga; parece, todavia, que se 
constituíu aí concelho do tipo rudimentar, ainda no século XIII. A indicação mais remota a seu 
respeito é de 1181, num documento em que figura uma testemunha de Alvaiázere. 

Na ribeira de Murta, extrema meridional de Alvaiázere, ia findar o velho têrmo Ci

tadino e diocesano de Coimbra, por onde confinava com o nullius direcesis de Tomar C). 

Miranda e Penela 

Dos factos revelados a respeito da colonização do território de Coimbra colige-se que 
a reconquista definitiva do éastelo de Miranda e das terras adjacentes deve caber no ano de 
1134 ou 1135' No ano seguinte, Afonso Henriques cria aqui um município, o segundo que 
se fundou para além do Mondego, se abstrairmos do foral de Santarém de 1095, uma vez 
que esta cidade se tornou a perder para os cristãos, por longo tempo. Escassíssimos são os do
cumentos para o estudo de Miranda nos séculos XII e XIII; só com o auxílio do censo da popu
lação do reino de 1527 se torna poss1rvel reconstituir com alguma aproximação os velhos limi
tes dêste importante baluarte, já assinalado em documentos do século X. 

Penela, que o conde Sisenando no seu testamento de Março de 1087 diz ter povoado, 
recebeu a 'sua primeira carta de foral em Julho de II37, outorgada por Afonso Henriques , 
ao mesmo tempo que se lhe demarcaram vastos termos. Como sucedeu para tantos outros con
celhos fundados na zona fronteiriça, onde as alternativas da luta obrigavam a contínuas mu
tações no quadro político-militar recém-estabelecido, Penela, passados breves anos, sofreu re-

(1) Sôbre a parte do t~rmo de Coimbra para além do Seira e da ribeira de Dueça - assim como dos cas
telos d~ Arouce (does. a partir de 943)' Candosa (Caulliosa) povoado em 1126, e Góis, c~rca de 1124, por Anaia 
Vestranz -, não nos ocupamos aqui, pois tôda a região compreendida nos seus limites foi enquadrada definitiva~ 
mente nos domínios cristãos muito antes da formação do Estado portugu~. As serras da Lousã e da Estrêla tor
navam-na quási ine"pugnável pelo sul, o que explica que a maioria das suas povoações já figure em documenta
ção. d~s séculos, X, XI e. princípios do XII, e que a sua toponímia se apresente com uma fisionomia de acentuada 
anc!~mdade. Ha, toda~la, factos e documentos que .conv1ria aqui examinar, mas que a falta de espaço obriga a 
omitir. O mesmo motivo nos força a tratar com mlllto menos pormenor tôda a restante matéria do presente capítulo . 
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dução nos seus limites ocidentais entre Figueiró e Rabaçal, a favor do concelho de Germanelo . 
As restantes estremas parece que se mantiveram sem alterações sensweis no século XII. 

A primeira notÍci<\. sôbre Penela que conheço, depois da constituição do seu concelho, 
acha-se em documento original de 2 de Maio de 1145: Ledegunda e seu filho, o presbítero 
Rodrigo, doam a Lorvão, por morte da primeira, uma casa dentro do castelo de Penela, sob a 
igreja, e uma vinha extra-muros, que parte com estrada que vem de Germanelo e chega ao 
fontano de valle aurea; o acto tem a aprovação de Afonso I e figura entre os seus confirman
tes Sarrazino, vigário do castelo de Penela. 

AVE LAR e ALMOFALA - Em Agôsto de 1221 D . Afonso II fez doação e coutamento 
ao seu alferes-mor Martinho Anes da herdade régia (sem designação no diploma), entre Pe
nela e Maçãs, que se estendia por ambas as margens do Alge e confinava, a sul, com Maçãs 
de D. Maria Pais, pela ribeira das Lajes. O novo senhorio deu carta de foral aos povoadores 
da referida herdade, agora denominada Avelar e Almofala, em Novembro do mesmo ano. 
Com a criação dêste grémio concelhio, na parte do reguengo de Almofala situada ao norte da 
ribeira das Lajes , Penela sofreu grande deminu'ição territorial, recuan'do a maior extensão das 
suas estremas austrais para o ponto que aproximadamente ocupa hoje . Restava-lhe, por élIÍ, 

uma estreita faixa entre o limite de Ancião e a estrada de Coimbra, por onde atingia as al
deias de Pousafoles, Pereiro e Cabeça de Boi, que foram repartidas por meyadade entre Coim
bra e Penela em Maio de 1299, 

CHÃO DE COUCE - Uma terceira parcela dessa herdade reguenga, também contida 
no velho têrmo de Penela e designada herdade de Couze, foi doada por Afonso III à sua 
«diente)} D. Constança Gil, filha de D. Egídio Martins , com todos os termos e direitos 
reais, em Fevereiro de 1258. Nas inquirições de D. Deniz, de 1288-90, reconheceu-se que a 
aldeia de Couce era a única honra existente no julgado de Penela e que, por isso , o mordomo 
de el-rei não podia ali «peitar voz e coima)}. 

Os castelos de Miranda e Penela, dada a sua situação geográfica, desempenharam pa
pel importante nas campanhas da reconquista, como n~-lo patenteia nitidamente o ter sido 
muito cedo conferida organização municipal às suas populações e, sobretudo, a disposição 
alongada dos seus termos concelhios, no sentido da fronteira inimiga e com a sede no polo 
oposto. :B esta uma característica geral das primitivas circunscrições concelhias, criadas nos ter
ritórios conquistados, a que haveremos de referir-nos novamente. Diferente é, por exemplo, o 
caso da Lousã, fortaleza de tanta ou maior antiguidade e importancia do que aquelas, mas a 
que coube uma acção nula ou secundária nas campanhas de D. Afonso Henriques; por isso , 
o seu têrmo se expandiu sobretudo no sentido S. N., não se espraiando pelo vértice sul da serra 
da Lousã, e o concelho surgiu tardiamente, em 115 I, já fora do período da reconquista das terras 
ao norte do T ejo. 
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Pedrógão - Monsalude 

A penetração na zona neutra, isto é, fora da acção e domÍtnio efectivo das grandes bases 
militares, cristãs ou sarracenas, iniciada por Afonso Henriqu~s em 1134 ou 1135, desenvol
veu-se não só na direcção de Leiria e Ladeia, mas também no sentido do Zêzere, pela serra da 
Lousã. Um único documento nos atesta êste último itinerário; é êle, porém, inteiramente fi
dedigno, pois trata-se de diploma régio de 17 de Maio de 1135, original do chanceler Petrus. 
como os dois qu~ vão reproduzidos nesta obra. ~or êle, D. Afonso, portugalensium princeps. 
faz meocê da sua herdade de Pedrógão, em território de Coimbra, a Osberto (U zbert. o dona
tário de Miranda, em 1136), Mónio Martins e Fernando Martins, em recompensa de servi
ços prestados e a prestar. b uma superfície enorme de terreno, que se estende da serra da Lousã 
para o Zêzere, entre a Pampilhosa e ribeira de Alge. Este latifúndio reverteu posteriormente 
ao senhorio da coroa, um tanto modificado nas suas dimensões e sob a designação de reguengo 
de Monsalude. O nome adveio-Ihe do castelo a que esteve sujeito, situado na serra de 5. Paulo, 
margem direita do Zêzere, próximo de Domes. 

Em Junho de 1200, estando Sancho I em Guimarães, passou carta de doação da refe
rida herdade com seu castelo a Pedro Afonso, que foi alferes-mor do reino; as estremas me
ridionais partia1Tl, agora com as de Tomar desde o Zêzere, e, abrangendo uma larga faixa ao 
longo dêsse rio, seguiam pela vertente da serra da Lousã até descerem de novo ao Zêzere pela 
ribeira de Mega. Eram muito mais reduzidas as suas dimensões que as da primitiva herdade 
de Pedrógão, embora acrescida para 5. O., àquém da ribeira de Alge. O novo senhorio veio 
depois a reparti-la em três parcelas onde instituíu três concelhos, a que deu carta de foral, res
pectivamente, Arega em 1201, Figueiró em 1204 e Pedrógão em 1206. 

Leiria e Ourém 

A 10 de Dezembro de 1135, segundo a Crónica dos Godos (ou um ano mais tarde, se
gundo a Crónica Conimbrigense. em aditamento do século XIV) deu-se início ao levantamento 

. do castelo de Leiria, a distância considerável da fronteira portuguesa, como importante base 
estratégica nas campanhas da reconquista. Baluarte mui perigoso para os fronteiros sarracenos, o 
castelo de Leiria foi mais de uma vez por êles tomado de assalto e destruído. 1140 parece ter 
sido a data mais infortunada dos seus anais, porque além da ruína da fortaleza, perderam nesse 
ano a vida muitos dos seus defensores e sofreram outros o cativeiro. 

Herculano e outros historiadores, tendo reputado como fidedignos dois diplomas régios 
de 1 142 - o primeiro foral de Leiria e a doação dos direitos eclesiásticos dêste burgo ao mos
teiro de St. a Cruz - não deram crédi·to às ementas dos referidos cronicões, que assinalam a 
reedificação do castelo de Leiria no ano de 1144 (22 de Fevereiro de 1145, no Conimbrigense), 
e aceitaram, como definitivo, o povoamento de Leiria, a partir de 1142. Creio, porém, que 
depois da crítica que recentemente incidiu naqueles diplomas, forçoso é reputar-se o pri
meiro como falso ou falsamente interpolado, e o segundo unicamente admissível no período 



1155-1156. Deve, assim, tomar-se em conta a referida notÍcia, tanto mais que outros factos 
há que até certo ponto a corroboram: o incitamento feito pela Câmara de Coimbra aos seus 
munícipes para irem defender Leiria, em 1145, e a fundação da primeira igreja de Leiria .
St. a Maria da Pena - por D. João Anaia, quando era prior da Sé de Coimbra, em 1144-1147. 

Em face de todos estes documentos impõe-se a alternativa: , ou o baluarte leiriense se 
conservou em ruína entre 1140 e Il44-45, ou então nesse períod9 foi de novo perdido pelos 
cristãos e restaurado de vez no ano de 1144 ou no seguinte. Mas se a vetusta Ltirena (Lai
rena em docs. de 116o e 1175) teve seu primeiro estatuto municipal em 1142, o que não é 
inverosímil na fase já adiantada do repovoamento do território oristão ao sul do Mondego, 
então a hipótese de nova destruição ou abandono dêste castelo, já depois de instituído o con
celho, impõe-se como mais provável, além de que explicaria o silêncio do segundo foral, de 
1195, a respeito do antecedente. É êsse o caso geral das terras que receberam segundo foral 
por haverem sofrido de novo o jugo sarraceno. 

O têrmo antigo de Leiria só nos aparece definido no foral de 1142, documento de fé 
duvidosa; há todavia a considerar que a falsificação do diploma remonta ao último decénio do 
século XII ou princípios do XIII; e como os referidos limites são absolutamente verosímeis, é na
tural que constassem de qualquer diploma dos meados do século XII, ou se conhecessem por tra
dição oral. A intercalação, em traslados de doações de terras e castelos, de limites atribuídos 
aos mesmos em datas posteriores era prática corrente naqueles tempos, as mais das vezes sem 
o menor intuito de fraude . Reconstituindo agora êsses limites, que sobretudo na parte seten
trional se apresentam hoje para nóS mal definidos, verificamos que Leiria obteve extenslSSlnlO 
alfoz, o que atesta grande raiõ de 'acção e importância militar desta fortaleza, assim como 
nítido despovoamento da região, no período da reconquista. 

Do primitivo têrmo de Leiria vieram a desmembrar-se várias parcelas para a formação 
de novas cir,cunscrições: a sul, para o couto de Alcobaça, no ano de 1 153, além de Pôrto de 
Mós, de que adiant:e falaremos; a leste, o concelho de Ourém, instituído antes de 1178. 

São escassas as notícias sôbre o povoamento do território de Leiria antes da tomada de 
Santarém e Lisboa, em 1147, Não há dúvida de que dois documentos de 1175 se reportam 
indirectamente a êsses tempos, mostrando-nos que ali, como noutras regiões já estudadas, se 
adoptou a presúria como modo de aquisição da propriedade rústica. Da inquirição do final 
do século XII, já referida, colhe-se como averiguado que D. Afonso Henriques promoveu o po
voamento de Leiria antes de 1147, e em documento que parece ser do ano de 1152 há já men
ção expressa da vila de Leiria e sua muralha. De igual modo, os diplomas dos bispos de Lisboa 
e Coimbra, respectivamente de 1157 e 1162, em que se faz cedência e isenção dos direi,tos dio
cesanos de Leiria a favor do mosteiro de St. & Cruz, atestam a existência ali de mais de uma 
igreja, sabendo nós que Santa Maria da Pena foi construída entre 1144 e 1147- Finalmente, 
um documento de 1185 fala-nos de casas no castelo, na ,freguesia de Santiago. 

O desenvolvimento demográfico de Leiria e seu têrmo é-nos patenteado num impor
tantÍssimo documento do prinarpio do século XIII. Segundo êle, havia na cidade as seguintes 
igrejas: S.ta Maria, S. Pedro, Santiago, S. Estêvão e S. Martinho; no têrmo, S. Pedro de 
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Ulmar, S. Pedro de Muel, S. Sebastião de Palácio Randufo. S.ta. Maria de Mageigia, S. Leo
nardo de Civitate, S. Miguel de Monte, S. António de Oliveto, St." Maria de Macenaria, 
S. Lourenço de Carvedi, St." Maria de Aieten, S. Simão de Aleten, S. João de Sp'eti, S. Miguel 
de ÇoLmenis e S. Salvador de Souto. 

* 

o nome de Ourém surge pela primeira vez nas confrontações dos termos de Leiria e de 
Ceras, que iam encontrar-se no pôrto de Auren, que era talvez uma passagem a vau na ribeira 
de Ourém, entre Ceissa e Chão de Maçãs. Em data que se desconhece, a terr~ de OurélI1:, antes 
chamada Abdegas, foi desmembrada, em grande parte, de Leiria e doada de direito heredi
tário por el-rei D. Afonso I a sua filha D. Teresa. Neste lugar mandou a infanta construir o 
castelo e promoveu o seu povoamento antes de 1178, visto que em Fevereiro dêste ano el-rei 
com seus filhos faz doação a Mestre Fernando Boceta de uma herdade em Ourém, junto à 
ribeira de T omarel, dispensando os colonos de pagarem fôro ao castelo de Oll;rém, assim como 
de fossado, coimas e pOf'tagem. 

Em 1180 é criado o concelho por carta de foral que D. Teresa outorga aos povoadores do 
seu castelo, e três anos mais tarde a mesma cede todo o direito eclesiástico da nova circunscrição 
ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, com o fundamento de que era incerto se Ourém de
veria considerar-se dentro dos limites da diocese de Lisboa ou de Coimbra. Em 1259 havia 
na vila 4 igrejas: Santiago, S.t" Maria, S. Pedro e S. João. 

A parte do têrmo de Ourém onde mais cedo notamos movimento agrícola e popula
cional é na região de T omarel, compreendida entre vales tributários da ribeira dêsse nome (T 0-

marei, Thomarel, Tamarel, - forma deminutiva de Tomar, como seu afluente). 
Na mesma região se fundou o mosteiro cisterciense de St." Maria de T amarães (T oma

rellis, 1219; Tamarellis, 1222; Tamaréés, 1277, Thomaréés, 1284)' no ano de 1171, segundo 
as crónicas da ordem. De facto, o documento de 1178, atrás mencionado, dá já como existente 
a instituição .e). 

Tomar e anexos 

A conquista de Santarém e Lisboa em 1147, arremessando com a honteira sarracena 
para o sul do T ejo, teve como conseqüência imediata a encorpo ração das terras de BaLattt nos 
domínios de D. Afonso Henriques, que antes dêsse sucesso não ultrapassavam as bases mili
tares de Penela e Leiria. O restauro dos baluartes abandonados e a criação de novos nesta pro
víncia, a-f im-de prevenir uma natural reacção agarena, não se impôs desde logo como necessi-

(1) Um documento original do ano de 1213 conduz-nos até às origens lendárias dêste mosteiro: Silvestre, 
monge de Tomarel, declara que no princípio do povoamento de Ourém seu irmão D. Gonçalo (Gonçalo Ermiges, 
o Tr~ga-!vf0uros, segundo a lenda) alcançara uma propriedade neste lugar, a qual plantara de vinha e onde edifi
cara 19reJa, cas:s, etc. Tendo aí vivid~ longo tempo. com seu irmão, já falecido, = cumprimento da sua vontade 
fa;c agora doaçao a Santa Cruz de COlmbra da refenda herdade, tal como foi coutada por el-rei D: Afonso. 



dade urgenta, por isso que a conquista prosseguiu célere e acesa para além da margem sul, 
através das planuras alentejanas. 

Até êss~ ano, não tinham ainda os portugueses conseguido estabelecer-se na região ba
nhada pelo Nabão e pelo Zêzere) a jusante da ribeira de Alge ; as crónicas apenas nos reve
lam, e por forma vaga, um insucesso de cristãos nas margens do rio de Tomar, em 1140, 

Ignoramos se o castelo de Ceras, cabeça desta circunscrição, esteve alguns anos abandonado 
após a gloriosa campanha de 1147, ou se tropas régias o guarneceram até o ano de 1159, tempo 
em que Afonso I o entregou à guarda dos Templários, doando-lho com vastos limites, em troca 
do domínio eclesiástico de Santarém. Ao núcleo primitivo de Ceras, após algumas amputa
ções que sofreu no século XII, vieram agregar-se outros castelos e terras por liberalidade 
régia e particular, reünindo, assim, a ordem ali no final do século XIII os vastÍssimos domínios 
que a nossa Carta mostra. 

A fundação do castelo e concelho de Ourém deve ter tirado uma pequena parcela ao 
têrmo de Ceras, difícil de determinar por ignorarmos a situação exacta do pôrto de Ourém , 
limite comum de Leiria e Ceras . A nordeste reservou a coroa para si a herdade de Orjães, que 
ia ligar-se a outras terras reguengas, como Alvaiázere, Monsalude e Vila de Rei. 

Vejamos agora como se repovoaram estes vastos domínios dos cavaleiros do Templo: 
TOMAR - Ao .receberem das mãos do rei a dádiva de Ceras em 1159, os Templários 

trataram logo de .organizar económica e militarmente êsse território. Desprezaram «o cras to 
de Ceras para ir povoar Tomar por ser melhor cabeço e ter melhores águas» segundo uma in
quirição de 131.7' Logo no ano seguinte à doação, lançaram os fundamentos do castelo e da 
vila de Tomar, a que a Ordem deú organização municipal por diplomas de 1162 e 1174 , 

FERREIRA DO ZÊZERE _ No ano de 1190 Sancho I fêz mercê a Pedro Ferreiro, homem 
da «sua criação» e seu besteira) de uma parte da herdade reguenga de Ordaes ou Orjães, que 
lhe foi demarcada. O novo donatário deu esta propriedade de aforamento aos que a quises
sem povoar, em Dezembro de 1199, tendo acorrido ao local sobretudo besteiros de To
mar, pelo que a nova póvoa tomou o nome de Carvalhal de Besteiros. Passado longo tem
po, a partir de 1220, os referidos colonos - se não todos, alguns dêles - promoveram a venda 
dos seus quinhões ao senhorio directo , talvez por não poderem cumprir as cláusulas do con
trato, que os obrigava a construir casa e povoar suas parcelas. Parece, também, que Ferreiro 
pretendia voltar a ter na herdade direitos plenos, a-fim-de lhe dar nova sede e organização mais 
perfeita. A verdade é que em 1222 êste lança aí os fundamentos de um modesto grémio mu
nicipal com seu assento em V ila Ferreiro J um tanto ao sul de Carvalhal de Besteiros. 13 esta, 
ao que parece, a génese do concelho de Ferreira do Zêzere C). 

(1) Os documentos não declaram que a herdade de Orjães é a mesma em que se fundou Vila Ferreira, mas 
o facto de essa herdade, que se estendia para o sul da ribeira de Cabreira, se achar depois contida no alfoz de Ferreira, 
conjugado com a inexistência de títulos de transmissão desta última para a posse de Pedro Ferreiro, com a soqüência 
cronológica de todos os actos referidos no texto e, finalmente, com a posterior anexação de V il a Ferreira, como terra 
reguenga, a Vila de Rei, -tudo isto induz-nos a identificá-las. 
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r ' 
SANCHO I .ORDENA QUE ,OS :PRETORES, JllVAZIS 'E HOMEi'lS-BONS DE LISBOA, SANTARÉM E ,AlENQUER YÃO A MONTAlVO DE ..sÔR ESCOLHER E DEMARCAR 
TERRAS PARA UM NÚCLEO DE COLONOS FRAi'lCOS RECEM-CHEGADOS E OUTROS QUE 'SE ESPERAM PARA BREVE, CARTA ORIGINAL, EXPEDIDA DE COIMBRA 

EM 28 DE MAIO DE 1199 

Arquivo Noc, do Tôrre do Tombo, Corpo Cronológico, Porte I, Moço In," 3 



CARTA DE VENDA DUMA ALMUINHA E VINHA EM XABREGAS (LISBOA! FEITA POR VÁRIOS JUDEUS AO PRESBfTERO 
PAIO GONÇALVES. INSTRUMENTO ORIGINAL, SELADO, DE P. RAOUS PRIMUS ET PUBlICUS TABELUO DOMINI REGIS A. 

IURATUS IN UlIXBONA, EXPEDIDO A 19 DE O UTUBRO DE 1218. -

(Há originais dêste tabelião já da ano anterior, mas sá a partir dêste se declara .primeiro tabelião pública de Lisboa •. 
Nesta época surgem os primeiros tabeliães em outros cidades importantes do país, os quais fazem idêntico declaraçã o 

nos seus instrumen tos) 

Arquivo Nac. da Tôrre do Tomba. Cal. Espec. Parle /, Caixa 81, Ma ço li, n.o 53 



Tempos depois, sem que saibamos sob que fundamento, Vila Ferreira volta ao senho
rio da coroa, que a une à sua terra reguenga de Vila de Rei. Em Junho de 1285 D. Denit 
adquire por compra propriedades em têrmo de Abrantes, no local chamado Villarey, e em 
Setembro do mesmo ano cria o concelho de Vila de Rei com dilatados termos em que vão 
compreendidos Vila Ferreira e seus limites. No ano de 1306 o mesmo monarca transfere para 
os Templários o senhorio de ambas estas vilas. 

ÁGUAS BELAS - O trôço setentrional da herdade de Orjães foi doado por Sancho I 
a Pedro Alvo, pretor de Tomar, que deve ter sido o fundador de Águas Belas, aí situada. Pelo 
foral de Ferreira, que cita o abade de AquabeLa, sabemos que a povoação é anterior a 1222; 

como freguesia, aparece-nos documentada a partir de 1235, 

DORNES ~ A parte do reguengo de Monsalude ao sul da ribeira do Braz deve ter 
sido doada à Ordem por D. Pedro Afonso. Em 1225 ou ano próximo já os Templários ti
nham comendador em Dornlls, cuja existência como agregado urbano é anterior a 1201. 

CARDIGA E ZÊZERE - O castelo da Cardiga foi doado com o do Zêzere por Afonso I, 
em Outubro de 1169, mas já antes a Ordem aí tinha arroteado e cultivado terras. Os limi
tes da Cardiga, que o diploma régio não discrimina, parecem ser os da comenda de Pinheiro, 
lugar êste já incluído nos bens da Ordem em 1187 . Todavia, Pinheiro e Cardiga consti
tuíam duas comendas independentes em princípios do século XIV. O castelo de Ozerar, como 
o anterior, foi construído ou reedificado por iniciativa de Gualdim Pais antes de 1171, tendo 
o mesmo dado carta de foral aos seus povoadores três anos mais tarde. A igreja de Santa Ma
rinha de Zêzere existia aí em 1259 mas a povoação decaÍu posteriormente, sucedendo-lhe Pai 
Pele, hoje sede de freguesia. No têrmo de Zêzere, mandou o referido mestre levantar o ma
jestoso castelo de Almourol, sôbre o coLo de Almouriol, no meio do Tejo, no ano de 117 1 e). 

Abrantes 

São escassas as fontes sôbre Abrantes, para o período das origens, aqui estudado. O 
foral dado por Afonso I em 1179, no intuito de restaurar e povoar o castelo de Abrantes, não 
elucida sôbre se se trata de fundação portuguesa ou fortaleza abandonada pelos sarracenos; 
e, ao contráiio do que se deduz do teor do referido diploma, êsse restauro e povoamento não 
teve início naquela data, porque já três anos antes D. Queixa Perra doa ao mosteiro de Lor
vão casas em Abrantes na paróquia de S. João, uma vinha e propriedade no alfoz, em Por-

(1) Pedro Alvite6, outro mestre da Ordem, doou o lugar da Zaic/Jira com limites próprios a Paio Farpado 
em 1218, com a condição de aí fundar uma albergaria para servir os viandantes pobres e ricos que por ali fizessem 
caminho. Quatro anos depois o mesmo mestre queixa-se de que o lugar, que êle dera a povoar, se achava deserto e 
abandonado e infestada a região de malfeitores e assassinos, correndo grandes perigos as povoaçóes vizinhas e os via
jantes; vem por isso entregar a albergaria a Pedro Ferreiro, dando-lha livre e franquidtt com as terras e limites já 
antes fixados. O pulso enérgico de Pedro Ferreiro fêz vingar desta vez a iniciativa dos Templários, progredindo o 
lugar e albergaria da Asseiceira, assim como a convizinha povoação da Atalaia, a que o mes~o outorgou o foral de 
Fe1Teira do Zêzere nesse ano dç 1222. Já com muito~ acr"éscimos e melhoramentos voltou Asseiceira ao senhorio da 
Ordem por doação de P~dro Ferreiro de 1232, passando a albergaria a designar-se pelo seu nome. 
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carizas. O nome da doadora perdura na toponímia de Abrantes aplicado a um lugar do seu 
têrmo. No mesmo ano de 1176 Menendo Guedez vende ao referido mosteiro casas no cas
telo de A brantes e Afonso I cede o seu Canal de Avlantes aos frades de Lorvão. 

A aquisição de terras por presúria foi aqui usada também : em Vilar Chão compra
ram os cavaleiros da Ordem do Hospital bens rústicos adquiridos na presúria de A brantes. 
O velho têrmo dêste castelo alongava-se consideràvelmente por ambas as margens do T ejo, 
atingindo a sueste o lugar de Alter, onde D. Vicente, bispo eleito da Idanha e chanceler de 
Sancho II, ergueu a vila de Alter do Chão, a que deu foral no ano de 1232. Tôda a parte 
do têrmo de Abrantes ao norte da ribeira de Codes foi agregada ao concelho de Vila de Rei, 

em 1285. 

Belver e Crato 

A Ordem do Hospital já tinha representação entre nós no princípio do govêrno de 
D. Afonso Henriques, mas só no reinado de D. Sancho possuíu uma forte organização 
militar. Não admÍl-a, por isso, que apenas em 1194, quando já outras ordens monástico-milita
res senhoreavam aqui largamente, tenha sido entregue à sua guarda e defesa uma parcela do 
território português. Chamava-se a terra doada Guidimtesta e nela fundou a Ordem o castelo 
de Belver, concluído antes de 1210, como já observou Anastácio de Figueiredo, em Nova 
Malta. A nova fortaleza dos Hospitalários ficou constituindo uma importante base militar, 
postada num sector de grande responsabilidade, como era o da Beira Baixa e Alto Alentejo, 
constantemente ameaçado de invasões sarracenas pelo sul e oriente. A robustez das suas mura
lhas e a confiança nos seus defensores estão bem patentes no facto de Sancho I aí ter guardado 
consideráveis valores monetários. 

O têrmo dado a Belver alargava-se bastante para o norte do T ejo, alcançando as mar
gens do Zézere e compreendia também terra ao sul daquele rio, onde teve novo acréscimo com 
a doação de Crato, em 1232. Contudo, na margem direita sofreu desfalque importante com a 
criação do concelho de Vila de Rei, em 1285, como se pode ver na Carta . Sôbre o desenvolvi
mento da povoação de Belver, nada se sabe de concreto, restando-nos a informação, contida 
no seu foral manuelino, de que já houvera outro estatuto outorgado por Sancho L As povoa
ções que surgiram no seu têrmo, além de Oleiros, Alvaro, Amêndoa, Tolosa e Amieira (iden
tificável com o concelho de T oulic, de 1233 ?), foram as seguintes: 

SERTÃ (Sertáa, Sertá). No foral manuelino de Sertã e Pedrógão Pequeno diz-se que 
Afonso I dera estes lugares à Ordem em 1174; não encontramos, todavia, o menor vestÍgio 
de tal doação e é indubitável que estas duas vilas ficaram compreendidas na doação de Belver, 
de 1194' Aos freires de Sartagine já há referência em inquirição de Afonso II, de 1220. 

PRoENçA-A-NoVA - . Chamou-se primitivamente Cortiçada, topónimo êste já registado 
como confrontação da Covilhã, no seu foral de 1186. O prior do Hospital deu estatuto C011-

celhio aos seus povoadores enl 1244' 

CRATO (Verate, 1232; Crate, 1248; Oerate, 1262). Em Março 1232 D. Sancho II doou ao 
Hospital mais terras na margem esquerda do Tejo, junto às de Belver, que foram em 
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grande parte desanexadas do têrmo do castelo de Marvão. A Ordem obrigava-se a fundar aí 
novo baluarte e povoação, a que seria dado o nome de Ucrate. A vontade régia foi satisfeita com 
brevidade, por isso que em Dezembro dêsse ano o prior do Hospital deu foral e costume de 
Nisa aos povoadores do Crato, que levantaram aí igreja antes de 1248. 

Covilhã e Guarda 

O avanço rápido e seguro sôbre o vale do T ejo, em 1147, com pleno dom;nio dos dis
tritos da retaguarda, não pôde efectuar-se ou, pelo menos, manter-se a oriente, para o territó
rio da Beira Baixa, desacompanhado, como foi, de idêntica progressão em território leonês. 
Não resta dúvida de que a carência de ritmo nas operações da reconquista do solo peninsular 
por parte das duas raças ocasionou sensível atraso no povoamento da referida faixa oriental ; 
diga-se, porém, em abono da verdade, que o sector que coube aos nossos vizinhos nessas cam
panhas apresentava, por múltiplas razões, maiores dificuldades. 

Só depois do domínio de tôda a região de Riba-Coa, em grande parte levada a efeito 
pelos cavaleiros de S. Julião do Pereiro, e da conquista definitiva de Alcântara e castelos adja
centes pelos freires de Calatrava, em 1214, foi possível aos nossos fronteiros defender e proteger 
com eficácia as terras da sua zona de influência. Estes factos explicam que a carta política da 
Beira Baixa na segunda metade do século XII se assemelhe a um velho palimpsesto, tão varia
do, confuso e contraditório é o traçado e mutações que ela nos apresenta. 

Em 1 165, Afonso I fêz doação de Idanha e Monsanto aos Templários com todo o terri
tório compreendido entre os rios Elgia, T ejo e Zêzere. Todavia, outros actos régios, que se 
seguiram, inculcam ter aquêle ficado sem efeito ou ter sido de muito curta duração o domínio 
da Ordem ali. Assim, no ano de 1174 aparece o rei a dar foros municipais aos habitantes do 
castelo de Monsanto em diploma em que não há a mínima alusão aos Templários. A fun
dação dos concelhos de Abrantes (1179) e Covilhã (1186) com limites que compreendem quási 
a totalidade da área doada aos freires do Templo em II65' e, ainda, a bula de Urbano IH de 
22 de Maio de 1 187, que não enumera, nos bens da Ordem, Idanha e Monsanto ~ são outras 
tantas provas de que se frustrou a referida mercê régia. 

Quanto à Covilhã, sabemos que já fôra povoada antes de 1186. Atestam-no-Io o foral 
dêsse ano com a indicação expressa de que se tratava do seu restauro; a doação régia à Sé de 
Coimbra das igrejas de Couelliana, existentes e futuras, passada quatro meses antes do próprio 
foral; finalmente, um legado particular ao mosteiro de S. Jorge de Coimbra em 1192, com
preendendo a igreja de Santiago, adquirida por appresuria in Couiliana. Sancho I, fortemente 
empenhado em que a nova unidade concelhia vingasse desta vez, reservou soma importante 
para a construção das suas muralhas, por disposição testamentária de 1188 ou 1189. 

Era demasiado extenso o alfoz demarcado à Covilhã na sua carta de foral e absoluta
mente impossível aos seus munícipes senhoriarem em tôda a sua área. Foram-se, por isso , 
desanexando sucessivamente várias parcelas em que por iniciativa do rei, dos pretores da Covi
lhã e do bispo de Coimbra se formaram outros tantos concelhos, alguns dos quais se 



subdividiram em novos grémios munIcIpaIs. Sigamos esta evolução através de um pe

queno esquema: 

Covilhã 
Faro de Evora 

em 1186, pelo rei 

{ Centocellas. Faro da Covilhã em 11 94, pelo bispo de Coimbra. Muda a sede para 
Belmonte. Faro da Covilhã em 1199, pelo rei e bispo ·de Coimbra. 

S. Vicente (de Transsera, no séc. xm). Fôro de Evora em 1195 por D . Afonso, filho de San
cho r, pelo prior do mosteiro de S. Jorge e frei João de albergaria de Poiares. 

A lpreade. Fôro da Covilhã em 1202, por Pedro I ~ 
G I 'd d C 'lh- P I Lardosa. Foro de Castelo Novo, em 1223, pelos 

uterres, a cal e a OVI a. assa a c lamar- filhos de Pedro Guterres. 
-se Castelo Novo, antes de 1205.... ....... ..... . 

Teixeiras e Souto Rórigo. Faro da Covilhã em 1206, pelo bispo de Coimbra. 

S d F~ d C iU- E 'd'l Vila Nova (Sobreira Formosa). Fôro, em parte, 
arSze aIS. °f:lol a

d 
SOV lha erm 121 2'pPlo,r . ~P 1.0 da Covilhã em 1222, por D. Constança 

anc les, I 10 e anc o , e por e aglO ais SI' - d E 'do S h (I) anc les, mna e gl 10 anc es . 

Em carta patente de D. Afonso lI, de 1214, dirigida ao pretor e concelho da Covilhã, 
recomenda-se que não sejam molestados os povoadores que têm suas casas, vinhas e terras 
junto à serra da Guardunha =- in beyra de Oquaia - e que não danifiquem o souto de el-rei e). 

Não é conhecida qualquer referência à cidade da Guarda anterior ao seu foral de 
I 199, de que parece, todavia, deduzir-se a existência anterior da povoação já com foros cita
dinos, pretor e donatário; as suas origens, como terra portuguesa, devem naturalmente recuar 
ao tempo da fundação da Covilhã e do castelo de Valhelhas. A transferência] para aí, da cátedra 
episcopal da Egitânia contribuíu grandemente para o seu rápido crescimento. Na construção 
do castelo da Guarda trabalharam os moradores de Leiria no ano de 1221. O seu alfoz, demar
cado no foral, compreendia uma parte do velho têrmo da Covilhã e seguia ao longo da fron
teira de Leão, pelo Elgia, até entrar no T ejo. Dentro dêstes limites formaram-se os seguin
tes grémios concelhios : 

PENA SORTELHA ou SORTELHA - Começada a povoar com colonos de Valença em 
tempo de Sancho I, veio em seguida a despovoar-se, mas já tinha organização municipal em 
1221, ano em que o concelho e alcaIdes de Penna Sortilia deram uma herdade ao mosteiro 
de Maceira-Dão, junto ao rio Coa. O seu foral é de 1228-2 9 C). 

TOURO - O concelho da Guarda deu aos Templários uma herdade pró]{imo do Coa, 
na ribeira de Boi, compreendida, em grande parte, nos limites já antes dados a Sortelha. A 

(1) Tôdas estas povoações, com excepção d~ Sobreira Formosa, tinham já sido antes habitadas e preten
dia-se, à data dos respectivos forais, promover o seu restauro e repovoamento. Junto à Ribeira de Alpreadina, 
afluente de Alpreade, surgiu o lugar de Alpedrinha, que passou para o senhorio da Ordem do Templo por doa
ção, em 1266. Sôbre a identificação de Alprellde vêde a monografia de Alpedrinha do Sr. Salvador Mota. 

(2) E êste o documento mais antigo, do meu conhecimento em que aparece a palavra beira como 
nome comum. 

(3) Em 1295 existiam ainda no termo de Sortelha testemunhos toponímicos da proveniência dos seus pri. 
meiros colonos: ribeiro e cabefo de Valenfa. 
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Ordem fundou aí castelo e povoação, que um documento de 1220 designa por Caput Tauris 
sive Bovis

J 
e nesse mesmo ano o mestre Pedro Alvites deu carta de foral aos seus povoadores. 

V ALHELHAS - O castelo de Valhelhas, situado entre a Covilhã e a Guarda, foi doado 
por Sancho I ao mestre Gomes Fernandes, da Ordem de S. Julião de Pereiro, a cujos habi
tantes o mestre deu carta de foral em 1 188. Pela posterior filiação dos cavaleiros desta milícia 
na Ordem de Alcântara ficou a bailia de Valhelhas sob o senhorio da última, até D . João I. 

PENAMACOR - (Penamocor ou Penamochor, nos documentos mais remotos). Próxi,mo das nascen
tes de Alponsur, talvez nos velhos limites da Covilhã, fundou Sancho I o castelo e povoação 
dêste nome, a que deu foral com excepcionais regalias aos seus moradores , no ano de 1209 C)· 

Castelo Branco e anexos 

A doação de Idanha aos Templários, em 1165, parece ter ficado sem efeito, como 
dissemos. Só em 1194 foi tentado o seu repovoamento por iniciativa régia, e cedido o senho
rio pela segunda vez à mesma Ordem, três anos mais tarde. Seguiram-se, porém, novas de
vastações desta região pelas hostes agarenas, pelo que a Idanha esteve deserta durante muito 
tempo. Em Janeiro de 1229 Sancho 11 fêz mercê dela ao seu chanceler, mestre Vicente, de
pois bispo da Guarda, e outorgou aos seus povoadores carta de foral em Abril do mesmo ano C). 

No têrmo de ldanha surgiram três povo:j.ções importantes: Idanha-a-Nova J Proença
-a-Velha e Bemposta. A primeira, fundada por Sancho I e cedida aos Templários em 1206, 

teve foral antes de 1218. Proença fôra povoada por Fernando Martins, comendador de Ida
nha, mas achava-se deserta em 1218, ano em que o mestre Pedro Alvites, a fim de a restaurar 
e povoar, lhe dá o fôro e costumes de Idanha-a-Nova. Bemposta, que o concelho de Idanha
-a-Velha dera a Pôncio Afonso, tenens da Covilhã, foi por êste cedida à Ordem em 1230' 

Tôdas as tentativas para restituir à velha Idanha foros citadinos e a alta categoria 
eclesiástica doutras eras foram goradas. Entretanto, em princípios do século XIII, a sudoeste 
da Idanha, lançaram-se os fundamentos de uma modesta vila que ràpidamente alcançou situa
ção hegemónica e, em contÍnuo progredimento, atingiu nos nossos dias a categoria de capital 
de distrito. Trata-se de Castelo Branco, cuja génese parece ser esta: 

Dentre as terras alienadas do têrmo da Covilhã, uma houve, a herdade da Cardosa 
(cabeço da Cardosa é um dos limites da Açafa em 1198), de que era donatário Fernando San
ches em 1211. Aí funda êste - que suponho ser o infante, filho de Sancho l-Vila Franca 

(1) Nos velhos limites da Covilhã e Guarda surgiram no século XIll muitos outros lugares e aldeias, sôbre 
os quais há documentos datados. As inquirições de D . Deniz fornecem-nos também elementos interessantes para 
a génese de grande número de povoações dos antigos julgados da Beira, a que nos é impossível aqu i referir. 

(2) Por uma carta de D . Sancho II de 1240 (?), existente em traslado de 1310, vê-se que o rei lutava 
com grandes dificuldades para fixar povoadores na vila e têrmo de Idanha. Aos que a foram povoar de fogo morto, 
marca o prazo de cêrca de três meses para aí estabelecerem residência, sob pena de perderem os bens, e garante o 
direito pleno de propriedade aos que residirem nela por três anos. 



da Cardosa, já em estado de despovoamento àquela data ; entrega-a, por isso, à Ordem do T em
pIo, com reserva de metade do direito em sua vida, para que a restaure e repovoe. Já com 
novo nome e talvez nova sede a povoação recebe o estatuto municipal de Elvas em 12 13 C); 
e segundo uma carta original dêste concelho, datada de 1271, chamou-se da de- comêço, 
«M oncarche vel Castei Branco de M oncarchino». Em I 2 I 4 Afonso II confirma a doação de 
Fernando Sanches e aumenta os termos da vila para o sul do T ejo, até às alturas de Marvão. 
Um ano depois Inocêncio III confirma ao Templo «a vila e fortaleza de Castelo Branco, erl
gida nas fronteiras sarracenas», e em 1228 reúne-se aí o capítulo geral da Ordem. Castelo 
Branco cresce ràpidamente e é no século XlV uma vila aberta, desprotegida de muralhas para 
sua defesa. Reconhecendo êsse perigo, a Ordem de Cristo, em 1343, a instâncias de el-rei, 
manda levantar os muros às suas vilas de Castelo Branco e Nisa. 

Ao longo da fronteira com Castela possuíu a Ordem outros lugares fortificados, como 
Penha Garcia (foral régio de 1256 e doado por D. Deniz, em 1301), Salvatel'ra, Segura e Ros
maninhal, estes dois últimos povoados respectivamente pelos mestres Martim Martins e Es
têvão Belmonte C). 

A herdade de Açafa (Ródão), cedida for Sancho I à Ordem por escambo em 1198, 
abrangia uma área grande de território nas cuas margens do T ejo. Ródão , cujo têrmo antigo 
ia até perto de Nisa , na margem esquerda do T ejo , é anterior ao ano de 123 r. Nos limites 
da herdade ao sul dês te rio, a que se adicionou a parte dada a Castelo Br~nco em 1214, fun
daram os Templários vários baluartes - génese de outras tantas povoações. N isa, a mais an
tiga delas, teve o seu assento primitivo no castelo de T erron (I 198), a meia légua da mo
derna Nisa, sôbre o morro onde assenta a capela da Senhora da Graça e). 

Cautos de Alcobaça 

Entre os castelos de Leiria e óbidos reservara a coroa para si uma extensa herdade. 
em grande parte revestida de matas , de que fêz doaç~o e couto, em 1153, aos monges de 
Claraval. Parece que estes se haviam estabelecido na referida herdade, denominada de AIco
baça, já no ano anterior, se não há êrro , na ementa, do Cron. Conimbrigenu (adit. do séc. XIV) , 

(1) O foral de Elvas é de 1229, pelo que Viterbo e Herculano não consideram exacta a data do fora I de 
Castelo Branco. Se nos lembrarmos, porém, que em 1211 Elvas estava em poder dos portugueses e sob êstc se
nhorio se conservou alguns anos antes de tornar a ser perdida, não é de todo inverosímil que êste concelho já 
houvesse tido ou tro foral. 

. (2) Salvaterra teve foral de Sancho II em 1229, mas sucedeu com esta vila o mesmo que à ldanha, a 
acredi tar num documento de 13°7: «Quando Salvaterra foy poboada de cllvaleyros e doutrtfs je71tes e os cavtlley-
1'05 nóna queryam morar poboava se por en mal. E por ende mando d Rey dom Sancho pobrar esse logar de 
fogo morto». 

(3) A primeira referência a Nisa encontra-se na doação de Crato aos Hospitalários, em 1232, e sabemos 
qu.e teve fora! antes de Outubro dêste ano. Uma inquirição de 1314 reporta-se já às duas vilas de Nisa a Velha c 
Nlsa a No;a. Arez, Mo?talvão e Alpalhão já eram povoações com igreja e limites próprios no ano de 1250. A última 
teve por genese o mosteiro de Alpalantri (II~) . 



que marca o comêço da construção da abadia em 23 ou 24 .de Setembro de 1152 . A tran~fe~ 
rência para a Sé de Visou, neste mesmo ano, do senhorIo ~o ~outo de ~~uraz, ante.rI~r~ 
mente doado por Afonso I àqueles monges, abona de forma I11directa a notiCia do cr0111cao. 

A referência mais antiga, em documento original de meu conhecimento, à igreja de 
Santa Maria de Alcobaça é de 1 157, O primeiro diploma pontifício sôbre esta instituição é 
do ano 1164, de A lexandre lU, que nos reveja já a existência do mosteiro. A fortaleza que 
os monges alcobacenses aí construíram é anterior a 1184, ano em que os sarracenos puseram 

cêrco a Santarém e a outras praças fortes da Estremadura. 
Os limites do latifúndio constam da carta de couto de 1153 e da referida letra apos~ 

tólica; não é difícil identificá~los , porque a maior parte dos seus pontos de referência man~ 
têm ainda hoje os mesmos nomes. Abrangiam êles algumas terras dos primitivos termos 
dos castelos de Leiria e óbidos, talvez os únicos locais onde houvesse já pequenos núcleos 
de população. Tôda a restante área do couto era mata virgem e êrma, que os frades lavra~ 
dores arrotearam e reduziram a magníficas granjas, germe de futuras aldeias e vilas. Alju ~ 
barrota, Alvorninha, Pederneira e Coz são as povoações mais antigas do couto e nelas se insti~ 
tuíram as suas primeiras freguesias. A vila de Alcobaça é de mais recente formação, embora , 
como é de crer, muito cedo se tenha fixado população agrícola em volta do mosteiro. 

AL]UBARROTA (Aljumarrota) e ALVORNINHA tiveram, ao que parece) carta municipal no 
ano de 1210 C). A primeira já se designava vila em 1228 (aldeia , aldeola e vila no século XIII 

eram termos sinónimos), e da existência do seu concelho, com pretor, alvazis e sêlo próprio há pro~ 
vas irrefutáveis na segunda metade do século XIII. Alvorninha deve o seu nome e fundação, 
ao que parece, a indivíduo chamado Alvorno, e do local há referência a partir de 1198 . A 
carta de foral de 12 10 foi propriamente conferida a todos os lugares do velho têrmo de óbidos 
que ficaram incluídos no couto, dos quais Alvorninha seria o mais importante, àquela data. 

PEDERNEIRA é citada nas confrontações do couto em 1153, mas não sabemos se já 
formava agrupamento urbano. Na opinião de S. Boaventura, a Pederneira é a paróquia mais 
antiga dos coutos . Da sua igreja de S. Pedro, já com bens valiosos na Castanheira, há do~ 
cumentação fidedigna a partir de 1221 . O prior e o judex d~ Pederneira testemunharam) em 
1224, a doação ao mosteiro de um moinho em Leiria; em 1228 a mesma instituição deu 
de-aforamento a seis homens a herdade de Pineiro no couto, junto da Pederneira, mandando 
acatar, em certos casos, o costum~ desta vila. O uso e fôro da Pederneira servem de norma ao 
concelho de S. Martinho, instituído em 1257 (simples granja em 1227)' 

(1) Herculano considerou a existência de um estatuto municipal outorgado neste ano não só a estas duas 
povoaçóes ~as sim a todos os habitantes do couto, e neste sentido publicou os apógrafos dos dois referidos forais 
s~b a rubrica «Alcobaça». Também nos inclinamos para a hipótese de um protótipo, que tenha igualmente ser
VIdo de modêlo a outras terras dos coutos. Todavia, aquelas duas cartas, com nítidas diferenças entre si, são indu
bitàvelmente as que se expediram às povoaçóes do couto situadas nos primitivos termos de óbidos e Leiria ( <<AI
jub~rrota»: .como está numa delas, deve ter sido alteração propositada do eso'iba do apógrafo, talvez para tornar 
maIs expliCIto o documento, porque não consta que Aljubarrota tivesse castelo nem têrmo próprio anteriormente 
a 1210). Um documento do 1230, tomado como foral de Aljubarrota por alguns autores, é simplesmente um afo
ramento de terras nos limites da povoação. 
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Cós - No sítio de Quoz ou Coz, onde já o mosteiro tinha uma granja em 1171, foi 
fundado convento de freiras anteriormente ao ano de 1241. A primeira carta de povoação de 
Cós foi dada pelo abade Pedro Gonçalves, sem indicação de ano; por ela se modelou a de 
Ferraria, de 1275, mas já em documento fidedigno de 1257 há referência expressa aos mora
dores da vila de Coz e alguns anos antes, em 1248, o bispo de Lisboa autorizou a construção 
das igrejas paroquiais de Cós, Alvorninha e Aljubarrota. 

Nos limites do couto surgiram no século XIII outras povoações, tais como, Alfeizarão, 
Cela Nova, ~vora, Maiorga, Salir do Mato, T urquel, S.ta Catarina e Rio de Moinhos. 

Em Porto de Mós, situado no têrmo de Leiria, cedeu a Ordem do Hospital a Alco
baça em 1230 importantes bens rústicos e urbanos, que aí possuía) em troca do quinhão do 
mosteiro na herdade régia de Miranda, que D. Afonso II partilhara entre os Hospitalários e 
os conventos de Alcobaça e Santa Cruz de Coimbra. 

Santarém 

Santarém era no segundo quartel do século XII o mais forte reduto sarraceno da mar
gem direita do Tejo, por se aliar nêle uma privilegiada situação estratégica com o espírito 
extremamente aguerrido das suas guarnições militares. As algaras daí lançadas contra as fron
teiras portuguesas perduraram na memória das gerações da reconquista como das mais severas 
e daninhas. Por seu lado lbn Errik ripostou e reagiu com idênticas incursões militares não me
nos danosas para as populações do burgo santareno. 

As grandes circunscrições da província de Balata mantiveram-se, ao que parece, no do
mínio cristão, com a mesma área territorial e mesmas sedes, que eram: Santarém, Lisboa, 
óbidos, Tôrres Vedras , Alenquer e Sintra. A única que de novo aí se criou foi Tôrres Novas . 
A persistência dessas unidades e de suas divisórias tradicionais explica-nos a falta completa 
de diplomas régios sôbre a sua criação e de respectivos estatutos de orgânica local e limites) 
expedidos nas primeiras décadas que se seguiram à reconquista C). 

~ indubitável que tôdas estas povoações acasteladas obtiveram desde logo organização 
municipal; e, mercê de numerosas transmissões imobiliárias feitas na sua área nos séculos XII 

e XIII, com indicação expressa do têrmo concelhio a que pertenciam os respectivos prédios, tor
na-se possível reconstituir com relativa precisão os termos ou limites de cada uma delas. Santa
rém foi a que maior alfoz teve, abrangendo enorme extensão de terreno numa e outra margem 
do T ejo, como pode ver-se na Carta. A população do burgo e arrabaldes devia já ser avultada 
em 1147, mas tudo faz crer que seria escassa a do têrmo, por isso que as suas mais antigcts 
paróquias rurais vieram a formar-se, de raiz, posteriormente à reconquista. 

A cidade subdividia-se em: a - Alcáçova, com a igreja de St. a Maria, mandada levan-

(1) Como forte esteio desta presunção pode alegar-se aillda o facto de possuirmos tal prova documental 
para a quási totalidade das circunscrições de novo fundadas no território reconquistado, e a menção expressa , para 
algumas pre-existentes, de manterem os mesmos limites que tinham sob o domínio sarraceno. 
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tar pelo mestre do Templo, D. Hugo, em 1155' b - Bairro de Alporão (Alprã ou Alp/am, 
em 1191) com a pequena igreja de S. João da Ordem do Hospital, adaptada de uma velha mes
quita, segundo a tradição, e S. Martinho de Alporão (1259)' que era a igreja paroquial. c
Bairro de Marvila, formando a cidade propriamente dita, com as seguintes igrejas paroquiais: 
St. a Maria (II86), S. Julião (121 4), St.o Estevão (1234)' S. Nicolau (1240), S. Salvador (1259) 
e S. Lourenço (1259)' d - Dois bairros ribeirinhos: Alfange (A/fansi, 1191) com as paró
quias de S. Pedro (1228), S. João (1228) e S. Eartolomeu (1259); Seserigo (a Ribeira) com as 
igrejas paroquiais de St. a Iria (1162) e Santiago (1159) C). 

Façamos agora uma rápida excursão ao alfoz de Santarém, onde em meados do século XIII 
havia apenas onze freguesias e tôdas na margem direita do T ejo, restringindo as nossas pesqui
sas às origens das principais povoações, uma vez que é impossível desenvolver aqui a matéria. 

GOLEGÃ - Os campos da Golegã, com parte do têrmo de Tôrres Novas, estiveram no 
domínio sarraceno subordinados à velha tôrre ou «alvorge» de T oxe C). Passado o período das 
guerras com a moirama, que obrigara as populações a viver em morros fortificados de difícil 
acesso, veio formar-se uma nova póvoa na fértil planície de T oxe, junto às adémias do paúl. 
Instituída já em freguesia no ano de 1259, sob a designação deSt. a Maria de Ademia de Taoxi, 
passou poucos anos depois a chamar-se Golegã, nome que já figura na doação régia de sua 
igreja ao mosteiro de Alcobaça, em 1267, e se denw1Cia dois anos antes em documento de Vila 
Franca de Xira, numa testemunha chamada João de Gollegana. A partir de 1280 encontram-se 
mais referências a esta vila sob as formas: Gualegana, Golegana e Golegáá. 

A criação do novo concelho de Tôrres Novas e da vila da Golegã veio restringir muito a 
área abrangida primitivamente pelo topónimo T oxe, que todavia se manteve por longo tempo 
na herdade reguenga, situada no limite desta última povoação. 

RIO MAIOR - Há testemunhos da existência desta povoação a partir de 1 187' O seu 
desenvolvimento rápido deve filiar-se sobretudo na riqueza e exploração de minério de ferro do 
seu têrmo e de oficinas de forja, de que era proprietário o mosteiro de Alcobaça em meados do 
século XIII. O rio que deu o nome à vila, ~erviu de igual modo para designar uma outra fun
dada próximo das .suas margens - S. João da Ribeira-que em 1259 era a cabeça da fregue
sia de «S. João da herdade de P. Pais» e em 1295 se denominava S.loão de Rio Maior Menor. 

CARTAXO - Sancho 11 doou a Pero Pacheco uma propriedade entre Santarém e Azam
buja no sítio do vale do Quartaixo, para fazer albergaria e albergar os pobres, promovendo 
assim o povoamento do lugar. O topónimo derivou talvez de alcunha de antigo rendeiro ou 
proprietário dessas terras, tanto mais que dois d::lcumentos de óbidos do século XIII, sendo um 
de 1221, referem-se a Martinho Cartaixo e Júo Cartaxo. A tel1tativa régia fracassou e o lugar 
manteve-se deserto até o tempo de D. Deniz, que em 1312 lhe outorgou fôro. (Idêntica 
origem tiveram as vilas de Pontével e Aveiras de Cima). 

(1) As datas entre parêntesis indicam a mais remota referência documental às referidas paróquias. 
(2) Sobem a algumas dezenas os does. dos séoulos XII e XIll respeitantes a aquisições de terras no ca.m

po, paúl, adémias, mata e reguengo de Toxe (Taluixe, Tauixe, Taoise, Taoxe, Thouxi, Tooxe, etc.). 
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A parte do têrmo de Santarém da margem esquerda do Tejo achava-se em grande 
extensão coberta de charnecas e só no final do século XIII surgem aí as primeiras povoações ribei
rinhas: Salvaterra e Muge. Mais recentes são Almeirim e Alpearça, embora os topónimos Al
pearza e Almeirc, aplicados respectivamente a ribeira e monte, apareçam em documentos desde 
1162. Da Chamusca não conheço indicação no período aqui estudado, mas nos seus limites 
ficava o campo e paúl de Trava, já agricultados no século XII. 

SALVATERRA DE MAGOS - Os campos marginais do Tejo entre o vale do Sorraia e a 
ribeira de Muge tinham o nome genérico de Caçarabotão, no século XII. Parte dêles foram des
bravados e reduzidos a cultura por povoadores da vila de Benavente, cujo alfoz se estendia até 
a ribeira de Magos; posteriormente formou-se sôbre o plioceno, do lado do paúl, o lugarejo de 
Magos, nome que parece ter derivado de colono estrangeiro chamado Macou, proprietário do 
arneiro das Gatinheiras no têrmo benaventino. Em Magos e Caçarabotão adquiriu D. Deniz 
propriedade rústica e urbana a partir de 1293, e em Maio de 1294 obteve do concelho de Santa
rém a cedência do paúl de Magos, tudo isto como medidas preliminares para a execução do 
seu plano de criar aí novo grémio concelhio. No ano seguinte, funda então a póvoa de Salva
terra de Magos, no local onde já em 1271 existia a albergaria de Pedro Escuro. 

O castelo de Alcanede, nos confins setentrionais do alfoz de Santarém, foi doado em 
1187 por Sancho I à milícia eborense da Ordem de Calatrava. 

T ôrres Novas 

Tudo faz crer que o «alvorge» ou tbrre de T oxe) atalaia mourisca de Santarém, cor
responda ao Castelo Velho (1272) do limite de Tôrres Novas, dadà que neste concelho foram 
encorporadas terras daquela velha fortaleza. f também de presumir que a nova unidade po
lítico-militar só tenha surgido uns dois ou três decénios após a reconquista dêstes distritos, 
em 1147, achando-se já abandonada a tôrre de T oxe. A circunstância de Tôrres Vedras se 
designar nos documentos mais antigos simplesmente Tôrres induz-nos a estabelecer interde
pendência no emprêgo do determinativo Vedras com a adopção do topónimo Tôrres Novas para 
uma vila e fortaleza recém-fundadas. Caso análogo se verifica para Montemor-o-Velho e Novo. 

O mais antigo testemunho da existência de Tôrres Novas é o foral, moldado no de 
Tomar, que D. Sancho I outorgou aos seus habitantes em 1190' Do seu contexto infere-se, 
todavia, que a povoação já antes estava organizada, embora desprovida de estatuto municipal 
próprio. A relação das igrejas do bispado, de 1259, aponta quatro igrejas na vila, o que é prova 
de já ser bastante populosa. No têrmo cita apenas Santa Maria de Excruvillam (Santa Maria 
da Serra, em 1320). De Alcanena não encontrei notÍcia anterior a 1298. 

Óbidos 

Razões já aduzidas abonam que ao passar para o domínio português êste oppidum não 
era povoação morta; os seus dilatados termos apresentavam, porém, fraquíssima densidade 
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populacional, conforme se colige das fontes que compulsámos. A primeira referência ao cas

telo de Óbidos, com limites próprios, aparece na doação de Alcobaça, de 1153, e embora 

não haja o menor vestígio de foral antigo sabemos que teve organização concelhia por do

cumentos dos meados do século XIII, onde se apontam as suas autoridades municipais. Em 

1259 havia quatro igrejas na vila, o que é atestativo da sua importância. 

Na. faixa marítima, a mais deserta e mais pobre do seu alfoz - terra chã, lhe chama a 

Crónica de S. Vicente - tentou D . Afonso Henriques, com êxito, fixar habitantes, cedendo 

aí, uma área extensa a dois chefes dos cruzados que o auxiliaram na tomada de Lisboa, D . -Jour

dan e Guilhel'me de Comes . O primeiro, ames de 1158, fundou a Lourinhã (Laurinana, 1220; 

Lauriania, 1225; Louriana, 1250; Laurinháá, 1259); o segundo a Atouguial;(Touguia, 1221; Atougia, 1259), 

que foi doada nesse ano, e ambos outorgaram aos respectivos c010n;s, seus compatriotas, cartas 

de foral apropriadas aos seus costumes germânicos. A um outro chefe, D. Alardo, e a colonos 

francos doou Afonso I Vila Verde, em 1169, próximo da Serra de Montejunto. 

Peniche, que ao tempo da conquista de Lisboa, segundo o cruzado Osberno, estava 

iInsulada do continente, é designada vila de Peniche, em 1257 e). 

T ôrres Vedras 

A circunscrição de Tôrres devia já existir no período sarraceno, qualquer que fôsse o 

seu nome. A míngua de fontes diplomáticas dos primeiros anos que se seguiram à conquista 

de Lisboa, associada a outras razões que já aduzimos a respeito de Santarém, explica-nos o 

aparecimento tardio de documentos sôbre êste importante baluarte. O primeiro de que te

mos conhecimento é a doação régia da herdade de T amúgia, no têrmo de Tôrres, ao mosteiro 

de Santa Cruz de Coimbra, em Maio de 1159 ' Por Tamugia ou Tamuja designava-se, nos 

séculos XII e XIII, além do próprio rio Sizandro (pelo menos, o seu trôço a montante de Tôr

res), uma extensão grande de terras nas suas margens, compreendendo mata, campos de cul

tivo, de senhorio régio e particular, e lugares habitados, um dêles com êsse mesmo nome. Tudo 

isto inculca a pre-existência de povoação ou castelo importante, assim denominado. Na 

mesma região estavam situadas as serras de Almagreira e de Tarzof1va (1250), assim como 

q reguengo de Vale de T arzouva (1248) ou T arzouval, que deu o nome à aldeia de T urcifal, 

já existente em 1225 (Trosufal, 1225; Tra5l.lfal, 1235; Traxuffal, 1309) n. 
A vila de Tôrres tinha em 1220 as igrejas de S. Pedro, Santa Maria, Santiago e S . Mi

guel, posslvelmente constituídas já em paróquias, com excepção da última, que o foi em 1280. 

(1) Além destas vilas, parece s6 terem existido modestas aldeias no velho têrmo de Obidos, até meados do 
século XIll, tais como: Alguber (A1bobel, 1233; A1buber, 1260), uma das mais antigas freguesias do alfoz de Obi
dos; Cadaval, propriedade de Pedro Pires Cadaval em 1265, que lançou os fundamentos à aldeia do seu nome antes 
de 1278; Bombarral (Mon barraI, 1231; Mons bartalis, 1248; Monbarral, 1262 - compare-se Monpalreo, hoje 
Bompalreo, na freg. de S. Pedro de Arrifana, Santarém) e Cornaga (corresponde hoje, talvez, a Tornada) já existente 
em 1222. D. Zoudo, proprietário desta aldeia, talvez natural de Atouguia, onde tinha muitos bens, em testamento 
de meados do .século XTIr deixou legados para sagrar a igreja de Cornaga, para os leprosos de Obidos e para as Cal
das, a futura Cidade das Caldas da Rauiha. 

(2) João T arzouva era judex de Lisboa em II80" 
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A instituIção do seu concelho deve remontar ao século XII; não encontro, todavia, testemu
nhos do facto anteriores ao ano de 1234 C). 

Alenquer 

Tal como sucede com Tôrres Vedras, não há para Alenquer fontes diplomáticas do 
primeiro decénio a seguir à tomada de Santarém e Lisboa. Nos documentos originais de mais 
recuada data (o mais antigo que conheço é de 1158) aparece-nos êste importante baluarte desi
gnado sob as formas Alanquerie e Alanker. 

A avaliar pelo número das suas paróquias, Alenquer já era vila populosa na primeira 
metade do século XIII. Eram elas: Santo Estêvão (1190), Santa Maria da Várzea (1239)' 
S. Pedro (1242), Santiago de Marrocos (1221) e Santa Maria de Triana (1226). Em 1173 
era senhor de Alenquer D. Sueiro Mendes, mas no reinado de Sancho I passou a vila ao se
nhorio das rainhas e infantas, tendo sua filha D. Sancl1a, como donatária, expedido carta de 
foral aos seus povoadores em Maio de 1212. O concelho é, todavia, anterior a êste diploma, 
pois Sancho I, em sua carta patente de 1199, aqui reproduzida, se dirige já às suas auto
ridades municipais. As muralhas que cercavam a vila ascendem pelo menos ao peoíodo 
1192-1205. No povoamento do têrmo de Alenquer participaram em larga escala colonos de 
além-Pirenéus, quer em grupos compactos que lançaram os fundamentos a novas vilas, como 
Azambuja e Vila Verde (esta, só em parte dos seus limites setentrionais), quer dispersos no 
alfoz por vários lugares, a alguns dos quais comunicaram seus nomes germânicos. 

ARRUDA e AZAMBUJA - A vila de Arruda (Ruta, 1191; Rutha, 1227; la Ruda, 1236; Arruda, 

124.0) foi doada em 1172 aos freires da Ordem de Santiago e parece que já em 1189 tinha or
ganização municipal rudimentar. A igreja paroquial, assim como a jurisdição eclesiástica do 
lugar, era do mosteiro de S. Vicente. Azambuja - ainda chamada Vila Franca, isto é, povoa
ção franquida ou isenta de direitos reais - foi doada por Sancho I a colonos flamengos 
sob a chefia de Raolino, 001 Janeiro de 1200. Além de terras do têrmo de Alenquer, o mo
narca cedeu-lhes as lezírias do Tejo, em frente de Azambuja, estas já no ano anterior ~). 

(1) No alfoz de Tôrres havia em 122.0 quatro igrejas do padroado régio, naturalmente sede de freguesias 
rurais: Santa Maria de Carvoeira, S. Salvador de Monte Agraço, Santa Suzana de Alcabrichel e Santa Maria de 
Enxara. Eram duas as povoações com êste nome árabe, Enxara do Bispo (Exaria, 1220; Eyxara de D. Vasco, 1222; 
Exara, 1235; Eixara, 1259) e Enxara dos Cavaleiros (Exiara militum, 1271). 

Em Agôsto de 125.0 D . Afonso III outorgou aos moradores de Tôrres Vedras o fôro de Lisboa e no m&s 
seguinte mandou o prior do mosteir.o de S. Vicente e o pretor de Lisboa ali para demarcarem o t&r.mo do rel&go. 

(2) Por sua vez a rainha D. Dulce, anteriormente a 1198, comprara cento e quarenta courelas a nomens
-bons de Alenquer, junto à ponte de Marta (hoje, Couraça), relacionando-se posslvelmente essas aquisições com a 
projectada fundação de Azambuja. A verdade é que os te rrenos eram limítrofes e os da rainha foram depois englo
bados no têrrno desta povoação. Nas terras de D. Dulce já em 1232 existia o lugar de Vila Nova, que posteriormente 
veio a chamar-se Vila Nova da Rainha. 

No anp de 1259, havia no t&rmo de Alenquer quatro freguesias rurais: Palhacana, Aldeia Galega, Ota e 
Ventosa. Palea canna era herdade régia que Afonso I doou ao mosteiro de S. João de Tarouca, em Outubro de 
1164; Aldeola Gallega (1255)' sede do concelho de Montes de Alenquer, cujo judex figura em documentos desde 
1231. Do paúl da Ota f&z doação e couto ao mosteiro de Alcobaça Sancho I em Março de 1189; sete anos de
pois existia aí uma boa granja, génese da aldeia de Ota, onde o mosteiro foi autorizado a construir igreja no 
ano de 1248. (Pelagio Dotlls é proprietário em Valada, 1225: D. Othas figura em doc. de Santarém de 1245)' 

52 



Lisboa 

A rendição de Lisboa mourisca em I 147 teve alta retumbância europeia, não só pela 
larga comparticipação de povos nórdicos nesse feito guerreiro, como pela fama de sua riqueza 
e quási inexpugnabilidade. A preciosa cooperação dos cruzados teve como conseqüência ime
diata o estabelecimento de fortes e duradouros vínculos entre a nação e essa gente de além
-Pi.renéus. Muita dela aqui se fixou, tanto no desempenho de elevadas funções eclesiásticas e 
civis, como na colonização e aproveitamento das terras incultas, transmitindo-nos ricos ensina
mentos e algumas das suas usanças. 

Lisboa era, à data da conquista, cidade populosa - sessenta mil habitantes lhe atribue 
o cruzado Osberno, mas são pouco de fiar os dados estatÍsticos dêsses tempos. No âmbito da 
almedina, o casa rio apinhava-se em ruelas estreitas; e fora da cêrca moura, do lado oriental e 
ocidental, erguiam-se já adensados bairros, junto às muralhas, onde veio a travar-se rija peleja 
na fase preliminar do assédio. De tôda esta acção já extensamente comentada interessa ao nosso 
propósito o pormenor de que ao saque e matança na cidade se seguiu a expulsão em massa dos 
habitantes. A ser assim, é de admitir uma breve interrupção na vida secular do nosso burgo, 
necessàriamente impregnada de islamismo, embora com a feição cosmopolita dos grandes cen
tros marítimos. Deve, de igual modo, ter havido quebra nas antigas tradições citadinas, pro
funda alteração no onomástico em virtude da perda de bens pela população vencida, e a to
ponímia lisboeta, por falta de quem a transmitisse, teria sido substituída por outra nova. 

2E-nos isto abonado pelos documentos portugueses da segunda metade do século XII?, 

Para nós, através dessas fontes apenas se vislumbra o pujante renascimento de uma cidade 
morta, para onde logo convergiram em multidão gentes do norte do país e de estranhas terras, 
institutos monásticos e ordens militares - uma massa heterogénea, de que a fé cristã foi de 
comêço o principal elo social. E da população pre-existente, escorraçada da cidade, uma parte 
emigrou para o sul, outra estabeleceu assento nos arrabaldes e campos do têrmo de Lisboa e 
de outras povoações, onde - como o comprova a persistência de top011'ímia arábica ou arabi
zada - os conquistadores se não comportaram por forma tão severa com os vencidos. 

A-pesar-de ainda numerosos os documentos do século XII e princípios do XIII sôbre trans
missões imobiliárias no âmbito da cêrca moura, não se nos deparam nomes locativos de feição 
arábica, a não ser almedina (a cidade), uma única vez C). A mesma carência se verifica para 
os nomes de proprietários dos prédios transaccionados e dos confinantes, sendo de contrário 
elevada a percentagem de nomes germânicos. E a aposição do determinativo «moçárabe», à 
guisa de alcunha, a alguns nomes de indivíduos desta região, inculca raridade do element0 
populacional assim designado. 

E corrente afirmar-se que a cidade de Lisboa só a partir de Afonso III , que nela estabe
leceu sua residência habitual e lhe deu foros de metrópole, tomou considerável incremento e 
se destacou das demais cidades do país pelo seu progresso demográfico e económico. Esta 

(1) Campo na a1medina de Lisboa na freguesia de S. Jorge, em Abril de 1185' 
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opinião firma-se sobretudo no que Herculano escreveu a tal respeito na sua História de Portugal. 
Todavia, muito antes dêsse rei a cidade apresentava já a estrutura urbana que se lhe atribue 
em tempos posterÍores, mantendo uma situação hegemónica, embora ainda alheia aos carinhos 
e predilecção que por ela manifestaram os nossos monarcas) a partir do Bolonhês . 

À falta de dados estatÍsticos, um elemento há que nos pode servir de índice, ainda que 
grosseiro, do desenvolvimento · populacional dos principais centros urbanos: o numero e dis
tribui:ção das suas igrejas paroquiais. Ora no tempo de Afonso IH, em 1259, havia na cidade 
23 igrejas paroquiais , sendo 8 intra-muros e 15 fora da cêrca moura. Se recuarmos ao ano de 
1220, verificaremos a existência do mesmo numero de freguesias, embora, claro está, fôsse mais 
escassa a população delas C);- e do exame das datas apostas aos nomes dessas igrejas no 
quadro que acompanha o esbôço de Lisboa em princípios do século XIII, aqui reproduzido, 
conclui:remos que já no reinado de Sancho I à cidade atingira notável progresso. Se estabe
lecermos o paralelo com Santarém, a cidade mais importante do sul do país no século XIII de
pois de Lisboa, vemos que era bastante inferior o número das suas paróquias . 

A freguesia de S. João, convizinha da Sé e institüída antes de 1178, aparece-nos 
designada a partir de 1269 por S. João de Placia ou Plaza e na sua área, junto à muralha, ha
via um sítio chamado Furadouro (1232), aplicado certamente à brecha que em 1147 os cru
zados colonenses e flamengos abriram no muro e por onde furaram aos magotes para se entre
garem à rapina da cidade, logo a seguir à rendição, como nos relata Osberno. 

Tôdas as portas da cêrca indicadas na planta são anteriores à conquista, excepto a 
Porta, Nova, de que temos notÍcia a partir de 1189' 

Extra-muros, os bairros compreendidos nas paróquias da Alfama, S. Mamede e Santa 
Maria de Alcamim (isto é, do caminho) existiam já em grande parte no domínio sar
raceno, deven'do os outros ser fundação portuguesa. Os documentos dos séculos XII e XIII 

mostram-nos que uma boa porção CIa sua área era ainda preenchida por terras de cultivo. Na 
1-1adalena estava situada a aljazana dos judeus (12°5) que talvez corresponda à I udaria (1252); 
aí ficava também 'o paço dos navios de el-rei (1237)' Em S. Julião existia a quinta da Oliveira 
(1236), o hospital dos gafos (1202), o vico ou bairro de Martim Ferroni (1236), etc. A fre
guesia de S. Nic-olau, fundada antes CIe 1199, já formava bairro importante ' no primeiro 
quartel do século XIII . Estes e outros factos aqui omitidos atestam-nos grande expansão 
e crescimento da cidade, muito antes do reinado de Afonso IH. Nos subúrbios da cidade a 

"d '1 ' (2) topontmla os secu os XII e XIII manteve-se ate o presente . 

(1) Desta data ou ano aproximado é uma inquirição de Afonso lI, existente em minuta original ou cópia 
coeva, e publicada nas Memor. Inquirições; doc. 2. bste documento, entre outros elementos, fornece-nos a relação 
das igrejas da cidade e t~rmo de Lisboa. b a análise interna que nos garante a referida cronologia. 

(2) Apenas alguns exemp}os: Alcântara (1200), Arroios (II~3), Águas Livres (II91), Andaluz (Andeluces, 
1220), Ameixoeira (Muchinis, II47-II66; MOyxQeira, 1286), Carnide (1187), Campolide (1206), Lumiar (Lemenare, 
1218; Lemear,' 1299), Marvila (II88), Odivelas (II90)' Picoa (1268), Xabregas (Exibregas, 1206; Exebregas, 1219, 
etc.). O local de Santos, pela circunstância que lhe deu o nome, prova a persist~ncia de população .cristã aí, através 
do domínio sarraceno. Sancho I em diploma de 1 194 f~z doação à Ordem de Santiago da herdade e casa de Santos, 
que seu pai mandara construir em memória dos santos mártires Veríssimo, Máximo e Júlia, na qual se guardavam 
suas relíquias (Osberno refere-se ao facto). . . 



Nos «montes» ou termos de Lisboa a maior parte da população pre-existente perma
neceu nos seus casais e aldeolas, ao passar ao domínio português, em 1147, Comprovam-no 
tanto a toponimia árabe como latina da região, embora a conheçamos numa fase um pouco tar
dia - final do século XII e princípios do XIII. Ocorrem ainda formas com Romaneira (119 1), 

Frenelas (1220.-- esta, todavia, já arcaica, porque se encontra Fraelas, em 1185) e Fontanelas, 

em Sintra (130 I), as quais atestam a sobrevivência do elemento hispano-godo. 
A inquirição de 1220 aponta as seguint:es freguesias rurais no têrmo de Lisboa: Bre

querena (Barcarena, 1243; Brequeneoa, 1259)' Azuzelas, Bellis, Lousa, Laurias (Loyras, 1253), Famanes 
(Farniaes, 1185; Fameans, 1211), Monte Agracio (Monte agra$so, 1241), Monte Aiseque (Monte Axeque, 

1259) e Vila Franca de Z ira. 
VILA FRANCA DE XIRA - Segundo Viterbo, foi o étimo eira, no sentido de mata ou 

brenha, que deu o nome a êste importante concelho da margem do T ejo. Nós filiamo-Io, an
tes, na forma Sira, nome talvez de algum cruzado ou colono germânico que ali se tenha fixado 
na segunda metade do século XII. Sira lohannis, de Atouguia, viveu no século XII e não é êste 
o único indivíduo assim designado que nos aparece em documentos dêsse século e seguinte, 
para os distritos de Santarém e Lisboa. O topónimo ocorre pela primeira vez na doação régia 
da herdade de Cira e sua mata a D. Froilhe Ermiges, senhora nobre C). A donatária deu carta 
de foral aos habitantes da mesma em Novembro de 1212 e parece que o assento primitivo 
da povoação foi na aba da serra junto à tôrre de Cira, de que nos dá notÍcia documento de 
1287' Pouco depois a donatária ou colonos seus escolheram novo local para a futura Vila 
Franca de Xira: D. Froilhe e seu filho João Fernandes deram segunda carta de fôro) agora 
aos povoadores de Vila Franca, em Maio de 121 3 (a data consta de uma sentença de D. João I). 
Documentos originais até o ano de 1259 designam a povoação por Vila de Gira, mas um de 
1265 dá-lhe o nome de Cornagaa, o qual se mantém pelo menos até meados do século XIV ~). 
Em 1383 volta a usar-se Vila Franca de Cira, e Xira em documentos do mesmo século. 

Sintra 

O altaneiro castelo de Sintra, perdido pela última vez pelos cristãos durante o govêrno 
do Conde D. Henrique, submeteu-se sem luta em 1147, O aspecto geral da toponfmia do 
seu têrmo, nos séculos XII e XIII, leva a admitir estabilidade da população pre-existente, e sa
bemos que reguengueiros de Colares e de outras terras de Sintra eram, na sua maioria, m~u
ros forros que já nesse tempo se entregavam em, larga escala à pomicultura. Os primeiros do
cumen~os sôbre Sintra, posteriores à reconquista, dimanam da chancelaria régia, desde 1152 ; 

um dêles é a carta de foral dada aos seus povoadores no ano de 1154. Segundo a inquirição 

. (1) b na forma. Cira (Zira, na inquiro de 1220) que êle aparece nos .docs. do século XIII, excepto num de 
1265, que adopta a grafia Sira, correspondente à moderna Xira. 

_ (2) O novo nome comp,:,ov~ .a desloc~ção ~a vila p~r~ a planície. Segundo Menendez Pidal, Origenes dei 
Espanol, 341, comago (de comu) slgmflca reguelIa; cita o topommo Caornega (78). Nos docs. portugueses toma as 
formas Cornagana ou Cornagaa, co.mo nome comum ou locativo, nos séculos XII e XIII. 
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de 1220, já referida, a vila e arrabaldes repartiam-se pelas paróquias de S. Miguel, S. Marti
nho (de Oliva) em 1285)' S. Pedro, S.t& Maria (de arravalde de Sintra, em 1229); no têrmo 
situavam-se S.t& Maria de Cheleiros, cuja carta de povoação é anterior a 1195, e S. João de 
Lechym (hoje Lexim, mas transferida a freguesia para 19reja-a-Nova). Alcabideche sabe-se 
por fontes árabes ser já povoação importante no domínio sarraceno. 

MAFRA - Da vila de Mafra (situada no velho alfoz de Sintra, segundo se infere de 
vários documentos) fêz mercê Sancho l ao bispo de Silves, D. Nicolau, em Dezembro de 1189; 
mas como esta diocese foi desfeita dois anos depois, pela invasão aLmóada, o monarca re
solveu transferir o senhorio da vila e castelo de Mafra para a milícia eborense da Ordem de 
Calatrava, em Maio de 1193, Foi durante o senhorio da Ordem, em 1229, que a Ericeira, 
povoação do têrmo de Mafra, recebeu a sua primeira carta de foral. 

Évora 

Até os últimos anos do século XII não conseguiram os portugueses manter as conquis
tas efectuadas ao sul do Tejo nos domínios sarracenos) exceptuada Évora, que, uma vez to
mada de surpresa por Geraldo Sem-Pavor, em 1165, não tornou à posse da moirama. E no 
entanto era já grandiosa a obra realizada por Afonso Henriques e seu filho D. Sancho l na 
província do Alentejo e Algarve, quando tudo isso veio a perder-se pela invasão almóada 
capitaneada por lacube, em 1191. Estavam restaurados e repovoados muitos castelos; levan
tadas algumas igrejas paroquiais sob a égide das novas dioceses; distribuídos campos e lati
fúndios a ricos-homens, mosteiros, ordens militares e outros agentes colonizadores C). 

Évora, mais de uma vez insulada em território inimigo, desempenha neste período pa
pel fundamental como fulcro da resistência da nação. Nela congrega o monarca elementos de 
combate de grande eficiência, mormente a milícia eborense da Ordem de Calatrava, aí criada 
pouco depois da tomada da cidade; ao seu mestre e freires faz largas doações no ano de 1176, 
incluindo umas casas com alcáçar em Évora e impondo-lhes a obrigação de se manterem nesta 
praça. Por disposições testamentárias de Fevereiro de 1179, Afonso l reserva ao Mestre de 
Évora, Gonçalo Viegas, dez mil maravidis para a defesa da cidade. E aqui se acolhe grande 
parte da população cristã, foragida do sul, dispondo a Ordem de uma albergaria para sustento 
de pobres, peregrinos, cativos e dos qu~ fugiam da servidão dos sarracenos (12 1 4)' 

O conjunto de tôdas estas medidas e circunstâncias, aliado às condições naturais de ri
queza da região eborense, tornou esta cidade desde logo não só a mais forte praça de guerra 
de além T ejo como também capital da província. Os limites territoriais do seu município, 

(1) Para ilustrar a obra de fomento e de colonização levada a cabo na primeira fase da conquista de Alentejo 
e Algarve, que teve o seu fecho nessa data calamitosa, há, como é natural, poucos monumentos escritos. Parte dessas 
fontes deve ter desaparecido in loco, na referida conjuntura histórica; outra parte, destruída posteriormente, dada 
a sua nulidade sob o ponto de vista prático ou jurídico. Todavia, nas composições eclesiásticas celebradas na primeira 
metade do século XI1I entre a cátedra eborense e várias igrejas da diocese encontram-se referências expressas a funda
ções cristãs anteriores, destruídas pelos sarracenos, que, a meu ver, se reportam ao citado período.. 
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LlSBO.'\ EM PRINcíPIOS DO SÉCULO XII[ (ESBÔÇ O BASEADO NAS PLANT1\S DE VIE IRA DA S ILVA) 

IGREJAS l NTRA-MUROS 

I - S.ta Cruz da Alcá
çova (lI 80). 

2 - S.ta Maria Maior 

(1 179)' 

3--Santiago (1160). 

4-5. Jorge (11 78). 

5 - S. João da Pra\a 
(1178). 

6 - S. Maronho (lI 9.1). 

7 - S. Bartolomeu (I 199)' 

8 - S. João do H ospital 
(1220). 

IGREJAS EXTRA-MUROS 

I - S. Vicente de Fora 
(1172). 

2 - S. M:guel de Al
fama (1180). 

i-S. Pedro de Alfama 
( 1182). 

4 - S.to Estêvão de Al-
I fama (I 1'/3). 
5 - S. Salvador (lI 89)' 
6-S. Mamedc (1190). 
7-5. Jicolau (1199) ' 
8 - S.ta M.a Madalena 

\ (1205)' 
9-S, Julião (1220). 

[O_S.ta Justa ([220). 

I I - Sta M.a de Alca-
m im (1220). 

12-5. Lourenço (1220). 

13 -S. T omé ([207). 

14-S.to André (J2II). , 

15 - S.ta Marinha do Ou-
teiro (lI 90)' 

16 - S. Lourenço da Al
bergaria (1220). 

17 - Igreja dos Mártires 
(1 148). 

A - Castclejo. 

B - Alcáçova. 

C - Almedina. 

D-Alfama. 

E - Judaria. 

a - Porta da Alfofa . 

b - » do Ferro. 

c- » do Mar. 

d - » da A lfama. 

e- » do Sol. 

f- )) Nova. 

N OTA. - Estas datas, que são as das mais antigas referências às respectivas igrejas nas fontes compul
sadas, não nos elucidam acêrca do ano da sua fundação. Por exemplo, a consu-ução ou adaptação da Sé e S. Vicente 
de Fora remonta ao tempo da reconquista, e há notícias, embora pouco eguras, de outras igrejas, existentes 
mu ito antes das datas do nosso quadro. Mas, por outro lado, prova-nos ê1e terem muito mais antiguidade, do que 
até hoje se supôs, algumas igrej a~ e paróqui.3s da capital. 
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institufdo em 1166, apresentam-se-nos definidos só depois de constituídas outras grandes cir
cunscrições em sua volta: Beja, Alcácer, Palmela, Aviz e Elvas. E como algumas destas pra
ças voltaram ;10 jugo sarraceno, a delimitação do alfoz eborense só veio a tornar-se efectiva pela 
conquista definitiva das mesmas. Note-se, também, que a divisória entre ~vora e Beja no sé
culo XlII se manteve até o presente como limite dos respectivos distritos. 

A carta toponímica do primitivo alfoz eborense, como a de todo o território do sul do 
T ejo, inculca persistência de população moura e islamizada, por isso que abundam formas ará
bicas ou arabizadas nos nomes dos rios (na ma:or parte prefixadas com Udi ou Odi)J das ser
ras, como Stormoce e, talvez, Arloch e Fazquia, e de lugares como FoxeJ MujadarenJ Benal
bergueJ BencafedeJ BenabiciJ e Benamorique (Abenamolech, 1252; Benamolec, 1266; Benamoleyque, 

1279; Benamoreyque, 1293)' Contudo as mais importantes povoações do têrmo de ~vora surgiram 
já no domínio cristão (no reinado de Afonso IlI, com excepção de Montemor), recebendo 
muitas delas orga.nização municipal e alfoz próprio, desanexado daquele. Por míngua de es
paço, vamos indicar de maneira esquemática esta evolução, especificando as sub-unidades que 
se formaram no decorrer do século XIII. 

MONTEMOR-O-Novo - Fôro de Evora pelo rei, 1203. Afonso II fixa limites ao concelho. 
ARRAIOLOS e VIMIEIRO - Herdade régia de Arraiolos doada à Igreja de Evora, 1217, O bispo funda nela o 

o concelho de Vimieiro com o fôro de Evora, 1257. (Este foral conserva-se inédito, segundo creio). 
Ei ALCÁÇOVAS - Herdade e aldeia no têrmo d!! Moptemor, da Igreja de Evora. Fôro de Evora pelo bispo e 
.~ 8 ... cabido, 125 . 
~ TERENA - Herdade de Oydalvicivez doada pelo concelho a Egídio Martins, mordomo da Cúria, 1259, Vila 
o assim designada, 1251. Fôro de Evora pelo donatário mas chamada agora Terena, 1262. 

Q .. VIANA - Herdade de Foxem, doada pelo concelho ao mesmo mordomo. Vila assim designada, 1261. foral 
~ ~ de D. Deniz, 1313, !J1as já denominada Viana ou Viana de Alvito . 
... li PORTEL - Herdade de Portei Mafomede, doada pelo concelho a D. João de Aboim, 1258. Af. m autoriza 
_ '~ a construção do castelo e couta a herdade, 1261. Foral de Evora, pelo donatário, 1262. 

1 g I MONSAR.(\Z - Foral do tipo de Santarém, antes de 1270. Já tinha têrmo próprio, 1264. 
'< ~ 1 ALVITO - Herdade de presúria, d~ vizinhos. de Evora, cedida ao chanceler Estêvão Ane~: 1251. Novas terras 
..g ~ doadas pelo concelho em Vila de Alvlto de Muja de Aren, 1257, Af. III couta toda a herdade, 1259, 

QJ ~ Castelo e igreja, já levantados, e Mujadaren restaurada sob o nome de Vila Nova de Alvito, 1263' 
~ 1:; Ambas as vilas testadas em 1279 à Ordem d a Trindade, que dá foral a Vila Nova, 1280. 
~ 5 EVORAMONTE - Herdade reguenga. Foral do tipo de Santarém, pelo rei, 1271. Parte do têrmo safdo de Estre
U § moz. Entre Evoramonte e Monsaraz já existe a povoação de Redondo, em 1280, com foral em 1318. 
~ ~ ORIOLA - Corte de Odivelas doada pelo concelho a João Moniz, clérigo e tesoureiro-mor del-rei, 1258. Funda 

.Éi ou restaura af Benalbergue, antes de 1277, Passa ao senhorio régio e D. Deniz dá-lhe foral, mudan-
I.l.c • 8 I do-lhe o nome para Onola, 12 2. 
;2 VILALVA - Herdade de Malcabrão de Mem Pires, 1277. Malcabró que ora chamá Vilalua com todos os seus 
O termos e padroado da igreja passa para a coroa por troca com o filho do primeiro donatário, 1305, Ins-
~ tituído em concelho antes de 1312. 

MONTOlTO - ou Vale Longo, herdade de Pedro Anes, reposteiro de Af. m. Foral de Evora pelo donatário, 
1270' Passa ao senhorio dos Hospitalários, 1286. 

Beja 

Herculano, baseado numa inscrição do mosteiro de Vera Cruz de Marmelar e em outras 
fontes, assentou em que a conquista definitiva de Moura e Serpa coube no ano de 1232, rei
nado de Sancho lI. A argumentação do mestre parece-nos bastante sólida na parte que respeita 



à cronologia do feito militar. Beja deve ter sidq ocupada entre essa data e a d~ tomada de 
Aljustrel (1234); de facto, no ano seguinte figura já o seu têrmo na delimitação dêste ba
luarte. Cremos, todavia, que só mais tarde, depois da tomada de Sevilha, em 1248, por Fer
nando III de Castela, tanto nas terras de além-Guadiana como no distrito de Beja, começou 
pràpriamente a obra de colonização. 

Não há notÍcia de povoamento no têrmo de Beja anterior ao seu foral (1254), e um 
documento de 1255 descreve-nos a região como infestada, muito recentemente, pelas hordas 
agarenas. O concelho, a pedido de el-rei, cedera em 1254 ao mosteiro de S. Vicente de Fora a 
igreja ou mosteiro de S. Cucufato com suas terras, junto da serra de Fazquia (Mendro); no 
ano seguinte o prelado diocesano confirma a doação do referido templo, nu:per de faucibus gen
tilicum liberatum, e acrescenta ter edificado ali igreja em honra de S. Cucufato e saher que de 
velhos tempos existia ali locum religiosum et :per longas hostilitates et continuas fuisse :peni
tus devastatum. S. Cucufato foi a génese de Vila de Frades (séc. XIV) e na sua paróquia, de
marcada naquele ano, ficou incluída a aldeia de Cuba. 

Outra fundação pia, no distrito de Beja, deu origem à povoação de Beringel: Afonso III, 
em Julho de 1259, doou ao convento de Alcobaça o seu reguengo chamado mosteiro de S ueiro 
Beringel, atendendo sôbre tudo aos benefícios que o convento ali fizera e por lhe ter cedido a 
herdade de Aramenia para alargar os limites de Marvão. Em 1261 o bispo autorizou a constru
ção da igreja do referido lugar e no ano imediato o donatário deu foral aos seus povoadores. A 
Vidigueira remonta de igual modo ao tempo de Afonso III. 

Aviz e anexos 

CORUCHE - A milícia de fvora, assinalada já pelos seus feitos militares na defesa desta 
cidade, entregou Afonso I, em 1176, o castelo de Coruche, situado nos confins meridionais do 
alfoz de Santarém. Alcandorado numa elevada colina que quási se apruma sôbre a várzea sor
raiana e difícil de escalar pelos flancos e pela frente, voltada ao sul, êste baluarte constituíu uma 
posição estratégica de primeira ordem nas campanhas de além-Tejo. O rei instituíu aí concelho 
em 1182 (o segundo, em tôda a província), regido pelo estatuto de fvora, mas a invasão de 
Iacube até o vale do T ejo, em 1191,. deve ter ocasionado o abandono desta fortaleza, certamente 
por curto tempo, visto que os invasores recuaram logo a seguir para Alcácer. Na verdade, a 
pàrtir de 1201, encontramos transmissões de propriedade no limite de Coruche, e uma letra 
apostólica do mesmo ano inclue êste castelo entre os bens da Ordem de fvora. 

BENAVENTE - Poucos anos depois, surge o terceiro concelho de fundação portuguesa em 
além-T ejo - Benavente. A sua origem é-nos revelada por um documento régio que tem sido 
mal interpretado. Trata-se da célebre carta patente de Sancho I de 28 de Maio de 1199, diri
gida às edilidades e homens bons de Lisboa, Santarém, e Alenquer - os únicos concelhos ri
beirinhos do Baixo-T ejo , no século XII - a comunicar-lhes que dera Sesimbra e as lezírias do 
T ejo (entre Valada e Azambuja) a colonos francos recém-chegados, e que, esperando a vinda de 
muitos outros para breve, resolvera acrescentar àquelas doações Montalvo de Sôr, entre o T ejo 
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e a ribeira de Canha. Ordena, por isso, às referidas autoridades que vão a Montalvo demarcar 
terras com área bastante para aquêles colonos viverem bem (doc. aqui reproduzido). 

Santarém largou terras da margem direita do Sorraia, no campo de Caçarabotão, para o 
novo grémio que com o nome de Benavente e sob a égide da milícia eborense foi aí fundado no 
ano seguinte. Para assento da vila escolheu-se local a cêrca de um quilómetro de Montalvo, nas 
extremas do têrmo de Coruche C). 

AVIZ - Em 1211 a Ordem de fvora recebeu de Afonso II a mais extensa parcela de 
todos os seus domínios, o lugar de Aviz, com termos que abrangiam quási tôda a baixa do 
Sorraia e confinando com Santarém, Coruche, fvora, Elvas e Abrantes. Do exame das referidas 
confrontações do lado do norte ressalta a flagrante correspondência das mesmas com a via mili
taris de Lisboa a Mérida por Aritium Praetorium e AbelteriumJ o que comprova ter esta ser
vido para demarcar o latifúndio. 

O monarca impôs aos freires eborenses a obrigação de edificarem um castelo, certamente 
para consolidar o domínio dêste território ainda despovoado, e com o fito de barrar o caminho 
às algaras almóadas dirigidas das bandas de Elvas e Badajoz sôbre as posições do T ejo. A 
emprêsa não foi fácil, pois um documento de 12 14 atesta-nos não estar ainda povoado o lugar 
de Aviz; mas já em 12 1 8 existia aí um grémio concelhio a que o rei outorgou o fôro de 
fvora C). Em 1221 estava levantada a sua igreja matriz e dois anos depois concluída a fortaleza 
e muralha. Nesta data (1223-24) a Ordem de fvora transferiu a sede para Aviz, sendo seu mes
tre Fernão Rodrigues Monteiro, que por isso foi chamado primeiro mestre de Aviz. 

Nos vastos termos de Aviz, cabeça do mestrado, promoveu a Ordem a criação de novas 
povoações em redutos fortificados , tais como: Sêda e Fronteira (antes de 1236), Veiros (1258), 
Cabeço de Vide, chamada antes Cabeça da Vide Queimada (1271), Alter Pedroso (1279), lugar 
e reguengo de Sousel (1259-79) e outras de menor importância. 

Fora dêstes domínios obteve ainda no Alentejo o castelo de Juromenha. O primeiro 
foral é anterior a 1206, e nos seus limites, formados à custa do têrmo de Badajoz, surgiu a vila 
e fortaleza do Alandroal antes de 1267' Finalmente, encravada erri parte em terra de Espanha e 
convizinha de Moura erguia-se a vila e fortaleza de Noudar) nos actuais limites de Barrancos, 
a que D. Deniz deu fôro de fvora, em 1295, e de que fêz mercê à Ordem de Aviz em 1307' 

Elvas e Marvão 

O castelo sarraceno de lelbax várias vezes foi perdido e tomado pelos portugueses antes 
da sua ocupação definitiva, em 1230' Ao temFo da doação da herdade de Aviz (121 I) que com 

.. (1) J:Ierculano, por desco~hecer. que .S.ôr era o nome prim~tivo do Sorraia e tomando o Caian do doc. pela 
nbelra de Crua, afluente do Guadiana, Identificou Montalvo de Sor com Ponte de Sôr e veio, por isso, a admitir 
colonização estrangeira no Alto Alentejo. Posteriormente outros autores avolumaram ainda mais o pretenso facto, ba
seado - devo acentuar - unicamente na interpretação do referido diploma. A vila de Ponte de Sôr é do tempo de 
D. Deniz. 

(2) Um segundo foral de Aviz, publicado em Leges, tem a data errada, devendo ser 1253 e não 1223, 



... 

êle convizinhava, devia Elvas obedecer aos reis de Portugal. Não nos repugna, por isso, aceitar 
que esta povoação houvesse seu primeiro foral antes de 1213 (vêde pág. 46). 

Em 1230 organizou-se de novo o concelho pelo estatuto expedido no ano ante
rior, e desde então mostram-nos os documentos persistência no povoamento de Elvas (Elvix, 

1234; Elvis, 1241; Elvas, 12-71) e transmissão de imóveis no seu têrmo. Em 1241 as Ordens de Cala
trava e Santiago estavam aí representadas por seus comendadores e já a vila se estendia extra
muros, pela freguesia de St.· Maria de Fora. 

A povoação de Estremoz fundada nos limites da herdade de Aviz era, em 1250, vila 
desta Ordem militar, mas passou pouco depois para a coroa, que lhe deu foral em 1258 e vastos 
limites saídos de Elvas e de Aviz. Estremoz veio a repartir-se em outras sub-unidades, tais 
como: Vila Viçosa (1270)' Evoramonte, só em parte (127 I), Borba (povoação, 126o; foral, 
1302) e reguengo de Sousel (1259)' 

Em propriedade reguenga do alfoz de Elvas fundou Afonso 111, em 1257, o concelho 
de Monforte a que deu o foral de Beja, e D. João de Aboim na herdade de Moçarava, que 
lhe foi doada pelo município de Elvas antes de 1256, fundou Vila Boim anteriormente a 1264' 

O castelo de Marvão deve ter sido, como Elvas, importante baluarte sarraceno, que difi
cultou o estabelecimento dos cristãos nos distritos de Beira Baixa e Alto Alentejo. Ignora-se a 
data da sua conquista e aparece-nos nomeado pela primeira vez , em 12 I 4, nas confrontações de 
Castelo Branco, ao sul do Tejo. Do foral e extensíssimos limites (desde o Tejo até a foz da 
ribeira de Ouguela) que Sancho 11 concedeu em 1226 aos seus povoadores, infere-se que se 
abrigava aí uma guarnição aguerrida, com altos serviços prestados e a prestar à causa da ex
pansão portuguesa. Vencido, porém, de vez em 1230, o forte núcleo de resistência sarracena 
Elvas-Badajoz) logo Marvão, por perda de influência militar, sofre considerável desfalque na 
sua área territorial, em bene,fício doutros baluartes e populações que acorreram a repo
voar a região. A parte setentrional é cedida aos Hospitalários em 1232 para a fundação 
de Crato. A vila de Arronches com seu castelo (Arõche, 1226), situada «entre Aviz, Marvão e 
Albuquerque» , é doada a St.· Cruz de Coimbr:: em 1236 e recebe o foral de Elvas no ano de 
1255, Portalegre, talvez herdade reguenga do alfoz de Marvão, aparece-nos nomeada pela pri
meira vez em 1249, mas já como povoação imFortante, e o concelho de Portu Alecri com judex 
e sêlo próprio, em 1253, O seu rápido crescimento na segunda metade do século XIII é-nos 
denunciado pelo número das suas igrejas - nove - no princípio do século seguinte. Castelo 
de Vide, povoada antes de 1232, tem já organização municipal em 1276. Alegrete possue têrmo 
próprio em 1254 e Açumar (Zuma, 1226), situada junto às extremas de Marvão com Elvas, 
aparece designada vila de Azoma em 126o. 

Domínios da Ordem de Santiago em Alentejo 

Na distribuição de terras ao sul do Tejo pelas Ordens de Cavalaria, coube o maior qui
nhão aos Espatários - para cima de um terço da área da velha comarca de Antre Tejo e Odiana 
- o que é atestativo da sua acção preponderante na reconquista definitiva dêstes distritos. 
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Em 1 186 Sancho I fez-lhes doação dos castelos de Almada, Palmela e Alcácer com dila
tados termos, os quais se não achavam totalmente despovoados pois Afon-'O I dera já carta 
de foral a essas povoações. Entre os dois primeiros castelos levantava-se o de Coina, que não 
estava igualmente solitário. 

Todavia, pouco mais era que ocupação militar dos velhos redutos sarracenos a obra que 
até então fôra possível realizar: isolados núcleos militares, servidos por uma escassa população 
agrícola, sem condições de resistência a uma invasão inimiga. E êsse flagelo não se fêz esperar 
muito: em 1191 os almóadas avançam até o Tejo, arrasando na sua marcha templos e novas 
fundações, mas . recuam para Alcácer de onde passam a fazer guerra à cristandade. 

Só então se inicia a verdadeira reconquista, lenta mas segura, acompanhada de uma 
mais intensa colonização do solo alentejano. Para tal fim Sancho I recorre não só ao elemento 
indígena, como alicia além-Pirenéus núcleos importantes de colonos, a um dos quais dá Sesim
bra, no alfoz de Almada, cêrca de 1199, impondo-lhe a organização militar do estatuto de 
bvora, em 1201, como se fizera um ano antes para o de Montalvo de Sôr. 

A Ordem de Santiago, de novo na posse de Almada e Palmela (antes de 1194)' faz 
dês te poderosíssimo baluarte cabeça do mestrado e sede conventual, e promove a organização 
defensiva do seu território. A êste período remonta a construção do castelo de Belmonte, na 
margem esquerda da ribeira de Canha - curioso exemplar, hoje quási completamente der
ruido, edificado com enormes calhaus de seixo rolado, única pedra existente na região; e muito 
naturalmente, também, a fundação de Canha e Cabrela. Eram três sentinelas avançadas dos 
exércitos que defronta'/am os mouros de Alcácer; mas só depois da rendição dêste baluarte, 
em 1217, e das restantes praças fortes da prov,íncia em poder do agareno foi possível intensi
ficar o povoamento, como se vê no resumo que passo a fazer das povoações fundadas por inicia
tiva da Ordem nos seus domínios de Alentejo. As datas entre parêntesis indicam a mais antiga 
referência documental que 'conheço para as respectivas terras: 

Têrmo de Palmela-Belmonte (12°7)' Canha (1220), Setúbal (1235), Lugares de Riba
tejo (desde 1241), Samora Correia (13°6), fortaleza de Mouguelas (13°5)' comenda da Arrá
bida (1327' mas já em 1259 havia o oráculo de Arrábida). 

Têrmo de Alcácer - Cabrela (1220), Torrão (1249)' Santiago de Cacém (1249), CercaI 
e Sines, no limite de Cacém (1274), Alvaiade (1252). 

Têrmo de Aljustrel (conquistado em 1234 e doado à Ordem no ano seguinte) - Fer
reira (1260), Garvão (126o), Messejana (1242-1~75)' Castro Verde (13°1), Casével (1242-
-1275), Entradas com o reguengo de Montei (1269)' Panoias (1297) Torredãos (1235) C). 

. (1). Setúbal, modesta aldeia de pescadores do têrmo de Palmela, só em meados do século XIII atinge rela-
tiva prosperidade (foral de 1249 e alfoz próprio em I}U)' O seu progresso é depois muito rápido, merca sobretudo 
~o movimento ma~timo do seu pôrto. Da comenda de Setúbal tir.ava a Ordem em 1319 um rendimento de 9.000 
hbras. Essa prospendade crescente deu motivo a que o Sado, designado rio de Alcácer depois da reconquista, pas
sasse a chamar-se também rio de Setúbal; e da infixidez e talvez rivalidade de nomes resultou a adopção no sé
culo XVI de um terceiro - Çadam. ~ste aplicava-se, antes, à secção do ~esmo rio a montante de Alcácer Çadaaó, 
14~9; Çadam, 1476, e certamente derivou do antropónirno Zahadon Z {/{/don, que ocorre várias vezes em docs. de 
COimbra do século x. Idantica origem que Sado e Sadão teve Sátão (Çaatlln). 



A expressão geográfica Riba de Tejo (Ripa Tagi nos does. latinos), de que a Ordem de 
Santiago se serviu desde o século XIII para designar primeiramente pequenos lugarejos da mar
gem esquerda do T ejo, entre as ribeiras de Coina e Enguias, e depois a unidade concelhia, 
constituída pelos mesmos, adquiriu por essa razão um sentido corográfico, regional, que não 
corresponde ao que tem hoje. Pode dizer-se com verdade que há um Ribatejo medieval e outro 
a partir do século XVI, e que cada um tem seus caracteres físicos e etnográficos bem definidos. 
O primeiro apagou-se de todo da tradição e só pode ser evocado por reconstituição histórica: é 
o Ribatejo das marinhas e vinhedos que ia talvez já folgar às romarias da Atalaia (carreira da 
Atalaia, 1249; ermida de St. a M." da Atalaia, 1470). Foi êsse o que Fernão Lopes conheceu e 
de que nos fala na crónica de D. Fernando. O segundo, à parte as naturais transfigurações que 
o perpassar dos séculos lhe imprimiu) vive nos nossos' dias, com as suas tintas próprias e ca
rácter regional : é o Ribatejo das touradas e lez,írias, cuja organização agrícola e variedade de 
mesteres lhe davam já no século XVI flagrante originalidade C). 

No prosseguimento da reconquista do Baixo-Alentejo a Ordem de Santiago manteve a 
posição de destaque que vinha ocupando . Sancho II colocou sob sua égide o castelo de Mér
tola em 1239, pouco antes conquistado, impondo-lhe a transferência para aí do convento da 
Ordem, já antes deslocado de Palmela para Alcácer. Em 1269 o mestre Paio Peres Correia alie
nou do têrmo de Mértola a favor de D. Martim Anes do Vinhal os lugares dos Padrões, no 
Campo de Ourique, com vastÍssimos limites que abrangiam metade da mata de Almodôvar e 
se estendiam da ribeira de Cobres à de Vascão. 

Marachique, outro importante baluarte' sarraceno situado no local da. Senhora de Cola, 
foi doado à Sé do Pôrto no ano de 1245, mas reverteu depois para a coroa, que deu foral aos 
seus habitantes em I26I. Já no ano anterior o concelho doara ao chanceler Estêvão Anes uma 
extensa herdade junto ao têrmo de Mértola, compreendendo outra parcela da mata de Almo
dôvar, onde se formou nova povoação e). Em 1297, tôdas estas vilas e fortalezas passa
ram ao domínio dos freires de Santiago, que possuíam assim todo o Campo de Ourique (nome 

(1) Circunstâncias várias concorreram para que a colonização da orla transtagana em poder dos Espatários 
obedecesse ao tipo parcelar em vez de global, como é o caso vulgar ao sul do Mondego, no período da recon
quista. Verifica-se ali o aparecimento de minúsculas póvoas ribeirinhas, em grande parte para exploração de salinas, 
desde o segundo quartel do século XIII, tais como: Montigio (1249), u Samouco e Lançada (1241), Sarilhos (1 304), 
aldea dalcouxhete (1313), Aldea Gualega (herdade de Fernão Galego, 1306) e outras. Tôdas elas tirrham por sede 
paroquial Sabonha (Sabona, 1249)' outro lugarejo situado numa pequena eminência entre Alcochete e Aldeia Ga
lega. O conjunto dêstes lugares formava no final do século XIII um grémio municipal rudimentar - o concelho de 
Riba Tejo, como juiz, tabelião e outros funcionários privativos, reportando-se um documento de 12~ também ao 
uso e costllme de Riba de Tejo , em matéria de aforamento de vinhas. 

No comêço do século XVI, como Aldeia Galega e Alcochete se destacassem já dos outros lugares pela 
sua grande importância, a Ordem resolveu repartir a área da velha freguesia de Sabonha em duas paróquias com 
sede naqueles lugares, a que foi dado depois foral manuelino. Vê-se, assim, que a existência do têrmo Ribatejo, com 
o sentido regional da primeira fase, se deve à necessidade de adopção de um têrmo genérico para abranger os refe
ridos lugarejos da margem sul do T ejo, que constituíam uma unidade própria; o seu desaparecimento foi motivado 
pela situação hegemónica alcançada posteriormente por dois dêsses lugares, eujos nomes vieram, .assim, a absorvê-lo. 

(2) Por heranças sucessivas êste lugar tornara-se pertença de João Pires de Alporão, reitor de S. Nicolau, 
de Santarém, o qual o doou a D . Deniz em 1285, ano em que o rei lhe deu foral. O alfoz de Marachigue sofreu 
novo importante desfalque co~ a criação do munidpio de Ourique em 1290' 
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genérico do Baixo-Alentejo nestes tempos) com excepção do concelho de Odemira (1255)' 
que ainda lhe esteve subordinado nos anos 1329-1352. 

Algarve 

Para nenhuma outra parcela dos territórios conquistados se verifica tão grande penúria 
de fontes diplomáticas portuguesas dos séculos XII e XIII, como para a província do Algarve. 
Entre as causas dêste facto avultam: a interrupção do nosso domínio aí, entre 1191 e 1249, e o 
alto nível demográfico da região ao tempo da reconquista, por sua vez originado na sua situação 
geográfica. As principais povoações e fortalezas da província tinham já existência no período sar
raceno e foram encorporadas no reino de Portugal em pleno desenvolvimento, muitas delas, 
até, com os mesmos limites do domínio anterior C). 

Da primeira .conquista em 1189 restam-nos alguns diplomas régios de doação de caste
los, como Monchique, Alvor, Lagos e Albufeira. Da segunda, levada a cabo por Afonso IH, é 
também a chancelaria régia a fonte principal para a matéria aqui abordada. Às ordens militares 
doou a coroa Albufeira (1250), Cacela (1255)' Aljezur (1297), Paderne (1305) e Porches em 
1250, ao chanceler Estêvão Anes. Sob o senhorio régio ficaram, porém, as povoações mais 
importantes, como Sines, T avira) St.a Maria de Faro e Loulé, às quais o monarca deu o fôro, 
usos e costumes de Lisboa, a partir de 1266. 

Povoações fundadas ou repovoadas já no domínio português são, por exemplo, Castro 
Marim, no têrmo de Cacela, antes de 1271 (possivelmente pelo proprietário de nome Marim 
que figura no foral de Loulé) e Alcoutim, que D. Deniz mandou povoar em Maio de 13°2 
outorgando-lhe foral dois anos depois. Lagos é designada por aldeia em 1259, Às outras vilas 
acasteladas, de que falámos, foi dada organização municipal em tempo dêste monarca. 

A toponímia algarvia do século XIII apresenta-se, como é natural, fortemente arabi
zada: os nomes dos rios em geral prefixados de odi (já perdido para alguns, como Arade, 
Oydaradi, 1266); vários locais com bena, tais como Bena Mandil, Bena Çalema, Bena Co
rar, Benaamor, e indicação de alcarias, também freqüentes no Baixo Alentejo. Da sobrevi
vência, embora precária, do culto cristão no Algarve é testemunho, como se sabe, a veneração 
das relíquias de S. Vicente próximo do cabo dêste nome, onde em tempo de Afonso HI se 
levantava uma ermida e albergaria parà uso dos romeiros. 

(1) Cumpre aqui corrigir as formas inexactas Alfaghar e Chenchir, admitidas a pág. 17 como nomes ará
bicos da província do AIgarve (v~e David Lopes, Os Arabes nas Obras de A. Herculano, 50-52). Da relação de 
topónimos da !l1esma origem, dada por nós a pág. lI, devem igualmente excluir-se Canave (dnhamo ou linho 
mourisco) e Alvor[;e, embora êste chegasse até nós através dos árabes. 

Revendo a cronologia dos does. citados neste estudo verificamos ter errado a dos seguintes: doação do 
reguengo de Comias (gravura a seguir à pág. 8) que é de 24 de Abril de 1139; diploma de Afonso I, nomeado na 
última linha da pág. 30, que é do mês de Outubro; e foral de Miranda, pág. 31, de 19 de Novembro. 

Sôbre a adopção do tftulo de rei por Afonso I, de que falámos a pág. 31, cumpre chamar a atenção do 
leitor para o que Herculano escreveu em Hist., lI, nota XVIII (ed. 1914). Na verdade, tanto para a sua hipótese 
como para aquela aqui sugerida faltam-nos elementos probatórios. 
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Nos actuais limites de Portugal estão compreendidos, além dos territórios herdados e 
os conquistados ao sul do Mondego no período 1135-1249, outros adquiridos por doação dos 
reis de Castela ou por tratados internacionais. Cabem nesta categoria as terras da margem 
direita do Côa} que foram encorporadas no reino de Leão depois da sua conquista aos sar
racenos, em grande parte pelo esfôrço da Ordem de S. Julião de Pereiro. Em 1296 D. De
niz apoderou-se delas pela fôrça e no ano seguinte o convénio de Alcanices legalizou êsse 
acto. Pelo mesmo tratado passaram ao nosso domínio Ouguela e Campo Maior, do têrmo de 
Badajoz, e outras terras que posteriormente vieram a perder-se. Finalmente, Moura, Serpa e 
Mourão, cedidas pelos Hospitalários em 127 I ao rei de Castela, tornaram ao. senhorio de Por
tugal por mercê de Afonso X (vêde pág. I7)' 

Dos agentes colonizadores já alguma coisa dissemos no decorrer dêste estudo. Às Or
dens militares, catedrais e institutos monásticos coube, juntamente com o govêrno da nação, 
papel primacial na obra do povoamento. Nela colaboraram também os grémios municipais, 
cujos termos concelhios, tanta vez assumindo a éonfiguração de cunha cravada na Mauritâ
nia, põem em evidência geográfica a verdade histórica do seu esfôrço expansionista (vêde na 
Carta os concelhos de Soure, Coimbra e Pene!a, alongados no sentido N. S.; e Abrantes, 
Aviz, Crato, Niza e Marvão, no sentido do eixo de resistência Elvas-Badajoz). 

Menos valioso não foi, porém} o esfôrço individual de muitos homens do povo e da 
nobreza. Uma só figura, dentre essa pléiada de heróis, desejo aqui nomear, por se achar iné
dito o testemunho da sua acção brilhante nas campanhas da reconquista" e constituir exem
plo frisante do iberismo das Ordens da Cavalaria neste ciclo guerreiro. J: êle Martim Anes 
de Vinhal, irmão do chanceler Estêvão Anes, de quem a Ordem de Santiago, pela bôca do 
seu mestre lusitano Paio Peres Correia, fala nestes termos, em Cabido Geral de Mérida, de 
8 de Novembro de I269: 

... «por que vos por vosso corpo iouvestes na bastida de Segura ata qua nossa ordin 

guannhou. E fostes conosco en guaanhar todolos castelos da serra de Segura. Car fostes 

conosco en acorrer a Lorca en tlquel tempo qf4e se perdeu M urça. E quando Galeyra foy per

duda vos por vosso corpo entrastes em Osca e defendestela aos mouros qua nó perdemos. E ou

trossi entrastes em T eyvella quando se perdeu M oratalla e acorrestela e defendestela qua nó 

tomaró os mouros. Car fostes vos e vossos yrmaos com nossa ordin quando fil/aró Mertola a 

mouros. Car fostes outrossi quando fillaró Montemolin a mouros que nos nonas poderamos 
fil/ar sen vossa ajuda ... » 

Mais que o factor geográfico e que a tendências ancestrais, foi o psiquismo desta 
vida de guerreiro e cruzado que Portugal levou" durante a centÚria da sua formação territorial, 
que determinou, como uma fatal progressão, a expansão ultramarina que em capítulos se
guintes se estudará. 

Ruy DE AZEVEDO. 
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CAPÍTULO II 

Autonomia e Organização: I) P0.Iüica ínternacional: -
Constituição do condado e do reino de Portugal e suas relações diplo
máticas com a Cúria Romana e com Castela. Conv~nios de Zamora 
(1143), de Badajoz (1267) e Alcaníces (1297). Aproximação da Inglaterra 

U MA vez doada a Terra Portugalense, jure hereditario, ao conde D. Henrique e à infanta 
D. Teresa, passou o novo condado a constituir um govêrno quási autónomo, a-pesar
-de subordinado de direito e de facto à realeza de Afonso VI. 

Herculano distingue entre aTerra ou, melhor, as propriedades regalengas que 
«passaram a ser possuídas como bens próprios e hereditários pelos dois consortes» C), e o go
vêrno do condado - simples tenência amovlvel consoante a vontade do rei. 

Para êste interessantíssimo problema da nossa história jurídica chamou recentemente a 
atenção dos estudiosos o Sr. Prof. Paulo Merêa, que, muito justamente, pôs em rdêvo 
um diploma de 1099 em que Soeiro Mendes se refere «tempore Adefonsi Imperatori regnante 
in civitas T oleti, suo nomine gener verum suus comes Anrichus sedente cum filiam ipsius Im
peratori nomine T arasie et tenente de illo Terra de Portugal pro sua hereditas». 

«Estas tão perentórias palavras vêm confirmar - conclue o ilustre professor - que 
a concessão da Terra Portugalense foi hereditária» ~). 

Evidentemente, a posse hereditária dos alódios da coroa no novo condado tinha como 

(1) História de Portugal, I, págs. 196 e 197, 
(2) A concessão da Terra Portugalense a D, Henrique perante a História jurídica (Anuario de Historia 

dei Derecho Espanol! II1 pág. 173)' 
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natural corolário a hereditariedade da tenência. Mas não era essa, possIvelmente, senão uma 
situação de facto que não só a influência francesa mas também a impossibilidade ou pelo menos 
dificuldade de a entregar a outrem contribuiria para fazer confundir com uma situação de di
reito. Assim se explicaria a referência da carta à tenência hereditária da Terra Portugalense. 

Fôsse, porém, como fôsse, dêste modo se reüniam na pessoa do conde D. H enrique e dos 
seus sucessores as duas facetas que caracterizam o poder dos monarcas da Reconquista. f 
certo que a autoridade condal continuava a ser exercida por delegação do rei, mas não se deve 
esquecer que a soberania dêste só podia impor-se aqui duma forma muito precária e intermi
tente. f que, transferida a propriedade dos bens da coroa, o rei de Leão deixava, por êsse fa
cto, de estar em contacto directo com os portugalenses, em contraste com o que, por exemplo, 
sucedia na Galiza, onde, como já observou o Dr. Paulo Merêa, D. Afonso VI continuou a 
intervir não só confirmando as deliberações do conde D. Raimundo mas continuando até a 
exercer, independentemente do genro, actos de jurisdição voluntária . 

Assim constituído o condado Portugalense, a acção política de D. Henrique havia natu
ralmente de ser tôda orientada no sentido da sua completa emancipação. Só a morte de 
D. Afonso VI desviaria o pensamento do Conde para ambições maiores e faria perder à sua po
Htica a orientação nItidamente portuguesa que antes lhe imprimira. Mas isso não constituíu 
senão um hiato no pensamento inicial que D. Teresa retoma, alarga e consolida duma maneira 
brilhante, enfrentando e vencendo dificuldades que eram de molde a inutilizar a trama mais ha
bilidosamente tecida. E tanto assim que, tendo a revolta dos barões portugalenses interrompido 
bruscamente a acção da Infanta, a causa da independência do Condado esteve em risco de sos
sobrar. Só um conjunto de circunstâncias felizes e, sobretudo, o valor pessoal de D. Afonso 
Henriques poderam suprir a política habilíssima de sua mãe e levar finalmente Afonso VII 
a aceitar o convénio de Zamora. 

Roma era então o centro coordenador da política europeia; e, entre nós, a sua acção fa
zia-se cada vez mais sentir através da influência de Cluny, a que D. Henrique estava ligado 
por tão estreitos laços de famllia. Por isso, organizar uma igreja portugalense tinha natural
mente de ser -. . em face duma Espanha C) hostil - o ponto de partida da política autonomista 
do nosso conde. Não era, porém, fácil de conseguir êsse desiderato. A Cúria romana, «tendo 
sempre em vista, na Península Ibérica, o objectivo supremo da concentração de tôdas as fôrças 
para a luta com os infiéis» - como notou Erdmann ~) e, antes dêle, Kehr C) - opunha-se 

(1) Refiro-me, evidentemente, apenas a Leão e Castda, estados de Afonso VI. 
(2) O Papado e Portugal no primeiro século da História Portuguesa, pág. 4. t versão portuguesa de 

Das Papsttum und Portugal imo ersten lahrhundel't der portugiesi,schen Geschichte, benemeritamente feita pdo 
Prof. Providência Costa). 

(3) Das Papsttum und der katalani,sche Prinzipat bis zur Vereimgung mit Aragon, pág. 52. (Cit. de Erd
mann, obra cit., pág. 4, nota I). 
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naturalmente aos desígnios de D. Henrique que, aos olhos do papado, não podiam deixar de 
se afigurar contrários aos altos interêsses da Cristandade peninsular. 

Mas a tradição favorecia as aspirações do conde de Portugal, que soube manejar habi
lidosamente êsse argumento sempre tão poderoso na Cúria romana. 

Braga tinha, efectivamente, sido a sede de uma das quatro metrópoles da Espanha 
visigótica e a sua restauração traria como conseqüência se não a constitu·ição dum:!. igreja esrri
ctamente portugalense, pelo menos a duma prov.íncia eclesiástica com sede em Portugal, que, 
assim, passaria a marcar incontestável supremacia sôbre a Galiza. Acresce a circunstância de 
Mérida, metrópole da Lusitânia, estar ainda sob o domínio dos infiéis, e Coimbra, que então 
administrava os bispados de Lamego e Viseu, ser a única sé restaurada dessa província, o que, 
evidentemente, facilitava a sujeição, pelo menos provisória, a Braga, a-pesar-de T oledo, elevada 
à categoria de primado desde 1088, invocar os direitos metropolitanos de Mérida. 

Nesta emergência, foi poderoso auxiliar do Conde) Geraldo, monge cluniacense, que 
êle fizera eleger bispo de Braga e que se dirigiu a Roma em 1103, ao que parece na compa
nhia de Henrique, conseguindo todos os seus objectivos - embora no privilégio então concedido 
pelo papa Pascoal II seja apenas designado «bispo da metrópole de Braga». 

Realmente, tôdas as igrejas episcopais da antiga Galiza visigótica (à excepção de Iria
-Santiago) são expressamente indicadas, incluindo-se, além disso, Coimbra na lista das dioceses 
sufragâneas. A excepcional importância desta cidade - guarda avançada de Portugal em face 
da moirama - dá à concessão papal um extraordinário relêvo. 

Estavam, assim, lançadas as bases sôbre que devia assentar a política autonomista do 
conde D . Henrique. Organizada a igreja portuguesa, o pai do nosso primeiro rei podia pensar 
a sério em dar o golpe necessário à independência do condado. Circunstâncias de ordem 
externa haviam, porém, de pertlit'bar o pensamento do Conde, desviando-o para outras 
aspIrações. 

O facto de Afonso VI pretender dar a sucessão dos seus estados a Sancho, filho que dêle 
tivera a muçulmana Zaida, provocou a repulsa de Raimundo e a sua ali:!.nça com Henrique. 
Mas o conde da Galiza morria em 1107 e o pequeno Sancho no ano seguinte. O pensamento 
de Henrique poderia) assim, regressar à sua fase in icial, se a doença e morte do próprio rei de 
Castela, ocorrida logo a seguir, em 1109, não o fizesse pôr definitivamente de parte o sentido 
estrictamente portugalense da sua política. A formação duma nação portuguesa foi sacrificada à 
ambição de reinar em país mais vasto. «Só assim se explica - observa com razão Erdmann
que a questão do bispado de Coimbra sofresse uma evolução que era diametralmente oposta ao 
interêsse português» C). Vaga desde 1109, foi para ela eleito Gonçalo, que o arcebispo de 
Toledo sagrou. Estava, assim, rôta, a favor do Primaz, a unidade da igreja portuguesa. 

Mas o conde D. Henrique não foi feliz na sua política de alianças e conjuras com que 
interveio nas lutas em que se debatiam os estados de Afonso VI. E, quando a morte o surpreen-

(1) Obrll cit., pág. u. 



deu C), a situação do condado, consideràvelmente diminuído pelo avanço vitorioso dos almorá
vidas, que em I I I I tinham tomado Santarém, não era positivamente favorável à independência 
de Portugal e menos ainda à fundação do grande estado que sonhara. 

Nesta conjuntura procurou a condessa viúva um ponto de apoio para a sua política ex
terna, e aproximou-se de Afonso I de Aragão. Talvez com êsse facto se relacione a revolta do 
sul da Galiza, entre o UIla e o Minho, que tomou o partido do aragonês. Mas o bispo Diego 
Gelmirez de Santiago conseguiu subjugar os revoltosos e, em Leão e Castela, a nobreza e os 
concelhos também repeliram o segundo marido de D. Urraca) que se viu forçado a refugiar-se 
em Aragão. 

A situação de D . Teresa tornava-se, assim, insusten tável em face da irmã, cuja autori
dade se consolidara em todos os seus estados . 

Realmente, diminuídas as fôrças militares do Condado pelo novo fluxo muçulmano, que 
chegara a atingir o Mondego, e entregue o seu govêrno a uma mulher) não seria possível, con
tando apenas com as próprias fôrças, resistir a uma intervenção armada de Urraca, agora unida 
aos príncipes galegos. A condessa de Portugal precisava, pois, dum novo ponto de apoio e con
seguiu-o com uma habilidade que dá bem a medida do seu talento político. 

Erdmann acusa, no entanto, a Infanta de não ter medido a importância da Igreja no pro
cesso da independência do condado, deixando as mitras portuguesas sem direcção nem cone
xão. De facto, a unidade da igreja portugalense, que D. Henrique tinha chegado a alcan
çar com o auxílio do prestÍgio e da virtude de S. Geraldo, não a consegue restaurar D. Te
resa. Mas não devemos esquecer que, se devia ser êsse o ponto de partida do pensamento au
tonomista do conde de Portugal, o mesmo se não dava agora que o eixo da nossa política externa 
tinha fatalmente de assentar no enorme poder de Diego Gelmirez. 

Ou porque o reconhecesse) ou, simplesmente, porque visse nessa aproximação excelente 
oportunidade para enfrentar o arcebispo Bernardo de T oledo, Maurício, bispo da metrópole 
de Braga desde que, em I I09, morrera S. Geraldo, foi, em tão grave momento, o melhor in
térprete do pensamento da Rainha. 

A condição ~mposta por Gelmirez t- ser Hugo sagrado bispo de Portucale ......... era certa
mente pesada para Maurício. Hugo, o amigo fiel do Compostelano, tinha já demonstra'do o seu 
desamor a Braga, prestando-se a dirigir o pium latrocinium para a privar de algumas das suas 
mais veneradas relíquias. Não obstante, a condição foi aceite, e o metropolita insistiu até com 
Diego para que assistisse à sagração que) para sua comodidade, se realizou na pr'ópria diocese 
de Santiago, em [erez. Este pormenor, realçado ainda pela circunstância de Maurício, mal 
curado de longa enfermidade, ter de arrostar com as inclemências dum inverno rigoroso, mos
tra bem a importância que dava ao pacto que, realmente, veio a celebrar-se entre os dois prelados 

(1) João Pedro Ribeiro julga ter sido a I de Maio de 1112 que o Conde morreu. Herculano, porém, fixa 
o ano de I I 14. Mas Erdmann (obra cit., pág. 26, nota 3) supõe mais verosÍmil a opinião do insigne autor das 
Dissertaçóes Cronológicas. A êste respeito observarei apenas que, tendo examinado os documentos medievais 
de muitos arquivos espanh4is, os últimos diplomas subscritos por D. Henrique que vi são de 1112. 
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em Março dêsse mesmo ano de 1113 C). Razão tem, certamente, Herculano para afirmar ~(que 
os negócios políticos, não menos que os eclesiásticos, influíram na estranha humilhação do ar
cebispo de Braga, cuja principal virtude não era por certo a abnegação» C). Não hesitarei 
mesmo em dizer que êste foi o preço por que ficou a paz e talvez até a vida do Condado, tão 
gravemente ameaçada pela rainha de Castela. 

Uma vez firmado o acôrdo com o Compostelano, Maurício dirigiu-se a Roma, onde bri
lhantemente desempenhou a sua missão, conseguindo que Pascoal II fizesse desaparecer todos 
os vestÍgios da supremacia de Bernardo, pela anulação das suas prerogativas de legado apos
tólico na metrópole bracarense, e sancionasse as suas pretensões sôbre a diocese de Coimbra. 
Além disso, o tÍtulo de arcebispo, implkitamente reconhecido aos prelados bracarenses desde 
que a metrópole fôra restaurada C), é-lhe expressamente outorgado pelo papa. 

Mas, enquanto estes acontecimentos se davam em Roma, Diego Gelm,irez, atraiçoando 
o pacto firmado, procurou desorganizar em seu favor a província bracarense. Nesse lance, o 
papel de Hugo, que conseguiu também atrair à causa do Compostelano o bispo de Coimbra, 
foi decisivo. 

b evidente que o prelado de Santiago contava, para a realização dos seus fins, com a 
complacência de D. Teresa - complacência que o facto de Maurício se ver, certamente, for
çado a abandonar a sua diocese e) parece corroborar. A situação política dos estados de D. Ur
raca explica e justifica, porém, perfeitamente a atitude da condessa de Portugal. 

Não se trata, evidentemente, de falta de compreensão da importância duma igreja 
portugalense, mas simplesmente da necessidade de continuar ~ apoiar-se em Gelmirez, que era 
então, segundo tôdas as probabilidades - para me servir das palavras de Herculano - «a in
teligência que dirigia ocultamente a guerra Clvil na Galiza». A êle estava estreitamente ligado 
Pedro Froilaz, o poderoso conde de Trava, aio do jovem Afonso VII, que então, em 1116, pe
lejava contra D. Urraca. Juntou-se-lhe Teresa, e data, possIvelmente, de então a sua união a 
Fernando, seu filho e). 

Que nesta atitude de D. Teresa se veja a fraqueza do seu ânimo feminil vencido pe
los galanteios do fidalgo galego, é admissível. Mas o que não é possível é deixar de ver tam
bém nela um alto pensamento poLítico - o mesmo pensamento que a fizera procurar o apoio 

(1) É a cronologia fixada por Florez e J. P. Ribeiro. Herculano datou o pacto de I114, mas Erdmann, se-
gundo parece com boas razões, discorda da opinião do nosso Historiador (Obra cit., pág. 25, nota I). 

(2) Hist. de Port., I, pág. 239, 
(3) Vêde o que a êste respeito diz Erdmann: obra cit., pág. 19, nota 1. 
(4) É o que supõe Erdmann, que afirma que «não há pelo menos nenhuma notícia de ter estado em 

Braga» (lbid., pág. 28). 
(5) O diploma em que Fernando é mencionado como marido de D. Teresa - conjux Dei gratia portu

gaZe regina - a que Herculano se refere na nota XIV do tomo I da sua História de Portugal (pág. 505), exami
nei-o no Arquivo Histórico de Madrid, onde se conserva entre os pergaminhos do mosteiro de Montederramo 
~eg. 1.007)' É um pergaminho dos fins cio século XII ou! mais provàvelmente! do século XI!!, e, segundo creio, 
apócrifo! 



do bispo de Santiago. De facto, não só a poslçao do condado Portugalense se robustece en
tão; mais: a Infanta consegue ampliar os seus domínios com os distritos de T ui e Orense C), 
e esta vitória não era, certamente, possível sem a complacência de Gelmirez e dos Travas. 

f ainda bastante confusa a cronologia dos acontecimentos que tiveram o seu desfecho 
no campo de S. Mamede. Mas, mesmo que, como parece, se deva considerar anterior a êsse 
prélio a invasão de Afonso VII, o certo é que a acção militar do rei de Castela se dirigia nlti
damente contra D. Afonso Henriques e) e teve naturalmente como conseqüência a perda 
de T ui e Orense, com que a hábil pol1rtica de D . Teresa tinha conseguido engrandecer 
Portugal. 

Tomando uma atitude francamente hostil a Castela e aos próceres galegos (aliás perfei
tamente submetidos ao filho de D. Urraca), D. Afonso Henriques precisava, evidentemen
te, de se apoiar num poder que, de algum modo, fortalecesse a sua acção e justificasse a sua 
política. Esse poder tinha de ser o Papado, tanto mais que, em última análise, dêle depen
dia a formação duma igreja portuguesa, que o mesmo é dizer dum poder sem o qual dificil
mente se poderia conseguir a independência dum estado que pretendia firmá-la inteiramente 
cercado de fôrças hostis. 

Assim, a política que orientara os primeiros passos de D. Henrique como conde de 
Portugal e que, depois, o arcebispo Maurício em vão tentara repetir, era agora retomada pelo 
Infante com um vigor e até com uma audácia sem precedentes. Foi seu principal fautor 
D. João Peculiar que, para me servir das próprias palavras de Erdmann, «suportou sôbre os 
seus ombros, durante quatro decénios, quási tôdas as negociações com Roma». Assim, con
tinua o mesmo historiador, «se Portugal conseguiu por fim, graças ao reconhecimento por 
parte da cúria, assegurar a sua independência política e autonomia eclesiástica em relação aos 
estados vizinhos, isso pode considerar-se obra sua» C). 

A colocação do mosteiro de Santa Cruz, fundado sob os seus auspícios, na directa 
dependência da Cúria, de que passou a ser tributário, marca o início da política de aproxi
mação da Santa Sé, que teve logo como patrono o cardial Guido. Realmente, aqui e na côrte 
papal, nunca mais o cardial-Iegado deixou de se interessar pela causa portuguesa. 

Enquanto prosseguia activamente a política de aproximação da Cúria romana, 
D. Afonso Henriques desenvolvia uma intensa actividade militar com o claro objectivo de 

(1) Herculano: Hist. de Port., I, pág. 25I. Além dos textos citados pelo nosso Historiador, menciona
rei a carta de previlégio concedida aos povoadores de Orense pelo bispo D. Diego em 1122 (?). (Boletin de la 
Comisi6n Provincial de Monumentos de Orense, t. IV, pág. 5), que diz: « ... raeginae T. et comitis Ferdinandi 
Limiam regentis». O diploma mencionado na nota anterior intitula-a «portugale regina a mare oceano usque ad 
riuulum spalosium qui currit inter tybres et geurres» (bste rio é o Bibey, entre Trives e Valdeorras). 

(2) :B o que parecem demonstrar alguns documentos mencionados por HerculanD, especialmente a doa
ção a Mem Fernandes, de Maio de 1129, que D. Afonso Henriques declara outorgar «pro servi tio quod mihi 
fecisti in obsidione Vimarennensi adversus Regem Alfonsum» (Hist. de Port., pág. 498). 

(3) Obra cit., pág. 4. 



marcar interna e externamente, a sua posição de chefe que não reconhece limites ao exercício 
da sua soberania. 

Do recontro de Valdevez resultara um convénio em que se estabeleciam tréguas 
entre os dois primos. Mas só três anos depois, talvez por influência de Guido, que, na quali
dade de legado apostólico, vinha pela segunda vez a Espanha, se havia de firmar uma con
venção definitiva em que a independência de Portugal seria, pelo menos impllcitamente, 
reconhecida. 

O prestÍgio que as vitórias sôbre os sarracenos certamente deram a D. Afonso Hen
riques junto da cúria romana, não podia ser indiferente à acção do Cardial. Guido havia de 
compreender que era já demasiadamente tarde para o Infante português regressar à estricta 
sujeição do rei de Castela, imperador das Espanhas. Era, por isso] necessário que a paz entre 
os prí.ncipes cristãos, que tanto preocupava a Santa Sé, se estabelecesse em bases diversas. 

Com o pensamento de Guido se devia encontrar o do Rei de Portugal. O interêsse 
que, como referimos, já há anos merecia ao C~rdial a formação duma igreja portuguesa es
treitamente unida à cúria romana, ia-lhe agora merecer também a constituição dum estado 
soberano ligado ao papa por um especial juramento de fidelidade. 

Não devia, por isso, ser difícil chegar a um acôrdo nesse verão de 1143 em que Guido 
esteve em Portugal. Realmente D. Afonso Henriques presta então juramento de fidelidade 
à Santa Sé representada pelo Cardial-Iegado, e doa-lhe o território da Nação. Assim, o prín
cipe de Portugal reconhecia, como vassalo) 'a mzerania de Roma C). 

Mas a intervenção de Guido não terminou aqui: Uma vez celebrado o concílio de 
Valladolid, vem a Zamora onde preside a uma reünião - coloquif,tm, diz um diploma
em que a independência de Portugal foi, pelo menos, implkitamente reconhecida por 
Afonso VII, imperador das Espanhas. De facto] os documentos castelhanos começam então 
a in titular o nosso príincipe rei. Mas as condições precisas em que foi feito o convénio são-nos 
desconhecidas. Sabemos apenas que um preito de vassalagem continuou a prender ainda o fi
lho do conde D. Henrique a seu primo, de quem então recebeu o senhorio de Astorga. 
Assim, como diz Herculano, «a concórdia de Zamora deixara ainda porta franca a futuras 
disputas sôbre a legitimidade do facto, e a concessão de Astorga, como senhorio dependente 
em tudo da coroa, era talvez um laço armado à ambição de Afonso Henriques» C). 

Compreendeu-o, certamente, o nosso Rei; e isso o levou a promover uma maior apro
ximação de Roma, tomando . a iniciativa de reafirmar o juramento prestado perante Guido. 
De facto, D. Afonso Henriques escreveu ao Papa para lhe prometer o censo anual de quatro 
onças de ouro a que, certamente, queria atricuir um valor meramente jurídico, como expres
são da soberania que, pelo juramento recebido, a Santa Sé passaria a exercer no reino de Por-

(I) Acêrca da opinião que pretendeu relacionar êste facto com a doutrina que diz ser a nossa Península 
propriedade da Santa Sé (Herculano: obra cit., I, págs. 340 e 341), vêde as judiciosas considerações de Erdmànn 
(obra cit., pág. 45) que me parece pôr a questão nos seus verdadeiros termos. 

(2) Hist. de Port., I, pág. 339. 



tugal, «de modo que - diz D. Afonso - eu não receba nunca na minha terra o jugo de ne
nhum domínio eclesiástico ou secular, senão o dos delegados da sé apostólica enviados por ela» e). 

Com razão hesita Herculano em denominar o gesto do rei de Portugal pretensão ou 
oferta. Realmente, como acentua Erdmann, a cúria romana acolheu com reservas a atitude 
de D. Afonso Henriques. A prudência tradicional da Santa Sé não lhe permitia proceder de 
outro modo. 

O alargamento da esfera de acção directa do papado ao extremo ocidente da Europa, 
de que João Peculiar e Guido de Vico tinham sido estrénuos propulsores, interessava eviden
temente à Santa Sé, de que Guido era então o porta-voz. Mas êste plano de acção tinha natu
ralmente como limite o propósito de manter a unidade de comando das fôrças cristãs em face 
dos sarracenos, de promover a paz entre os príncipes cristãos. Por isso, se por um lado repu
gnava ao papa repelir a sujeição do rei de Portugal que, de certo modo, procurara, por outro 
não lhe convinha que essa sujeição pudesse ferir os interesses e os direitos de Afonso VII, 
que na Cúria gozava de especial valimento como principal defensor dos interesses da cristan
dade no ocidente europeu. Assim, na resposta que deu a D. Afonso Henriques - a que Erd
mann chama, com razão, (<obra prima da diplomacia papal» - Lúcio II evita as expressões rex 

e regnu m, substituindo-as prudentemente por dux e terra; e, por outro lado, reconhece expres
samente a supremacia do primado de T oledo sôbre Braga. 

A política portuguesa passou então a ser tôda orientada no sentido da resistência pas
siva às deliberações da cúria romana. Mas dois factores -- - um positivo e outro negativo
vieram contribuir decididamente para resolver de vez a questão, a-pesar das dificuldades que 
transitàriamente obrigaram o metropolita português a sujeitar-se a T oledo. Foi o primeiro o 
enorme progresso da reconquista cristã sob o ornando de D. Afonso Henriques, que em breve 
espaço de tempo restaurava duas dioceses - Lisboa e bvora - o que, com certeza, não podia 
ser indiferente à Santa Sé. Foi o segundo o desmembramento do império de Afonso VII em 
dois estados: Leão e Castela. 

Desaparecia assim, de golpe, o que podemos chamar o primado político do castelhano 
- imperador das Espanhas. A unidade de comando em face dos sarracenos já não podia ser 
senão uma utopia e, assim, o que se tornava necessário era equilibrar as fôrças cristãs e robus
tecê-las por meio dum entendimento mais íntimo. E, nesse sentido - a-pesar-de esporádicos 
retrocessos que não representam senão uma condescendência com a tradição a que a Igreja sem
pre se quis mostrar fiel <--= passou a Santa Sé a orientar tôda a sua actividade diplomática. 

Morta como estava, de facto, embora não de direito, a questão do primado, verificou 
a cúria romana que nada impedia já o reconhecimento formal da plena soberania de D. Afonso 
Henriques e, em privilégio de I I79, Alexandre III reconheceu-lhe o título de rei e). Em com
pensação, o soberano português revalidou e até reforçou a vassalagem a Roma, quadruplicando 

(1) Tradução de Herculano, ibid., pág. 531. 
(2) Num diploma que parece pertencer ao ano de 1173 já o cardial.legado Jacinto tratara p, Afonso Hen

riques como rei (Vêde Erdmann: obra cit., pág. 72). 
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o censo anteriormente oferecido. Mas, uma vez conseguidos todos os seus objectivos, as rela
ções com o papado deixaram de estar no primeiro plano das preocupações dos reis de Por
tugal, que, com a sua orientação eminentemente realista >- como chefes dum organismo vivo 
cuja evolução e desenvolvimento, longe de impedirem, lhes cumpria antes promover e orien
tar -=- depressa abandonaram a política romófila, até então julgada indispensável aos interes
ses nacionais. E, conseqüentemente, o pagamento do censo estipulado acabou por cair em 
desuso n. 

Ainda antes do expresso reconhecimento da Cúria, a posição política de Portugal como 
nação senhora dos seus destinos tinha deixado de ser um problema controverso. 

f certo que, pouco depois da morte de Afonso VII, o imperador das Espanhas, ten
do-se reünido em Sahagún os dois herdeiros da monarquia - Sancho IH de Castela e Fer
nando II de Leão .- para pactuarem sôbre a demarcação de futuras conquistas, admitiram a 
possibilidade de dividir Portugal entre si, chegando até a determinar como deveria ser 
feita a partilha. Mas a morte prematura do rei de Castela, entregando o trono a uma criança 
'de três anos, dava origem a uma série de conflitos que tornaria impraticáveis as pretensões de 
Sahagún. E, realmente, nunca mais, nem mesmo quando, em Badajoz, o rei de Portugal foi 
feito prisioneiro de Fernando H de Leão (1169)' a independência de Portugal esteve em jôgo. 
Pelo contrário: a-pesar das discórdias que freqüentemente perturbaram a paz entre os dois 
estados vizinhos, acentua-se cada vez mais uma política de colaboração que culmina na céle
bre vitória de N avas de T olosa (12 12) em que Portugal intervém em perfeita igualdade polí
tica com as outras potências ibéricas. 

Mas não bastava o reconhecimento da independência de Portugal para que ficasse de
finitivamente estabelecido o equilíbrio político peninsular. O considerável alargamento do reino 
pelas sucessivas vitórias de D. Afonso Henriques sôbre os muçulmanos se, por um lado, con
tribuíu enormemente para a consolidação da nossa autonomia política, por outro deu origem 
a graves divergências com o estado vizinho. ' 

Refere Rodrigo de T oledo, para justificar a intervenção do rei de Leão em Badajoz, 
quando D. Afonso I, depois de ter tomado a cidade, cercava o alcácer, que essa praça «in divi
sione acquirendorum provenerat regi Fernando» e). E Lucas de T ui diz também que Badajoz 
«ad regem Fernandum de iure spectantem» C). 

Em vista destas referências, supõe Herculano que entre os dois monarcas teria sido 

(1) «A repugnmcia da coroa portuguesa a reconhecer por êste meio (o pagamento do censo) a supre
macia temporal dos pontífices - diz Herculano - começara a aparecer apenas obtida a concessão do título real» 
(Obra cit., lI, pág. 189). No entanto, apenas D. Afonso II subiu ao trono, pediu a Inocêncio III a confirmação 
do título de rei, que, de facto, o papa lhe deu em bula datada de 16 de Abril de 1212. E quando Urbano IV 
validou o casamento do Bolonhês com a filha de D. Afonso o Sábio, referia-se ao facto de ser Portugal «cen
sual da Santa Sé» (Fortunato de Almeida: História da Igreja em Portugal, t. I, págs. 368 e 369)' 

(2) Cito por Herculano, obra cit., I, pág. 433. 
(3) Crónica de ESP.afía, ed. preparada por Julio Puyol, pág. 404. 



firmado um acôrdo, talvez durante a conferência que em 116o tiveram em Celanova, na 
Galiza, acêrca dos limites que deveriam dividir os territórios sarracenos a conquistar. 

Fôsse) porém, como fôsse, o certo é que o governador da cidade, talvez preocupado com 
as vitórias dos portugueses na própria província de que Badajoz era capital, se tinha confiado 
à protecção de Fernando lI, de quem se fizera tributário; e essa circunstância, além do excep
cional valor militar da praça sarracena C), basta, evidentemente, para explicar a atitude do 
rei de Leão. 

o equilíbrio político, que a divisão do império de Afonso VII estabelecera entre os rei
nos cristãos da Península, tinha-se rompido a favor de Castela desde que, em 1230, os esta
dos de Afonso IX e Henrique I de novo se reüniram sob o cetro de S. Fernando. Assim, a po
sição de Portugal, que não tinha ainda definido os seus limites territoriais, tornava-se tanto 
mais delicada quanto é certo que a revolução do holonhês, dividindo o País em duas facções, 
havia de favorecer a intromissão do infante D. Afonso de Castela nos negócios internos 
da nação. 

Era esta a situação quando Mafamede, senhor de Niebla e, depois, vali de todo o Gar
be, vencido por D. Afonso III, resolveu ceder os territórios conquistados pelo soberano portu
guês ao filho de S. Fernando ~). 

Ou porque lhe repugnasse tomar uma atitude hostil contra a soberania portuguesa, 
ou por entender que qualquer desvio das suas fôrças nesse sentido iria fatalmente enfraquecê
-las para a luta contra os muçulmanos, em que estava tão vivamente empenhado, o certo é que 
S. Fernando sempre se opôs à intervenção de seu filho nos negócios de Portugal. Mas, a-pesar 
disso) o infante D. Afonso resolveu fazer valer os seus direitos, invadindo o território 

" portugues. 
Não podia deixar de ser delicadfssima a posição do nosso monarca quando ainda eram 

tão sens[veis as depredações da guerra civil que o elevara ao trono; e assim se explica que se 
visse forçado a validar a doação de Mafamede e a assinar uma trégua de quarenta anos com o 
infante de Castela. 

Não obstante, apenas morto S. Fernando, em 1252, a luta recomeçou para só termi
nar no ano seguinte, devido, pelo menos em parte, aos esforços de Inocêncio IV. Eram reco
nhecidos ao rei de Portugal os seus direitos sôbre os territórios em litígio, mas o usufruto dêles 
pertenceria a Afonso X, até que atingisse sete anos o primogénito que nascesse do casamento do 
Bolonhês com a infanta D. Beatriz, filha do rei de Castela, que então ficou ajustado. 

(1) «Importantíssimo era para o rei de Leão - diz Herculano - o dominar aquêle ponto que, senho
reado pelo sogro (D. Afonso Henriques), lhe cerrava, por assim dizer, a estrada para qualquer emprêsa contra a 
Espanha muçulmana, em conseqüência de se achar já privado do domínio nos estados de Castela» (Rist. de 
Port., I, pág. 433)' 

(2) Já antes, D . Sancho lI, tendo recorrido ao auxílio do príncipe castelhano na luta contra o Bolo
nhês, lhe doara castelos e terras. Talvez até se relacione com êste facto a atitude dos espatários ao pedirem a 
Fernando III a confirmação das doações feitas por D. Sancho lI. 
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Os conflitos de jurisdição não tardaram, porém, a surgir 0, e a paz, que parecia rei
nar entre os dois príncipes, não era - na expressão de Herculano - «mais do que um véu 
lançado sôbre o fermento da guerra». Nessa emergência, mais uma vez a intervenção de Ino
cêncio IV se fêz sentir. 

A política tendente a obter a subordinação de tôdas as fôrças cristãs a um comando 
único, que fizera com que a Santa Sé contrariasse as aspirações autonomistas dos condes de 
Portugal, tinha sido substituída por uma política fomentadora de estreita colaboração entre 
os estados novi-góticos sôbre a base das realidades políticas e militares de então. Assim, a 
actuação da cúria romana neste conflito não podia deixar de ser altamente vantajosa para 
Portugal. E é, se não com a aprovação, pelo menos com a complacência de Inocêncio, que, em 
fins de 1254, D. Afonso In se junta aos monarcas de Aragão e Navarra, já unidos por um 
pacto de aliança não só defensiva mas também ofensiva. 

Assim procurava o Papa estabelecer o equilíbrio entre os estados cristãos da Península, 
como único meio de coartar as tendências imperialistas de Afonso X, que vivamente aconse
lhava a promover uma expedição contra os muçulmanos de Africa. Não obstante, a situação 
tornou a agravar-se depois da conquista de Niebla pelo rei de Castela) que novamente tomou 
o tÍtulo de senhor do Algarve e pretendeu até tornar efectivo êsse senhorio. 

De novo se romperam hostilidades entre os reis de Castela e Portugal; mas já em 1263 
se negociava a paz. O nascimento de D. Diniz e a validação pela Santa Sé do casamento de 
D. Afonso IH com a filha do monarca castelhano vieram facilitar a conclusão do acôrdo. 
Afonso X transmitiria imediatamente ao pequenino infante o senhorio do Algarve apenas 
com algumas restrições e com o encargo de lhe ser prestado o auxílio de cinqüenta lanças em 
tempo de guerra. 

A oportunidade de prestar êsse e maior auxílio contra os mouros não tardou. O rei de 
Portugal esperava assim, certamente, desfazer os últimos entraves ao exercício da plena' sobe
rania no Algarve, e realmente conseguiu-o. Terminada a guerra, foi a Badajoz reünir-se ao 
sogro, e aí, em Fevereiro de 1267, o rei sábio, considerando (da aiuda que nos fiziestes en nues
tra guerra por mar y por tierra» e), revogava definitivamente tôdas as disposições de pactos 
anteriores que) de qualquer modo, coartassem a plena soberania do rei de Portugal sôbre o 
Algarve. Em compensação, D . Afonso In renunciava à posse de Arôche e Aracena, ficando 
a corrente do Guadiana a servir de fronteira entre os dois estados desde a confluência com a 
ribeira do Caia até a sua foz. 

Estava ganha a partida para o rei de Portugal. E, se é certo que as circunstâncias au
xiliaram grandemente D. Afonso In, não é menos evidente que, para os resultados obtidos, 

(1) Refiro-me ao incidente que houve a prop6sito da doação feita por Afonso X a Frei Roberto, que 
êle nomeara bispo do Algarve. (Herculano: obra cit., m, pág. 26 a 28). 

(2) Carta dada em Badajoz a 16 de Fevereiro de 1267, cito por Angelo Ribeiro: Hist. de Porto sob a 
direcção do Prof. Damião Peres, vaI. lI, pág. 265' 



contribuíram também as excepcionais qualidades do rei que soube ser, em tôdas as emer
gências, um grande chefe. 

As fronteiras portuguesas estavam, assim, perfeitamente definidas. Mas, à grande vi
tória diplomática do Bolonhês, ia seguir-se outra vitória, que seu filho e sucessor, D. Deniz, 
conseguiu obter, aproveitando hàbilmente os dissídios do país vizinho para engrandecer mais 
. d . I' d P I I . .:/ .• <T:., ,- •• " , I al11 a o terntot!o e ortuga. e· ..... i~~~. _,-,.~. '.l"~·~·-:'::r.:;~ -t .::.~ ;1:r; .0.' .... ::':.~ 

A morte prematura de Sancho IV, que sucedera no trono de Castela a D. Afonso o 
Sábio, entregando o govêrno a uma criança, deu motivo a lutas intestinas em que D. Deniz 
interveio, declarando guerra a Castela em 1295. A notícia alarmou o govêrno do país vizinho, 
já a braços com tão graves dificuldades. Por isso o infante D. Henrique, tio e tutor do jovem 
Fernando IV, veio apressadamente procurar D. Deniz, que encontrou na Guarda, para lhe 
prometer, além duma revisão geral dos limites entre os dois reinos, rectificar a fronteira em 
Riba-Coa e restituir Serpa, Moura, Arôche e Aracena. 

Efectivamente, meses devolvidos, foram estes territórios entregues ao rei de Portu
gal, mas a revisão prometida não foi efechlada, e D. Deniz resolveu então, como represália, 
aliar-se aos inimigos de Fernando IV, que tinham constituído uma liga em que entrava o 
soberano aragonês. Invadindo o país vizinho em Agôsto de 1296, o monarca português to
mou posse do distrito de Riba-Coa, entre êste rio e o Agueda, e preparava nova invasão para 
o ano seguinte, quando chegaram de Castela propostas de paz e aliança, que, realmente, foi 
firmada em Alcanices, a 12 de Setembro de 1297. 

Engrandecido o território de Portugal com as praças de além Guadiana, já cedidas dois 
anos antes, era-lhe agora encorporada a comarca de Riba-Coa e, em troca de Arôche e Aracena, 
Olivença, Ouguela, Campo Maior, e S. Félix. 

Mas a política oportunista de D. Deniz não tinha apenas como objectivo alargar 
o território nacional. Aspirava também, certamente, a restabelecer o equilbbrio político pe
ninsular, que a união de Leão e Castela e o seu engrandecimento pela conquista de regiões 
ocupadas pelos sarracenos tornavam cada vez mais precário. 

As dificuldades e os riscos duma guerra com Castela, que tão graves conseqüências 
podia ter para Portugal, fizeram-no, porém, abandonar os seus aliados e substituir uma 
aliança de famíli.a com o rei de Aragão por outra com o próprio Fernando IV el. Mas nem 
por isso passou o rei de Portugal a fazer1 no xadrez da política peninsular, o jôgo de Cas
tela . E tanto assim que, já depois de asúnado o tratado de Alcanices, procurava D. Deniz, assu
mindo o papel de árbitro, enfraquecer as fôrças do genro pelo reconhecimento da independên
cia da Galiza, de que o tio do moço rei se apoderara e). 

A partir de então, acentua-se a poLítica de neutralidade que __ se não nos referirmos 

(1) De facto, ficou ajustado o casamento da infanta portuguesa D. Constança com o próprio rei de Cas
tela, e o de D. Beatriz, irmã de Fernando IV, com o infante D. Afonso, filho e ·sucessor de D . Deniz. 

. . (2) Devido à intervenção da rainha-mãe de Castela, o rei de Portugal não pôde, no entanto, conseguir o 
seu oes1derato! 



ao grave conflito que rebentou em 1336 (pois não foi senão a conseqüência, talvez inevitá
vel, de acontecimentos meramente fortuitos) - só setenta e dois anos depois havia de ser aban
donada por D. Fernando. Mas nenhum pensamento superior orientava a política externa 
dêste príncipe.- vítima da inconstância do próprio temperamento. 

Interessa, no entanto, fixar uma das conseqüências dessa política que, na crise que le
vou ao trono o Mestre de Aviz, tão grande relêvo havia de ter. Refiro-me à aliança firmada 
primeiro) em Julho de 1372, com o duque de Lencastre e, depois, no ano seguinte, com o 
próprio rei de Inglaterra .- aliança essa que, a 15 de Julho de 1380, foi confirmada em cartas 
passadas por D. Fernando e pela rainha. 

O eixo da nossa política externa começa, aSSim, a firmar-se - embora duma maneira 
ainda muito hesitante e confusa - fora da Península. E êste facto de tão transcendente im
portância - que se verifica justamente quando a nação vai iniciar a sua expansão ultramarina 
- marca como que o alvorecer duma nova idade em que Portugal consegue, pelo próprio 
esfôrço e em obediência a um plano metodicamente executado, deixar de ser uma nação es
trictamente peninsular. 

DESENHO DO ESCRIBA PELÁGIO FÉLIX CONTIDO EM CARTA DE VENDA 

DE HERDADE EM VILA CERCOSA, TERRITÓRIO DE ALAFÕES . ORIGINAL 

EM LETRA SEMI VISIGÓTICA DE 21 DE ]j\NEIRO DE lI03' 

Tôrre do Tombo, Colec. Espec., p.e lI, Caixa 26 
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lI) Política Administrativa: - As cartas de foral - ConstituIção de 
concelhos rurais e urbanos: as suas características essenciais. A 
CrIse do século XIV e a organização dos grémios munICIpaIS 

HERDEIRA das tradições leonesas, a nascente monarquia portuguesa não alterou os quadros 
anteriores da administração pública. Mas, à medida que a reconquista cristã ia avan
çando para o sul e, conseqüentemente) se lhe iam encorporando regiões submetidas du

rante longos séculos ao domínio sarraceno - onde, em contraste com o que se passava ao norte, 
a população se aglomerava em centros urbanos separados por extensíssimos territórios pràtica
mente desertos - a organização a adoptar não podia deixar de ser muito diversa. 

Assim, a política administrativa dos nossos reis, conquanto absolutamente integrada 
no pensamento da unidade nacional que sempre norteou a sua acção - como justamente no
tou o Sr. Prof. Paulo Merêa C) - apresenta características muito díspares que, melhor do 
que quaisquer outros documentos, as cartas de foral nos revelam. 

Não obstante, pondo de parte certas particularidades não essenciais, estes diplomas 
apresentam entre si pontos de contacto que se nos afiguram extraordinàriamente elucidativos. 
Não podemos, por isso, concordar com Herculano quando diz que «Uma história municipal 
rigorosamente exacta não acharia talvez senão individualidades, isto é, teria de descrever sin
gularmente as instituições de cada povoação assim organizada» ~) . 

A síntese cientÍfica não é neste caso - como quere o nosso Historiador - mera abs
tracção que apenas se justifica «pela impossibilidade de coordenar e de reter no espírito os cente
nares de espécies que modificam diversamente o organismo municipal» C). Pelo contrário: en
tendemos ser possível agrupar os nossos forais em diferentes categorias absolutamente de 
acôrdo com as afinidades que entre êles existem, afinidades essas mais evidentes do que à pri
meira vista pode parecer, e que, por isso mesmo, não devem ser desprezadas. 

A dificuldade está, porém, no critério a adoptar. 
Mas, se «o desenvolvimento das liberdades municipais não é - cotl;lo diz Hinojosa 

(1) História de Portugal, sob a direcção do Prof. Damião Peres, vol. lI, pág. 461. 
(2) História de Portugt1l, tomo IV, pág. 120 (5.& ed.). 
(3) Ibidem, ibidem. 



- outra coisa senão a aquisição gradual das atribuIções privativas do poder público pelo con
celho» n, que, assim, chega a constituir, quando perfeitamente evoluído, um verdadeiro se
nhorio colectivo - para me servir da expressão de Pirenne r) - o maior ou menor grau em que 
é concedida ou sancionada a imunidade deverá , naturalmente, constituir a base para uma clas
sificação que pretenda definir o sentido e o alcance da política administrativa do poder central. 

Não podemos, porém, esquecer que as comunidades criadas em atenção a princípios 
de economia agrícola haviam de ter uma organização que reflectisse êsses princípios e lhes desse 
expressão jurídica. E, por muito que se tenha dito sôbre a origem rural das nossas cidades e 
seja reaLmente certo que, em alguns casus, a comunidade urbana foi, inicialmente, uma 
comunidade caracteristicamente rural, a verdade é que, como urbs, isto é, como centro mercan
til , a sua organização reflecte princípios e necessidades absolutamente distintos . 

Sendo assim, e traduzindo as cartas de foral o- quando não são cópias servis - o ca
rácter da economia do grémio a que se referem, não me parece devermos hesitar - a-pesar 
dos casos mal definidos - em dividir os forais em duas grandes ordens: a dos que dizem res
peito a concelhos rurais, e a dos que foram outorgados a concelhos urbanos. 

A política de valorização da terra, que, sobretudo a partir de D. Sancho I, se tornou 
a preocupação talvez predominante dos nossos monarcas - pois dela dependia o êxito da 
guerra e, em última análise, a própria vida da nação - impunha-lhes a necessidade de criar 
novos grémios rurais e aumentar o desenvolvimento dos já existentes pela concessão de ga
rantias e de privilégios mais ou menos importantes. 

Exemplos dêstes são, sobretudo, freqüentes em Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Mon
tes e ainda na Beira-Alta. 

As cartas de povoação outorgadas a estas pequenas comunidades - que, às vezes, nem 
uma paróquia abrangiam e eram, em geral , constituídas por um número insignificante de 
vizinhos - d ispõem sôbre o pagamento de foros e várias contribUIções, a prestação de deter
minados serviços (fossado, anúduva, troviscada) que alguns forais só mencionam para restrin
gir ou até extinguir, o pagamento de multas judiciais, etc. 

Mas, além destas disposições de carácter económico e penal, outras aparecem em al
guns dos forais dêste tipo, que) referindo-se a um juiz e a um mordomo privativos , de certo 
modo lhes conferem uma certa autonomia jurisdicional. 

f natural que, algumas vezes, a constituIção dêstes pequenos concelhos seja, por assim 
dizer, espontânea ou, pelo menos, estranha à influência do poder central . Mas, mesmo neste 
caso, freqüente, sobretudo, na Beira, onde ~ como já disse o Prof. Merêa - «parece terem 
existido desde bastante cedo pequenos núcleos municipais ou quási municipais, povoações de 

(I) Estudios sobre la História del Dcr6cho Espanol, pág. w. 
(2) L'Origine des Constitutions Urbaines ou Moyen Age, na Reuue Historique, tomo LVII, pág. 301. 
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homens livres dotadas de autonomia rudimentar, antes mesmo de se multiplicarem as cartas 
de foral» C), a sua acção se faz sentir dando-lhes vida legal e pondo-os assim ao abrigo da inter
venção mais ou menos discricionária das autoridades distritais. 

A par dos grémios rurais, a circulação da riqueza, a troca de mercadorias indispensável 
a uma sociedade mesmo incipiente, havia de provocar, em lugares de eleição .-- centros de re
giões populosas, cruzamentos de estradas, portos fluviais ou marítimos (circunstâncias estas 
que muitas vezes se somavam a outras fortuitas, como a fundação dum castelo ou duma igreja) 
- havia de provocar, dizia, a formação de núcleos urbanos que com dificuldade se iriam desen
volvendo numa época cheia de incertezas e de insegurança. 

b evidente que, num país como o nosso, conquistado palmo a palmo e emancipado 
pela revolta e por meio duma política habilíssima do grande império de Afonso VII, êste mo
vimento não podia deixar de atingir uma importância verdadeiramente nacional. 

Isto compreenderam os nossos monarcas com a sua clara visão de chefes; e tão bem, 
que, entre nós, onde a evolução constitucional urbana só excepcionalmente atingiu uma certa 
aCUIdade, pode dizer-se que foi sob o impulso vivificado r do poder central que as cidades se 
formaram e se organizaram. 

O caso de Coimbra em revolta, talvez para obter do soberano a concessão dos seus foros, 
é insuficientemente conhecido para dêle se poderem tirar conclusões. De certo modo até, 
a outorga da carta de 1111, seguindo-se à de Guimarães e à de Constantim (1096), à de Azu
rara da Beira (1102) e à de T entúgal (II 08), prova a existência, ainda antes da fundação da 
monarquia, duma política municipal bem definida. E não podemos esquecer o apoio que, mais 
tarde, o concelho do Pôrto encontrou no pOder real durante a longa crise constitucional que 
se seguiu ao desenvolvimento do seu comércio marítimo. 

Em seis grandes grupos podemos dividir os forais dos nossos concelhos urbanos: os 
que foram outorgados aos burgos; os que se aproximam do de Coimbra de 1111; os que se
guem mais ou menos fielmente o de Salamanca; os que copiam o de Ávila; os que, em 1179, 
foram dados a Coimbra, Santarém e Lisboa; e aquêles com que se organizaram, a partir do 
século XIII, os concelhos distritais ao norte do Douro e que se inspiram no de Salamanca ou 
no de Zamora. 

Eram os burgos - designação muito freqüente em tôda a Galiza e, entre nós, ao norte 
do Douro - povoações constituídas junto a uma fortaleza, onde viviam funcionários, sim pies 
serviçais e soldados na dependência directa do rei ou senhor. Mas é à margem desta organiza
ção que se institue o burgo como comunidade autonoma. 

A carta de foral concede aos seus moradores plena igualdade de direitos e de deveres, 

(1) NOfJOS Estudos de História do Direito, pág. 97. nota ~7' 
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o outto a~ tebe~. ma ~egunba,lIma ClIrio~a cena agrícola mo~tta o~ ttabicionai~ pteparo~ pOtO 

a incuoa bo uinfjo. 
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seja qual fôr a sua origem ingénua ou servil. O burgo é assim, jurIdicamente, um asilo que 
torna livres todos os que a·í adquirirem direito de vizinhança C). 

Econàmicamente, a posição dos burgueses é a de proprietários apenas sujeitos ao paga
mento dum censo anual- doze dinheiros ou um sôldo-. -valor, por certo, de carácter mera
mente jurídico, como reconhecimento do dominium do rei ou do senhor. 

De resto, a prestação de serviços, os direitos dominicais (portagem) e as multas judiciais 
(coimas) são fixados no estatuto municipal; estabelece-se ainda a inviolabilidade do domicílio 
perante o saião do distrito ou o meirinho do bispo ; e, nos burgos directamente sujeitos ao po
der central, é o respectivo concelho que, segundo parece depreender-se do próprio foral , elege 
o seu juiz e). 

J: evidente que Guimarães, cuja organização naturalmente pautou a dos outros bur
gos C), existia já como núcleo urbano anteriormente à concessão da carta de foral. O carácter 
predominantemente mercantil da sua população é incontestável. E não era possível que a uma 
comunidade dessas pudesse satisfazer o regime que vigorava num distrito rural. Daí a neces
sidade de lhe dar uma constituição que melhor servisse essa realidade económica. Mas nem 
por isso se poderá afirmar que o direito público tertÍtorial não tivesse, de certo modo, con
dicionado a organização burguesa. Pelo contrário, esta não representa senão uma adaptação 
daquele sob os auspícios do poder central e). 

Transpondo agora o Douro e examinando as cartas de foral sucessivamente outorgadas 
a Coimbra e a Sátão em 1111, a Tavares em 1114, a Ferreira de Aves entre 1114 e 1128, a 
Sernancelhe em 1 124, a Miranda da Beira e a Seia em 1136, a Penela em 1 139, a Viseu em 
1123 e 1189, a Tomar em 1174, a Penacova em 1192, etc., não podemos deixar de notar que 
traduzem uma realidade social e política muito diversa da que acabámos de ver relativamente 
aos concelhos nortenhos. 

~ Resultado da persistência de tradições romano-visigóticas através da população moçá
rabe, como querem Herculano e o Prof. Gomez-Moreno? 

J: possível, visto que é fora de dúvida que entre o Douro e o Mondego nunca o despo
voamento atingiu o grau de intensidade que se verifica ao norte daquele rio. 

Além disso, não pode passar despercebida a circunstância de ter sido a política admi
nistrativa posta em vigor na Beira sob a pressão de necessidades militares que só remotamente 
se sentiam ao norte do Douro. 

(1) Era o que acontecia em Guimarães, pelo menos a partir de 1128, data em que D. Afonso Henriques, 
ampliando os privilégios da carta, declara: «Et iuniore sit liber et saluo cum suo auer si ibi uenerit habitare ... l) . 

(2) « ... illum iudicem qui erectum fuerit de concilio» - diz, por exemplo, a carta de Guimarães. 
(3) E realmente natural que assim tivesse sido, embora não seja datado o foral de Guimarães e a referência 

que a êle se faz no de Constantim, por aparecer só depois da confirmação de D. Afonso Henriques, não provar, 
evidentemente, a prioridade do diploma outorgado a Guimarães. 

(4) Parece-me inteiramente aplicável a êste caso a opinião de Pirenne quando diz que o direito urbano 
«não é senão uma modificação dos costumes territoriais realizada sob a acção de fôrças económicas e sociais actuando 
nas cidades». (Obra cit., pág. 96). 
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Assim, enquanto af só excepcionalmente aparece a cavalaria-vilã, na Beira a divisão 
da populaçãq concelhia 001 peões e cavaleiros é o caso típico e geral. 

Estavam estes isentos do pagamento da jugada (direito real «tendo por base a junta 
ou o singel de bois, e como objecto um quantum fixo de cereais») C), que onerava exclusiva
mente os peões; mas impunha-se-Ihes a obrigação de ter cavalo e armas, encargo pesado a jul
gar pelo cuidado com que as cartas de foral o regulamentam e pela disposição, freqüente nes
tes diplomas, que impõe aos peões que tenham determinandos bens o fôro de cavaleiros e). 

Por outro lado, enquanto ao norte do Douro 9S concelhos se constituem, como vi
m.os, à margem da organização territorial, na Beira é, em regra, aos próprios distritos que são 
outorgados os forais. Trata-se, na maior parte dos casos) de territórios fronteiriços, ou pelo me
nos ainda sob a ameaça de investidas sarracenas, a que servia de reduto um castelo simultâ
neamente centro da administração distrital. 

O diploma foraleiro concede-lhes, algumas vezes pelo menos, o privilégio de coutos, 
mas nem por isso ficam isentos de tôda a intervenção do poder central. Pelo contrário, até os 
próprios magistrados continuam a ser quási sempre nomeados pelo rei ou pelo senhor que 
dele tiver a terra. Simplesmente, como a maior parte preceitua, devem ser naturais do conce
lho. Além disso, estas cartas estabelecem que o território municipal só poderá s~r dado a senhor 
que fôr do agrado da comunidade. 

Os mais altos magistrados municipais são o juiz e o alcaide, governador militar do cas
telo, que, pelo menos em alguns concelhos, como, por exemplo, o de Ferreira de Aves, é 
substituído por um segundo juiz, a que os depoentes dêsse julgado nas inquirições de 1258 
dão o título de Donnus, certamente por pertencer a uma Classe social mais elevada. 

Além dêstes magistrados mencionam ainda as cartas de foral o saião e o mordomo e, 
em Coimbra, Tomar e nos concelhos que copiam a sua organização) um ou mais almotacés C) . 

. 0 conselho dos homens-bons - que, como vim.os, só excepcionalmente elegia os magis
trados municipais =-= era, no entanto, de acôrdo com as tradições germânicas do concilium 
(assembléia judicial constituída pelos homens livres qo distrito), dotado de jurisdição, precei
tuando até os forais do grupo da Beira-Alta que o pagamento das coimas só poderá ser im
posto pelo juiz conjuntamente com quatro ou cinco homens-bons que .«levatos fuerint de con
ciliO», como diz a carta de Sátão. 

É certo que, na maior parte dêstes pequenos territórios, cuja organização se completava 
ou criava - num e noutro caso com o objectivo de atrair o maior número possível de povoa
dores."..., a comunidade aparece ainda estreitamente vinculada ao poder central ou senhorial. 
Mas, simultâneamente, afirma-se a sua robusta personalidade pela abolição de todos os privi
légios (a não ser os que naturalm.ente eram concedidos aos cavaleiros-vilãos, que, como tais) cons-

(1) Paulo Merêa: Novos Estudos cit., pág. 87' 
(2) O foral de Penela vai mesmo até dizer que «todos os que hi Plorarem e ouuerem duas jugadas de 

bois e dez ouelhas e duas uacas e huum leito de rroupa aquelle que mais ouuer merque ende cauallo» 
(3) Os foros de Tôrres Novas (que em 1190 recebeu o foral de Tornar) referem-se a dois alPlotacés mores 

que! por ~.u.a y'ez! deveriagl escolher uro, almotacé menor .. 
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tituem o elemento mais representativo dêstes concelhos) e, sob o ponto de vista economico, 
pela organização duma verdadeira vida urbana caracteristicamente mercantil. 

Realmente, o foral de I I I I preceitua que «nenhum infanção tenha casa nem vinhas 
em Coimbra, a não ser que queira viver convosco e servir como vós»; e as posturas outorga
das em I I 45 por D. Afonso Henriques referem-se ao mercado da cidade e regulamentam a 
actividade de artífices e mercadores. 

A organização de Salamanca, tão característica dos grandes concelhos da meseta his
pânica, tem naturalmente a sua origem na própria organização leonesa. ~ êste o regime im
posto aos concelhos de Riba-Coa - Castelo-Bom, Castelo-Melhor, Castel-Rodrigo, Castelo
Mendo e Alfaiates - só encorporados em Portugal pelo tratado de Alcanices de .1297, e à 
maior parte dos concelhos do actual distrito da Guarda. 

Trata-se duma organização já muito evoluída, adaptada a grandes distritos territoriais, 
onde, além do núcleo urbano principal, existem, geralmente, outros pequenos grémios dota
dos duma certa autonomia jurisdicional. 

De facto, ao lado dos alcaldes urbanos, que, às vezes, constituíam vários grupos ~ um 
para cada bairro, companhia ou colação _ aparecem, em alguns concelhos dêste tipo, os al
caides ou jurados, das aldeias ou paróquias rurais do têrmo municipal. 

A esta complexa organização preside um juiz com o carácter mais ºu menos acentuado 
de representante do poder central. Mas a intervenção do rei ia, às vezes, mais longe, como o 
testemunha o facto, assaz freqüente, de um dos dois alcaldes de cada bairro ou paróquia ser 
de nomeação régia, constituindo, com o alcalde do concelho, um verdadeiro colégio. - «Alkal
des de Rey entren cada anno con alkaldes de concelio», dizem os foros de Castel-Rodrigo; 
e os da Guard,a dizem também: «hos alcaydes (aliás alcaldes) del Rey tal foro ayan com~ os 
da uilla». 

Como nos municípios beirões anteriormente estudados, a população estava aqui divi
dida em duas classes ~ cavaleiros-vilãos e peões. Mas tanto uma como outra ocupam uma 
posição hieràrquicamente superior, recebendo os peões fôro de cavaleiros, e estes fôro 
de infançães. 

Tôda a fôrça representativa da comunidade residia} como em todos os outros conce
lhos, nos homens-bons que tomavam parte nos concilia ou iunctas a que se referem os foros da 
Guarda e que elegiam os magistrados municipais. Mas, pelo menos em alguns dos concelhos 
dêste tipo, só os cavaleiros podiam ser eleitos, como se depreende da seguinte passagem dos 
costumes de Castelo-Bom_=- 5<T odo o alcaIde que pão tivet: cavalo não julgue nem valhª o seu 
iulgam.ento~ . 

Como os concelhos do tipo de Salamanca, são os que recebem o foral de Ávila ,.......... 
outorgado a ~vora em 1166 e, sucessivamente, à maior parte das povoações alentejanas e da 
região ocupada pelo actual distrito de Castelo-Branco - grandes circunscrições; mas é mais 
nDtido o s~u carácter essencialmente miJitar) como d,á a entender a circunstânci~ d.e a êles pre-
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sidir, como delegado do poder central, não um juiz mas um pretor ou alcaide, que só excep
cionalmente aparece nos concelhos que adoptaram a organização salamantina. 

Por outro lado, a magistratura caracteristicamente municipal é, contràriamente ao que 
se passava naqueles concelhos, constituída por dois únicos juízes. E devemos ainda mencio
nar, pela sua excepcional importância na vida económica urbana, os almotacés, cuja existência 
já assinalámos nos concelhos do 2.° grupo. 

Preceituam também estes forais que os cavaleiros sejam equiparados em juízo às po
testades e aos infanções de Portugal, e os peões aos cavaleiros-vilãos de qualquer outra terra. 
E legislam ainda a favor dos mercadores, que há o evidente propósito de proteger contra vio. 
lências e abusos. 

Nos concelhos alentejanos dêste tipo, o modêlo de organização adoptado é estrictamente 
seguido por uma população desenralzada, como parece depreender-se da circunstância de, en
tre os vinte e tantos forais outorgados até o fim do reinado de D. Afonso IH, não haver um 
único que se refira directa ou indirectamente a usos e costumes locais anteriores. Mas já o 
mesmo não acontece nos concelhos que se vão formando na parte sul da Beira-Baixa, espe
cialmente nos que receberam o foral de Penamacor, que, a-pesar-de seguir em grande parte o 
de fvora, é fortemente influenciado pela organização salamantina, que reproduz em parte. 

f evidente a transição dum regime nItidamente urbano para outro regime a que a vida 
rural imprime uma fe ição característica, como a multiplicação crescente de magistrados parece 
demonstrar. . . 

Enquanto, nas regiões recentemente conquistadas, eram sucessivamente concedidas es
tas cartas de foral a núcleos urbanos que se tornava necessário restaurar ou criar, a organiza
ção das grandes cidades da Beira-Litoral e da Estremadura _. Coimbra, Santarém e Lisboa 
- era profundamente alterada. 

A circunstância de serem as três cartas ou torgadas na mesma ocasião =- mês de Maio 
de 1179 - em Coimbra, onde a côrte tinha então a sua residência habitual, faz supor que esta 
organização é originàriamente coimbrã. 

Como nos forais que seguem os de Salamanca e Ávila, os peões são aqui equiparados 
aos cavaleiros-vilãos e estes aos infanções de Portugal. Mas, relativamente à organização ju
dicial do concelho, nada nos dizem estas cartas que se limitam a mencionar, além do alcaide, 
- que, como no foral de 1111, deve ser natural da cidade - o mordomo e os almotacés elei
tos conjuntamente pelo alcaide e pelo concelho. Não obstante, as disposições complementa
res que D. Sancho I outorgou a Santarém referem-se aos alvazisJ que o concelho deverá eleger 
anualmente e que substituem o juiz da carta de Coimbra de 1111. Ainda não foi bastante escla
recida a origem desta magistratura, característica dos concelhos dêste tipo. Diremos, no entanto, 
a título de informação, que o conde Sisnando, a quem Fernando Magno doou o território de 
Coimbra para que o povoasse, se in titula, em vários documentos, alvazil. E alvazis eram tam-



bém os assessores do conde, como se depreende de alguns diplomas em que, a segUir a êsse 
alto funcionário, subscrevem, em número de dois ou três. 

Foi esta organização, de origem nitidamente portuguesa, adoptada por várias povoa
ções estremenhas, tais como Leiria, Tôrres Vedras, Alenquer, Vila-Franca e Povos, e por 
muitas outras do Alentejo e Algarve, por intermédio de Beja e Silves, que em 1254 e 1266 
receberam respectivamente os forais de Santarém e de Lisboa. 

Ao norte do Douro, onde, como vimos, a organização concelhia se começou a desen
volver à margem da organização territorial, um conjunto de circunstâncias - entre as quais 
não devia ser de menor importância a necessidade de simplificar o regime tributário - levou 
os nossos monarcas a municipalizar alguns distritos, impondo ao concelho assim constituído 
o pagamento duma quantia que a carta de foral fixava. 

Vejamos, para exemplo, o que se passou na Terra de Panoias, dividida em trinta e 
duas paróquias, onde, até o fim do reinado de D. Afonso IlI, se organizaram pelo menos 
vinte e seis grémios rurais , cujas cartas de povoação nos são conhecidas . 

Depois duma tentativa de D. Sancho lI , D. Afonso III organiza, em 1272, a póvoa 
a que chama Vila-Real, concedendo-lhe todos os direitos e rendas reais em Panoias e 
nos seus termos novos e antigos . Tôdas as comunidades rurais constituídas neste território 
passaram, assim, a depender do novo concelho, do mesmo modo que antes dependiam das 
autoridades distritais. 

O foral preceitua que o concelho deverá eleger anualmente dois juízes naturais de Por
tugal , disposição esta que se encontra também noutros forais com características afins, como 
os outorgados no ano seguinte a Monforte de Rio Livre e a Montalegre. Mas, ao lado dos 
juízes municipais, o alcaide ou pretor, que deve ser cavaleiro fidalgo -_ - mas apresentado pelos 
vizinhos do concelho - desempenha, juntamente com êles, funções de carácter judicial. 

Esta é a organização geralmente adoptada pelos concelhos dêste tipo que se vão sucessi
vamente constituindo na província de Trás-os-Montes. 

Também em Entre-Douro-e-Minho se municipalizaram, em obediência ao mesmo pro
pósito de simplificação administrativa, vários d is tritos, como Prado e Pena da Rainha, e alguns 
coutos mais ou menos extensos, tais como Valença, Monção, Melgaço e Viana. 

Mas, ao passo que os trasmontanos seguem, mais ou menos, a organização de Zamora, 
que alguns mencionam, estes recebem directa ou indirectamente o foral da Guarda, que por sua 
vez copia o de Salamanca. 

Não devemos , porém, deixar de notar que, como aliás é intuitivo, nem tôdas as suas 
disposições permanecem em vigor nos concelhos minhotos, cuja população não deixou de ser 
simplesmente constituída por peões e). 

(I) Assim, p<>r exemplo, o foral de Melgaço determina que haja na vila trezentos e cinqüenta povoadores 
que pagarão anualmente trezentos e cinqüenta morabitinos, ((espécie de capitação que - como nota Herculano 
exclue a idéia de cavaleiros-vilãos» (História de Portugal, tomo IV, pág. 170, nota 1). 
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Assim se foi cobrindo o país inteiro de concelhos que, nos fins do século XIV, ou muito 
provàvelmente antes, ao terminar a primeira metade do século, deviam já - como nota Gama 
Barros C) - lindar uns com os outros. 

Entretanto, entrava em crise o regime municipal ~ crise que podemos considerar de 
crescimento, se nos lembrarmos que um dos factores que mais profundamente contribuíu 
para ela foi o grande desenvolvimento economico da nação, especialmente a partir do sé
culo XIV. 

De facto, não era possí.vel, em face da complexidade crescente da vida, que os antigos 
forais, adaptados a uma sociedade quási inteiramente subordinada às necessidades da guerra, 
pudessem continuar a satisfazer as populações concelhias. 

Além disso, a formação de bandos ou partidos, que entre si disputavam o govêrno 
destas pequenas repúblicas, havia também de contribuir para perturbar gravemente o ritmo da 
vida comuna!. 

Por outro lado, a preparação para a vasta entrepresa marítima do século seguinte exigia 
desde já urna mais perfeita sistematização das fôrças vivas do país; e, para atingir êsse objec
tivo, tornava-se, evidentemente, necessário hierarquizar com mais rigor todos os poderes do 
Estado ~ o que havia de conduzir por fôrça à sua progressiva centralização. 

Assim se explica que o poder central passe a exercer uma acção fiscalizadora cada vez 
mais intensa na ordem interna dos concelhos e) e, de acôrdo com a sua orientação profunda
mente realista, promova reforma da organização municipal. 

Desta política reformadora, de que há já indícios nos fins do século XIII, nos dá uma 
nítida idéia o Regimento dos Corregedores j elaborado pouco depois de 1352. 

Eram os corregedores, também designados meirinhos-mores, regedores ou vedores da 
justiça, os mais altos representantes do rei nas comarcas - grandes circunscrições em que se 
passou a dividir o país. As suas funções eram, sobretudo, de inspecção, não só na esfera fiscal, 
mas também na administrativa e judicial. 

O respectivo regimento impunha-lhes a obrigação de percorrer anualmente tôda a co
marca ou correição e ouvir as queixas dos povos, e isso levava-os a intervir freqüentemente na 
ordem interna dos concelhos, que não poucas vezes consideravam abusiva a sua acção. 

Realmente, os corregedores tinham, por dever de seu cargo, de «ssaber nas vilas e 10-
gares quaes ssom melhores para Juizes e mais ssem bandos e tragelos em escrito em sseu livro 
o escrivam ssew>, não só para saber por qual dos eleitos há-de optar, mas até para insinuar aos 
próprios eleitores que «enlegam e tomem aquêles que el ssouber que ssom pera elo e vir que 
ssom taaes que querem meu serviço e prol da terra». 

(1) História da Administração Pública em Portugal, tômo l, pág. 45 e tômo lI, pág. 110. 

(2) «Convém ter presente - diz o Prof. Paulo Merêa, referindo-se a uma reflexão do Prof. Armindo Mon
teiro - que a intromissão do poder central nos negócios do município é acompanhada dum progressivo interêsse 
da coroa pelas despesas locais» (Hist. de Port., lI, pág. 500, col! 2!8). 
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A-pesar-da adopção destas medidas, o rei sentiu necessidade de ir mais longe, no
meando êle próprio juízes estranhos à comunidade onde tinham de exercer as suas funções. 
Esta medida justifica-a D. Afonso IV, dizendo que «os juyzes naturaes da terra de derecto 
e de Razon am moytos aazos pera nom fazerem compridamente justiça que nom harn os es
tranhos que hi som postos de Hora parte porque os naturaaes da terra teem hy moytos pa
rentes e amigos e outros que com elles ham dividas de conlacia e doutros semelhaviis e algunos 
com outros hy malquerenças e desamor. Ou ham receança deles por os quaes o derecto pre
sume que tam compridamente nom ffaram derecto come os estranhos em que nom ham lagar 
as dictas razões» C). 

A política reformadora dO poder central manifesta-se ainda pelo aparecimento, no 
quadro das magistraturas municipais, de novos funcionários de car'ácter puramente admi
nistrativo ~ os vereadores ~ que, segundo o Regimento, se deviam reünir tôdas as semanas 
ao domingo «pera averem de ffalar e de concordar em todas aquelas causas que fforem prol e 
boom vereamento da dita vila ou Julga'dO». 

'A criação desta magistratura revela nitidamente o proposito de conseguir uma admi
nistração mais profícua. Mas é evidente que, impondo-a aos concelhos, o rei procurava sobre
tudo restringir a acção possIvelmente tumultuária da assembléia dos homens-bons, pois deter
mina que os vereadores possam tomar deliberações sem a reünir r). 

Estavam, assim, lançadas as bases da reforma da organização local do país que, sem 
precipitações, mas com firmeza, os nossos monarcas procuravam harmonizar com as novas 
condições de vida e com os interêsses mais altos da grande comunidade nacional. 

(1) Liuro de Leis e Posturas Antigas, H. 162 v.o (Trecho transcrito nas Memórias de Literatura Portu
guesa, tomo r, pág. 43)' 

A nomeação dos juízes de fora não se generalizou logo a todos os concelhos. Só a partir de D. Afonso V 
é que se foi sucessivamente alargando até que, desde 1535, se tornou regra geral em todo o país. 

A dificuldade em conseguir a generalização desta medida foi, sobretudo, de ordem financeira, pois o erá
rio real não tinha disponibilidades para remunerar os juízes de fora, e os concelhos, habituados à justiça gratuita 
dos magistrados municipais, mostravam grande relutânci em agravar com um novo encargo as suas despesas. 

(2) Em face dos protestos dos procuradores dos concelhos às c8rtes de Lisboa de 1352, D . Afonso rv re
vogou esta disposição, ordenando que, de futuro , os vereadores dessem a conhecer aos vizinhos as suas resoluções, 
que só poderiam -ser transformadas em posturas depois d convocado o concelho - disposição esta que foi incluída 
no Regimento dos Corregedores e, co1D algumas modificações, nas Ordenações Afonsinas. 



I I I) Política de Fomento.' - a) Fomento agrícola: 
valorização da terra. Decadência da agricultura 

A lei das sesmarias 

A enfiteuse e a 
no século XVI. 

A política de valorização da terra - que, como dissemos no parágrafo anterior, foi a par
tir de D. Sancho I, a preocupação talvez predominante dos nossos reis - não se limitou} 
como é natural, à concessão de garantias municipais mais ou menos amplas a grémios já 

constituídos ou a novos núcleos rurais. Ao lado dos diplomas foraleiros, a enfiteuse ou afora
mento individual ou colectivo cOl~stitue -- como. justamente observa Gama Barros C) - o 
princip~l factor de aproveitamento dos terrenos incultos. 

DiEkil se torna, por vezes, distinguir um foral dum simples contrato enfitêutico «por
que - diz o mesmo historiador - em ambos se verifica a transmissão não só com perpetui
dade e direito hereditário, mas também com direito, mais ou menos condicional, de vender a 
terra distribuída» r). 

Realmente, a enfiteuse ocupa em muitos forais um lugar por vezes essencial. As dis
posições de carácter municipal vêm depois, como simples corolário. Não são, por isso, de admi
rar as hesitações dos historiadores, de que Herculano deu o exemplo, classificando como sim
ples cartas de aforamento diplomas que, depois, passou a considerar verdadeiros forais, e, pelo 
contrário, deixando de julgar como tal diplomas que antes assim classificara. 

As garantias que os contratos enfitêuticos davam - em contraste com o que se pas
sava nos reguengos, onde os lavradores só tinham, em geral, a terra a tí.tulo precário C) -
haviam de ter como natural conseqüência, um maior rendimento da exploração agrícola 
e daí, naturalmente, a sua generalização, que se verifica, sobretudo, a partir do reinado de 
D. Afonso lU. 

Mas é com o advento de D. Deniz que a forma de exploração da terra por aforamento 

(1) História da Administração Pública em Portu,gal, tomo tV, pág. 22. 

(2) Ibidem, tomo III, pág. 579. 
(3) Disse propositadamente em geral porque exemplos há de os colonos dos reguengos se considerarem com 

direito hereditário 'sôbre êles - direito que o poder central reconhecia. (Vêde o exemplo muito curioso citado por 
Gama Barros: Obra cit., III, pág. 489)' /;~F'" .' 

Além disso, há a considerar os colonos regalengõs' que- rêpresentavam 'os "antigos adscritos e que, por ess~ 
razão, se mantinham na terra hereditàriamente, em conâições que, de facto, os aproximam muito dos enfiteutas. 
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OM EXBlICAÇÕES · <EU EL·RE'l' DON DENIS SOESCREVY AQUY>, E A ÚLTIMA 
DIVERSAS ASSINATURAS DO REI D. DENIZ, ALGUMASA;SINATU~A DO CÉL6BRE ALMIRANTE MAMIEL PEZAGNO 

<ELREY AVYO>, PRECEDIDA DA 



ASPECTOS DA VIDA AGRíCOLA DA IDADE MÉDIA. ILUMINURAS 00 CAlEN , 
DÁRIÇ) DO MISSAL ANTIGO DE lORVÃO. ISÉCUlO XV) 

Estas duas miniaturas simbolizam, respectivamente, a primeiro o mês de Maio e 
o segundo o mês de Junho. A primeiro é uma evocação do coço, representando 
uma cêna de despedido dum cavaleiro, devidamente equipado, com o sua bôlsa 
e um falcão no braço. No segundo, dois homens procedem à ceifo duma seara . 

Arquivo Nacional da Tôrre da Tombo 
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ASPECTOS DA VIDA AGRíCOLA DA IDADE MÉDIA. ILUMINURAS DO 
CALENDÁRIO DO MISSAL ANTIGO DE LORVÃO. ISÉCULO XVI 

A primeira minialura simbolizando o mês de Julho, represenla a cêna da 
debulha anliga dos mangoais. A segunda, que represenla a mês de Novem
bro moslra a Ira bolha de dais camponeses para a engorda de porca. 

Arquivo Nacional da Tôrre daJamba 

\ , 



REPRODUÇÕES DO SÊLO DE CÊRA E DO SÊLO EQUESTRE DE D. FERNANDO 

Arquivo Nacional da T ôrre da Tombo 



ganha maiores proporções. Além dos aforamentos perpétuos ou vitalícios, outros se insti
tuem (certamente por influência do direito canónico) abrangendo duas ou mais vidas. O sis
tema de aforamentos colectivos toma novo impulso. A divisão da terra preocupa o rei lavra
dor que, simultâneamente, procurava estimular a actividade agrícola pela redução do cânon 
estipulado em alguns aforamentos antigos. Além disso, manda D. Deniz replantar o pi
nhal de Leiria com o duplo objectivo de reter as dunas' e de obter madeira para construções, e 
ordena o enxugo de vários pântanos, entre os quais o paúl de Ulmar, no têrmo de Leiria, tra
balho êsse que, por decreto de 1291, ficou a cargo de 'Frei Martinho, seu esmoler. 

Os resultados obtidos por estas medidas de fomento agrícola não 'podiam deixar de ser 
auspiciosos, mas tem-se, certamente, exagerado a prosperidade que o nosso país atingiu então. 

Realmente, em 1282, D. Deniz isentou, durante dez anos, a população de Faro do pa
gamento da dízima sôbre os cereais importados para consumo dos moradores da vila e seu 
têrmo - o que prova a sua insuficiência. E, em 1331, apen'as seis anos após o advento de 
D. Afonso IV, reclamavam os povos, por intermédio dos seus procuradores às côrtes de San
tarém, contra a exportação de cereais que o rei autorizara - pois ' assim podiam perecer «per 
fome e per mingua dos bens temporaes que Deus dá na vossa terra» C). 

Não há dúvida que a série de meélidas posta em vigor por D. Deniz, a-pesar da sua 
incontestável utilidade e alcance, não bastou para obviar a males que tinham raízes profundas. 

Obs'erva Gama Barros que «da excessiva riqueza predial que a Igreja ia acumulando 
em si, resultava, já na segunda metade do século XIV, segundo alegava a classe popular, que 
o clero se tornava negligente na administração das 'suas propriedades» C). 

Realmente, os homens-bons dos concelhos, que se fizeram representar às côrtes de 
Lisboa de 1352, diziam ao rei «que muitas terras de bispos, clérigos, mestres, priores e aba
des que dantes se lavravam, agora tinham ' deixado de ser cultivadas ou de algum modo apro
veitadas; e porque o maior número dos que 'passaram e 'passam dêste mundo deixaram e dei
xam à Igreja muitas das suas herdades, em pouco ' tempo lhe pertencerão tôdas as do reino; 
e eram já tantas as que ela possuía que, por não as poder utilizar, se convertiam em matos e 
se perdiam» C). 

Mas as razões eram outras, certamente. 
A crise de crescimento, a que tivemos já ocasião de nos referir ao estudarmos as ins

tituições municipais, não podia deixar de se reflectir também na economia agrícola da nação, 
especialmente nos territórios sujeitos à jurisdição dos institutos religiosos, que, à política pro
fundamente realista do poder central (não é demais acentuá-lo ainda uma vez), opunham os 
seus privilégios, que deviam ser tanto mais valiosos e estáveis quanto maior era a antiguidade 
que os aureolava. 

(1) Gama Barros: Obra cit,. tomo IV, pág. 25' 
(2) Ibidem, ibid., pág. 23, 
(3 ) I bid., ibid., ibid. 



'Ora, numa 'época em que ao com'ércio começava a sorrir uma prosperidade que antes 
apenas vislumbraria; numa época em que os ofícios mecânicos se começavam a desenvolver e, 
conseqüentemente, a organizar de forma a garantir aos seus membros um bem-estar e uma 
fôrça que até então inteiramente 'desconheciam; numa época em que a navegação começava 
a marcar uma posição de extraordinário relêvo no quadro das actividades nacionais; numa 
época assim não admira que a agricultura sofresse profundamente, amarrada como estava a 
um sem-número de encargos cada vez mais gravosos - e eram-no não porque o tivessem 
sido originàriamente (muito pelo contrário), mas porque se tinham mudado as condições so
ciais e economicas da nação. 

Daí o qua'dro que aos nossos homens-bons se afigurava muito simplesmente causa'do 
por um excesso de bens imobiliários do clero, a que urgia, portanto, pôr côbro. E, por isso, 
pediam ao rei não so que proibisse os legados de bens de raiz às instituIções religiosas e), 
mas até que mandasse distribuir pelos seus sesmeiros, para serem convenientemente arrotea
das, as terras que a Igreja abandonava à incultura. 

A esta sugestão ace'deu o monarca, determinando que as suas justiças intimassem os 
respectivos possuidores ao seu aproveitamento C). Mas a deliberação do pOder central ne
rihum efeito produziu, e tanto assim que, reinando já D. Pedro, pediam os procuradores 'do 
povo às côrtes reünidas em Elvas que, visto não terem sido cumpridas as ordens anterior
mente dadas por D. Afonso IV, «fosse nossa mercee que lhis dessemos tempo certo a que 
as lavrassem senom que fossem pera os Concelhos hu as assi tevessem» ~. 

Em resposta, o rei manda cumprir as ordens de seu pai. Mas acrescenta «que elles 
(Meestres, Bispos, Priores e abades) e outrossi os Commendadores ajam seus servidores e gua
dos e as outras cousas que lhis pera esto comprem de guisa que comecem a lavrar e afruitar 
essas herdades e vinhas desde dia de Natal primeiro seguinte e d'alii em Cliante as adubem 
como devem, E -- diz ainda D. Pedro ....... mandamos que as Justiças lhis dem servidores por 
sas soldadas e preços como lhis for compridoiro com aguisada razom e requeiram esto que se 
faça como deve e nós Mandamos. E outrossi os Corregedores dessas Comarcas o façam fazer 
e se o nom fezerem como dicto lie fação no saber a nos pera tornarmos a ello e mandarmolo 
corregedor como a nos cabe como aguisado» ('i). 

Razão tinha Gama Barros para dizer, ao comentar a atitude do rei, que «da resposta 

(1) Já D . Deniz tinha proibido, em 1286, as c01'poraçães de mão-morta de comprarem bens imobiliários, 
e, em 1291, de se constituírem herdeiras dos pro.fessos. Mas o pr6prio rei abrju várias excepções, ficando as disposi
çóe.5 anteriormente tomadas pouco menos de letra morta. 

Agora recusava-se D. Afonso IV a atender o pedido formulado pelos procurado~ dos concelhos, alegando 
que is~o seria contra o direito e a razão (Gama Barros: Obra cit., I, pág. 351 e 352). 

(2) A esta deliberação do rei se refere o Regimento dos Corregedores que recomend! no § 16: « ... tra
balhe (o corregedor) per rodos os lugares dessa Correiçom que as herdade~ ssejam lavradas e as vinhas adubadas 
como achar he prol da terra ffazendo teeer boys aaquele que os deverem e poderem teer». 

(3) Visconde de Santarém: Alguns documento para servirem de provas à parte 2.· das M emórias para 
a História, e teoria das Côrtes Gerais, págs. 4 e 5. . 

(4) Ibidem, pág. 5 .. 



se infere que para o mal, de que as côrtes se queixavam, contribuía também a escassez de tra
balhadores rurais» C). 

Não hesitarei mesmo em afirmar que essa era a origem do mal. E tanto assim, que é 
justamente nessa época.,-.. desde o reinado de D. Afonso IV - que principiam a aparecer 
leis reguladoras da liberdade de trabalho. 

Havia evidentemente ,=, como observa o insigne autor da História da Administração 
Pública - um «desequilíbrio entre a oferta de trabalho rural e a procura dêle» e) e daí o 
encarecimento dos salários de que 'a prosperidade agrícola do país havia fatalmente de se res
sentir. Uma lei, talvez de 1349, atribue o facto à peste do ano anterior, mas é evidente que o 
excesso de mortalidade causado pela epidemia devia ter sido apenas um factor mais - e na
turalmente até dos menos importantes ~ a juntar aos que realmente provocavam a crise 
do trabalho. 

As medidas adoptadas -.. tôdas de carácter coercitivo --",. não deram nem podiam, evi
dentemente, dar qualquer resultado satisfatório. E, conseqüentemente, as tintas do quadro 
tornaram-se mais sombrias no reinado de D. Fernando -- agravadas as causas do mal pela de
sastrada política externa do rei inconstante. 

A situação da lavoura, tal como a pintam as côrtes de 1371, é verdadeiramente an
gustiosa. As extorsões feitas pelos funcionários régios aos lavradores eram apontadas como a 
causa de alguns se terem desfeito das suas terras e mudado de profissão - e com isso não 
podia deixar de sofrer o cultivo dos campos. . 

~ evidente que todos os males, contra os quais tinham tantas vezes clamado os povos , 
se agravavam de tal modo, que exigiam remédio mais eficaz. Daí a promulgação da chamada 
lei das sesmarias, pela qual se pode bem avaliar a extensão e a gravidade da crise que tão pro
fundamente atingia a agricultura nacional C). 

Não são novos os remédios indicados na lei; mas nunca até então nenhum estatuto 
legal tinha, como êste, procurado abranger a questão em todos os seus múltiplos aspectos . 
A novidade e as probabilidades de êxito estavam, pois, apenas nesta circunstância. 

«Considerando como por todas as partes de nossos Regnos ha desfalecimento de man
timento de trigo, e de cevada, de que antre todalas terras, e Provincias do Mundo soyam seer 
muy abastadas , e estas cousas som postas em tamanha carestia que aquelles, que ham de man
teer fazenda ou estado de qualquer graao de honra, nom podem chegar a aver essas cousas, 
sem mui grande desbarato do que ham; e esguardado como entre todalas razoões, per que 
este desfalicimento e carestia vem, mais certa e especial he per mingua das lavras, que os ho
meés leixam, e se partem dellas, entendendo em outras obras, e em outros mesteres, e que 

(1) Obra cit., tomo IV, pág. 23, 
(2) Ibidem, tomo I, pág. 486. 
(3) «Sabe-se que êste acto legislativo resultou de reünião de côrtes, mas ignora-se o local onde d as se 

celebraram, assim como a data da lei, que todavia não é posterior a 28 d~ Maio de 1375, porquanto neste dia a 
publicaram eJ)l Santarép!»! Gama Barros: Obra ci~' l III, pág. 699). 



nom som tam proveitosos pera o bem comum; e as terras e herdades, que soyam a seer lavra
das e semeadas, e que som convinhavees pera dar pam, e outros fruitos, per que se os Povoos 
ham de manter, som desamparadas, e deitadas em Ressios, :sem prol, e com grande dagno do 
POVO» C), D. Fernando -. - ouvido o seu conselho e os representantes dos três braços da nação 
reünidos em côrtes - decreta uma série de medidas tendentes ao alargamento da área de cul
tura cerealífera. 

De que maneira? O legislador propõe apenas medidas coercitivas: por um lado, im
pondo a todos os proprietários a obrigação de cultivarem ou mandarem cultivar as terras que 
disso forem susceptÍveis; por outro, coagindo ao trabalho rural tôdas as pessoas que estive
rem em condições de o desempenhar. 

Admitindo a hipótese de o proprietário não poder arrotear directamente tôdas as suas 
terras, impõe-se-lhe o dever de as dar a cultivar mediante o pagamento de prestações fixas ou 
variáveis, segundo a prática corrente nos contratos dessa espécie. E, prevendo a dificuldade de 
aquisição de gado bovino indispensável à cultura da terra, determina a lei que o seu preço seja 
tabelado pelas justiças ou pelos vedores que dêsse serviço vierem a ser encarregados nos dife
rentes lugares e). 

Para dar cumprimento a esta disposição as autoridades a quem isso cumprir marcarão 
um prazo, findo o qual, as terras que ainda se conservarem incultas serão distribuídas e en
tregues por determinado tempo a quem as cultive, mediante renda parciária ou fixa, que re
verterá a favor da colectividade, segundo deter ninação régia. 

Depois , o legislador passa a expor, nas suas linhas gerais, o estado a que chegou o tra
balho agrícola, traçando um quadro que dá bem a ideia do seu envilecimento em face da 
crescente prosperidade dos outros mesteres . Os moços de lavoira abandonam a faina dos cam
pos para irem prestar serviços nas casas nobres e abastadas, ou então para se dedicarem a ou
tros ofícios menos pesados e mais remuneradores; e) por outro lado, aumentava a vadiagem 
e a mendicidade, para o que se punham em prática expedientes de tôda a ordem C). 

Por isso a lei estabelece, além das condições em que deverão ser coagidos ao trabalho 
agrícola (4), várias medidas tendentes a reprimir a mendicidade, que se restringe aos velhos, 
aos doentes ou incapazes e aos envergonhados. 

Para ser pôsto em prática êste conjunto de medidas, determina o rei que, em cada vila 
ou concelho, dois homens-bons, dos melhores que lá houver C)" tomem a seu cargo a indica
ção das terras que devam ser arroteadas e a estipulação das rendas a pagar em caso de conflito 

(1) Ordenaçóes do Senhor Rey D. Affonso V , livro IV, tít. 81, pág. 28I. 
(2) Além desta disposição a lei regulamenta, nos §§ 18 e 19, a posse do gado a que somente poderiam 

ter direito os lavradores que regularmente cultivassem a terra. 
(3) A lei refere-se a mendigos que se disfarçavam em rel~giosos e que chegavam até a viver em congregação. 
(4) Excluía-se, nos lugares onde ,fôssem necessários, um determinado número de ganha-dinheiros. 
(~) Em resposta a um requerimento do concelho de Coimbra, determina D. Fernando, a 24 de Outubro 

de 1379, que os sesmeiros sejam dois homens-bons da cidade eleitos pelos juízes, vereadores e procuradores, de 
acôrdo com ° concelho. (G. Barros; Obra cit., IU, pág. 703), 



entre o serihorio e o rendeiro, competindo-lhes ainda averiguar quais eram, em cada localida
de, os indivíduos em condições de serem coagidos aos trabalhos agrícolas C). 

J á no Regimento dos Corregedores, elaborado pouco depois de 1352, se determina que 
os vereadores deverão nomear em cada freguesia dois homens-bons para teerem contados to
dos os que (mom ssom meesteyraaes nem vivem por soldadas nem vivem com alguuns que os 
mantenham» para serem coagidos ao trabalho agrícola mediante um salário estabelecido. E, 
muito antes, algumas cartas de foral e outros documentos mencionam dois sesmeiros encar
regados da demarcação de herdades e distribuição de terrenos incultos e). 

T rata-se, evidentemente, da mesma entidade a que se refere a lei das sesmarias. Mas 
agora a sua acção contra os poderosos é mais eficazmente protegida pela imposição de multas 
aos que a ousarem impedir C)· 

Nem assim, porém, a lei foi posta inteiramente em vigor. E, a-pesar de Fernão Lopes 
dizer que, em conseqüência dela, «a terra começou a seer mui aproveitada, e creçer em avom
damça de mantiimentos» (4), o certo é que - como justamente notou Gama Barros - alguns 
factos parecem contrariar o optimismo do nosso cronista C). 

J: evidente que, sendo a decadência agrícola do país sobretudo provocada - como ti
vemos ocasião de notar - pelo desvio de braços para outras actividades, a situação não podia 
modificar-se grandemente, e até talvez se agravasse em conseqüência da guerra com Castela 
e, depois , das conquistas em Marrocos e da expansão ultramarina. 

b) - Fomento comercial e naval: criação e regulamentação de fgiras. 
Medidas de protecção ao comércio marítimo e aos construtores navais 

Ao lado da política de fomento agrícola, a política de fomento do comércio, de que as 
feiras eram factor essencial, quási único. Daí a sua extraordinária importância nos primeiros 
séculos da monarquia, e daí também a necessidade de as regular de acôrdo com os interêsses 

(I) Em caso de discordância entre os dois homens-bons devia intervir o juiz. 
(2) Tendo frei João, converso de A1cobaça, recebido, em 1241, a doaçã~. duma ~erdade.no têr~o de Elvas 

cedemandauit Gondissaluo gonsalui et Petro reimondi mag ... qui fuerunt 'sesmaOl de ElblS ut fulssent el demarcare 
hereditatem de A1cobacie et fuerunt ei divisare et demarcare» (T. Tombo: Colo Especial. Cx. 83, M. 1. n.O 4) ' 

(l) Sendo fidalgo teria de pagar 500 libras e, além d,isso,. era-lhe imposto o .destêrro d~ lugar onde tivesse 
residência e o afastamento de seis léguas da C8rte. Não sendo fidalgo, a multa serta de 300 hbras. 

(4) Chronica do Senhor Rei D. Fernando (Colecção de Livros Inéditos de História Portuguesa). tomo 
IV, pág. 318). 

(5) Obra cit., tomo m, pág. 703 a 707. 



gerais do país, a que não era raro opor-se o interêsse local dêste ou daquele concelho C). A 
fundação de feiras tornou-se} assim, prerogativa do poder real, e de tal modo inalienável) que, 
mesmo em terras de senhorio) é º monarca que as autoriza ~). 

Sob diferentes pontos de vista se pode considerar a legislação referente a estas reüniões 
mercantis; mas têm especial interêsse as disposições relativas aos feirantes. 

Já no foral de Ponte do Lima, outorgado ~m 1125 pela mãe do nosso primeiro rei) são 
os homens que se dirigirem à feira coutados em sessenta soldos, coutamento êste que, relativa
mente à feira da Covilhã, à de bvora, à de Beja, etc., se eleva a seis mil soldos. P9r sua vez, o 
foral outorgado em 1205 a Vila-Nova estabelece que 9S feirantes não serão nem presos nem 
penhorados por qualquer multa judicial em que incorrerem no dia da feira, que deverá ser ao 
domingo, de quinze em quinze dias. E o de Vila-Mendo, de 1229, preceitua que todos a'quê
les ,........ nacionais ou estrangeiros - que acorrerem à feira geral a realizar três vezes por ano du
ra!!te oito dias) vão e voltem seguros, não sendo penhorados nem perseguidos - quer sejam 
devedores, fiadores ou, até homicidas - . desde oito dias antes de principiar a feira até oito dias 
depois de terminar. . 

Mas, ao lado das medidas de protecção, apárecem, às vezes, medidas coercitivas. As
sim, em alguns concelhos, os moradores d9 alfoz deviam, sob pena de pagamento de determi
nadas multas, ir à feira e até vender aí os produtos da terra que não destinassem ~q seu próprio 
consumo. Em Coimbra, eram obrigados a comparacer mensalmente todos aquêles que moras
sem a distância que lhes permitisse regressar no mesmo dia g casa. E, em Viana, estabelece-se 
que, sob pena de incorrer na multa de sessenta soldos, nenhum vizinho do concelho se po
deria ~bastecer noutros lugares. 

«Quanto ~ direitos fiscais r--- observa Gama Barros - não nos consta qll;e neste período 
se estabelecessem para as feiras nem isenções nem agravamentos» C). 

A utilidade destas reüniões mercantis <mão consistia sàmente - como já notou Lúcio 
de Azevedo -... no impulso ao comércio e às indústrias incipientes. Aproximando os homens 
separados em seus lugarejos e casais, ajudavam à solidariedade, e, criando interêsses comuns) a 
formar por contigüídades sucessivas dêsses interêsses, o sentimento naciol1ab~ C). 

Assim se explica o enorme impulso que lhes deram os nossos monarcas, especialmente 
D. Deniz, a ponto de, no princípio do século XIV, se acharem já instituídas em tôda a parte. 

(1) «Cada concelho - diz Gama Barros - propendia para atender exclusivamente aos seus interêsses pró
prios, sem curar do prejuízo que causasse aos dos outros; e o estabelecimento de feiras, podendo afectar as copve
niência5 econ6mica" de àiversas povoaçõesl carecia d(! ser ponderado com imparcialidade} para que do benefício 
t~ito a UI~a ~ra ~ãq resultasse detrimento à prosperidade de outras» (Obra cit.) II! pág. ,163)' 

(2) A instituição dum mercado .«ante sapct~ Mariam», ~o Pôrto (que! cOpIo se sabe, era ~orio da 
Mitra) foi autorizada por D, Sancho I : .« ... mapclo quod Episcopm faciat fieri mercatum ... »! d~ o rei (Corpus 
Codicum, lI) pág. 44, col~ 2,a) 

(3) Obra cit., tomo II, pág. 164. 
:Relativamente às feiras ~enores! q~ ~ fa,zi~ mais amiúde, não são, em geral, mencionados os direitos 

fiscais; mas isso não quere dizer - cOp:).O) com razão} observa Gama Barro! - que se não exigia~ (Ibid., pág. 212). 
(4) História cJe Portugalt sob a direcção do Pro( D~ião J=>er!!Sl vol, XI! pág. :40~h 
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* 
Paralelamente, o nosso comérci9 marítimo atingia uma importância suficientemente 

grande para merecer a atenção do poder cen,tral. 
J á em I 194 há notÍcia de ter naufragado um navio português que se destinava a Bru

ges; e portugueses são encontrados, nos meados do século XII, na feira anual de S. Demé
trio, em T essalónica. Em 1202 João Sem-Terra tomava sob a sua protecção os mercadores 
portugueses que fôssem residir nos seus dom~nios; em 12-10, numa carta de D. Sancho I 
ao concelho de Lisboa, fazem-se referências à exportação marítima de diversos produtos; e em 
1240, na c:omposição realizada entre os burgueses e o bispo do Pôrto, são mencionados merca
dores que então estavam em França. 

Da importância dêste comércio nos dá uma dara idéia a lei promulgada por D. Afon
so lU em 1253 que menciona escarlata englesa; escarlata framenga; panno tinto de Gam, aut 
de Ruans, aut de IpU; bono panno de A bouvilla; viado de Lila, aut de Ipli; Brugia faldrada; 
Stanforte de Brugiis, de Santo Omer, de Caam, de Tornay; prumas de Normandia et de 
Roan, et de Chartes, et de Rocete, de Arrraiz, de Valencina; corde de dona cum auro et ar
gento de Londres, vel de Momperle, etc. e). 

Por isso, ao lado das disposições de carácter fiscal, aparecem as medidas protectoras e 
orientadoras dêste ramo da actividade. 

Assim, uma lei de 121 I determina qu.e os salvados dos navios arrojados à costa sejam 
integralmente entregues a seus donos . Por outro lado, os costumes de Santarém, comunicados 
em 1294 a Oriola, referem que «mercador que uay en Frandes ou alem maar con seu cabedal 
non deu e a dar jugada e star sempre en oma d caualeyro» ~ privilégios êsses de que também 
gozava em Santarém a tripulação das embarcações, como se depreende do foral de 1179 que 
diz que «do nauyo .. . o alcayde e dous espadeleiros e U proeyros e huum pitintal aiam foro de 
caualeyros». E, por uma lei de D . Afonso lU) se vê que os mareantes tinham fôro privativo, 
julgando os seus feitos um alcayde do mar sem apelação. 

Simultâneamente, organizaram os próprios mercadores, que por mar trafegavam, uma 
verdadeira associação de socorros mútuos, para a criação da qual não deixou, com certeza, de 
influir o exemplo dos mercadores flamengos, que há muito tinham fundado, em quási tôdas 
as suas cidades, associações mercantis já então de uma extraordinária importância. Assim foi 
criada uma bôlsa de cem marcos de prata constituída, em virtude de compromisso mútuo livre
mente tomado, pela contribuição de dez ou vinte soldos e) sôbre cada uma das embarcações 
que se dirigiam a Flandres, Inglaterra, Normandia, Bretanha e Arrochela r- instituição esta 
que foi confirmada por D. Deniz em diploma outorgado a 10 de Maio de 1293, 

É incontestável que, para o desenvolvimento do nosso comércio marítimo, contribuÍu 
também - e em larga medida -. a vinda do genovês Manuel Pezagno que, obrigando-se a 

(1) João Pedro Ribeiro: Dissertações Cronológicas, I1I, 2.& parte, págs. 59 a 72. 

(2) O diploma refere-se a soldo! destilliis que seriam talvez, ' como lembra Gama Barros, os !oldos stellin
gionezes, ou esterlings~ (Obra cit.! IV! pág. I06! nota :l). 



«ter sempre vinte homens de Jenoa sabedores de mar taes que sejão convenientes para Alcaides 
de galés e para Araizes», se reservava, no entanto, o direito - expresso no próprio contrato 
firmado com o rei em I 3 17 - de utilizar os seus serviços para fins mercantis «em Flandres ou 
em Jenoa ou em algumas outras partes» C). 

Tôda esta longa série de medidas tendentes a proteger e a desenvolver o nosso comércio 
marítimo culmina no reinado de D. Fernando com a publicação de dois diplomas de ex
traordinário alcance. 

f o primeiro uma carta de privilégio ou torgada a 6 de Junho de 1377 aos mercadores 
que mandarem fazer ou comprarem naus de cem ou mais toneladas. 

O rei concede àqueles autorização para cortar nas matas reais tôda a madeira ne
cessária, e isenta-os do pagamento da dízima sôbre o ferro e fulame que para o mesmo fim 
tiverem de importar. Além disso, tanto a uns como aos outros, seriam doados todos os direitos 
reais - portagem, sisa e outras emposições - que deviam incidir sôbre as mercadorias trans
portadas na primeira viagem; e receberiam ainda metade da dízima de todos os panos e outros 
artigos que, de regresso, trouxessem. 

No caso dos navios se perderem na primeira viagem feita depois da sua construção ou 
compra, continuariam em vigor os mesmos privilégios e isenções durante três anos «e assi per 
quantas vezes os fezes sem ou comprassem» e). 

Finalmente, D. Fernando dispensa-os da obrigação de terem cavalo, de todo o serviço 
militar (saLuo com seu corpo) e do pagamento de fintas, talhas ou sisas, exceptuando apenas 
as que fôssem lançadas para ocorrer às despesas com a construção ou reparação das muralhas 
das cidades ou vilas onde morassem ou onde possuíssem herdades C). 

Parece-nos desnecessário encarecer a importância destas medidas, que não podiam dei
xar de contribuir eficazmente para o desenvolvimento da nossa frota mercantil. Não é, por isso, 
de estranhar a repercussão que tiveram em Lisboa e no Pôrto - os dois grandes empórios 
do País. 

Assim, tendo alguns mercadores e vizinhos de Lisboa feito queixa ao rei de que «lhes 
vaão em alguuns logares contra os ditos priuilegios», D. Fernando determina, em carta dada 
a 18 de Dezembro de 1380, que haja dois veedores e executores que sejam «mercadores · mo
radores na dita Cidade», perante os quais deviam comparecer dentro de oito dias, depois de 
citados pelos tabeliães, os oficiais que embargassem a execução dêstes privilégios e). E, meses 
depois, a 2 I de Março de 138 I, igual mercê é concedida aos mercadores do pôrto. 

(1) Monarquia Lusitana, VI parte, tpág. 191 a 194. 
(2) A lei detel'minava ainda que «se doU's em companhia faziam ou compravam alguma naao, ambos aviam 

estas meesmas graças». 
(3) Para êste esc8rço servi-me da eJDPOsição feita por Fernão Lopes (Crónica de D. Fernando, capo 90)' 
(4) Corpus Codicum, I, pág. 116 e 117, 
E de notar que o diploma se refere às graças e mercês concedidas « a todos aquelles que quiserem fazer 

ou comprar naues ou bayxees tylhados de cinquoenta tonees açima». 
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o segundo dos decretos de D. Fernando restabelece, sôbre novas bases, a associação de 
seguros navais que D. Deniz sancionara em 1293 e que, certamente, tinha, se não desapare
cido, pelo menos decaído muito. 

Companhia de navios ~ «pela qual se remediasse todo o comtrairo, per que seus donos 
nom caissem em aspera pobreza» (') - lhe chama, com razão o rei. E , como é próprio dos 
diplomas sa-ídos da chancelaria dêste monarca, o problema é analisado em todos os seus por
menores, sendo previstas tôdas as hipóteses. 

Em primeiro lugar, «per homeens idoneos e perteeçentes» se faria o rol de todos os 
navios tilhados «des çimquoenta tonees pera çima», indicando-se o dia em que foram compra
dos e o seu preço ou, quando mandados construir pelo proprietário, a data em que foram lan
çados à água e o seu valor. 

Para as duas bôlsas da companhia, que haveria em Lisboa e no Pôrto, deviam concorrer 
todos os associados com «duas coroas por çento». E, das reservas assim constituídas, sairiam as 
indemnizações a dar aos mercadores pelos prejuízos sofridos no mar - quer êsses prejuízos fôs
sem causados por tormentas, quer por inimigos C). A lei admite a hipótese dos fundos arreca
dados não bastarem ao pagamento das indemnizações, estuda os vários casos que se podem dar 
relativamente aos prejurzos sofridos, às condições em que podem ocorrer os naufrágios, etc. 

Mas não bastavam medidas desta ordem. Quando os fundos das bôlsas não fôssem 
suficientes, os encargos seriam divididos por todos os mercadores; e a lei determina que se exe
cutem os bens daqueles que não quiserem pagar a sua parte. Aos mesmos encargos se su
jeitava o próprio rei, fazendo entrar para a companhia as suas doze naus e determinando «que 
nom fossem de mayor condiçom que os outros navios de seu senhorio». 

Além disso, prevendo o descuido dos mestres e senhores de navios em provê-los não só 
«damcoras, e caabres, e outros fullames», mas também de armas e gente, determina que (<os 
veedores e escripvam chegassem aas naaos, e que se escrepvessem todollos aparelhos e gentes que 
levava, pera se veer se se perdiam per mingua das cousas que lhe eram compridoiras pera segui
rem sua viagem e assi lhe seerem pagadas ou nom». Deviam aínda êstes vedores ou executo
res desta hordenançaJ que eram dois, dar mareantes aos navios «seguundo lhes comprisse». E, 
juntamente com êles, o escrivão daria, todos os anos, conta das receitas e das despesas na pre
sença de «dous homeens boons sem sospeita». 

b incontestável que, para o desenvolvimento da nossa marinha mercante e, conseqüen
temente, dos nossos dois grandes empórios mercantis - Lisboa e Pôrto - contribuíram, em 
larga medida tôdas estas disposições. E, sabido como é quanto para a vitória do Mestre de 
Aviz contribuíu o apoio dessas duas cidades, não será demasiado atribuir-lhes - mesmo que 
outras razões não houvesse -. - um lugar de incontestável relêvo nos pródromos da nossa epo
peia de quinhentos. 

TORQUATO BROCHADO DE SOUZA SOARES. 

(1) Fernão Lopes: Crónica cit., capo 91. 
(2) A lei prevê ainda que os navios fôssem penhorados injustamente - e nesse caso os seus donos seriam 

também indemnizados. 
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IV) Politica militar: Influências das antigas dominações da Península 
nas instituições militares do reino. A organização militar nos pri
meiros tempos da monarquia. Reformas de D. Deniz e o «Reginlento 
da Guerra» nas «Ordenações Afonsinas ». A cavalaria e as Ordens 
Monástico-militares. A defesa nacional no reinado de D. Fernando 

e a aliança anglo-lusa. A marinha de guerra 

A instituIção militar que na nossa época veio a chamar-se a nação em armas teve os seus 
precursores nos exércitos dos primeiros tempos da antiga Grécia, que tiveram o cunho 

~ de exércitos nacionais, enquanto Alexandre não se viu forçado a introduzir nas fileiras 
o elemento mercenário .• 

Maior influência, porém, tiveram, nos exércitos modernos, as instituições militares da 
antiga Roma: os princípios modernos do serviço militar pessoal e obrigatório, da limitação da 
idade no 'serviço das tropas, o da constituição das reservas, e vários outros, encontravam-se já 
na legislação militar romana anterior à derrocada do seu império. 

Na península hispânica a influência do exército romano fêz-se principalmente notar 
sob o ponto de vista material. Deixou-nos, por exemplo, no território que veio a ser português, 
entre outros vestígios da sua passagem, as muralhas de Braga, de Condeixa, de bvora, de 
Sant'Iago do Cacém, de qu~ ainda existem restos; várias pontes, entre as quais a mais notável, 
a de Chaves (Acquae Flaviae) sôbre o Tâmega, dedicada ao imperador Trajano, segundo a ins
crição subsistente; e as célebres vias militares do «Itinerário de Antonino», entre outras a im
portante «estrada da Geira», das quais ainda hoje restam, aqui e além, troços bem caracterís
ticos, onde se patenteia o poder de resistência da sua construção. «E o apuro e grandeza com 
que foram construídas I'- diz Cristóvão Aires e) - estão em perfeita harmonia com o alto 
grau de perfeição que as instituIções militares romanas tinham atingido». 

Mas, a Idade Média encontrou já decadentes essas antigas instituIções militares que 
a própria constituIção do feudalismo, característi~o da época medieval, não permitia manter e 
que só muito mais tarde vieram a reproduzir-se, com as inevitáveis modificações, nos tempos 
modernos da história militar. 

b certo que entre nós, como aliás em tôda a península hispânica, o feudalismo não 
conseguiu implantar-se como em outras nações da Europa nem os reis abdicaram da sua su
prema autoridade em proveito dos suseranos, senhores feudais, nem mesmo se estabeleceu com 

(1) História do Exército Português, vaI. II. 



rigor aquela hierarquia característica que dava o predomínio à nobreza e vincava o poder in
dividual, ambicioso, despótico e guerreiro. 

A jovem monarquia portuguesa, se bem que assimilasse alguns costumes dos países 
feudais, nunca admitiu as duas características fundamentais do regime feudal: a manutenção 
perfeita do domínio dos feudos, nos feudatários e seus sucessores, e a obrigatoriedade do ser
viço militar do vassalo para com o suserano, no território do feudo ou fora dêle . 

Atribue-se esta resistência da península, e particularmente do nosso reino nascente, à 
organização social que se generalizou na Idade J\1édia, por um lado, à situação de luta cons
tante em que andavam empenhados os cristãos contra os sarracenos, por outro, e sobretudo, 
talvez, à persistência com que mantivemos as antigas instituIções municipais romanas, mesmo 
através das dominações gótica e árabe. 

Foram estas dominações, sobrevindas à decadência do poder romano, que maior in
fluência tiveram nas leis e costumes da monarquia portuguesa, nos seus primeiros tempos , e 
as instituIções militares do reino não foram estranhas a essa influência ancestral. 

Dos godos herdou a monarquia portuguesa um regime que, «se não tinha ainda todos 
os sinais característicos do feudalismo, encerrava, como em incubação, todos os seus gérmens», 
regime que, não se tendo desenvolvido na península, pelas razões apontadas, pode considerar
-se deudal na sua essência mas bastardo na sua forma» C). E assim como, no dizer de Gama 
Barros C), (0 código visigótico é, entre os monumentos da nossa primitiva legislação geral, o 
primeiro na ordem da antiguidade», porque por êle se regiam Leão e Castela ao tempo da eman
cipação de Portugal, assim também a primitiva organização militar da monarquia portuguesa 
se filiava nos princípios instituídos pelos godos nos diversos ramos da milícia: recrutamento, 
comando, formações, disciplina, etc. 

Não menos notável foi, em Portugal como em tôda a península, o influxo dos árabes, 
representantes duma civilização já mais adiantada. Sob o ponto de vista militar, a sua influên
cia exerceu-se mais particularmente na arte de combater, na ciência da guerra de que êles 
foram, por assim dizer, os precursores. Se, na verdade, o seu contacto com a civilização eu
ropeia lhes permitiu afinar e desenvolver o génio militar, não é menos certo que dêsse mesmo 
contacto resultou, para os cristãos, um sensível progresso nos conhecimentos militares, reali
zando-se como que um intercâmbio proveitoso para uns e outros. 

O espírito guerreiro, inato nos árabes, era-lhes exacerbado pelos preceitos religiosos do 
seu alcorão e pelas doutrinas dos numerosos tratados que constituíam a sua notável bibliogra
fia militar. Uns e outros impunham-lhes a guerra como um dever primordial, e a todo o mus
sulmano a obrigação de ser soldado. E assim como os godos tinham conseguido integrar na 
sua organização militar os romanos que ainda existiam na península - (mão sendo para admi
rar que, sob o ponto de vista táctico, a unificação fôsse co~pleta, porque os godos tinham 

(1) D. Francisco Cardenas. Ensayo sobre la propriedad territorial en Espana, Capo lI, citado por Cristó
vão Aires em H istória do Exército Português, vol. lI. 

(2) História da Administrafão Pública em Portugal, tomo I - Idem. 

99 

- .... 



adaptado as formas militares da decadência romana, conservadas pelos bizantinos» C) - 'assim 
também, dado o contacto com os árabes, Íontimo sobretudo entre os moçárabes) não podia a arte 
militar deixar de ser influenciada pelos princípios e usos dos guerreiros daquele povo. 

Sob o ponto de vista militar, a nobreza, que constituía o nervo dos exércitos medie
vais, compreendia quatro graus que, por ordem decrescente, se designavam: rico-homem, 
infanção, cavaleiro e escudeiro. 

Os ricos-homens, os mais poderosos e a quem era confiado o govêrno das terras e ou
tros cargos dos mais elevados e), viram pouco a pouco decair o seu poder, à medida que, 
consolidada a conquista do território, se ia fortalecendo o poder real. E se, no 'meado do sé
culo XIV, tal designação já tinha apenas o significado de classe mais elevada, sem prerogativas 
especiais, no século xv estava completamente obliterada. 

Os infanções, os mais nobres por linhagem, em seguida aos ricos-homens (sem as pre
rogativas dêstes) passaram a ter, no meado do século XIV, a designação de fidalgos, signifi
cativa da sua nobre geração (filhos d' algo). De estirpe menos ilustre eram os cavaleiros e 
escudeiros, graus, por sua vez, da chamada cavalaria, espécie de milícia de escolha, cujos 
membros, embora dispersos, estavam ligados pelos mais estreitos laços de nobre camaradagem, 
e que veio a ser um dos mais poderosos elementos da organização militar medieval. Ser armado 
cavaleiro era a suprema ambição dos nobres mancebos da idade média. Começavam, aos sete 
anos, por ser pagens ou donzéis, no castelo de algum grande senhor, passando, aos catorze 
anos, a escudeiros, desde quando se educavam como soldados acompanhando seus senhores 
nas suas expedições aventurosas. E só aquêles que, por algum feito de especial valor, se tor
navam mais notáveis, eram, geralmente depois dos vinte e um anos, armados cavaleiros. 

A população inferior, quer nos concelhos (ou municípios, fórmula da existência 
colectiva das classes populares) quer fora dêstes, compreendia, no que interessa à milícia, os 
cavaleiros-vilões e os peões. 

Desta distinção dos cidadãos se prova, como diz Schoefer C), «quão grande era a soli
citude pelo serviço da guerra e qual o vigor da defesa; o cidadão era antes considerado, nesse 
tempo, mais como parte integrante das hastes aguerridas, . do que como membro da grande 
sociedade civil». Com efeito, o que distinguia uns dos outros era o serviço militar ser pres
tado a cavalo pelos cavaleiros-vilões, que constituiam a mais elevada categoria das classes popu
lares e gozavam de certas regalias (como, por exemplo, a isenção do imposto predial) que aos 
peões não eram concedidas. 

Abaixo dos peões, ainda havia a classe ínfima dos malados, que, por não terem pro
priedade, trabalhavam por conta alheia e a quem, por isso, se não dava valor político. 

Dentro desta organização social, as fôrças militares do nosso reino incipiente eram 

(1) Cristóvão Aires - Loc. cito 
e) Também eram denominados senhores de pendão e caldeira, por serem estes os distintivos que usavam 

desde o tempo dos gados: o pendão, representativ.o da autoridade, a caldeira, pintada naquele, símbolo dos meios 
" de que dispunham para manter os seus vassalos. 

(3) História de P01"tugtll, tomo 1. 
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constituídas: pelas lanças com que as ordens militares (de que adiante falaremos), os senho
res eclesiásticos e os nobres tinham de servir a realeza, mediante retribuição (soldada ou con
tia) que desta recebiam, e pelas tropas que os concelhos forneciam, pondo em armas os lavra
dores: cavaleiros-vilões e peões, para quem era obrigatória essa contribuição pessoal de sangue. 

Aos cavaleiros-vilões cabia o dever de estarem sempre preparados com cavalos e armas 
para partir para a guerra. As condições exigidas aos peões, para o serviço militar, eram variá
veis porque atendiam à situação especial das povoações, à sua população e aos seus recursos. 
Assim, enquanto numas, os peões eram apenas obrigados ao apelido, isto é, ao dever de acor
rer, quando chamados C), a tomar parte na defesa contra qualquer agressão (o que era vulgar 
sobretudo nas terras fronteiriças), noutras tinham também o encargo do fossado ~), como se 
chamava à obrigação de tomar parte em expedições ofensivas, missão que principalmente cabia 
aos cavaleiros-vilões. Na maior parte dos concelhos o apelido era condicionado a não afastar 
tanto os habitantes que não pudessem voltar a casa no mesmo dia, e a duração do fossado não 
devia exceder seis semanas. Em certos lugares , o dever de fazer parte da haste (exército da 
época), era limitado ao caso de nesta ir o próprio rei. Os cavaleiros-vilões, entre outras preroga
tivas, gozavam a distinção de marchar na vanguarda da haste. 

De entre estes últimos) o que, pela sua idade (geralmente aos setenta anos), deixava de 
poder prestar serviço militar, recebia do concelho a carta de cavaleiro pousado, espécie de re
forma que lhe garantia continuar a gozar das imunidades que até então usufruía. 

Eram isentos do serviço militar, por via de regra, os indivíduos vinculados à igreja; 
mas casos havia em que os obrigavam a fazer parte do exército, «no qual encontravam, a dar
-lhes exemplos de notável ardor bélico, as mais altas dignidades eclesiásticas». 

Do que fica muito sumàriamente apontado sôbre a organização militar dos primeiros 
tempos da monarquia, pode já concluir-se que tôda a população do país estava permanente
mente preparada para a guerra, o que permitiu combater sem tréguas a moirama, dilatando os 
limites da nação e consolidando a soberania portuguesa. 

Faltava, porém, à hoste real, onde não escasseava a quantidade de combatentes, aquela 
coesão que, tão indispensável na guerra moderna, não deixava de ser já necessária naquela 
época, embora a maneira de combater a tornasse menos exigível do que hoje . 

A unidade orgânica, na hoste, era a mesnada, designação do grupo de homens arma-

(1) Quando alguma algara sarracena assaltava uma povoação, clamava-se «mouros na terra! moradores às 
armas!» o que, na linguagem do tempo, se chamava «apelidar a terra». A obrigação de concorrer ao apelido con
siderava-se tão essencial, que, em alguns lugares, o morador que, ouvindo c;hamar, não acudisse logo correndo ou 
trotando, além de pagar multa e de ficar privado do direito de votar nas eleições para os cargos municipais, sofria 
a pena infamante de lhe cortarem as barbas, se era peão, ou de lhe chamuscarem a cauda do cavalo, se era cava
leiro. (Dum Curso de História Militar, publicado em Lisboa, 1890)' 

(2) Alexandre Herculano faz derivar êste nome dos fossos ou covas, que os invasores abriam para se entrin
cheirarem, caso fôssem salteados enquanto recolhiam os despojos. Chamava-se fossado tanto à obrigação de tomar 
parte nas expedições ofensivas (para procurar recursos, destruir os do inimigo ou atrair as populações moçárabe, à 
nova pátria cristã) como às próprias expedições mili.tares de guerra ofensiva em geral. (His tória de Portugal, 
tomo IV). 
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dos, pertencentes às povoações da coroa ou às dos nobres, que, convocados na ocasião precisa, 
compareciam reünidos no campo de batalha; e era aí que essas mesnadas heterogéneas se 
agrupavam então, conforme as necessidades das operações de guerra empreendidas. 

A falta de coesão, assim evidente, era em parte suprida pela organização da cavalaria, 

a que já fizemos ligeira referência, e das ordens militares, que às nossas guerras da conquista 
prestaram valioso auxllio. 

É certo, contudo, que nas guerras da reconquista cristã, caracterizadamente guerras de 
destruição, <mas quais se talavam os campos, se incendiavam as povoações e se espalhava a 
desolação e a morte na zona que constitU!ía as flutuantes fronteiras entre cristãos e árabes», o 
êxito era mais devido ao valor individual, ao ardil e à agilidade dos cavaleiros, do que a uma 
eficaz acção tactica de conjunto, que quási não existia. 

E assim poderia afirmar-se que a política militar dos primeiros tempos da monarquia, 
de que resultou a consolidação do novo reino de Portugal, foi principalmente fundamentada 
nas qualidades combativas dos portugueses e no seu fervoroso patriotismo, virtudes estas pos
tas dedicadamente ao serviço duma organização social que, como vimos, pode bem conside
rar-se a precursora remota da nação arrpada, que veio a generalizar-se como a fórmula militar 
mais eficiente dos tempos modernos. 

Foi assim que, ao findar em 1279, pela morte do rei D. Afonso In, o que pode consi
derar-se, sob o ponto de vista militar, o primeiro período da nossa história - período que a 
hábil política e a tenacidade inquebrantável dêste rei fecharam pela conclusão da conquista 
do Algarve) que garantiu ao nosso reino as suas fronteiras naturais do sul - foi assim, dizía
mos, que, ao terminar êsse período da reconquista, Portugal pôde orgulhar-se de ter conse
guido, à custa da energia do seu esfôrço e da sua persistente actividade militar, ser o primeiro 
dos estados cristãos da Península a alcançar o pleno desenvolvimento do seu território, embora, 
de entre êsses estados, fôsse êle, sem dúvida, o menos poderoso. 

* 
* * 

Desmembrada do reino de Leão, a nova monarquia portuguesa tivera necessàriamente 
de adoptar, de comêço: as instituições políticas daquele reino, cujo estatuto fundamental era, 
com as alterações inevitàvelmente introduzidas pelo tempo, o código visigótico-o Fuero-luzgo 

- onde igualmente se compendiavam os princípios que regiam as instituições militares, de 
que atrás démos notícia . 

. Vimos então que nestas instituições tinham os nobres um certo predomínio semi-feu
dal. Mas, tanto dêle abusaram, que o rei D . Deniz se viu obrigado a reduzir-lhes a fôrça, pro
curando alargar e fortalecer a autoridade real. Para tanto, tornou-se necessário cuidar melhor 
da organização militar do reino. E assim, enquanto fazia restaurar alguns velhos castelos da 
coroa e construir outros novos e proibia, nas terras dos fidalgos, a construção de tôrres e paços 
acastelados, fazia verter para português o Libro de las Siete Partidas, código de seu avô, Afon-
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so X de Castela) adaptado do direito cesarista romano às instituições e aos costumes da Penín
sula; e dêsse código castelhano, que Lafuente classificou como «la obra mas grande y colossal 
de la edad media» e), a Segunda Partida, que se ocupava especialmente da organização da milí
cia real, veio a ter notável influência na nossa organização militar do século XIV. 

Data do reinado de D. Deniz, segundo Herculano e outros historiadores, a instituição 
dos besteiros de conto C), que regularizou o alistamento da antiga peonagem dos concelhos, 
obrigando a servir na hoste, além dos lavradores, também, os homens de ofício ou mester (mes
teirais), e tornando assim a milícia municipal mais numerosa e mais eficiente como ele
mento tactlCO. 

Para esta eficiência contribuíu igualmente a regulamentação das funções dos vários 
comandos e cargos militares: o adaíl, chefe de trôço de cavalaria-vilã, eleito por doze dos seus 
pares, a quem se exigia «sabedoria, siso natural) esfôrço e lealdade» e que, por sua vez, escolhia, 
também por competência, os almocadens (condutores de peonagem) ou simples almogávares 
(guerreiros escolhidos); os coudéis, que velavam pela boa organização dos acontiados dos conce
lhos, nos seus distritos (coudelarias) e o coudel-mor que fiscalizava êsse serviço em todo o reino 
e a conservação das boas raças cavalares; e os anadéis (ou anadais), capitães de besteiros, su

bordinados ao anadel-mor que, em todo o reino, superintendia no alistamento e organização 
dos besteiros de conto r). 

o período tranqüílo de paz que) durante quási meio século, foi apenas perturbado pelas 
lutas internas entre D. Deniz e seu filho primogénito, D. Afonso, foi para o reino um período 
florescente e progressivo. E nem essa longa paz embotou o espírito guerreiro inato nos portu
gueses, nem deixou de permitir que florescessem também as instituições militares, graças às 
providências régias que tão salutares foram para a organização da defesa nacional. 

Assim, parece averiguado que foi o próprio Rei Lavrador quem, desejando adaptar à 
haste portuguesa alguns dos bons princípios militares do código castelhano de Afonso X, redi
giu um livro, inspirado na Segunda Partida, e cujo tÍtulo: Tratado de milícia, Regimento an
tigo de milícia, etc., foi sendo sucessivamente adulterado pelos copistas, até que, sob o tÍtulo 
definitivo de Regimento da Guerra e-- veio a ser incluído na compilação de leis que, ultimada 
no reinado de D. Afonso V, ficou conhecida pela designação de Ordenações Afonsinas. 

Na «Prefàção» com que abre a edição das «Ordenaçoens do Senhor Rey D. Affonso V» 
publicada pela Universidade de Coimbra em 1792, faz-se notar que, dos três manuscritos das 
Ordenações encontrados, nas Câmaras do Pôrto e de Santarém e no Convento de St.O António 
da Merceana, apenas no livro I do manuscrito do Pôrto vinha inserto o Regimento da G uerra 

(1) Historia Generale de Espana, tomo VI. 
(2) Besteiras por combaterem com a besta, a melhor arma de arremêsso da época e de conto (número) por 

serem fornecidos por cada concelho em número certo. 
(3) Ocupa-se dêstes vários cargos o Livro I das Ordenafões Afonsinas, nos seus títulos LXV a LXVIII, 

onde são definidas as suas atribuições «cousas que a seu officio perteencem», inserindo ainda, no título LXXI, o Re
gimento dos Coudéis, mandado fazer pelo rei D . Duarte. 
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«e principaes cabos della de mar e terra, com outros títulos à guerra pertencentes, como tam
bem os Regimentos dos Officiaes Maiores da Caza Real», os quais se não acham nos outros dois 
manuscritos. E conquanto se julgue «incomprehensivel como tão fóra de proposito» se in
cluíssem nas Ordenações - Código civil - «regulamentos de guerra e outros que não têm 
relação alguma com a administração da justiça», e ainda se acentue que «a sua observancia fica 
incerta, pois no fim do dtulo 70 do mesmo livro declara o Senhor D. Affonso V que os não 
há de todo por aprovados» C), a Universidade procura explicar êsse enxêrto pelo desejo de com
pilar todos os Regimentos, mesmo aquêles reS'peitantes à guerra, «que andavam juntos em 
livro distinto com o tÍtulo Dos Regimentos d'EI Rey D . Diniz :para os Officiais de Guerra 
e Caza». 

O certo, porém, é que as Ordenações 'Afonsinas contêm, no seu Livro I, o título lI, 
onde, sob a epígrafe «Do Regimento da Guerra», se compendiam. disposições e preceitos que 
hoje cabem nos chamados regulamentos para o serviço de campanha e que ali dizem respeito 
à execução, disciplina e segurança das marchas e dos estacionamentos (arraiais), ao estabele
cimento dos cercos, etc., prevendo nos seus articulados numerosas infracções, para as quais indica 
as respectivas penas, entre as quais «penas de morte e de talhamento de membros» que, se
gundo o Regimento (art. 65. 0 e último), «rezervamos para Nós (Rei) para as mandarmos com
prir, ou minguar, ou acrecentar como virmos que os tempos requerem , e os erros forem). 

Em seguida ao Regimento da Guerra, inserem as Ordenações Afonsinas as atribuições 
do Condestável, do Marechal, do Almirante, do Capitão-mor do mar, do Alferes-mor d'E! 
Rei, do Mordomo-mor «quer tanto dizer como maior home da Casa d 'EI Rey», do Cama
reiro-mor, dos Conselheiros d'EI-Rei , do· Meirinho-mor, do Apousentador-mor, «aquele que 
dá as pousadas às nossas campanhas» ," e dos Alcaides-mores dos Castelos, ocupando assim os 
citulos UI a LXII com assuntos mais ·ou menos ligados à organização militar do país. No tí
tulo LXIII tratam as Ordenações «dos Cavalleiros, como, e per · quem devem seer feitos, 
e desfeitos». 

Já atrás aludimos ligeiramente à Cavalm'ia, instituição que, inspirada na poesia das 
lendas célticas do Santo Graal e da Távola Redonda, e tendente a realizar a elevada aspiração 
de justiça que o cristianismo incutira no espírito belicoso da mocidade da época, teve uma bené
fica influência nos costumes da sociedade rüde da idade média. Aos altos ideais de honra e di
gnidade, que deviam estar sempre presentes no espírito do cavaleiro e orientar todos os seus 
actos, sob pena de vil exautoração do seu grau, juntaram-se os pruridos de valentia exarceba
dos nas lides do amor e aquêles primores de galantaria de que é frisante exemplo o episódio 
lendário dos Doze de Inglaterra, tão exaltado por Camões no seu poema imortal. 

(1) ecOs Regimentos, que em êste Livro som escriptos da Guerra, do Conde-stabre, e do Marechal, e do Almi
ral1te e do Capitam da Frota, e do Alferes, e do Mordomo Moor, e dos Conselheiros, e do Meirinho e do Apousenta
dor Moor, e dos CavaIleiros, e dos Retos, Nós, por aqui serem scrjptos nom avemos de todo por aprovados, nem lhe 
damos por eIlo maior autoridade daqueIlo, que teem per Cartas dos Reix, que ante Nós forom, ou por custumes, 
que continuadamente ata ora usassem: e prazendo a ,oeos Nos entendemos ainda mandar poer os ditos Regimen
tos na forma, que devem sew>. - Edição 1792, págs. 472-473. 
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CAVALEIRO DO SÉCULO XIV. ESTÁTUA EXISTENTE NO MUSEU DE MACHADO DE CASTRO 
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REPRODUÇÃO DA PÁGINA ILUMINADA DA CRÓNICA DE D. AFONSO HENRIQUES, POR DUARTE GALVÃO 

Manuscrila exislenle no Arquivo Nacional da Tôrre do Tomb o 



CASTELO DA FEIRA. NOTÁVEL EXEMPLAR DA ARQUITECTURA MILITAR DA IDADE-MÉDIA. 
REEDIFICADO NOS, FINS DO SÉCULO XV, FORAM AS SUAS PRIMITIVAS MURALHAS 

AGUERRIDO TEATRO DAS LUTAS DO PERíODO DA RECONQUISTA 

CASTELO DO ALMOUROl. REEDIFICADO POR D. GUALDIM PAIS, MESTRE DOS TEMPLÁRIOS, EM 1160. ÊSTE CASTELO 
É UM DOS MAIS BELOS E BEM CONSERVADOS DO PAís 
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Em Portugal, manteve o espírito da Cavalaria a sua maior pureza e o seu supremo vigor, 
desde os últimos anos do reinado de D. Fernando até D. Afonso V , tendo atingido o seu apo
geu na época de D. João I, em cuja côrte viveram 9S mais louçãos cavaleiros portugueses. 

Já no reinado de D. Afonso IV se tinham notabilizado pelos seus feitos os cavaleiros 
andantes portugueses Gonçalo Rodrigues Ribeiro, Vasqueannes e Fernão Martins C). 

Praticavam os cavaleiros freqüentemente, como exercícios de combate, em tempo de 
paz, as justas e carreiras de pontas) os torneios e os passos d' armas. E tal era o gôsto por êsses 
exercícios guerreiros, que, mesmo em tempo ~e guerra, neles, por vezes, os cavaleiros adversá
rios mediam as suas fôrças. Assim, quando do cêrco de Benavente, no reinado de D. João I, 
os cavaleiros castelhanos vinham fora da "praça correr pontas com os cavaleiros portugueses, e 
o nosso rei concedia salvo-conduto aos sitiados para virem assistir a êsses exercícios em que se 
batiam os cavaleiros de ambos os partidos. 

E as mostras de valor chegaram a temerário exagêro, quando se generalizou o uso dos 
denodamentos ou votos denodados) verdadeiros compromissos de bravura feitos pelos cavaleiros 
nas vésperas das batalhas. Dêles são exemplo, o de Gonçalo Eanes de Castelvide, que, em AI
jubarrota, fêz voto de ser seu o primeiro golpe descarregado, e o de Vasco Martins de Melo, 
que, na meSlma conjuntura, jurou aprisionar o rei de Castela ou, pelo menos, pôr-lhe a mão: 
o primeiro pôde realizar o seu voto, mas o segundo, lançando-se a galope sôbre aquêle rei em 
fuga, encontrou a morte no meio da escolta por entre a qual arrojadamente se lançara. 

Era também apanágio dos nossos cavaleiros o duelo, importado da sociedade medieval 
germânica e a que as Ordenações Afonsinas deram foros de instituIção nacional, dedicando es
pecialmente um dos seus tÍtulos (tÍtulo LXIIII), aos «Retos e, em que casos devem seer 
outorgu:1dos» . 

Assim ficaram os reptos ou desafios oficialmente regulamentados e a tal pon to se gene
ralizaram; que até em guerra foram vulgares , entre cavaleiros de exércitos adversos. Cita-se, 
por exemplo, o repto lançado por um cavaleiro castelhano, durante o cêrco de Lisboa, no rei
nado de D. João I , a qualquer português que com êle quisesse bater-se. Ofereceu-se o escuCleiro 
Gomes Rodrigues; e, no campo, examinadas as armas dos contendores pelos juízes do repto , 
«a ver se levávam relíquias ou cousa que soubesse a pacto», e começada a luta, caíu morto o 
castelhano, sem ter ferido o português, sorte qt"e logo os nossos consideraram como prenúncio 
de favor divino. 

T ar foi, resumidamente, o espírito da Cavalaria, caracterizado pelo panache da valentia, 
pelo gôsto da aventura e, ao mesmo tempo, pela galanteadora cortezia, espírito que deu origem 
a um género especial de literatura as novelas ou romances de cavalaria) que tanto contribuíram 
para ainda mais exaltar as qualidades cavaleirescas. 

Foi na côrte de D. João I, influenciada pelo séquito britânico de D . Filipa de Lencas
tre, que, entre nós , mais se acentuou o gôsto por êsse género literário. Mas já anteriormente os 

(1) Encontram-se narrados na Monarchia Lusitana, de Amónio Brandão. 
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trovadores portugueses João e Vasco de Lobeira (?) tinham escrito o A madis de GaulaJ o célebre 
romance dos amores do cavaleiro bretão com a britânica Oriana, que exerceu uma influência 
extraordinária em tôda a literatura da Europa. 

Ordens militares.·- Além da Ordem da CavalariaJ instituição puramente medieval e de 
carácter moral, de que se acaba de fazer menção, outras OrdensJ de carácter monástico-militar, 
se introduziram em Portugal e prestaram o seu valioso concurso às nossas guerras de conquista. 

Foi a primeira a Ordem Militar do TemploJ criada em 1118, em Jerusalém, cujo rei 
cristão fêz domiciliar os freires-cavaleiros, seus criadores, perto do T emploJ donde proveio o 
nome da nascente milícia monástica, inspirada na exaltação mística dos Cruzados. 

Pressentiu D. T areja, tão energicamente empenhada na organização militar do futuro 
reino de Portugal, o auxílio que poderia prestar-lhe aquela milícia recentemente criada e vo
tada a combater pela Fé, conseqüentemente disposta, por certo, a bater-se com os portugueses 
contra os sarracenos. E assim] em 1128, antes da batalha de S. Mamede, intro'duzia os Tem
plários em Portugal, doando-lhes o castelo e tevra de Soure. 

Pouco a pouco alargados os seus domÍ<nios, já em meados do século XII os templários 
arroteavam e povoavam, além das terras de Soure, as de Pombal, Tomar, Idanha, etc., cuja de
fesa lhes estava confiada. E a sua função militar, que em tempo normal era de vigilância e in
formação e de primeira resistência, na defensiva, como de primeiro ataque, na ofensiva, passava 
em tempo de guerra, a um plano principal, constituíndo os templários, no combate a cavalo, a 
mais sólida e aguerrida fôrça da hoste real. 

Quási ao mesmo tempo que a Ordem do Templo, introduziu-se em Portugal a Ordem 
do HospitalJ cuja primeira casa capitular, em Leça do Bailio, veio a ser transferida para o Crato, 
em meados do século XIV. Daí resultou que o superior da Ordem em Portugal, primitivamente 
denominado prior do HospitalJ veio depois a ser designado prior do Crato. Os domínios da Or
dem, vastos mas inferiores aos do Templo, eram sobretudo no Douro e no Minho. 

Fundada, como a do Templo, em Jerusalém, impunha esta ordem aos seus freires (hos
pitalários)J além das obrigações idênticas às dos templários, o dever de assistirem aos feridos e 
doentes onde quer que os cristãos combatessem pela Fé. Foram mais tarde também designa
dos Cavaleiros de Malta . 

Importada foi também para Portugal a Orde.m de Santiago da EspadaJ fundada por 
Fernando n rei de Leão, em 1170, e à qual D. Afonso Henriques, dois anos depois, doou os 
castelos de Almada e Arruda e o convento de Santos (Santos-o-Novo) em Lisboa, pri
meira sede do capítulo da Ordem, em recompensa do socorro que lhe tinham prestado 
os espatáriosJ quando cercado pelos mouros em Santarém. Distinguiu-se a Ordem no rei
nado de D. Afonso In na conquista do Algarve, recebendo por isso vários novos domí-

. , . 
filOS] nesta provmcla. 

Tendo sido especialmente criada para proteger as caravanas dos peregrinos ao túmulo 
do Santo Apóstolo da Espanha, a ordem dos espatários combatia em defesa da cristandade, 
com o mesmo ardor das anteriores, e nesse ardor se distinguiram os espatários portugueses, tam-
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bém denominados freires de Palmela, por ter sido definitivamente instalada a sua sede nesta 

localidade. 
Ao contrário dos templários e dos hospitalários, que, além dos votos de pobreza e de 

obediência eram ligados pelo da castidade, aos espatários - mais felizes - não era proibido con-
• I • 

tJralr matnmonlO. 
Além das três citadas Ordens Militares introduzidas em Portugal nos primeiros tempos 

da monarquia, ainda D. Afonso Henriques instituíu, no próprio país, a que se chamou O rdem 
dos Cavaleiros de bvora (cidade esta onde lhes deu rendas) e veio depois a denominar-se O r

dem Militar de Aviz porque nesta vila se instalou definitivamente a sua sede, em I2I IJ já no 
reinado de D. Afonso lI. 

Primitivamente constituída por cavaleiros portugueses que pelos seus feitos se tinham 
distinguido, em alancear mouros e a quem o nosso primeiro rei quis premiar concedendo-lhes 
rendas e congregando-os em Ordem militar, foi esta sujeita à regra de S. Bento e subordinada à 
Ordem de Cala trava, embora com a faculdade de nomear mestre provincial, tornando-se, mais 
tarde, no reinado de D. João I r- seu grão-mestre - independente dessa ordem castelhana. 

Os cavaleiros de Aviz foram, de comêço, dispensados (como os espatários) do voto de 
castidade, e, mais tarde, do de pobreza, podendo testar todos os seus bens. 

D. Sancho I, reconhecendo que as Ordens militares, além de excelente milícia na 
guerra, tinham o condão, verificado pela experiência da paz, de agregar, em volta dos seus mos
teiros e castelos, as populações que, arroteando as terras, faziam prosperar a agricultura do país, 
acrescentando-lhes as antigas doações, aproveitou hàhilmente a sua valiosa colaboração na sua 
obra pacífica de consolidação do reino. 

Mantiveram as Ordens militares o seu prestÍgio e a sua emulação, no reinado de 
de D. Afonso 11. Alexandre Herculano, na sua soberba narrativa da cruenta batalha de Alcá
cer do Sal, refere-se-lhes nestes termos: «No acampamento junto a Alcácer, os freires das três 
Ordens rivais ~ T einplo, Hospital, Santiago - achavam-se reünidos ; tinham de ser julga
dos uns pelos outros; tinham de se julgar mutuamente; e nunca mais oportuna ocasião se lhes 
oferecera de vencer com glória ou de morrer nobremente. Estavam, segundo parece, já além do 
rio: a febre dos combates exaltava os ânimos até ao delírio, e, ao erguerem-se os olhos ao céu 
para a invocação da partida, afigurou-se-Ihes ver na imensidão do espaço, a uns a cruz bri
lhante, que ofuscava as estrêlas que se imergiam no alvor da manhã, a outros um estandarte 
em q~e a mesma cruz se desenhava. Não havia que duvidar da vitória: era Deus que a 
anunClara» ... 

No reinado seguinte, do jovem D. Sancho II _. - mais combativo e enérgico nas guer
ras contra os mouros do que nas lutas internas do país onde campeava a anarquia provocada pe
las contendas dos fidalgos e pelas ambições dos antigos ministros de seu pai - as Ordens 
militares, esquecendo os favores que já deviam ao novo monarca, colaboraram na conspiração 
dos prelados que, após o seu casamento com a gentil castelhana D. Mécia, vieram a obter do 
Papa Inocêncio IV a bula da deposição do fraco rei, que não soubera defender o poder real, 
então protector do povo, contra as ambições do clero e da nobreza. 
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Foi já no final do século XIII que D. Deniz, no seu plano de remodelação das fôrças mi
litares do reino, incluíu a nacionalização das Ordens Militares . Assim conseguiu o rei tornar, 
em primeiro lugar, independente de Castela, a Ordem de Santiago, com a sua casa capitular no 
castelo de Mértola. E quando, em prindpios do século XIV, o Papa Clemente V, instigado por 
Filipe o Belo, rei da França, aboliu a Ordem do Templo, D. Deniz aliou-se com os reis de Ara
gão e de Castela para resistirem à extinção duma fôrça que tão valiosos serviços lhes prestara na 
Península. Em 1319, pelo advento do novo Papa João XXII, foi autorizado a criar a Ordem 
Militar de Cristo) onde ingressaram todos os antigos templários portugueses, cujos bens lhes 
tinham sido reservados aguardando a oportunidade de reconstituir a Ordem que, embora com 
nome diferente, se regia pelas regras da do Templo, e à qual foram doadas, além das terras 
e rendas desta antiga Ordem, a vila e castelo de Castro Marim, onde ficou a sua casa capitular, 
transferida para Tomar em 1356. 

Só não chegou a nacionalizar-se a Ordem do Hospital. E com a de Aviz, menos im
portante, não se preocupou D. Deniz; só mais tarde, como já atrás ficou dito, D. João I a tor
nou independente da Ordem de Castela. 

Conquanto pretendam alguns autores que outras Ordens militares, como, por exemplo, 
a Ordem hierosolimitana do Santo Sepulcro) tivessem existido em Portugal, não está averi
guada, por documentos autênticos, a sua existência ou directa influência entre nós. 

Prestaram as cinco Ordens mencionadas, como instituição militar, valiosos serviços à 
nação, nas guerras da reconquista cristã e pretendeu-se ainda no século xv utilizá-las nas guerras 
de África, chegando D. Afonso V a obter do Papa uma bula (Etsi cy,ncti) que lho permitiu, 
mas as próprias Ordens se opuseram, por se tratar de guerras ofensivas. Assim, terminada a 
reconquista cristã, não só em Portugal como na Península, perderam as Ordens militares o seu 
carácter fundamental. Modificaram-se os votos substanciai,s das profissões; os mestrados, com 
as suas rendas, dados a membros da fam~lia real, acabaram por ser encorporados na coroa, no 
reinado de D. João III, com excepção do priorado do Crato, por depender da Ordem do Hos
pital , não nacionalizada; e as comendas passaram a ser concedidas, mais como favor a predi
lectos do que como recompensa de serviços militares. 

E assim foram decaíndo as instituições monásticas militares, até que ficaram reduzi
das a simples distinções honoríficas, que a República a princípio aboliu, mas veio depois a 
restabelecer como hoje existem. 

* 
* * 

Ao rei Lavrador que, na verdade, a par do desenvolvimento, para que tanto con
tribuíu, da agricultura do reino, tanto igualmente se ocupou da defesa dês te, sucedeu 
D. Afonso IV, cujo génio irrequieto lhe não permitiu explorar e continuar, em boa paz, as 
sábias medidas de seu pai. 

Envolvido, logo de comêço, em luta com seu irmão D. Afonso Sanches, aí se res
sentiram as nossas milícias municipais do longo período de paz de que tÍnhamos gozado e 
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lhes tinha feito perder o treino da guerra. Não obstante, quando, em 1340, o rei à frente 
do escol dos seus cavaleiros e da valente peonagem dos concelhos, conquistou o tÍtulo de 
Bravo nos plainos do Salado, as tropas portuguesas, como outrora nas Navas de T olosa} sou

beram honrosamente contribuir para a vitória dos cristãos, naquela memorável batalha em 
que por completo falhou a nova tentativa árabe de reconquistar a Espanha. 

Se menos interessante, por mais pacífico, foi, sob o ponto de vista militar, o reinado 
seguinte, de D. Pedro I, contribuíu êste indirectamente, pelas suas medidas administrativas, 
para o revigoramento das institUIções militares do reino. (<Sábio administrador» e «rei demo
crata», como lhe chamou Oliveira Martins, o popular D. Pedro, ao mesmo tempo que «foy 
grande criador de Fidalgos de linhagem» - como afirmou Fernão Lopes, querendo significar 
que o rei muito favoreceu a fidalguia com honras e altos cargos,-também «acrescentou muito 
nas quãotias dos Fidalgos», aumentando-lhes assim as obrigações do serviço na guerra, o que 
necessàriamente concorreria para o engrandecimento da organização militar do país. 

A sua morte prematura deu a coroa ao jovem infante D . Fernando, que, instigado por 
alguns fidalgos castelhanos, teve a veleidade de se abalançar a guerras de conquista, para as 
quais, aliás, o seu espírito fraco e indeciso não o predispunha. Dessa veleidade, porém, bene
ficiou, em parte, a organizaçã? da milícia, de cuja reforma o novo rei se ocupou pouco depois 
de ter subido ao trono. 

«Primeiro de tudo expediu da vila de Pôrto de Mós uma ordem geral para que em 
todo o reino se fizesse lista de quantos, e quais poderiam servir na guerra, e manter cavalos; 
ser besteiros, lanças e soldados de pé; fêz ver os castelos, reparar os muros, tôrres e casas; 
poços de água e as cisternas, aonde fôsse necessário; paredes, portas e pontes levadiças; e tudo 
fornecer de armas, de cubas e outras vasilhas ao uso daquele tempo» C). 

Se a pusilanimidade do rei tornou desastrosa para a milícia e ruInosa para o país a sua 
campanha ofensiva contra Castela, a sua habitual irresolução ressentiu-se também, como era 
natural, na frouxidãó da guerra defensiva a que deu lugar a invasão castelhana de 1372, 
subseqüente ao infeliz casamento de D . Fernando com Leonor Teles, guerra que terminou 
com a humilhante paz de Valada e fêz Camões dizer «Que um fraco rei faz fraca a 
forte gente». 

Procurando, porém, resgatar, depois desta guerra infeliz, os erros com que estivera 
em perigo «de destruir-se o reino totalmente», passou D . Fernando a cuidar com maior senso 
e actividade da organização da defesa nacional e da conseqüente reforma da milícia. Mereceu
-lhe especial atenção a defesa de Lisboa e seus arrabaldes, fazendo alargar as muralhas da ci
dade, por forma que estas ficassem ao seu abrigo; mas cuidou igualmente de melhorar a de
fesa do Pôrto e de muitas outras terras do reino. Expediu as ordens de 1373, pelas quais 
alargava a obrigação do serviço militar, tornando extensivo o serviço de guerra às mais infe
riores classes populares, ao tempo dêle isentas. InstituÍu as mostras ou revistas de Maio, vi
sando especialmente a cavalaria-vilã, cujos deveres e direitos também melhor regulou. Era 

(1) Amónio Brandão! Monarchia Lf4sitana: 



nessas mostras anuais que os alcaides investigavam e decidiam tudo quanto respeitava aos ca
valeiros-vilões, arrolavam os que deviam ingressar de novo nesta categoria, etc. Enfim, «a or
ganização militar do reino, iniciada para a Reconquista pelas obrigações impostas nos forais 
dos concelhos, melhorada e codificada por D. Deniz, mais ainda o era agora por D. Fernando. 
«Nas Ordens Gerais que em 1373 expediu a tôdas as comarcas se achavam consignadas essas 
reformas» C), tendentes a constituir a verdadeira nação armada. 

Foi pela mesma época que D. Fernando negociou e ultimou o primeiro tratado de 
aliança com a Inglaterra (tratado de Londres, de 16 de Junho de 1373)' que visava a garantir 
a nossa independência ameaçada pelos reinos vizinhos da Península. 

Aproveitou o rei a circunstância de pretender o duque de Lencastre a coroa de Cas
tela, para firmar aquela aliança das duas nações contra êste reino. E assim nasceu o tratado 
que, através dos séculos, tem mantido a aliança anglo-lusa, que os interêsses políticos das 
duas nações aconselham a valorizar e a consolidar, a despeito das vicissitudes, porventura nem 
sempre harmónicas, das suas políticas internas. 

É certo que não foi dos mais auspiciosos o primeiro uso feito dessa aliança, quando, 
no próprio reinado de D. Fernando, tropas inglêsas desembarcaram em Lisboa para nos auxi
liarem na nova guerra contra Castela, desencadeada em 1388. A atitude daquelas tropas pe
rante as populações da nação amiga e aliada, em cujo território vinham bater-se, descreve-a 
pormenorizadamente Fernão Lopes na sua Chrónica de El-Rey D. Fernando, descrição comen
tada mais tarde por Duarte Nunes de Leão nos seguintes termos: «Isto se contou miuda
mente para se entender quanto devem fugir os príncipes, e as repúblicas, de trazer a seus rei
nos e casas ajudas de estrangeiros, pois a guerra que cuidavam fazer aos inimigos, -fazem pri
meiro aos seus)) C). 

Não foi, todavia,sem proveito, que se estabeleceu, nessa última campanha de D. Fer
nando, o contacto directo com a organização militar britânica. Dêle resultou o restabelecimen
to, entre nós, dos «dois ofícios marciais de condestável e marechab) e a reforma «dos usos an
tigos da milícia, por se conformar com os mais reinos e nações da Europa)) C). 

Assim ficam sumàriamente descritas a várias fases por que passou a política militar 
de Portugal, sobretudo nas suas institui:ções militares terrestres, nos primeiros tempos da mo
narquia, anteriores à dinastia de Aviz que ia consolidar a nossa independência como nação livre. 

Antes, porém, de encerrarmos êste capítulo, diremos duas palavras sôbre a marinha, 
que a alguns dos nossos primeiros reis mereceu especiais cuidados . 

A Marinha de Guerra Portuguesa . ;- Por falta de documentos comprovativos, da 
época, é muito duvidosa a existência da marinha de guerra no reinado de D. Afonso Henriques, 

(1) Carlos Sdvagem, Portugal militar, pág. 142. 
Neste livro se encontram enumeradas as principais medidas da reforma, extraídas da Memória para a his

tória da legislarão e costumes em Portugal, de António Caetano do Amaral. 
(2) D . Nunes de Leão - Chrónica dos Reys de Portugal. 
(3) António Brandão - Monarchia Lusitana. 
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se bem que as póvoas marinhas, colónias de pescadores, anteriores à monarquia, pudessem faci
litar a sua constituição, embora rudimentar. 

b, todavia, lendário o combate naval travado, em II8o, nas alturas do Cabo Espichel, 
~ntre a frota de galés do almirante português D. Fuas Roupinho C) e a esquadra mourisca de 
Ben Jami, almirante sevilhano, derrotado e morto no combate. 

Mais positiva é a colaboração da frota de D. Sancho I, aliada à dos cruzados, no cêrco 
de Silves, a famosa praça forte, a Chelb dos mouros, que, rudemente assediada por terra e por 
mar, capitulava em Setembro de 1190, Glória efémera, para a qual contribuíram as 37 ou 40 

galés e galeotas portuguesas, que na primavera seguinte viram perdido o seu esfôrço, quando 
Silves, exausta sob os repetidos assaltos de Almançur voltou ao poder dos mouros, onde se 
conservou até que, em meados do século XII, D. Afonso III reconquistou definitivamente 
o Algarve. 

«Já então nas suas tercenas navais (cuja existência é provada por um documento de 
126o) e) se construíam, sob a direcção de mestres estrangeiros, navios de alto bordo para as fro
tas militares do rei. E a frota de navios grossos que ajudara à tomada de Faro C), as fustes, as 
barcas, as caravelas, as pináciase as bojudas naus do tempo deviam, em caso de guerra, defen
der eficazmente o magnífico estuário do T ejO» e). 

Foi, porém, D. Deniz que, na sua eficiente missão organizadora, criou, a par dos bes
teiras de conto, os marinheiros de conto, recrutados semelhantemente nas povoações marítimas. 
E para tripularem os navios, já então construídos em numerosos estaleiros no país, organizou 
as vintenas do mar: quando se armavam as galés, de cada vinte homens tirava-se 
um para o remo n. 

As condições da navegação, nessa época de pirataria infrene, impunham caracter militar 
à marinha mercante, confundindo-se assim as duas marinhas nacionais, cujo incremento levou 
D. Diniz a criar, em 1307, para a sua superintendência, o cargo de almirante-maior. Exercido 
primeiro por Nuno Fernandes Cogominho, chanceler do infante D. Afonso, passou, por sua 
morte, às mãos do genovês Manoel Pessagno (entre nós Pessanha) contratado para, como al

mirante mayor del rei, comandar a frota de galés reais em caso de guerra. 
Na batalha naval de S. Vicente, para nós infeliz, ficou êsse almirante genovês pri

sioneiro dos castelhanos, cuja esquadra, superior em número, acabou por vencer a frota de 
D. Afonso IV, já notável e gloriosa em anteriores emprêsas. 

Quer no reinado de D. Afonso IV quer no de D. Pedro I, e agora sob o comando do 
novo almirante Lançarote Pessanha, várias expedições navais foram em auxílio de Castela sem 

(1) Não confundir com o alcaide-mor de Pôrto de Mós, do mes~o nome, herói da lenda do milagre da 
Senhora da Nazaré (1182). 

(2) Quirino da Fonseca - Os portugueses no mar, vaI. I, pág. 37. 
(3) António Brandão, Monarchia Lusitana. 
(4) Carlos Selvagem - Portugal Militar, pág. 94. 
(5) Encontra-se o respectivo regimento nas Ordenações Afonsinas (I. I, tít. LXX) sob o título Do que per

teence á apuraçom dos gualiotes, 
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que conquistassem grandes glórias para a marinha de Portugal. Foi D. Fernando quem, já no 
llltimo quartel do século XIV, ocupando-se a sério da marinha, criou o cargo de capitão-mor da 
frota, imediato ao almirante e talvez com o fim de suprir, em parte, a pouca habilidade e a falta 
de energia reconhecida em Lançarote Pessanha, a quem João Focim, o primeiro investido no 
novo cargo, grande marinheiro castelhano emigrado, poderia auxiliar e até substituir 
com vantagem. 

Recomeçadas as guerras com Castela, a frota portuguesa de Pessanha, quando bloqueava 
Sevilha, foi engarrafada no Guadalquivir, pela esquadra de Bocanegra, conseguindo safar-se 
e sair a bana, a coberto do fumo de duas barcas de azeite incendiadas, propositadamente lança
das contra os navios castelhanos. Ao chegar a Lisboa, foram as galés desarmadas e licenciadas as 
suas tripulações. 

Da inépcia dum novo almirante, D. João Afonso T elo, resultou o desastre naval de 
Saltes (Julho de 138 I), perdendo D. Fernando nessa simples batalha todo o seu poder naval. 
E a própria es.quadra inglêsa, que então veio ao T ejo em nosso auxílio, teria sido destruída 
pela esquadra castelhana do almirante Toar, se D. Fernando, avisado, não a tivesse mandado 
recolher à úbeira de Sacavém, onde os navios amarraram e ficaram protegidos pelas tropas de 
terra e por grossas cadeias de ferro a fechar a entrada do rio, o que levou o castelhano a desistir 
da emprêsa. Assim puderam os 48 transportes ingleses sair tranqüilamente e regressar ao seu país. 

D. Fernando que, na sua legislação reformadora, tanto protegeu a navegação e o comér
cio marítimo, não cuidara igualmente da sua marinha militar nem da defesa fixa das costas que 
só começou a preocupar o rei D. João L 

~ com o Mestre de Aviz que vai começar uma nova época tão gloriosa para as armas 
portuguesas como fértil em acontecimentos notáveis no campo da navegação, graças ao impulso 
inteligente do Infante de Sagres, que nos indicou o caminho dos «mares nunca dan
tes navegados». 

GENERAL FERREIRA MARTINS. 
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CAPÍTULO III 

A crIse política de 1383: Incremento das asplraçoes polí
ticas das classes populares. O problema sucessório de 1383. A re
volução. A Guerra da Independência. Conseqüências da crise, 
quanto à vida interna de Portugal e às suas relações internacionais. 

P
ROGRESSIVAMENTE robustecida por todo o século XIV, mercê do crescente desenvolvi

mento das novas formas da actividade económica da Nação, a classe popular tendia 
naturalmente a tomar uma parte cada vez maior na administração pública, conside

rando insuficiente <> veículo legal - a sua representação em Côrtes -, e fazendo ouvir ao Rei 
por meios mais vivos e directos a sua opinião nas questões políticas de ordem geral.. 

Exemplo bem frisante dêste facto deram-no os 3.000 mesteirais e burgueses da cidade 
de Lisboa, quando pretenderam coagir D. Fernando a abandonar os seus propósitos de consór
cio com Leonor Teles. Um alfaiate, Fernão Vasques, falando por êles) ousou lembrar a 
D. Fernando o seu dever nacional de rei, o de fazer calar a voz do coração e obedecer à lei 
das conveniências do Estado. Dramatizando a cena, o cronista Fernão Lopes afirma que o im
provisado orador proclamou que «êlesJ como verdadeiros portugueses, lhe vinham dizer que 
tomasse mulher, filha de rei, qual convinha a seu estado; e que, quando com filha de rei 
casar não quisesse, que tomasse uma filha dum fidalgo do seu reino, de que houvesse filhos 
legítimos, que reinassem depois dêleJ e não tomasse mulher alheia, porque lho não haviam 
de consentir». 

O voto popular fôra então menosprezado. O rei casou-se ~ quási a ocultas, é facto , 
mas casou-se - com Leonor Teles, e a voz dos mais recalcitrantes foi afogada em sangue; 
porém, se era fácil eliminar um ou outro individuo, não era possível destruir uma opinião colec-
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tiva; e assim, na agitada vida política portuguesa do último quartel do século XIV, o dia 22 

de Outubro de 1383, data da morte de D. Fernando, veio a marcar o momento crítico em 
que um grave problema sucessório, acordando as mais recônditas energias nacionais, criou a 
situação propícia à efectivação de grandes transformações políticas e sociais. 

'*' 
Sem embargo de se achar casada com o rei de Castela a herdeira do trono português, 

D. Beatriz, a sucessão fôra regulada, no contrato ante-nupcial de 2 de Abril de 1383, em 
termos que, aparentemente, excluíam a possibilidade duma união das coroas portuguesa e 
castelhana. O monarca português fizera mesmo acentuar o seu firme desejo de que Portugal 
ficasse sempre «reino sôbre si, como sempre fôra, apartadamente». 

Estabelecia-se naquele diploma que, por morte de D. Fernando, não deixando o mo
narca descendência varonil, seria herdeira do trono português a Infanta D. Beatriz, a cujos des
cendentes a coroa portuguesa se transmitiria. Se ela falecesse sem descendentes legítimos, seria 
herdeira outra qualquer filha legítima de D. Fernando, ou descendentes legítimos de tal filha 
se ela já tivesse falecido. Em caso de extinção total da linha ou linhas de sucessão directa 
de D. Fernando, a coroa portuguesa pertenceria então ao rei de Castela, estabelecen
do-se igual direito relativamente à coroa castelhana em favor do rei de Portugal, se na casa 
real de Castela viesse a verificar-se análoga situação. Esta aparente concessão mútua escon
dia uma realidade muito diferente, porquanto o monarca castelhano tinha filhos de ante
rior matrimónio} tocando ao mais velho dos sobreviventes ó trono de Castela; e existia ainda, 
como recurso suplementar, um ramo dinástico colateral. Pelo contrário, em Portugal 
não havia herdeiros legítimos além de D. Beatriz, e era bem problemático que D. Fernando, 
precocemente envelhecido, caminhando para a sepultura a passos agigantados, viesse a ter 
ainda outros filhos. Assim, uma possibilidade de unificação dos estados castelhano e portu
guês, em favor de Castela, ameaçava seriamente Portugal} cuja autonomia ficava depen
dendo da vida e da descendência de D. Beatriz. 

Partindo da hipótese de que tudo correria pelo melhor, o monarca português fizera 
também inserir no referido contrato uma cláusula atinente a remover os inconvenientes que 
poderiam resultar do exercício efectivo do govêrno, quer por parte de D. Beatriz, quer pela 
do monarca castelhano como consorte. Esta cláusula estatuíaque, passando a coroa portu
guesa à Infanta, nunca esta ou o seu marido exerceriam pessoalmente o poder j durante a vida 
de D. Beatriz, ou em caso de menoridade do seu sucessor, o govêrno do País estaria entregue a 
uma regência portuguesa, inicialmente atribuída à rainha D. Leonor Teles. 

'*' 
A regência de D. Leonor Teles, que, de facto, se estabeleceu logo que D. Fernando 

morreu, poderia realmente ter conservado sem sobressaltos a autonomia portuguesa, se as cir-
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cunstâncias fôssem outras. Porém, representando a modalidade política tradicional, volta
ram-se contra ela, desde o seu início, as fôrças que já no tempo de D. Fernando aspiravam 
claramente a partilhar do poder. Os primeiros rebates da grave perturbação que se avizi
nhava viram-se logo, em algumas terras, quando se pretendeu fazer a tradicional aclamação 
pública da herdeira do trono: onde quer que os magnates, a quem tal competia, procura
ram desempenhar-se dessa sua obrigação, não lograram levá-la ao fim: Lisboa, Santarém, 
Elvas e muitos outros lugares foram teatro de sérias alterações da ordem pública. 

O ambiente político adensara-se consideràvelmente. Aproveitado com habilidade, o 
boato de adultério da Rainha com o Conde de Ourém, João Fernandes Andeiro, figura de 
grande relêvo na política fernandina, fizera ingressar alguns membros das classes privilegia
das - como Nuno Alvares Pereira, seu tio Rui Pereira e até o Mestre da Ordem de Aviz, 
D. João, filho ilegítimo do rei D. Pedro -. na corrente revolucionária em que se irmanavam 
os verdadeiramente humildes, os «povos miúdos com os ventres ao sol», na expressiva clas
sificação de Fernão Lopes, e os elementos da classe média, misto de valores económicos e 
mentais: mercadores e industriais citadinos, proprietários rurais plebeus, juristas, funcioná
rios, clérigos. 

A breve trecho o plano da revolução, que devia eclodir em Lisboa, estava traçado; seu 
animador convicto e entusiástico fôra Alvaro Pais, um burguês rico que no tempo de D. Fer
nando desempenhara importantes cargos públicos e dispunha de grande ascendente sôbre 
as massas populares da capital. O movimento revolucionário seria iniciado com a morte do 
Conde Andeiro, pr~ticada pelo Mestre de Aviz, que ficaria desde logo lançado no primeiro 
plano da cena política, abrindo assim o caminho do trono; depois seguir-se-ia a sublevação 
popular que destituiria violentamente Leonor Teles da regência e confiaria o poder a D. João. 

A regente, acautelando-se, aproveitara os preparativos bélicos do rei de Castela para afas
tar da côrte o Mestre de Aviz, de quem tinha temor. Com o pretexto de ser necessário de
fender a fronteira d.o AleIJ.tejo, nomeou-o fronteiro de Riha-Guadiana. E D. João, esque
cendo os compromissos tomados, partiu. No caminho, porém, entrou com êle o receio de 
que a combinação fôsse descoberta, o que causaria a sua perda. Assim, melhor era regressar 
e cumprir o que prometera. Voltou, definitivamente resolvido a executar a grave emprêsa. 
Entrando no paço, à rainha, surpreendida por tão breve regresso, declarou ser muito dimi
nuto o número de homens-de-armas de que dispunha e insuficiente para a defesa da vasta 
zona cuja guarda lhe fôra confiada. Leonor Teles apressou-se a dar tôdas as ordens neces
sárias para solução do incidente; mas, enquanto elas se cumpriam, o Mestre, já decidido a 
tudo, precipitou o epílogo do drama, chamando a um recanto de uma sala o Conde de Ou
rém, que estava no paço, e apunhalando-o após breve troca de palavras. 

Enquanto esta tragédia se consumava, Alvaro Pais, no prosseguimento do plano an
teriormente traçado, e com o fim de transformar em golpe-de-Estado o assassinato do Conde 
de Ourém, levantava em massa o povo de Lisboa e levava-o para junto do paço, a reclamar 
são e salvo o Mestre de Aviz; assim se forjava o primei,ro elo da corrente revolucionária. 

Dias depois, na Câmara da capital, era aquêle aclamado «Defensor e Regedor do Rei-
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no») e, fortemente apoiado pelo elemento popular, dispunha-se a exercer todos os actos de 
chefe, o primeiro dos quais era defender Portugal do ataque, que se avizinhava, do monarca 
castelhano. 

João I de Castela, que entrara em Portugal pela Guarda, chegou a Santarém em 12 de 
Janeiro de 1384; e, tão inimigo de Leonor Teles como os revolucionários, começou por obri
gá-la a desistir dos seus direitos à regência, enviando-a depois, prêsa, para o mosteiro de 
Tordesilhas, donde ela nunca mais saíu. 

Entretanto o Mestre de Aviz, acompanhado por Nuno Alvares Pereira, atacara 
Alenquer, que estava por Leonor Teles; sabendo, porém, da chegada do rei de Castela, re
solveu abandonar esta emprêsa e recolher-se a Lisboa para organizar a defesa da capital. 
N uno Alvares, embora tivesse exprimido o desejo de ir atacar o rei de Castela em Santarém, 
acabou por concordar com o parecer de D. João, relativo à defesa de Lisboa. 

Enquanto o Mestre de Aviz, coadjuvado por Nuno Alvares, se ocupava em melhorar 
as condições defensivas da capital, chegaram notícias de graves sucessos no Alentejo, onde 
os castelhanos atacavam certas terras que se tinham declarado pelo Defensor. Urgia acudir 
a estes males; para isso, foi escolhido Nuno Alvares Pereira. A juventude não tolheu o apa
recimento das qualidades que se exigiam do novo fronteiro do Alentejo; pelo contrário o 
seu entusiasmo de moço supriu as deficiências da hoste, e o seu génio militar permitiu-lhe, 
por meio duma inovação estratégica, compensar a desigualdade de fôrças e vencer os caste
lhanos (batalha dos Atoleiros, 6 de Abril de 1384)' Esta brilhante vitória . encheu de pres
tÍgio os portugueses) que, sem dificuldade, se assenhorearam de algumas terras alentejanas, 
como Arronches e Alegrete, e chegaram mesmo a fazer com felicidade uma incursão por 
terras castelhanas. 

Entretanto prosseguiam as operações preliminares do cêrco de Lisboa. A 10 de Março 
o rei de Castela saíra de Santarém para juntar-se às tropas que já estacionavam nas cercanias 
da capital. A 26 de Maio entravam no T ejo as primeiras unidades da armada castelhana; 
em 29 fundeava o grosso da esquadra. Completo o bloqueio, as escaramuças entre sitiantes 
e sitiados tornavam-se mais freqüentes e violentas. A cidade estava bem provida e bem de
fendida, achando-se entre os defensores alguns soldados inglêses que tinham vindo a Por
tugal em resultado de missões enviadas à Inglaterra pelo Mestre de Aviz, pouco antes. A 
cordealidade das relações anglo-lusas acentuava-se . 

. A armada portuguesa, que saíra do T ejo antes da entrada da castelhana, fizera rumo 
ao norte, ajudara a libertar o Pôrto do ataque dos homens-de-armas do Arcebispo de Com
postela, que devastavam as terras de Entre-Douro-e-Minho, e fôra correr as costas da Galiza. 
Depois voltou para o sul e veio atacar os navios castelhanos fundeados no Tejo. Neste com
bate naval perdeu a vida Rui Pereira, tio de Nun'Alvares. Em terra, a luta continuava, 
sem vantagem para nenhum dos lados; porém a peste, surgindo no arraial inimigo com 
uma intensidade sumamente grave e ameaçadora, obrigou o monarca castelhano a tentar 
negociações. Como estas não deram resultado,viu-se êle forçado a levantar o cêrco (3 de Se
tembro de 1384)' 
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Após alguns meses ocupados em integrar nos seus domínios , manu militari, algumas 
das terras que ainda não reconheciam a sua autoridade, o Defensor encaminhou-se para Coim
bra, onde iam reünir-se as Côrtes, a-fim-de se resolver definitivamente o problema do pro
vimento da coroa portuguesa. A êste respeito as opiniões andavam divididas. Uma parte da 
nobreza sustentava a candidatura do filho mais velho de D . Inez de Castro e do rei D. Pe
dro I, afirmando que só em sua falta outrem poderia ser aclamado rei. Outra parte da assem
bléia inclinava-se abertamente para o Defensor. Porém João das Regras, um notável jurista 
que D. João nomeara chanceler-mor, conseguiu hàbilmente demonstrar que a ninguém 
assistia direito indiscutÍvel de reinar; legalmente, o trono estava vago. Se) porém, se encara
vam os méritos de cada candidato, o mais digno de o ocupar era o Mestre de A viz, que, 
como «Defensor e Regedor do Reino» , durante mais de um ano sustentara a independência 
de PortugaL 

O sentimento patriótico acabou por dominar tôdas as convicções de outra qualquer or
dem, e, a 6 de Abril dêsse ano de 1385, as Côrtes aclamavam rei, solenemente, D. João, o 
primeiro monarca português dêste nome. 

Aclamado rei, os primeiros actos de D . João I foram justamente aquêles que mais si
gnificativos podiam ser: a escolha de Nun' Alvares para o cargo de Condestável e a confirma
ção de privilégios que outorgara a Lisboa quando ainda simples regente. Não bastava, po
rém, intensificar a devoção dos que lhe eram favoráveis; impunha-se também estender, 
a bem ou pela fôrça, a sua autoridade a tôdas as terras portuguesas. Assim o entendeu o mo
narca empreendendo a campanha do Minho com o fim de trazer ao seu domínio as terras do 
norte do País que lhe não obedeciam voluntàriamente. O Condestável por um lado, e o rei 
por outro, conduziram a campanha com facil idade. 

Achavam-se D. João I e Nun'Alvares em Ponte do Lima, quando lhes chegou a infor
ção de que o rei de Castela se dispunha a invadir novamente Portugal, com grandes fôr
ças. Como os castelhanos tinham já realizado com êxito algumas operações militares no Alen
tejo, supôs D. João I que seria por êste lado que a invasão castelhana teria lugar. Entrando por 
ali, o rei de Castela viria de novo atacar Lisboa. Esta suposição era tanto mais fundad a 
quanto era certo que uma armada castelhana, vinda de Sevilha, fundeara já no T ejo. 

Resolveu então D. João I ir socorrer Lisboa, cortando o passo aos castelhanos. Com 
êste fim seguiu logo para o Pôrto, onde levantou mais algumas fôrças , partindo depois para o 
sul, por Coimbra, Penela, Tomar, Tôrres Novas e Golegã, onde, a 26 de Junho, passou o 
Tejo a vau. 

Soube, então, D. João I que as suas suposições eram infundadas e que o rei de Castela 
deliberara invadir Portugal pela Beira, para o que concentrara o seu exército em Ciudad Ro
drigo; resolveu, em face disso, abandon ar o plano da campanha do Alentejo. Novamente 
transposto o T ejo, a hoste portuguesa veio acampar, primeiro, junto do Cartaxo, e, depois , 
próximo de Alenquer, onde D . João I tomou deliberações relativas à organização das suas fôr
ças, determinando que a concentração dos reforços que haviam de vir de vários pontos se fi
zesse em Abrantes. Entretanto o rei de Castda não perdia tempo. Transposta a fronteira num 

117 



dos primeiros dias de Julho, os castelhanos, fazendo caminho por Almeida, Pinhel e Tran
coso, chegaram a Celorico da Beira em 2 I dêsse mês. Passados dez dias, estavam de novo em 
marcha, para Coimbra, vindo instalar-se na margem esquerda do Mondego por não terem 
conseguido en trar na cidade. 

Ao mesmo tempo fazia-se a concentração das fôrças portuguesas em Abrantes. Do Pôrto 
trouxera-as D. João I. Ao Alentejo fôra buscá-las, por ordem do rei, o Condestável. De Lisboa 
viera o fronteiro-mor, Fernão Rodrigues de Sequeira, com a gente que lhe fôra possível juntar. 
A Beira tinham sido pedidos também contingentes. Concentradas as fôrças, reüniu o monarca 
o seu conselho, a fim de o ouvir. A opinião geral foi que, enquanto ~ rei de Castela entrava 
em Portugal pela Beira, descessem os portugueses ao Alentejo e invadissem a Andaluzia, obri
gando assim o monarca castelhano a ir defender a sua própria terra, deixando livre o território 
português. De tal plano discordava abertamente o Condestável, e as suas palavras traduziam 
o sentir duma alma franca, leal e corajosa. Se D. João I «hia andar a Sevilha por cortar duas 
oliveiras podres», franqueando ao exército inimigo o caminho de Lisboa, além de mostrar 
covardia, corria o perigo de perder a capital, se, a-pesar-de tudo) o monarca castelhano sôbre 
ela avançasse; e, «perdida Lisboa, perdido era todo o reino». Além disso o monarca prometera 
à capital impedir a todo o custo que os castelhanos lá chegassem. Por todos os motivos, insis
tia, devia sair-se ao caminho do exército castellíano e dar-lhe batalha. D. João I ficou inde
ciso; os do conselho não mu'davam de parecer. Exaltado como era, o Condestável retirou-se 
bruscamente para o seu acampamento, e, no dia seguinte, pôs-se em marcha com os seus, a ca
minho de Tomar, ao encontro do exército inimigo. O rei, em cujo ânimo tinham calado as 
razões de Nuno Alvares, mandou por duas vezes chamá-lo para nova conferência. me, porém, 
negando-se abertamente a aceder a êste pedido, fez-lhe saber que levava tenção de dar batalha 
ao inimigo, e que, se o monarca resolvesse fazer o mesmo, se dirigisse a Tornar onde o espe
raria. D. João I empreendeu, logo no dia seguinte, a marcha no encalce de Nun'Alvares . Uni
ficadas novamente as fôrças, soube-se que o exército castelhano, descendo de Coimbra, tomara) 
não a estrada de Tomar, mas aquela que, por Pombal e Leiria, conduz também à capital. A 
hoste portuguesa retornou então a marcha, e, por Ourém e Pôrto de Mós, veio ocupar aquela 
estrada, ao sul de Leiria. Na madrugada de I4 de Agôsto, as fôrças portuguesas fizeram alto , 
ao norte de Aljubarrota, dispostas a fechar aos castelhanos o caminho que tinham de trilhar 
para se dirigirem de Leiria a Lisboa; uma inteligente disposição estratégica, possível devido 
à iniciativa na escolha da posição, compensava a desproporção numérica dos combatentes. Ali 
se feriu , ao entardecer dêsse dia, uma das mais memoráveis batalhas travadas em território 
português; ela decidiu, de facto, a sorte da campanha, em favor de Portugal. 

Desbaratados os castelhanos, D. João I conservou-se 3 dias no campo da luta, «se
gundo o costume de tais batalhas» , findos os quais se dirigiu a Alcobaça. Entretanto o rei de 
Castela, que em desorientada fuga chegara a Lisboa, embarcava para Sevilha. A frota cas
telhana, fundeada no T ejo) não tardou a afastar-se. 

Após a vitória de Aljubarrota, consagrou-se D. João I à tarefa de re'duzir à sua obe
diência as terras onde ainda imperavam os parciais de Leonor Teles, da Infanta D. Beatriz, 
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ou dos filhos de Inez de Castro; pouco a pouco) a sua autoridade foi-se estendendo a 
todo o País. A guerra com Castela degenerara numa arrastada série de recontros e de 
mútuas entradas pelo território do adversário. Como incidente militar que mereça menção 
especial avulta apenas a batalha de Valverde (Outubro de I385)' Em I389 ajustaram-se tré
guas entre Portugal e Castela por um prazo de 6 anos, prazo que em I393 foi alargado para 
I5 anos. A guerra estava virtualmente terminada. 

Para bem compreender o valor da chamada crise de 1383, importa considerar tam
bém o seu significado social. 

Desde os primeiros tempos do govêrno de D. João, e como natural conseqüência dos 
sucessos políticos, acentua-se o declínio das tradicionais classes privilegiadas, o clero e a no
breza. Nas esferas governativas o predomínio cabe então à classe média. 

Fundando a Casa dos Vinte e Quatro C), D. João deu. aos elementos preponderantes dos 
vários ramos industriais acesso à administração municipal. Ao mesmo tempo, provia certos 
mercadores em alguns lugares importantes, e, cedendo à pressão das circunstâncias, modificava 
a composição do conselho régio, onde a maioria deixou de ser de eclesiásticos e nobres, para 
passar a sê-lo de juristas e burgueses. Quanto a estes, até mesmo a sua livre escolha ficava ve
dada ao monarca; afirma a ~ste ,respeito o cronista Fernão Lopes que «disseram os de Lisboa 
que porquanto os moradores da dita cidade o amavam mais que outros nenhuns de seus se
nhorios, e por seu conselho e azo o pusera Deus em aquêle estado em que era, e que, sendo 
aconselhado dos moradores dela, que sempre Deus encaminharia seus feitos de bem em melhor, 
como até ali foram, que fôsse sua mercê que por honra da dita cidade tivesse sempre em seu 
Conselho um dos naturais dela, qual a Cidade escolhesse; e do Pôrto, de três um ~ Vasco 
Fernandes Ferraz ou Martim Abade ou Domingos Peres das Eiras; e, da cidade de Coimbra, 
Gonçalo Estevens ou Alvaro Fernandez ou Afonso Domingues de Vieira; e de fvora fôsse 
Fernão Gonçalves Dal'Cas ou Luiz Gonçalves ou Pero Sanches. A estas cousas respondeu el-Rei 
dizendo que êle com ~onselho daqueles Prelados e Fidalgos ... e um Cidadão das cidades que 
disseram, e de Lisboa um qual ela quisesse e escolhesse, lhe prazia de reger e governar o Reino 
em direito e em justiça ... ». 

Durante os anos de guerra com Castela as relações diplomáticas entre Portugal e a In
glaterra, que o tratado de I373 iniciara, foram ganhando progressivo vigor. Com efeito, não 
só a solidariedade luso-britânica se afirmou por vezes nos campos de batalha, onde soldados in-

(1) A Casa dos Vinte e Quatro era uma corporação deita anualmente, em dia de S. Tomé, pelos doze grê
mios ou bandeiras em que se agrupavam os mesteirais dos vários ramos industriais. Dda se destacavam os cha~ados 
procuradores dos mesteres, que assistia~ às sessões municipais. 
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glêses vieram auxiliar o esfôrço português, como o próprio monarca, D. João I) tomou por 
esposa uma filha do Duque de Lencastre, D. Filipa, neta de Eduardo lU de Inglaterra. Quan
do, porém, êste casamento se efectuou (2 de Fevereiro de 1387) já a diplomacia levara a bom 
têrmo um tratado de aliança defensiva e ofensiva entre Portugal e a Inglaterra (9 de Maio de 
1386), tratado êste que a nova ordem política inglêsa resultante da deposição de Ricardo U 
(1399) reconheceu e confirmou . 

. Em matéria de polftica internacional , Portugal afastava-se decididamente do estreito 
quadro peninsular; tudo quanto os portugueses agora pretendiam era que lhes fôsse reconhe
cida, por Castela, se~ res.ervas, . a independência, d~n~rq das fronteiras anteriore,s ao conflito ; 
isso foi estabelecido, finalmente, pelo tratado de paz luso-castelhanq de 31 de Qutu,bro de 141 I ) 

no qual, sôbre a b,ase de ~útua reparação de . dano,s, Cascela assume expressamente o compro
misso de proscrever quaisquer" pretenções. à incorp.aração. polític'a de Portugal, i.ncluindo as 
baseadas nas cláusulas do . contrato ante-nupcial celebrado em 1383, relativo ao. casamento da 
infanta portuguesa p: '~eatriz cóm o rei João I de Castela. ... . 

A crise polí!ic~ de 13~3 q1Cerrava-se com aquêk instrumento .d.iplorpárico. E, liberto 
por êle definitivam~nte .de preocupações peninsulares, robustecido internacionalmente, reno
vado na sua contextura social, Portugai podia lançar-se ni obra de expansão 41 traJmarina , em 
que, directa ou indirectamente, vei~ a colaborar tôda a Nação. - , 

SINAIS PÚBLICOS DOS NOTÁRIOS QUE AUTENTICARAM DOIS DOS DIPLOMAS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE PORTUGAL 

COM A INGLATERRA, NA ÉPOCA DE D , JOÃO I 

Arql1ilJO Nacional da Tôrre do Tombo 
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COROAÇÃO DE D. JOÃO I, SEGUNDO UMA ILUMINURA REPRODUZIDA DAS CRÔNICAS 
DE FROISSART 



D. JOÃO I. REPRODUÇÃO .DO QUADRO EXISTENTE NO MUSEU DE VIENA DE ÁUSTRIA. 
ÊSTE QUADRO FÔRA ENVIADO AO DVQUE DE BORGONHA JEAN SANS PEVR 



D. N UNO ÁLVARES PEREIRA. REPRODUÇÃO DO_QUADRO PERTENCENTE AO SENHOR MARQUÊS DE POMBAL 



A BATALHA DE AljUBARROTA, ILUMINURA DO SÉCULO XV, EXISTENTE NO BRITISH MUSEUM, PUBUCADA POR EDGAR PRESTAGE 
NO LIVRO THE CHRONICLES OF FERNÃO LOPES AND GOMES EANNES DE ZURARA 



'U'U"J"J~U"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J'U"J"J"J'U"J"J"J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CAPÍTULO IV 

Génese da expans,ão portugue'sa ': Antecedentes históricos. 

Condições que a facilitaram. Factores políticos, militares, econó~icos 
e ' espirituais que a estimularam 

SEM que nada p~rdessem da sua épi~a granckza" as navegé\ções portuguesas do século xv 
ganharam em compreensibilidade desde que se foram estÚdando e esclarecendo os seus 
antecedentes 4ist9ricos, os factores econóqúcos, polít.icos e espirituais ,que condiciona
ram a sua génese. Com efeitq, para devidamente apreender o sigl~ificado daquela gran- . 

diosa obra é preciso retroceder , alg.u~s séculos. 

No século XI ' a Europa começa a despet:tar do seu já secular abatimento e pmcu~a deci
didamente os meios de se libe;rtar qo amplexo ml)ç_ulmano qúe desde õ século VIII a, cingia. De 
IOI8 a IO}2, além de muito~ cavaleiros da Aquitânia e de Borgonha, duas expedições - a 
dos normandos de R,aúl de T o~ni e .a dos gascões de Sancho -Guilherme - vêm à Península 
colaborar na reconquista cristã; em ro71 outras . expedições de norm,and.os, comandadas por 
Roger e Robert de Hauteville, põem fim ao domínio ára,be na Sidlia; em I I 15, as repúblicas 
de Génova e Pisa , rec~nquistam aos ár:abes a Sqrdenhé\, e a!gups apps de'p~is êste facto repe
te-se na Córsega. Ao mesmo tempo, os mais altos espíritos da Europq de então, entre os quais 
avulta o papa Gregório VII , planeavam uma acção .sçnsaciona~: a liber~ação . da r erra Santa, 
que estava em p~der dos turcos. Desde I095, sucessivas, expedições, 'as, cruzada.sJ ,se empenha
ram em atingir êste objectivo, e embora elas só conseguissem estabelecer na Terra S~nta um · 
bem precário domínio crist~o, nem por isso deixaram de ter, para a vida da 'Europa, considerá
ve~s conseqüências, visto terem dado ensejo a que se acentuasse o contacto entre as civilizações 
europeia e oriental, já iniciado na Península. O europeu sentiu de novo necessidades de confôrto 
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e de luxo, ao comparar com os usos orientais a modéstia do seu viver, podendo dizer-se que 
data de então o definitivo ressurgimento espiritual e material da Europa oristã. Pouco a pouco, 
sob o estÍmulo de necessidades novas, a vida económica da Europa vai renascendo, quer pela 
crescente importação de tecidos ricos, jóias e especiarias do Oriente, quer pela exportação para 
a Africa setentrional dos artefactos que a Europa trocava pelo ouro do Sudão. Este intercâmbio 
comercial e o conseqüente progresso da indústria provocaram o desenvolvimento dos centros ur
banos, uns em razão da sua produção industrial, outros pela sua situação à beira de portos ou 
no cruzamento de estradas comerciais tevrestres. Entre todos) porém, durante séculos, a prima
zia económica pertenceu às cidades marítimas italianas (Amalfi, Pisa, e sobretudo Génova e 
Veneza), pontos vitais das relações comerciais euro-asiáticas e euro-africanas. Por isso foi nelas 
que germinou a idéia de evitar as exigências e os entraves, cada vez maiores, que os turcos pu
nham à importação dos artigos do Oriente, descobrindo novas vias de comunicação com os cen
tros produtores dêsses cobiçados produtos. Os venezianos Nicolau e Mateus Polo iniciaram em 
1260 a primeira grande viagem comercial pelo interior da Asia, atingindo a China, e estavam 
de regresso em 1269, Dois anos depois encetavam nova e demorada viagem (25 anos), com 
idêntico objectivo, sendo desta vez acompanhados por um sobrinho, o célebre Marco Polo, cujo 
diário tão profundamente impressionou os seus contemporâneos. Por mar, em 1291, os irmãos 
U golino e Vadino Vivaldi) genoveses, empreenderam uma tentativa de circunnavegação da 
Africa, com o fim de atingirem a índia, tentativa aliás · infrutÍfera e que terminou trà
glcamente. 

Ao mesmo tempo, paralelamente àquela obra de expansão comercial, a Europa realizava 
a de expansão religiosa. No princípio do século XIII surgem duas Ordens consagradas à tarefa de 
revigorar a fé cristã, quer dilatando-a, quer depurando-a. Essas duas Ordens foram a dos Fran
ciscanos e a dos Dominicanos. Estes ocuparam-se especialmente em dar combate às heresias, 
mas aquêles empreenderam desde o início uma acção missionária que teve por teatro a Africa 
setentrional e o Extremo-Oriente. De 1246 a 1353 muitos franciscanos se desempenharam 
dessa tarefa, podendo apontar-se, como os mais importantes, João de Carpini, Guilherme de 
Rubruck, Odorico de Pordenone) João de Montecorvino, João de Severac, João de Marignoli. 

Os missionários, como os mercadores, despertaram na Europa, com os relatos das suas 
viagens, um espírito de curiosidade eminentemente favorável à difusão da cultura geográfica 
hispano-árabe C), criando-se assim um novo incitamento à expansão. 

Entretanto o espírito de cruzada persistira, embora com um objectivo mais audacioso. 
As duas últimas Cruzadas, que foram as empreendidas por S. Luiz, rei de França, visavam o 
Egipto mediterrâneo (a de 1248-1254) e Tunes (a de 1268-1270). Este mesmo desígnio de ferir 
fundo o poderio muçulmano, atacando alguns dos seus centros vitais, inspirou uma série de 

(1) A cultura geográfica hispano-árabe remontava ao período de esplendor do califado de Córdova (sec. x), 
durante o qual foram traduzidas as obras dos geógrafos e cosmógrafos da AntigUidade. Depois a escola de tradutores 
de Tole({o (séc! XlII) verteu essas traduções para latim ou língua vulgar, contribuindo assim para a 'Sua divulgação. 
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projectos e), de que apontaremos os três maIS Importantes: em 1288) o malhorquino Rai
mundo Lulo, no Liber de acquisitione T errae Sanctae, propõe a conquista de todo o norte de 
Africa desde Ceuta até o Egipto; em 1316, Guilherme Adam, no De modo sarracenos extir
pandi, aconselha o estabelecimento do domínio cristão no Gôlfo Pérsico e em Aden, mediante 
entendimento com o poderoso inimigo dos turcos, o rei mongol da Pérsia, Arghum C); em 
1321, o veneziano Marino Sanuto, na Opus Terrae Sanctae, em desenvolvimento de idéias já 
expostas nos seus Secreta fidelium Crucis, de 13°7, preconiza a conquista do Egipto por uma 
coligação europeia. 

Sem embargo do crescente perigo que os turcos) senhores de grande parte da península 
balcânica C)) representavam para a Europa, e do incremento da pirataria árabe no Mediterrâ
neo ocidental) que criava ao comércio marítimo europeu as maiores dificuldades, os anos fo
ram passando sem se realizar qualquer daqueles projectos. Sob o estÍmulo económico, a que 
se somava sem dúvida o da curiosidade geográfica, os países marítimos da Europa ocidental 
preferiram iniciar, cada um de per si, a exploração da costa africana e a devassa do Atlântico, 
de que só se conheciam as regiões setentrionais e) e que a imaginação medieval povoava de ilhas 
fantásticas C). As Canárias, já conhecidas desde a Antiguidade, voltaram a ser visitadas; ali 
foram, entre outros, os portugueses, no segundo quartel do século XIV. O catalão Jaime Ferrer 
tentou em 1346 a exploração da costa africana) para além da parte já conhecida, em busca do 
Rio do Ouro. 

Também no decurso do século XIV, segundo geralmente se crê, teria tido lugar uma pri
meira abordagem da Madeira e dos Açôres. Desde 1402 realizaram os franceses João de Beten
court e Gadifer de la Salle, com o patrocínio de Castela, expedições às Canárias, com intuitos 
de ocupação. 

Distanciando-se de tôda esta obra de tentame, Portugal inicia em 1415, conquistando 
Ceuta, uma obra de expansão com um horizonte tão vasto, que, em menos de um século, rea
lizou todos os objectivos económicos da Europa, duplicou os conhecimentos geográficos e feriu 
de morte o poder muçulmano no Oriente. 

Duas ordens de razões explicam a primazia de Portugal, desde que a expansão ultrama
rina perdeu a feição de mero tentame, característica dos séculos XIII e XIV: por um lado, a inca
pacidade das demais nações marítimas; por outro, o grau de aptidão que P01"tnIgal atingira. 

(1) Cf. BEAZLEY, Tbe dllwn of modem geograpby, IH, 310-3 18, 479. 
(2) Nos anos de 1285 a 1291 enviara Arghun embaixadas à cúria romana, ao govêrno de Gênova e aos 

reis de França e Inglaterra, procurando alcançar o auxílio dêstes estados para a execução do seu plano de ocupação da 
Ásia Menor e do Egipto, prometendo aos cristãos a posse da Palestina. 

(3) Na segunda metade do século XIV, muitas terras foram conquistadas pelos turcos: Amurat I conquistou 
tôda a Trácia e cidade de Andrinopla, e o seu filho e sucessor, Bajazet I, a Bulgária, a Macedónia e a Tessália. 

(~) Na Groenlandia, visitada por monges irlandeses no 'Século IX, começaram a instalar-se nos últilllOS anos 
do sóculo X colónias escandinavas. 

(a) As de S. Brandão e de S. Patrício, criações lendárias dos irlandeses, e a das Sete Cidades, fruto da fan
tasia peninsular, 
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Veneza, Génova e Aragão, sôbre não diworem dos recursos financeiros e militares 
exigidos por uma acção ampla e demorada, eram potências mediterrâneas, portanto com uma 
situação geográfica que as colocava em nível de inferioridade relativamente à expansão por via 
atlântica; Castela e França estavam a braços com absorventes problemas políticos e militares de 
que dependia a sua definitiva constituição territorial. 

Em Portugal, pelo contrário, tudo se conjugava no sentido de tornar viável a obra de 
expansão com que sonhavam todos os grandes espíritos europeus. A extensão territorial e a in
dependência nacional eram problemas definitivamente resolvidos; Portugal podia consagrar 
todos os seus esforços a outro qualquer empreendimento. Estreita faxa de terra debruçada sôbre 
o Atlântico, a situação geográfica e uma remota actividade marítima dos habitantes já de an
temão estabeleciam o rumo atlântico da expansão portuguesa. Finalmente teve Portugal a sorte 
sem par de gerar um verdadeiro génio da acção ultramarina, o Infante D . Henrique, estadista 
dotado das qualidades pessoais que caracterizam os grandes chefes e espírito luminoso que 
acolheu, fundindo-os admiràvelmente, todos os estÍmulos da expansão, e por isso imprimiu à 
acção portuguesa a persistência e o carácter de obra cientÍfica e firmemente patriótica que lhe 
asseguraram desde logo um indispensável lugar de primazia. 

:1(: 

Sôbre aquêle sólido ali~erce de condições favoráveis se ergueu, pois, a obra ultramarina 
de Portugal. Apontado o auspicioso condicionalismo, importa enumerar agora os estÍmulos 
que a geraram. 

Consideremos primeiro o estímulo de ordem política e militar. Uma guerra demorada, 
como a que resultou da crise dinástica de 1383, nunca deixaria de criar uma mentalidade 
bélica. Feita a paz, essa mentalidade não podia extinguir-se de súbito, e havia de certamente 
influir na vida nacional. O cronista Azurara, expondo os antecedentes da expedição a Ceuta, 
alude a isso, atribuindo a D. João I as seguintes afirmações: « .. . se os fidalgos e outros bons 
homens dêste regno nom acharem em quem exercitar suas fôrças, é necessário que de duas 
cousas façom {ia, ou travarão arruídos e contendas antre si ... ou farão tais danos aos de Cas
tela, per que seja 'azo de se as pazes quebrarem, a qual cousa eu nom queria per nenhúa gui
sa» n. Por muito lugar que se queira conceder à fantasia nos dizeres do cronista, não pode, 
contudo, deixar de crer-se que o pensamento de uma nova actividade bélica sorrisse a muitos 
portugueses. Por outro lado, a operação inicial da expansão - a conquista de Ceuta - vinha 
a ser, de certo modo, um complemento da obra político-militar que Portugal tomara na Recon
quista. Com o território conquistado aos mouros nos séculos XII e XIII, Portugal definira a sua 
extensão territorial na Península; porém as costas eram a cada passo abordadas por piratas vin
dos de Marrocos, que ousavam saquear as povoações marítimas. Ocupar Ceuta era ainda 
defender o território nacional. 

(1) Crônica da tomada de Ceuta, capo XIV. 
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Porém a posse de Ceuta não significava só isso. Acarretava também o domínio do es
treito de Gibraltar e portanto a segurança da navegação comercial tão intensa que por êle se 
fazia. Ora essa navegação interessava a uma classe numerosa, rica e socialmente importante do 
nosso País - a dos mercadores. E aqui atingimos outro facto r da e~pansão, o de natureza 

I • 

econOffilca. 
Havia, com efeito, em Portugal, nos princípios do século xv, interêsses económicos po

derosos, com base numa actividade comercial cujos primórdios se encontravam já nos primeiros 
tempos da vida nacional, pois, segundo Heyd e), um autor de meados do século XlI refere a 
presença de mercadores portugueses na feira anual de S. Demétrio) em T essalónica. Quanto 
às relações comerciais com as nações europeias, é de notar que remontam à segunda metade do 
século XII as que Portugal estabelecera com a França e aos primeiros anos do século XIII as 
luso-britânicas. Um documento português de meado dêste século, a lei de taxa de preços de 
26 de Dezembro de 1253 e), menciona já muitos artigos de luxo importados tanto da França 
como da Inglaterra: tecidos finos de linho e de sêda, até com aplicações de ouro, plumas, etc. 
«Et cobitus de melior escarlata fram enga C) valeat tres libras . .. Et cobitus de me/ior panno 

tinto de Gam e) aut de Ruans C) aut de Ipli (6) valeat quadraginta sold os ... Et cobitus de 
bono pano de Abouvila C) valeat unam libram. Et cobitus de melior viado de Li/a (8) aut de 

Ipli esforciato valeat unam libram ... Et cobitus de prumas de Normandia et de Roan et de 

Chartres valeat tredecim soldos .. . Et bracia de meliori cinta de lincio de Momperle e) 
de auro valeat septem solidos ... » - texto relativo a produtos franceses. «Et cobitus de escar

lata englesa melior valeat septuaginta solidos ... Et melior alfres de auro de Londres am

plo valeat sex libras. Et meliores cintas strictre de Londres valeat tres libras» - texto relativo 
a produtos inglêses. 

Em 1290 as relações comerciais com a França eram já tão importantes, que Filipe-o
-Belo concedeu aos mercadores portugueses que freqüentavam o pôrto de Harfleur importan
tes privilégios, concessão confirmada por vários monarcas franceses que àquele sucederam: 
Filipe IV em 1341, João 11 em 1350 e 1362, Carlos V em 1364, Quási simultâneamente, em 
1297, também os monarcas inglêses começaram a conceder-lhes privilégios; naquele ano rece
beram êles os primeiros salvo-condutos que lhes permitiam comerciar livremente na Inglaterra, 
providência que com o decurso do tempo foi tomando proporções maiores . 

O incremento da actividade comercial portuguesa em portos estrangeiros fêz nascer no 

(1) Cf. GAMA Bt\RROS, Hist. da adm. pública em Portugal, IV, 171. 
(2) Portugaliae Monumenta Historica, Leges, pág. 192-196. 
(3) Flamenga. O condado de Flandres, em grande parte correspondente à Bélgica moderna, era então um 

dos grandes feudos franceses . Consideramos, por isso, como comércio com a França, o comércio com algumas cidades 
daquele condado. 

(4) Gand. 
(5) Rouen. 
(6) Ipres. 
(7) Abbeville. 
(8) Lille. 
(9) Montpellier, 

125 



empreendedor espírito dos mercadores portugueses a idéia de se associarem com fins de auxílio 
mútuo; fundaram então, antre syJ uma bôlsa, cuja organização obteve confirmação por carta 
régia de 10 de Maio de 1293 C). A organização desta associação obrigava ao pagamento de 
vinte «soldos destiliis» por cada navio de mais de cem toneladas que se carregasse de merca
dorias. Da importância recebida tirar-se-iam cem marcos de prata, ou o seu valor, que seriam 
depositados em Flandres; o resto ficaria em Portugal, nas terras em que ;1 corporação dos mer
cadores, assim criada, tivesse por conveniente. «E esto fazem êsses Mercadores) per razom que 
quando alguuns negócios houverem, ou entenderem a haver, assi em Frandes, como em 
cada uma das outras terras, que sigam seus preitos e seus anegócios e façam despesas 
dêsse haver ... )~ 

No tempo de D. João I, devido à guerra em que o nosso país andou envolvido nos 
primeiros anos do govêrno dêsse monarca, a bôlsa deixou de existir. Em 1397 «o Concelho e 
homens boons» da cidade do Pôrto fizeram saber a D. João I que, tendo os mercadores resol
vido renová-la, alguns comerciantes de fora daquela cidade recusavam pagar a sua contr~bul
ção, o que levou o rei a resolver que todos fôssem obrigados a pagar como outrora) se assim o 
resolvesse a maioria ~). 

Esta burguesia comercial, rica, activa, inteligente, não podia deixar de sentir as mesmas 
aspirações das suas congéneres das restantes nações marítimas da Europa; a sua influência na 
génese da expansão marítima portuguesa não pode negar-se. Influência bem poderosa, por
quanto é certo que desde meados do século XIV a sua acção política era progressiva. Em 1353, 
ao celebrar-se o primeiro tratado comercial anglo-luso, o enviado português que conduziu as 
negociações era um burguês importante, Afonso Martins Alho, representante dos cidadãos de 
Lisboa e Pôrto e das associações de armadores existentes nessas duas cidades; a outra parte con
tratante era o rei de Inglaterra. «5achez tous >- diz o texto oficial .,.".., que come les bones Gentz, 
& les Comunaltés de la Marisme des Citées et Villes de Ulixebon & de Port du Portugal ... 
eint envoyé Alfonse Martyn, dit Alho, lour Menage et Procuratour devers le T res Excellent 
Prince, Monseur Edward, par la grace de Dieu Roi d 'Engleterre et de France ... » C). 

Quarenta anos depois, os progressos políticos da classe traduziam-se já na sua acção di
recta na administração. A revolução de 1383, que foi, acentuadamen.te, um movimento popu
lar, tirou à classe nobre e ao alto clero a sua tradicional preponderância política, transferindo-a 
para a classe média, essencialmente representada por juristas e pelos burgueses das grandes ci
dades comerci;lis. 

Aos factores que deixamos apontados outros se somavam, vivificando-os com fôrças 
espirituais que eram: os de natureza religiosa e científica. 

O incentivo de ordem religiosa não podia deixar de actuar: se êle era vivo na Europa) se 
os Pontífices se esforçavam por levar a cristandade a uma luta comum contra os turcos, tcomo 

(1) Publicada por João Pedro Ribeiro nas Dissertações Chron. e críticas, III, 180. 
(2) Carta régia de I I de Julho de 1397, publicada por João Pedro Ribeiro (oh . cit.! I, 327)' 
(8) RYMER! Foedera! III! 88, 
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há-de admitir-se que o pensamento de cruzada não tivesse influído, e muito, na expansão ul
tramarina de Portugal, país com larga tradição d lutas contra os muçulmanos? Azurara, referin
do-se ao desígnio do infante D. Henrique, insiste particularmente no seu desejo de propagar 
a fé cristã C). O mesmo cronista atribue à vontade firme do D. João I, incitada por considera
ções de ordem religiosa, a conservação da posse de Ceuta ~). 

Também não pode menosprezar-se a importância do estÍmulo de natureza cientÍfica, 
sendo certo que os estudos geográficos e cosmo gráficos eram objecto de viva atenção em Portu
gal já na primeira metade do século XIV C). 

. _!.-_. 

Difícil, se não impossível, é determinar a exacta medida em que cada um dos factores 
apontados - político, económico, militar, religioso, cientÍfico - exerceu a sua acção estimu
lante. Conforme o momento, o sucesso, a classe social, assim êles se tornam perceptÍveis em 
grau diferente; justamente nisso reside a origem de repetidas discussões, quando cada autor 
pretende, como por vezes tem sucedido, arvorar em predominante, duma maneira geral e abso
luta, determinado factor. 

DAMIÃO PERES. 

(1) Duas das «cinco razões por que o senhor infante foi movido a mandar buscar as terras de Guinea» eram 
de natureza religiosa. (Cf. Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné, capo VII). 

(2) Após a conquista da cidade, reünido Conselho, o monarca apresentou quatro razões que o levavam a 
conservá-la em. ~u poder, sendo a primeira: ~(que se faça em ella o sacriHcio divino, em memória e remembrança 
da morte e palXao de Nosso Senhor Jesus CnstO» (Crónica da Conquista de Ceuta, capo 97)' 

. ' . (3) Cf. Influa~~~ dos Descobrimen~os dos portugueses na história da civilizafão! por Jaime Cortesão, na 
Hutor,a de Portugal dmgtda pelo prof. Damião Peres, vol. IV, pág. 195 e segs. 
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D. FERNANDO, O INFANTE-SANTO, SEGUNDO O PORMENOR DOS JERÓNIMOS 



1.A PARTE 

-A EXPANSAO EM MARROCOS 
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PLANTA DE ARZILA. - Desenho feito sôbre a grauura publicada na obra «Urbium praecipuarum mundi 
theatrum», de Georgio Braunio (Sec. XVI). 

CAPíTULO I 

A conquista de Ceuta. A sua importância 
política e económlca 

EUTA foi conquistada em 1415' Os preparativos da expedição foram cuidadosa
mente feitos e duraram anos. No dizer do seu cronista, Azurara, seis anos 
antes já D. João I se ocupava dela; mas seguramente se sabe que se traba
lhava para ela desde 1412. Três anos de trabalho assim, afanoso, mostram a 
existência dum plano e duma vontade. Não se tratava duma incursão em ter
ras dos vizinhos, cousa em suma fácil, mas de emprêsa além-mar, cousa 

nova e grande. Para isso eram necessários muitos navios, muita gente e muito dinheiro, e tudo 
se conseguiu sem usar de violência, se dermos crédito ao cronista. Para mais seguro êxito da 
emprêsa) não se divulgou o seu objectivo, senão depois de a armada ter partido. Azurara dei
xou da faina da gente um quadro muito vivo e, entre os modernos, Oliveira Martins, inspi
rando-se nêle, escreveu uma das mais belas páginas da sua pena. Os preparativos faziam-se 



ao me.5mo tempo no norte do País, no Pôrto, e no sul, em Lisboa. Dirigia-os no norte o in
fante D. Henrique e no sul o infante D. Pedro. Nessas duas cidades se fabricavam os navios 
para a emprêsa e se concentrava a gente que nêles devia embarcar. D. Henrique maravilhou 
todos pelo ardor e acêrto que sempre teve nos preparativos; num mancebo de menos de vinte 
anos era causa de espanto. 

A frota do Pôrto veio reünir-se à de Lisboa e ambas partiram para o mar em 25 de 
Julho do dito ano de 1415' A armada ia dividida em três capitanias: da frota do Pôrto era 
capitão D. Henrique, da frota das galés de Lisboa era especialmente capitão D. João I) e da 
das naus D. Pedro. Ia na armada a flor da nobreza portuguesa. Além dos dois infantes, foi 
também o herdeiro da coroa, D. Duarte, e um seu irmão bastardo, o conde de Barcelos. Al
guns estrangeiros, inglêses, alemães, polacos e franceses, se apresentaram a D. João, para tomar 
parte no feito grande que se preparava, e, de facto, lá foram. 

A armada devia ser numerosa, depois de tantos preparativos e pela muita gente que 
levava. Não sabemos o número exacto dos navios que a compunham, nem da gente. Não 
diz Azurara um nem outro; mas Mateus Pisano diz dos navios que eram 242, entre naus, 
galés e outras embarcações. Quanto ao número da gente só Zurita, sem autoridade, afirma 
que era de 5°.000 homens, entre homens do mar e gente de desembarque, o que não parece 
crível. Muitos dos navios tinham sido adquiridos fora de Portugal, na Galiza) na Biscaia, na 
Bretanha, na Inglaterra e na Flandres. 

No dia 10 de Agôsto a armada chegou a Algeciras e a 12 partiu para Ceuta. O tem
poral e o nevoeiro dificultaram o ataque à cidade e foi forçoso voltar a Algeciras. :Este contra
tempo levou o desânimo a muita gente e até houve quem fôsse de opinião que se devia antes 
tomar Gibraltar ou regressar ao Reino. D. João I e os infantes teimaram, porém, no seu plano, 
que era tomar Ceuta. A armada fez-se tôda de novo à vela no dia 20 para esta cidade e no dia 
seguinte deu-se o ataque. No fim da tarde Ceuta estava na posse dos portugueses . A mesquita 
maior foi consagrada em igreja e no dia 25, domingo, celebrou-se nela um «T e-Deum» de acção 
de graças por esta vitória; a seguir D . João I armou seus filhos cavaleiros e êles por sua vez 
armaram muitos dos fidalgos que se haviam distinguido no combate. . 

Tomada a cidade, o soberano nomeou as autoridades novas dela. D. Pedro de Mene
ses foi feito capitão e governador. A nomeação foi acertada, porque, durante a sua capitania, 
de cêrca de vinte e dois anos, Ceuta resistiu gloriosomente à guerra incessante que lhe faziam 
os mouros. Para a sua defesa D . João I designou 2.5°0 homens, que ficaram na cidade, e re
gressou com os restantes a Portugal, no dia 2 de Setembro. Chegado a T avira, onde desem
barcou com seus filhos e muitos fidalgos, quis premiar os serviços prestados nesta expedição 
pelos dois infantes que mais tinham trabalhado para o êxito do feito, D. Pedro e D. Hen
rique, que fêz duques, o primeiro de Coimbra e o segundo de Viseu e senhor da Covilhã. 
D. Duarte, por ser o seu sucessor e não ter trabalhado tanto, não tinha que receber mercê. 

Na cidade começou a vida que sempre houve nos lugares de África. A nossa gente 
vivia nela como em ilha batida pelas ondas do mar, por vezes alterosas: era a guerra de todos 
os dias ao cristão infiel e intruso, como da nossa parte a guerra ao mouro inimigo da fé de 



Cristo, em tantos lugares da Terra) e, para nós e os outros povos peninsulares, inimigo secular, 
desde a perdição da Hispânia. Guerra de surpresas, de ciladas e vida de sobressaltos. Saía a 
gente numerosa e ia longe, o capitão punha-se à testa dela; era pouco numerosa ou queria ir 
apanhar lenha para os fornos ou erva para o gado, era a almogaveria. Foi sempre assim em 
Ceuta e nas outras partes. Por vezes os mouros vinham em grande número: se vinha o rei 
de Fêz, formavam exército, e o perigo era grande; se vinham os alcaides vizinhos o perigo 
era menor, mas grande ainda; se em pequeno número, eram as almogaverias) como da nossa 
parte. Ceuta só conheceu, todavia, a grande guerra quando em 1418 as hostes reais a vieram 
cercar por terra, mas os mouros foram fàcilmente repelidos. Voltou a mesma gente a atacá-la 
no ano seguinte, desta vez por terra e por mar, com a ajuda do rei de Granada; mas) sabida 
esta notÍcia na côrte portuguesa, logo se fizeram os grandes preparativos do socorro que par
tiu para Ceuta com os dois infantes D. Henrique e D. João. Quando, porém, o socorro che
gou à cidade, os mouros perderam a esperança de a retomar e levantaram o cêrco C). 

As dissensões intestinas no reino de Fêz - que assim se chamava então Marrocos
favoreceram a conquista de Ceuta. Eram senhores dêle, desde o século XIII, os Merínidas, que 
tinham tido imperantes activos e enérgicos até o fim do século XIV. Ao tempo da conquista 
reinava Abu Saíde, rei fraco e sem prestÍgio. E assim puderam os portugueses tomar Ceuta. 
Por isto a sua impopularidade foi grande. Os cercos baldados de 1418 e 1419 revelaram a fra
queza do Império e êsses reveses foram fatais ao soberano: o povo da capital revoltou-se e 
assassinou-o em 1421. Seu filho, de nome Ahde Alaque, criança dum ano, foi proclamado 
rei, e Iáhia) caudilho poderoso da família dos Oatácidas, foi feito regente; e tão bem se houve 
no seu govêrno, que deu novo lustre à realeza e a impediu de sossobrar. ble e os seus descen
dentes hão-de ser os verdadeiros senhores do reino de Fêz) e um dêles, Mulei Xeque, subir 
ao trono. bste Iáhia foi de todos os regentes o maior e soa a ouvidos portugueses como um 
dobre de finados: é o Lazeraque das crónicas portuguesas, o carrasco do Infante-Santo, como 
havemos de ver; 

Ceuta é cidade muito antiga e teve sempre, pela sua posição, uma grande importân. 
cia política. Tânger e Ceuta possuem as duas únicas baías na parte norte de Marrocos, 
que olha para a Espanha, e nelas foi principalmente que os sectários de Mafoma embarcaram 
para a invasão da Ibéria. Foi de lá que T árique partiu com a sua gente e logo ocupou o monte 
que dêle tomou o nome: Gibraltar. Fôra muito tempo possessão do reino visigótico e era-o 
ainda à data da conversão de Marrocos ao islamismo. A lenda envolveu o nome do conde Ju
liano, seu último governador, do labéu de traidor, por se ter, segundo se diz, bandeado com 
gente de outra fé e de outra raça, para se vingar de afrontas do seu soberano. Durante o tempo 
que os mouros foram senhores da Península, ela pertenceu ora a príncipes marroquinos, ora a 
príncipes peninsulares. O último reino mouro peninsular, Granada, conseguiu apoderar-se dela, 

(1) Fizemos o estudo pormenorizado do feito, com as devidas abonações, nos nossos Portugueses em Mar
rocos (História de Portugal, de Barcelos, I1I, pág. 385-396), e para lá remetemos o leitor. fu fontes principais são: 
Gomes Eanes de Azurara, Crónica da tomada de Ceuta, e Mateus de Pisano, Livro da gHlrra di C,uta, tradução 
de Roberto Pinto, edição da Academia das Ciências de Lisboa. 
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com a ajuda de Aragão, no século XIV. Por ela se fizeram as grandes expedições dos Almorá
vidas, dos Almóadas e dos Merínidas contra a Península. Todavia, os geógrafos marroquinos 
ou peninsulares não fizeram dela descrições pormenorizadas. Albacri - século XI - e Edrici 
- século XII =- , como Ibne Batuta, viajante que a visitou no meado do século XIV, dedica
ram-lhe algumas linhas apenas C). Próximo da conquista) mas seis anos depois dela, há uma 
extensa descrição em árabe, publicada recentemente, que a engrandece de mais e): a cidade 
está num estreito istmo e a sua área não comporta uma grande povoação. Ora Leão Africano, 
um século depois, consagrou a Fêz mais de cem páginas e só algumas linhas a Ceuta. A dar 
fé àquele escritor, Ceuta seria mais importante do que Fêz, cousa incrível para quem esteja 
de sobreaviso. Na verdade, aí afirma-se, por exemplo, que Ceuta tinha 1.000 mesquitas e 360 

casas de viajantes e Fêz) respectivamente, 700 e 200, numa área incomparàvelmente maior; 
mas a comparação de outros dados repõe as cousas no devido lugar a favor de Fêz, como sejam 
estes: Fêz, 100 casas de banhos públicos e 400 moinhos e Ceuta só 22 e 103. A descrição de 
Azurara, pôsto que encomiástica, ou não entra em pormenores de natureza urbana, ou então 
contenta-se com salientar a riqueza dos seus moradores e o grande tráfico comercial da cidade. 
E certamente os nossos escritores não deixariam de pôr em relêvo a existência aí de tantas 
mesquitas e de tantas casas de viajantes, se fôsse verdade. 

Mas a situação geográfica de Ceuta era privilegiada. Fàcilmente defensável do lado de 
terra: só comunica com ela por uma estreita faixa da costa. O istmo sôbre que assenta é con
tinuado por uma península, Almina, donde se domina de um lado o Mediterrâneo e a cordi
lheira do Rife e do outro a embocadura do estreito de Gibraltar; e para além desta fica a baía 
de Algeciras e o morro de Gibraltar, uma e outro bem visíveis dela, verdadeira plataforma 
avançada de fundo montanhoso. Senhor dêste miradouro, Portugal podia vigiar a navegação 
que demandava e atravessava o Estreito, dirigindo-se quer para o Atlântico, quer para o Me
diterrâneo. Essa navegação era importante, porque Veneza e Génova mantinham assíduas re
lações comerciais com os países da Europa Ocidental, a Flandres principalmente, pois ela 
carreava a si o comércio das especiarias, que vinham da Itália a ela, e distribuía-as por êles em 
concorrência com os mesmos produtos que lhe vinham por terra. 

A importância política de Ceuta era ainda devida a outros factos. Ceuta fôra durante 
séculos a ponte por onde os muçulmanos de além Estreito tinham passado nas suas arreme
tidas contra a Península. Os de a<J.uém nas suas horas de aflição recebiam de lá por ela os so
corros que necessitavam. Era a mesma fé e o mesmo espírito que os unia a uns e outros e até 
os mesmos interêsses económicos. Marrocos foi sempre um reservatório de homens prontos 
para a guerra e a rapina. Na Península o poder dos muçulmanos estava muito longe do que 
fôra) pois se reduzia ao reino de Granada, senhor da costa mediterrânica desde Algeciras e 
Gibraltar até para além da Málaga, e Castela prosseguia o seu trabalho de erosão. Ceuta nas 
mãos de cristãos devia dificultar a ida de reforços e fechava a tenaz que havia de favorecer o 
avanço castelhano e asfixiar o reino muçulmano; durou, todavia, quási um século ainda essa 

(1) Tratámos destas fontes árabes para Ceuta na nossa História de Arzjla, págs. XV-XVI e XXIX. 
(2) Lévi-Provençal, Unt: dt:scription de Ceuta m t1Sulmane au XV.e si/de, em Hespéris, 1931, págs. 145-175. 



luta, porque se prolongou até 1492. Os portugueses em Ceuta é, pois, uma atalaia cristã no 
coração do país inimigo a guardar esta estrada; êle não a podia passar sem sua licença ou sem 
risco . A navegação dos muçulmanos era assim muito dificultada. E daqui veio uma conse
qüência feliz para a gente cristã. A necessidade de manter livres as comunicações entre a me
trópole portuguesa e a sua possessão obrigou os portugueses a criar uma marinha militar e 
conseguir assim o domínio do mar. Ora uma das formas que revestia a guerra do infiel contra 
o cristão era a guerra de corso, já antes do século XV e muito mais nos tempos que se segui
ram. í:sses ladrões do mar, no Mediterrâneo como no Estreito e no Atlântico, ou ao longo 
das suas costas, salteavam os navios e as populações do litoral, roubando uns e outros, cati
vando as pessoas, ou matando-as, se resistiam. Quando a nossa gente entrou em Ceuta, en
controu lá dois sinos que os corsários tinham tomado em Lagos) e foram colocados na an
tiga mesquita convertida em igreja. í:ste simples facto mostra já no princípio do século xv 
a audácia dêsses piratas, que tão longe iam exercer os seus latrocínios. No século seguinte há-de 
ser muito pior, depois que a Península foi tôda cristã; dos portos fronteiros marroquinos, 
argelinos e tunesinos lançavam-se atrevidamente contra os lugares e os navios inimigos, que 
tratavam desalmadamente. Foram afamados os ninhos de corsários de Salé, de T etuão e de 
Argel. Encheram-se as masmorras de além de cativos, que sofriam horrores, enquanto se não 
resgatavam; levantaram-se nos nossos lugares da beira-mar fortins, no Estoril, por exemplo, 
para a sua defesa e atalaia; e foi por isso que na língua entrou o ditado: «Anda mouro na 
costa! ». Desde então Ceuta foi padrasto dos mouros. A cavaleiro do Mediterrâneo e do Es
treito) ela vigiava essa navegação inimiga e impedia-a muitas vezes, ao mesmo tempo que 
protegia a outra navegação cristã entre o Mediterrâneo e o Atlântico. O benefício geral que 
daí resultava era muito grande e Portugal prestava um inestimável serviço à navegação europeia. 

A economia europeia era assim facilitada. Tôda aquela navegação entre os dois mares 
aportava ali sempre, mas agora com segurança. A sua situação tornava-a escala obrigatória. 
Não exageremos, todavia, como se tem feito. As referências a ela) nos escritores que citá
mos, não permitem êsse engrandecimento. Os culpados disso foram Azurara e depois Góis. 
No seu rasto vieram os autores modernos para exaltarem a utilidade da emprêsa. Parafrasean
do-os, Oliveira Martins, o maior de todos, o mais poeta dêles, encareceu a cidade assim: 
«Ceuta precedeu Veneza, que precedeu Lisboa, no empório do comércio das fndias . Ali 
afluíam as especiarias, os tecidos preciosos, o ouro fulvo e tudo o mais que as caravanas 
traziam através do deserto, desde o mar Roxo pelo Egipto, pela T ripolitânia e por Argélia 
até Marrocos, de que Ceuta era a Nova-Iorque e Fêz a capital, como Washington uma 
côrte apenas» . A verdade, dissemos nós algures C), é que nem Ceuta foi empório do comér
cio das fndias, nem foi a Nova-Iorque de Marrocos. São lindas frases e mais nada. Muitas ve
zes o escritor, levado da música das palavras, embarca distraído para o reino da fantasia . 1: 
o caso. Oliveira Martins fêz afirmações que não documentou convenientemente. No sé
culo XVI, um século depois, Leão Africano deixou dela uma curta notícia, quási só histórica. 

(1) Oliveira Martins, Os filhos de D . Joáo I, pág. 19. A crítica na nos~a Hist6ria de A rzila, págs. XV-XVI, 
e nos Portugueses em M arrocos! lII, pág. 398. 



Assim, em contraste com a pobreza do que diz de Ceuta, cuja descrição é apenas de algumas 
linhas, dedicou a Fêz, então capital do reino do mesmo nome, mais de cem páginas, muitas 
delas interessantÍssimas 2 Como dizer, pois, que ela era Washington e Ceuta Nova-Iorque? 
Fêz, pelo contrário, é que carreava a si todo o tráfico do oriente e do sul de Marrocos e, por 
sua vez, distribuía tôdas as mercadorias, recebidas das outras partes. Há poucos anos, Antó
nio Sérgio 0, querendo dar do feito de Ceuta uma interpretação não romântica, caíu no 
mesmo êrro, não tanto por efeito do encarecimento de Azurara e Oliveira Martins, como 
porque é uma mera dedução do seu espírito. Segundo Azmara foi o vedor da fazenda, João 
Afonso de Azambuja, quem sugeriu a ida a Ceuta. Se, pois, o responsável das finanças do 
Estado aconselhava uma tal emprêsa é porque ela seria um bom negócio. Não se concebe que 
o homem da fazenda se lançasse numa aventura de nenhum proveito. Demais para o autor 
o vedor foi apenas instrumento da burguesia comercial de Lisboa, de carácter cosmopolita, 
que desejava criar novos mercados. bste novo facto reforça a tese utilitária e completa o seu 
argumento. Podia o financeiro oficial hesitar, porque a Nação ainda estava convalescente da 
grande crise que a esgotara, mas as fôrças vivas deviam saber ganhar dinheiro, e, se elas in
sistiam, valia a pena tentar a emprêsa. A conclusão é lógica e, todavia, errada. Supondo que 
Ceuta era, na verdade) grande empório comercial, o que não cremos, como se viu, a sua 
conquista fêz parar - era de prever) porque a cidade passou a viver confinada nos seus mu
ros - a corrente que levava a ela as mercadorias do Oriente e a que as escoava; quando 
muito continuaria a ser o pôrto de trânsito da navegação que se fazia entre os dois mares, 
trânsito que se faria agora com mais segurança e com menos extorsões, se se quiser. Ceuta 
nas mãos dos portugueses estancou, pois, as suas fontes de riqueza, como de tôdas as praças 
que depois tomámos, pelo estado de guerra permanente em -que .elas viviam. «Ficámos nas 
praças de Marrocos, diz Oliveira Martins na sua prosa magnífica, como a bordo das nossas 
naus: porém as naus iam, vinham livremente pelos mares, multiplicando a fôrça, distribuindo 
o castigo; ao passo que as praças de África eram pontões imóveis ancorados, constantemente 
batidos pelas vagas da mourama tempestuosa» e). Assim, se o vedor da fazenda e as fôrças 
vivas da Nação julgaram realizar bons lucros e fazer boas contas, enganaram-se grosseira
mente. Mas Marrocos foi sempre um país agrícola, de rica produção cerealífera. As planícies 
da sua vertente atlântica eram então e são ainda os celeiros do país em trigo, especialmente 
as regiões que os nossos chamavam a Enxovia e a Duquela, isto é, as situadas entre o Mor
béa e o T encifte, na costa ocidental e sul de Marrocos. Portugal, desde que começaram as 
navegações e conquistas, teve um «deficit» de trigo. A ocupação de Marrocos podia, pois, faci
litar o seu abastecimento nesse cereal. Seria um grande benefício para a sua economia; e, 
todavia, Ceuta e as outras praças depois recebiam todo o pão de fora, da metrópole e da An
daluzia, como veremos adiante no estudo do seu regime económico. Podemos, pois, concluir 
que nem Ceuta era o empório comercial que se tem pretendido, nem foi para Portugal uma 
emprêsa rendosa. 

(1) Ensaios, I, págs. 281-305. 
e) Os filhos de D. João I, págs. 258-9' 
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CARTA DE MARROCOS, COM AS PRAÇAS PORTUGUESAS FIGURADAS POR CASTELOS 

Obro de Roberto de Araújo, poro o Exposição Histórico do Ocupação, realizado em Usboo, em /937 . -, 
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CEUTA. - MURALHAS PORTUGUESAS · O BALUARTE DE SANTIAGO 



CEUTA. - IMAGEM DA VIRGEM DE ÁFRICA COM O .BASTÃO DO MANDO - O ALÉU - DE D. PEDRO DE MENESES 

Na Igreja de Sanla Maria de África, Ceula 
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CAPÍTULO II 

As correntes 
. . 

-expanslonlsta. 
expanslonlsta 

Triunfo da 
e antl-

prImeIra 

O infante D. Henrique foi tôda a sua vida partidário da expansão portuguesa em Mar
rocos. Os factos provam-no indubitàvelmente. Foi o mais entusiasta colaborador de 
D. João I na emprêsa de Ceuta, como vimos; o seu pai premiou o ardor e acêrto da 
sua vontade, fazendo-o duque de Viseu e senhor da Covilhã. Na primeira oportuni

dade que se ofereceu; .quis apossar-se de Tânger e dirigiu tôda a infeliz campanha de 1437 
contra aquela cidade. A desgraça grande que ela foi quebrou as suas veleidades de expansão 
marroquina; mas quando o sobrinho, D. Afonso V, mostrou o mesmo ardor nessa con
quista) êle quis ainda, a-pesar dos seus muitos anos, desembainhar a espada e lá foi com 
o soberano à conquista de Alcácer-Ceguer em 1458. D. Afonso foi, na sua ânsia guer
reira, que lhe havia de granjear o nome de Africano, uma verdadeira reincarnação de 
D. Henrique nesse respeito. Oliveira Martins traduziu nestes termos esta idéia fixa do 
infante: «Mas Ceuta, no irrequieto pensamento do infante D. Henrique, era apenas o 
primeiro elo de uma cadeia que havia de apertar e estrangular o império de Marrocos ... 
Ceuta custava a conservar por isso mesmo que era um baluarte isolado e só entre as praças 
de guerra de Marrocos. Quando tôdas, T etuão para um lado, Alcácer, Arzila e Tânger 
para outro; quando tôdas fôssem nossas a dificuldade desapareceria e teríamos outro Portu
gal, um segundo reino ... » C). 

(1) lbid., pági. 51 c 206. 



Um ilustre escritor nosso contemporâneo) Joaquim Bensaúde C), acreditou piamente 
nesta obsessão do infante e sublimou-a: «Contra os murmúrios da Nação no comêço da 
emprêsa, contra a oposição tenaz das hostilidades que o rodeavam, contra tôdas as desgra
ças que se lhe despenham sôbre a família, o infante guarda intacta a vontade de bem fa
zer e àvante a leva com energia sôbre-humana. Nada e ninguém pode acordá-lo daquele sonho 
imenso, gerado nas angústias da Fé e da civilização ameaçadas... Em Marrocos trata-se de 
manter Ceuta e outros postos avançados da costa marroquina, para proteger a Península 
contra os mouros; no Oceano a acção visa conquistar os mares para esmagar na fndia e no 
mar Vermelho o poderio comercial do Islame. D. Henrique concebeu um plano único con
tra os sarracenos, mas êsse plano tinha duas alas, uma nos mares para a conquista da fndia , 
outra em Marrocos para salvaguardar a Península». 

Discutimos noutra parte C) o valor destas afirmações. Elas parecem-nos excessivas 
e sem base segura, antes meras conjecturas; não foram provadas e por isso não nos mere
cem consideração. Não vemos assim D. Henrique fechar os olhos às realidades e querer con
quistar um país que Portugal, de pouca população e pobre, não podia abarcar. Um realista 
que êle sempre se revelou não podia ter tão estulta pretensão; e se algum dia teve êsse so
nho, filho da inexperiência primeira, deve ter acordado dêle quando o mar imenso se come
çou a abrir diante das suas caravelas. Os perigos eram aí, afinal, menores e as vantagens 
maiores. É possível que pensasse fazer do estreito de Gibraltar um mar português, cortando 
inteiramente as comunicações de Marrocos com a Península muçulmana: dominando o mar 
com os seus navios, podia Portugal manter-se aí fàcilmente. A sua fé ardente podia criar 
êsse sonho e Portugal realizá-lo. Por isso quis D. Henrique tomar Tânger, contrariando 
assim também os planos de Castela, como se verá; por isso igualmente acompanhou seu 
sobrinho à tomada de Alcácer-Ceguer, facto que, todavia, pode não ter significação especial. 
Mas a verdade é que é difícil provar que êle teve essa idéia fixa em relação a Marrocos, sa
crificando-lhe as lições duras da experiência adversa e o seu próprio claro entendimento. Ele 
não nos deixou o seu pensamento expresso senão nas suas obras e temos de volver a êle 
através delas. Rui de Pina deu na Grónica de D . Duarte C) uma explicação incompleta do seu 
plano: « ... depois do serviço de Deus, a causa e fundamento principal da emprêsa de Ceuta 
foi por em seu reino - de D. João I ..- se não perder o uso das armas». Mas depois ~o seu 
grande espírito conceberia mais vasto plano com respeito a Marrocos? Cremos que não, 
se não queremos deminuir a sua craveira. Um reino português em Marrocos era sonho irrea
lizável com os nossos parcos recursos em gente e dinheiro; bem o viram desde logo pessoas 
que não possuíam certamente as qualidades eminentes dêleJ mas tinham a clara visão das 
realidades, como vamos ver nos homens que se manifestaram contra a aventura marroquina. 

(1) Origem do plano das lndias, em Boletim da Agência Geral das Colónias, I93I, págs. 57-77. 
(2) Os Portugueses em Marrocos, lU, págs. 4°2-3, A tese de Bensaúde foi contestada pelo Dr. Duarte Leite 

(Revista Portuguesa, S. Paulo-Brasil, I930' págs. 89-99)' Bensaúde replicou mantendo a sua tese num opúsculo da 
Livraria Aillaud, Lisboa, I930' reimpressão do Jornal do Comél'cio, Rio de Janeiro, de 5 de Outubro do mesmo ano. 

(3) Capo XI. 
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Comecemos pelo infante D. Pedro. fIe trabalhara com afinco nos preparativos da 
expedição de Ceuta, como vimos, mas parece ter sido desfavorável à sua conservação, o que, 
na verdade, contraria a crença corrente da existência do plano, ou então mudou de opinião, 
desde que viu os inconvenientes da sua manutenção. O que é certo é que, achando-se de 
viagem em Bruges, entre os anos de 1424 e 1428, escreveu a seu irmão e senhor uma carta 
muito ponderada e sensata na qual se ocupa de Ceuta nestes termos: «Ceuta é grande 
sumidouro de gente, de armas e de dinheiro; e os homens de autoridade de Inglaterra e 
desta Flandres já não falam na honra e boa fama que a sua conquista deu, mas sim no 
grande desacêrto que é conservá-la com tanta perda e prejuízo do país» C). B a condena
ção da política de aventura que foi a ida a Ceuta, porque até os que tinham trabalhado para 
ela a viam agora com outros olhos. Ao seu espírito esclarecido e experimentado) pois viajara 
muito além Pirenéus, isto é, em países de fria razão e ponderados, ela aparecia alguns anos 
depois uma emprêsa insensata. B a voz da razão que assim se exprime. ~ Que pensaria 
o soberano dessa linguagem franca e atilada? Sem dllvida a mesma cousa, porque era não 
menos inteligente e sisudo; mas as responsabilidades do poder pesavam sôbre êle e nada 
ousaria resolver sem prévia consulta dos homens de bom conselho e saber, ainda que opi
nasse como seu irmão. Ora as opiniões estariam divididas entre êles, como em casos aná
logos tantas vezes sucedeu na história portuguesa. Os homens sensatos foram sempre aí 
uma minoria. Custa a muitos homens tomar atitudes e mantê-las. D. Pedro não era dês
ses; D. Duarte queria ter a balança igual; e os comparsas seriam pelo «statu-quo», por não 
terem a coragem de saír do facto consumado. B mais cómodo. B assim que os erros do pri
meiro momento se acumulam e tornam as situações críticas . Já então operaria sôbre as al
mas o preconceito nacional de que o território que se adquiriu não se deve deixar senão pela 
fôrça, porque mancha a honra da Nação, i como se fôsse deshonra para os indivíduos e para 
os povos reconhecer os erros passados e arripiar o caminho percorrido! Só os fortes, todavia, 
são capazes disso. Alguns tirariam escrúpulo do testamento de D. João I, que mandava ao 
seu sucessor que prosseguisse na conquista de Marrocos; mas suspeitamos que o argumento 
foi inventado para servir de desculpa aos que não queriam ver os inconvenientes que D. Pe
dro punha em relêvo na sua carta. Para outros também haveria uma razão forte de cons
ciência: os lugares conquistados à fé de Cristo são sagrados e não podem ser largados vo
luntàriamente sem sacrilégio. Era o caso de Ceuta, já regada de sangue de mártires. T oda
via, i D. João lII, o Piedoso, cêrca de um século depois, teve essa coragem para louvar! 

Anos depois, em 1436, D. Pedro era ainda da mesma opinião. No Conselho que 
seu irmão D. Duarte convocou para Agôsto dêsse ano em Leiria, para ouvi-lo sôbre a 
expedição que se planeava contra Tânger, êle pronunciou-se francamente contra mais essa 
aventura em Africa em termos desassombrados. As palavras que proferiu então o infante 
impressionaram fundamente a assembléia e abalaram o ânimo do soberano. Dada a sua au
toridade era caso para isso. Se não veja-se esta amostra, no dizer do cronista muito enfei~ 

(1) Os filhos de D. João I, págs. 137 e 39°.-



tada: ((Mas pôsto o caso que passásseis e tomásseis Tânger, Alcácer, Arzila, queria, Se
nhor, saber que lhe faríeis; porque povoarde-Ias com reino tão despovoado e tão minguado 
de gente, como é êste vosso, é impossível; e, se o quisésseis fazer, seria torpe comparação 
como o de quem perdesse boa capa por mau capelo; pois era certo perder-se Portugal e não 
se ganhar Africa» C). Palavras tão sensatas não impediram, todavia, que a ida a Tânger 
se fizesse, porque estava resolvida no espírito do soberano e de D. Henrique; e êste foi 
bem o culpado do desastre que se seguiu. Nessa reünião o conde de Barcelos também foi de 
parecer que a expedição se não devia fazer . 

Mas o mesmo conde, irmão bastardo de D . Pedro, já anos antes manifestara a sua 
opinião sôbre a conquista de Africa, quando se murmurava que em nova aventura se pen
sava na côrte) segundo parece. E, na verdade, em 1433 êle escrevia de Guimarães a D. Duarte 
uma carta em que mostrava os graves inconvenientes da emprêsa que se pretendia reali
zar. Ela obrigaria a despesas com que a Nação não poderá e causará ((muitos choros e mui
tas más orações» do povo. Bem se via o dano da posse de Ceuta; 2 que será se se tomar outra 
cidade aos mouros? Perder-se-ia ((O daquém e o dalém». Seus filhos , os condes de Ourém 
e de Arraiolos, também ouvidos nessa ocasião sôbre o projecto real, opinaram como seu pai. 
O parecer do conde de Arraiolos merece registo especial, porque traduz admiràvelmente o 
pensamento de D . Pedro e de todos os que contrariavam a aventura marroquina. Assim se 
exprimia êle; ((Conquistar o reino de Fêz seria emprêsa difícil e de-pressa se perderia o 
seu fruto) porque não há em Portugal gente e dinheiro para sustentar dois reinos; susten
tar só os lugares da beira-mar era pior ainda, porque se não poderiam manter sem grande 
prejuízo e nenhum proveito» C). O problema marroquino está aí magistralmente pôsto e 
resolvido e a crítica contemporânea documentada e desapaixonada não pode deixar de subs
crever tão sensatas afirmações. 

Assim pensava uma parte da nobreza da grande aventura. Não falemos do clero; 
combater o infiel era serviço de Deus, santo, pois. Mas o povo, que dava o seu sangue e 
os seus bens, ~ que pensaria dela? Disse-o o conde de Barcelos: era com ((muitos choros e 
muitas más orações» que êle via partir os seus filhos para afrontar além-mar gente tão dura . 
I: ainda, todavia, a opinião da fidalguia. Como, porém, o conde residia em Guimarães 
e estava assim mais em contacto com as camadas populares e podia auscultar melhor o 
coração delas, as suas palavras têm por isso grande valor. I:, contudo, possível, aten
dendo bem, porque a documentação é muito parca e as crónicas são suspeitas ou desco
nhecem o povo, ouvir os ecos das suas lamentações. Ele é o eterno penitente de culpas 
que não são suas. Nas chancelarias reais se gravaram alguns como em disco débil. 

Para fazer face às despesas de Ceuta, criou-se um imposto novo de dez reais, que 
se cobrava nos almoxari.fados do reino. Esse dinheiro somava por vezes grandes quantias 
para a época. Assim, nós conhecemos, para o almoxarifado da Guarda, algumas dessas ver-

(1) Pina, Crônica de D . Duarte, capo XIX. 
(2) Oliveira Martins, Os filhos de D . Joáo I, págs. 2 0 2 c 399. 



bas, tiradas das chancelarias reais. :Esse almoxarifado entregou ao infante D. Henrique, quando 
governador dessa cidade, as seguintes quantias para as despesas dela: - em 143 1: 27 con
tos e 725'471 libras; em 1432: 27 contos e 31I.165 libras; em 1433: 27 contos e 608.611 
libras (dos 30 contos e 5°°.000 libras que nesse ano o almoxarifado creditara para as despe
sas de Ceuta); em 1434: 21 contos e 190.595 libras; em 1435: 27 contos e 534'787 libras . 
Se possuíssemos elementos desta natureza para todo o reino, ver-se-ia, sem dúvida, que Ceuta 
custava caro. Após a conquista foi criada a casa de Ceuta, que provia a cidade. Perdeu-se o 
seu cartório e por isso só diRcilmente viremos a saber quanto receberia dela. Havia ainda 
um imposto especial, que pagavam os judeus para os ferreiros que iam servir a Ceuta. Os 
do almoxarifado da Guarda em 1432 pagaram 122.5°° libras; em 1437 os da comuna de 
Setúbal 52.5°° libras; em 1451 os da comuna de Lisboa 6.000 reais; no mesmo ano os da 
comuna de Coimbra 800 reais C). 

A sustentação de Ceuta custava muito caro. As cartas de quitação dos tesoureiros da 
casa de Ceuta e outros oficiais dela mostram que no século xv os mantimentos iam todos de 
Portugal: carne, peixe e pão. A prova é mais fácil de fazer em relação ao pão. Assim, a 
quitação dada a Gonçalo Pacheco, para 1451 e 1452, acusa estes números, respectivamente: 
mandaram-se 18,329 alqueires de trigo, 582 toneladas de biscoito e 23.6°5 alqueires de 
trigo, 576 toneladas de biscoito. Em 1453 e 1454, também, respectivamente: 32.871 al
queires, 658 toneladas e 13.977 alqueires, 275 toneladas C). Um pormenor muito elucidativo 
desta drenagem de trigo da metrópole para a sua colónia é a carta de quitação dada a Mar
tim Afonso, delegado da casa de Ceuta em Beja, para os anos de 1451 e 1452, do que rece
beu e gastou com aquêle destino r). Por essa razão os procuradores do povo de Viana, 
Ponte de Lima e Vila do Conde se queixaram em côrtes, em 1456, de que Ceuta era sorve
douro do pão do reino e). 

Ceuta era lugar de degrêdo para criminosos de direito comum, porque muitas vezes 
êles alcançavam carta de perdão com a conClição de irem servir nela por um ano ou mais 
anos; desde 1431 são numerosas) como se vê dos registos das chancelarias reais. Havia na 
cidade um livro dos homiziados, que era o rol dos degredados e do seu tempo de serviço ou 
de degrêdo. Em 1456 registaram-se na chancelaria de D. Afonso V 334 dessas cartas de 
perdão para Ceuta. Foram nesse ano em maior número, por ter sido concedido perdão geral, 
em vista da armada que se projectava contra os turcos; mas nos outros anos mais se pas
saram, de que conhecemos um número pequeno C). Não devia, pois, ser Ceuta um lugar 
de delícias, nem na imaginação e realidaCle populares ser para desejar; devia ser antes de 

(1) Pedro de Azevedo, Documentos das chancelarias reais relativos a Marrocos, I, págs. 20, 21, 23, 25, 
28, 34, 166, 343; 11, pág. 332. A libra não era moeda efectiva mas de conta desde D. Afonso m. De D . Duarte 
em diante foi substiwída pelo real, como se vê aqui mesmo. 

(2) Id., ibid., 11, págs. 346-7, 357-9, 673-4, 674-5, 693-4· 
(3) No Apêndice I, no fim dêste estudo, damos as provas do nosso assêrto. 
(4). Azevedo, Documentos das chancelarias reais, 11, págs. 153-5 e 410. 
(5) Id., ibid., 11, para o ano de 1456, sobrewdo de Junho em diante. Cf. I, pág. XIII. 



castigo e de repulsa. Não seria voluntàriamente que o povo para lá iria. O recrutamento de 
gente para Tânger em 1437 foi muito difícil: ela preferia perder a fazenda a ir perder a vida 
a combater o mouro. Em momentos de crise, isto é, de grande ataque à cidade, recrutava-se 
gente na metrópole a esmo. Assim, o procurador de Loulé às côrtes de Lisboa de 1455 quei
xou-se nelas de violências feitas sôbre lavradores, que tinham os seus pães nas eiras, por 
terem sido obrigados a ir servir por fôrça em Ceuta. Em 1456 também o de T avira apre
sentou queixas da mesma natureza C). À luz dêstes factos) parece que o sentimento po
pular não podia mostrar entusiasmo pelas coisas de África, se bem os interpretamos. Não 
seria, pois, o povo partidário dês te «sumidouro de gente e de dinheiro» e razão teria o conde 
de Barcelos, quando falou dos seus «muitos choros e más orações». 

Venceu, todavia, a corrente expansionista no reinado .de D. Duarte e fêz-se a expe
dição de Tânger de 1437, D. Henrique, teimoso, levou o seu projecto por diante. O mau 
sucesso dêle ecoou tristemente no reino e por muito tempo não se pôde mais planear con
quistas em África: a lição fôra muito difícil de suportar. A paz obteve-se à custa de Ceuta 
ou da vida do infante D. Fernando. Nas côrtes de Leiria de 1438, as opiniões foram desen
contradas. Os infantes D. Pedro e D. João foram pela entrega de Ceuta, mas o conde de 
Arraiolos defendeu a tese contrária e foi essa que D. Duarte adoptou. O conde tomara parte 
na emprêsa a-pesar de ter afirmado anos antes , como vimos, a sua discordância da política de 
conquista em Marrocos. Esta atitude, ainda que cause estranheza, prova que, acima das suas 
opiniões, considerava o serviço do seu rei. Podemos compreendê-la melhor, se repararmos, 
como os documentos mostram, que D. Pedro ajudou seu irmão, D. Henrique, nos prepara
tivos da expedição, depois que no Conselho de Leiria, em 1436) fôra de parecer contrário a 
ela. Nessas côrtes é digna de registo especial a votação dos representantes do povo: na sua 
maioria os procuradores das cidades e vilas votaram com D . Pedro, afastando-se assim da 
opinião do clero e da nobreza ; facto significativo da concordância da massa da Nação com 
a doutrina que procurámos anteriormente tirar dos documentos, isto é, que o povo não veria 
com bons olhos que levassem seus filhos para o matadouro marroquino C). 

De-pressa na côrte portuguesa, com a mudança de rei, se desvaneceu a memória dêste 
grande desastre. D. Afonso V , o rei cavaleiro e campeão da fé , restaura logo a política mar
roquina que os reveses de D. Henrique fizeram afrouxar. Para êle é preciso combater o mouro) 
o infiel, e é o sentimento religioso , casado Intimamente com o espírito de cavalaria, que o 
impele à conquista de África. Foi por isso cognominado o Africano. Em 14S8 tomou Al
cácer-Ceguer e em 1471 Arzila e Tânger. Depois dêle D. João II e mais ainda D . Manuel 
continuam essa política marroquina) como vamos ver. Os últimos ecos da oposição apa
gam-se e, no redemoinho das navegações e das conquistas em longes terras , Marrocos é ape
nas uma pedra do xadrez político português. 

(1) Id ., ibid., rI, págs. 262 e 404. 
(2) Pina, Crónica de D. Duarte, capo XL. 
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CAPÍTULO III 

Novas conquistas nos séculos XV e XVI 

DESDE D. João I até D. Manuel, isto é, durante um século - da conquista de Ceuta 
em 1415 à emprêsa da Momora em 1515 - Marrocos ocupa um lugar proemi
nente na política portuguesa. Já fizemos referência, incidentemente, à tentativa con
tra Tânger em 1437' Dêmos agora o relato do feito e dos que se seguiram até 1515' 

A personalidade psíquica de D. Duarte tem sido estudada nos últimos tempos. Uma 
série interessante de documentos de arquivo, publicados por Domingos Maurício C), fize
ram duvidar da seriedade do seu cronista, Pina, e da opinião corrente sôbre o estado mental 
do rei nos últimos anos da sua vida. Considerado muito tempo um neurasténico e um abú
lico C), quis-se agora provar o contrário e assim rehabilitar a sua memória. Foi-se ao ponto 
de acusar o seu cronista de propositadamente ennegrecer a figura moral do rei. Sem querer 
exagerar o valor do novo critério, é forçoso confessar que, no particular do grande e triste acon
tecimento do seu reinado - a expedição contra Tânger - , a explicação de Pina parece ser 
falsa. Para êle essa expedição nasceu do desejo dos dois infantes, D. Henrique e D. Fernan
do, que teimosamente o impuseram ao soberano, recorrendo até ao ascendente que a Rai-

(1) Na Brotéria, Janeiro-Setembro de 1931 , com o título D. Duarte e as responsabilidades de TangeI'. · 
(2) Júlio Dantas, A neurastenia de D. Duarte, no Arquivo de medicina legal, III, págs. 13-18. Tese con

trana: Faria de Vasconcelos, Contribuifão para o estudo da psicologia de EI-Rei D. Duarte, em Brotéria, 1937, 
págs. 4°4-418 e 576-585' 



nha tinha sôbre êle para o influenciar e). Jaime Cortesão e) deu uma razão bem mais 
plausível da emprêsa. Em 1435, Portugal conseguira do Papa que reconhecesse os seus di
reitos à posse das Canárias, por ser país de infiéis. Ora Castela tinha mais direito à sua posse 
e, por isso, protestou junto do PontÍfice, que logo revogou a decisão que tomara a favor de 
D. Duarte. Não contente com isso o govêrno de Castela encarregou o seu delegado no con
cílio de Basileia, então reünido, D. Afonso de Cartagena, bispo de Burgos, de apresentar 
as ma alegações contra as pretensões portuguesas, em que afirmava êsses direitos não só às 
Canárias, mas também à Tingitânia, visto que os reis de Castela se diziam herdeiros dos 
reis godos, que tinham possuído êste país. Esta pretensão castelhana contrariava os planos por
tugueses de expansão no norte de Africa e, sobretudo, tirava a Ceuta tôda a sua importância 
política. Na verdade, não se compreendia a nossa instalação no estreito de Gibraltar. As cos
tas marroquinas banhadas por êle são um prolongamento das suas costas hispânicas. Admira 
que, tomada Ceuta, Castela não tivesse feito quaisquer reparos, como fêz em 1435' Foi tal
vez por essa razão que se guardou segrêdo sôbre o objectivo dêsses preparativos; não convi
nha provocar reclamações de Castela. b verdade que ela tinha que fazer com o reino de 
Granada e dissensões internas; e só por isso se terá abstido de protestar. Porque, logo que 
essa guerra acabou, Castela quis tomar parte na conquista de Marrocos; na região oriental 
já em 1497 se assenhoreava de Melilha e de Pinhão de Beles em 1508. Respeitou sempre a 
zona de influência de Portugal, de Ceuta para o ocidente, nos tratados que depois se fizeram 
entre os dois países. Todavia, o exame da carta mostra que Portugal é aí verdadeiramente 
um intruso, por se ter metido, como uma cunha, em território longe do seu e sem neces
sidade vital para êle. 

Se isto era assim) a expedição de Tânger é defensável, para não anular o valor da 
expedição de Ceuta. D. Duarte quereria antecipar-se a Castela e colocá-la perante o facto 
consumado; a posse de Ceuta legitimava, de certo modo, essa pretensão. t, pois, à luz dês
tes dados do problema que devemos apreciar esta ida a Tânger e a precipitação com que 
foi preparada. Ficará assim ilibada a memória de D. Duarte e de D. Henrique do labéu de 
leviandade que lhes foi assacado, e sem valor de maior a solução do tema da neurastenia do 
soberano. 

Os preparativos foram feitos em acelerado no Pôrto e em Lisboa, como sucedera com 
Ceuta; em Lisboa dirigia-os D. Henrique e no Pôrto o infante D. Pedro, com o conde de 
Arraiolos, seu sobrinho, filho do conde de Barcelos. Não bastando as receitas ordinárias para 
tão grande emprêsa, D. Duarte convocou as côrtes para bvora em Abril de 1436, as quais 
votaram, mau grado seu, os créditos necessários, isto é, pedido e meio os cristãos e dois pedi
dos os judeus. Calculou-se serem precisos 14.000 homens de peleja, não contando, pois, os 
homens do mar. Para transportar essa gente não chegavam as embarcações do reino e fo-

o ram-se fretar a vários países, onde as havia - às Astúrias, à Biscaia, à Flandres e à Inglaterra. 

(1) Pina, Crónica de D. Duarte, capo X e seguintes. 
(~) Sigilo nacional sóbre os dooumentos, na Lusitânia, 1924, págs. 47-8! 
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I 

Devia acompanhar D. Henrique seu irmão, o infante D. Fernando, e tôda a fidalguia se 
alistou na expedição, como era seu dever. Em Agôsto seguinte, o soberano quis ouvir o seu 
Conselho sôbre a oportunidade e legitimidade da emprêsa. No dizer do cronista, fazia-se 
oposição a ela pelo reino e murmurava-se contra o rei) por consentir nela; queria êle assim 
cobrir-se com a opinião dos príncipes, dos fidalgos e do clero. Os pareceres foram desencon
tt'ados. D. Pedro e o conde de Barcelos condenaram abertamente a emprêsa, mas a maio
ria da assembléia não ousou manifestar-se inteiramente contrária à vontade régia. Prosse
guiram, pois, os preparativos e no mês de Agôsto de 1437 as duas frotas, a do Pôrto e a de 
Lisboa, partiam separadamente para Ceuta, onde no dia 27 se juntavam ambas. Coman
dava em chefe D. Henrique. Antes de partir, el-rei deu-lhe instruções especiais, que devia 
observar na expedição. Assim, faria três frotas da sua aL'mada e cada uma delas devia ir con
tra Alcácer-Ceguer, Tânger e Arzila, e dêsse modo os mouros ver-se-iam obrigados a divi
dir as suas fôrças. Ao mesmo tempo as tropas de desembarque marchariam de Ceuta sôbre 
Tânger. Chegadas a esta cidade, acampariam defronte dela para a combater com duas pontas 
- e não havendo gente suficiente para isso com uma - na baía, para poderem receber so
corros da frota e, sendo necessário, embarcarem nela. Mais mandou que só desse três com
bates à cidade e, se ao terceiro ela se .não rendesse, que se retirasse para Ceuta com a sua 
gente. Tudo isso prometeu o infante cumprir e não cumpriu. 

Desembarcada a gente em Ceuta, fêz-se o seu cômputo e só se acharam, segundo 
Pina, 6.000 homens, em vez dos 14,000 que se julgaram necessários; todavia, uma carta de 
D. Duarte, publicada por Domingos Maurício, infirma êste cálculo do seu cronista, pois 
nela se diz que no reino tinha ficado pelo menos a quarta parte daquele total C), isto é, um 
mínimo de 3.500 homens e por isso D . Henrique teria levado cêrca de 10.500. 

2 Como pôde isto ser? ~ que o recrutamento da gente fôra difícil; e o cronista afirma 
que ela antes queria sujeitar-se a perder a fazenda que ir combater o mouro) como já dis
semos; só ia, pois, forçada; e êsse serviço fêz-se também precipitadamente. Em breve se viu 
que o dinheiro votado pelas côrtes era insuficiente e, por isso, lançou-se mão do dos órfãos. 
Os navios não bastaram para a gente que se apurara, porque não vieram de fora todos os que 
se tinham encomendado ; e bem se deixa ver o que seria se se tivesse alcançado reünir tôda 
a gente julgada necessária . A-pesar dêstes inconvenientes, que auguravam mal do bom êxito 
da emprêsa, D. Henrique levou por diante o seu intento. De Ceuta a Tânger por terra há 
dois caminhos; um passa por Alcácer-Ceguer o mais curto - uns 60 quilómetros - mas 
perigoso, por ir em vale apertado entre montes agrestes e, por isso, fàcilmente defensável dos 
naturais, que foram sempre gente aguerrida - a tribo dos Angeras. A beira-mar é intran
sitável) porque a costa cai abruptamente sôbre o mar, com excepção aonde forma o pequeno 
pôrto de Alcácer. Quis D. Henrique tomar êste caminho, mas a coluna de exploração, que 
mandou adiante por êle, foi obrigada a retroceder, porque os Angeras lhe tolheram a mar
cha. Não havia, pois, que fazer senão tomar o outro caminho, por T etuão, Ain Gedida e 

(1) Brotéria, Setembro de 1931 , pág. 17f. 
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Begaia, mais comprido, certamente - uns 110 quilómetros - todavia) de acesso fácil e de 
pouca população, sobretudo de T etuão para Tânger, que pudesse embaraçar a marcha. No 
dia 9 de Setembro partia o exército por terra e a armada fazia-se ao mar na direcção da cobi
çada cidade. Na armada seguiu o infante D. Fernando, porque a sua débil constituIção física 
não podia suportar os trabalhos dessa longa caminhada do exército e na baía de Tânger espe
rou que seu irmão chegasse à cidade com a sua gente. Chegou, na verdade, a ela no dia 13 

e foi acampar num outeiro fronteiro à alcáçova e aí começou logo a fortificar-se com fossos e trin
cheiras. O lugar era sobranceiro e, por isso, de fácil defesa, ao mesmo tempo que dominava a ci
dade. b hoje um bairro novo dela com o nome de «Marcham). O combate à cidade iniciou-se 
no dia seguinte, sem vantagem para a nossa gente. A luta prosseguiu nos outros dias e tão 
desastradamente, que o pequeno exército não tardou a seu cercado e, por fim, teve de render-se. 
Foi isso em 16 de Outubro. Então se viu bem que imprudência fôra não se terem cumprido 
as instruções tão precisas e tão sensatas que dera D. Duarte, quando recomendou a seu irmão 
que pusesse o seu acampamento não longe do mar, para poder a sua gente receber mantimen
tos e reforços frescos ou refugiar-se nos navios, se não fôsse possível resistir em terra. Os mou
ros da cidade tiveram tempo de sobejo para serem socorridos e assim tomarem a contra-ofen
siva, como sucedeu, porque foi de mais de um mês o tempo que mediou entre o primeiro 
ataque à cidade e a rendição. As condições da capitulação foram: os portugueses teriam a vida 
salva, mas restituIriam Ceuta aos mouros. Como penhor desta cláusula, ficaria ó infante 
D. Fernando em poder do governador de· Tânger, que era o mesmo que perdera Ceuta em ' 
14 I 5 e via assim vingada a afronta que então recebera. D. Henrique teve de aceitá-las e logo 
as pôs em execução, não sem dificuldade da parte dos mouros. Parece que a perda de vidas 
não foi imensa, pois foi só de 500 mortos, no dizer do cronista. A duração da campanha e o 
encarniçamento da luta nos últimos dias podia fazer supor maior o desastre: os nossos estive
ram diante de Tânger 37 dias, dos quais 25 como cercadores e 12 como cercados! 

Na côrte portuguesa a triste notÍcia do malôgro da expedição e as circunstâncias dolo
rosas dêle produziram um terror pânico. Tomaram-se as providências que o caso requeria, para 
acudir aos sobreviventes) e convocaram-se côrtes para Leiria em Janeiro de 1438. D. Duarte 
quis, nesta conjuntura grave, ouvir a Nação para que o aconselhasse e assim assumisse também 
a sua parte de responsabilidade. 2 Devia restituir-se Ceuta? - Salvava-se a vida do infante e 
cumpria-se a palavra dada. Não se restituía Ceuta? - Seria lançar D. Fernando em duro ca
tiveiro e faltar à fé jurada. 2 Quereriam os mouros dá-lo por dinheiro? - Neste caso a Nação 
tinha de se sangrar de novo para se resgatar o infante. Na ocasião foi lido um memorial do in
fante, datado de Arzila, em que suplicava que o tirassem do cativeiro, entregando-se Ceuta, 
i porque não podia com aquela vida! As opiniões dividiram-se e puseram D. Duarte em grande 
confusão: a sua irresolução aumentou. D. PeCIro e o conde de Barcelos, alguns fidalgos e a 
maior parte dos procuradores das cidades e das vilas do reino foram do parecer do infante 
D. Fernando: devia cumprir-se o tratado; fôra assinado pelos infantes e muitos fidalgos, obri
gava, pois, aos sacrifícios aceites; era a atitude dos fortes, da fria razão. Mas o conde de Arraio
los , que tomara parte importante na emprêsa e muitas outras pessoas, foram de opinião con-



trária: não era serviço de Deus nem honra do reino e de el-rei entregar-se Ceuta, nem devia 
. cumprir-se um tratado que tinha sido imposto pela fôrça. O conde foi, no dizer do cronista, 

mais longe, isto é, longe de mais, quando se permitiu contestar algumas das alegações de D. 
Fernando: esquecia que devia a vida ao sacrifício do príncipe, que por êle ficara em ferros! 
Esta e outras opiniões, ali emitidas, fizeram pender o ânimo do soberano para uma solução di
latória, que era, na verdade, não tomar a resolução que se impunha; e foi ela comunicar a 
infausta notÍcia ao Papa e aos reis da Cristandade e pedir-lhes conselho e ajuda. A isso res
ponderam êles, diz Pina, com «palavras doces e confortáveis»; «pediam a Deus se amerciasse 
do bom príncipe e louvavam o seu santo e piedoso exemplo»! No entretanto D. Duarte, com 
o coração alanceado e perplexo entre a razão de Estado e o amor fraterno, sentia-se vergar de 
dor mais do que de doença. Não resistiu muito tempo a esta lenta agonia e, ferido de peste, 
que então grassava no reino, faleceu em Setembro do dito ano) deixando em testamento que 
se desse Ceuta, se se não pudesse resgatar D. Fernando por dinheiro. Era tarde e parecia um 
acto de covardia: não tivera a coragem de cumprir o tratado e queria que os outros o 
cumprissem! 

Mas façamos justiça a todos: todos tinliam razão a-final. A situação é que era trágica. 
Tinha razão D. Pedro: os tratados assinam-se para se cumprirem. No caso sujeito, havia uma 
vítima inocente dos erros cometidos; não importa saber se era de sangue real ou não; ela ser
vira de penhor de milhares de vidas, que assim se salvaram: ~ como era possível que, passado o 
perigo, uma assembléia de homens experimentados pesasse e discutisse as vantagens e as des
vantagens dum documento que tinha a assinatura de pessoas respeitáveis que deviam garantir 
a sua execução? Esquecera de-pressa a angústia de muitas mil almas! Era um escárnio! 

E, todavia, o conde de Arraiolos defendia uma doutrina sensata perante a razão de Es
tado. Senão vejamos. Entregar Ceuta era deixar o campo livre às ambições de Castela. Ora 
fôra para as contrariar que a ida a Tânger se ordenara tão apressadamente. Perdida Ceuta, Por
tugal ficava fora das combinações no norte de África. Se êle viesse a fazer aí nova tentativa, 
quando já Granada oferecia fraca resistência, Castela sentir-se-ia forte e, sem dúvida, oposta a 
que se lhe tolhesse o caminho da sua expansão além-mar, que podia agora fazer-se em tôda a 
frente norte de Marrocos, a pouca aistância das suas costas e como continuação delas. E de
pois para D. Duarte era a deshonra do seu nome perante a posteridade, uma mancha inde
lével na coroa dos seus maiores! Legaria ao seu herdeiro um Portugal menor, murchariam os 
louros de seu pai e de tantos bons cavaleiros que se tinham batido por Portugal! Que tortura 
moral devia ser êste embate de desencontrados pensamentos e sentimentos, assim pôsto o pro
blema no seu espírito: ou perder o irmão por amor de Ceuta ou perder Ceuta por amor 
de seu irmão! 

Perdeu-se o irmão! D. Fernando era o mais novo filho legítimo de D. João I e fôra 
sempre de saúde frágil. ~Para que ir, pois , afrontar tantos perigos e trabalhos'? Não o deviam 
deixar partir e foram culpados seus irmãos de não terem impedido a sua partida, porque, na 
verdade, o esperavam, não os louros da vitória, mas as palmas do martÍrio! Entregue aos seus 
algozes de Tânger, foi depois transferido para Arzila; e, como o resgate se não fazia, levado 



para Fêz. Foi duro o seu cativeiro nesta cidade, mas menos do que o dos seus companheiros C!\ 

de tantos outros) que conheceram as masmorras de Marrocos. Era então rei de Fêz Abde Ala
que, que, come) vimos, foi elevado ao trono em 1420 por um caudilho merínida) chamado Abu 
Zacarias, da f..ossa gente conhecido pelo nome de Lazeraque. O soberano era menor e Lazera
que foi regente na sua menoridade. Era-o ainda em 1437 e foi-o durante o cativeiro do in
fante. O seu penar, pois o sed cativeiro roi apenas uma lenta agonia, durou perto de seis anos 
e veio a falecer em 5 de Junho de 1443, Depois de arrancadas as vísceras e enchido de sal, 
murta e loureiro o seu corpo, foi êste pendurado nas ameias da muralha de Fêz, defronte do 
paço imperial, com as pernas atadas a uma corda presa na muralha e a cabeça para baixo. Qua
tro dias esteve ali exposto, nu, às vaias da populaça, que o vinha escarnecer. No terreiro, em 
frente da porta do paço, houve jogos de canas no dia seguinte. A populaça dava largas à sua ale
gria. Alguns mais exaltados atiravam pedras ao corpo, outros insultavam-no. «Ora vêde, di
ziam êles, como o seu Deus é bom, como o seu Rei é grande»! Era o mais triste espectáculo 
para o cristão e para o português! Depois meteram-no em caixão de madeira, que pregaram 
na muralha, e ali esteve muitos anos. Em 1471, conquistada Arzila, D. Afonso V, seu tio, 
resgatou a sua ossada, que solenemente foi sepultada na Batalha, ao lado das de seus pais e 
irmãos. Foi desde então o Infante-Santo, porque muito sofreu resignado; na verdade, teve 
culto na Batalha, em Guimarães e muito provàvelmente em Lisboa; e os poetas enalteceram o 
seu sacrifício C). 

Com D. Afonso V, a política de expansão em Marrocos toma o primeiro plano das 
preocupações reais. O soberano, campeão da cavalaria e paladino da fé, alcançou aí farta messe 
de louros e foi, por isso, chamado o Africano, nome bem merecido. Cantou êsses seus fei
t!Os o poeta Mousinho de Quevedo. A sua primeira conquista foi Alcácer-Ceguer, em 1458, 
sendo de 26 anos de idade. 

Os preparativos fizeram-se ao mesmo tempo no Pôrto, em Lisboa e em Lagos, diri
gindo os do norte o marquês de Valença, os do centro o soberano em pessoa e os do sul o in
fante D. Henrique, que já esquecera, como se vê, os dias aziagos que passara em Tânger em 
1437, A primeira frota que partiu) em 30 de Setembro, foi a de Lisboa, com el-rei e seu irmão 
D. Fernando: era de 90 velas, segundo Pina .. Em Lagos juntou-se à frota do sul e ali espera
ram as duas a frota do Pôrto, do coman'do do marquês de Valença. No dia 17 de Outubro 
partiu a armada para o estreito de Gibraltar. Eram, ao todo) 220 velas, no dizer de Pina, 280 
segundo Góis, entre naus, galés e embarcações pequenas. Conduzia 25.000 homens de com
bate - Góis diz 26.000 - , sem contar a gente do mar. A armada chegou diante de Alcácer 
no dia 21, a qual foi combatida com encarniçamento nesse dia e no seguinte, 22. Ao fim da 

(1) Ver para tôda a expedição e cativeiro do Infante-Santo os nossos Portugueses em Marrocos, m. págs. 
4°7-42 I e 42I-432. Sôbre o Infante-Santo: João Alvares. Grónica do santo e virtuoso infante D. Fernando; J. Goul
ven, Une funebre tragédie à Fez; José de Esaguy. A vida do Infante-Santo; José Saraiva, Os painéis do In
fante-Santo. 



tarde a vila rendia-se condicionalmente, isto ~, os moradores salriam l1vreniénte, cóm as suas Éa-
. zendas, e entregariam todos os cativos 'cristãos que estavam em seu poder. Na v~r~a.de) na 

manhã de 23 a vila foi evacuada e logo entrou nela D. Afonso com a sua gente e dmgrram-se 
a pé, em procissão, para a mesquita, acabada de consagrar a N. S. da Conceição} onde deram 
graças a Deus pela grande vitória alcançada dos mouros. Depois o soberano ~rmou muitos .ca
valeiros entre os fidalgos que mais se haviam distinguido naquele feito e a outros deu mUltas 
mercês, para premiar os seus serviços nesta conjuntura. Nomeou capitão da nov~ praça D. 
Duarte de Meneses, filho de célebre capitão de Ceuta, D. Pedro de Meneses; e, provida a 
sua conquista de mantimentos e gente, partiu para Ceuta, que não conhecia. 

Abde Alaque, de quem falámos quando da tentativa de D. Henrique contra Tânger, 
em 1:1-37 , era ainda rei de Fêz. Lazeraque já não era regente, pois falecera em 1448 e substi
tuíra-o seu sobrinho, Ali, no cargo. Sabida dêles a rendição de Alcácer vieram pôr-lhe cêrco, 
para a retomar ao.5 cristãos. O cêrco foi, na verdade, muito apertado e durou perto de dois me
ses - Novembro e Dezembro do mesmo ano; mas a resistência da nossa gente foi indomável 
e el-rei de Fêz levantou o cêrco, sem nada ter conseguido. O seu capitão mostrou aí admirá
veis qualidades de comando. Mas o rei de Fêz não desistiu de rehaver a vila e, em Julho e 
Agôsto de 1~59, novamente a cercou com maior poder de gente do que no ano anterior. Foi 
em vão;, D. Duarte de Meneses era invencível e os mouros depois de 53 dias de cêrco levanta
ram-no. No ano seguinte, de 1460, o capitão era chamado ao reino para receber o prémio que 
merecia o seu esfôrço e a sua dedicação: era feito conde de Viana. Os feitos do egrégio capitão 
contou longamente o seu cronista, Azurara C). 

D. Afonso em Ceuta verificou que modesta era a sua façanha de Alcácer, em compa
ração da de seu avô. De caminho vira que Tânger seria presa de mais orgulho e soberba; e 
senhoreá-la era lavar a mancha negra de seu tio, em 1437, e vingar a morte inglória de tanta 
gente portuguesa, como vimos. Desde então foi seu pensamento constante apossar-se dela. Os 
preparativos começaram depois do seu regresso ao reino. Não se tratava de reünir uma grande 
armada, como se fizera anteriormente, com muita gente de combate, mas de tentar um golpe 
de mão e por surpresa tomar a cidade. Parecia emprêsa superior às suas fôrças e não esquecia 
a lição trágica de 1437, para que ousasse cometer a temeridade de D. Henrique. Contentou
-se, pois, com reünir as fôrças que pareceram suficientes para escalar a cidade no silêncio da 
noite. No princípio de Novembro de 1463, partiu com elas para Ceuta, onde permaneceu até 
próximo da Páscoa de 1464, e, tomando por base das suas operações Alcácer, fez três tentati
vas para surpreender Tânger. Foi em vão e a última, em Janeiro de 1464, foi francamente de
sàstrosa, pois nela se perderam 300 homens, entre mortos e cativos. D. Afonso, não desejando 
regressar ao reino sem algum feito pessoal de monta, quis correr aos mouros da serra de Be
nacofu, serra fragosa para peões, quanto mais para cavalos, situada, ao que parece, do lado de 

((1) Além dos cronistas Pina (Crónica de D. Afonso V), Góis (Crónica do príncipe D. João) e Azurara 
(Crónica dos feitos de D~ Duarte de Meneses), podem ver-se! acêrca da matéria! os gossos Portugueses em' Mar
rocos! III! págs. 433-8. 
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Arzila, porque lhe tinham dito que era gente aguerrida e, por isso, glorioso vencer. Era nu
merosa a cavalgada - 800 homens de cavalo; acompanhava D. Afonso o capitão de Alcá
cer, D. Duarte de Meneses, que nessa corrida perdeu a vida, para defender a do soberano e 
dos fidalgos que com êle foram, porque, na verdade, a façanha resultou em desastre. Os mo
radores da serra combateram esforçadamente e a nossa gente salvou-se a custo. b o que vul
garmente se 'chama entrada de leão ... ! D. Afonso era teimoso e temerário, com a mania de 
cavalaria, e está-se vendo! Na viagem de ida igualmente, como o temporal se desencadeasse 
furioso, foi aconselhado a abrigar-se na costa do Algarve, mas não só se recusou fazê-lo, como 
não consentiu que se alijasse parte da carga do navio em que ia, a exemplo do que se fêz em 
muitos outros, com risco de perder-se! 

Não tardou que voltasse a África, mas para feito grande, incomparàvelmente mais glo
rioso do que o de Alcácer-Ceguer. As cousas do reino de Fêz eram muito favoráveis a qualquer 
empreendimento contra êle. D. Afonso aproveitou-as hàbilmente. Abde Alaque continuava 
a reinar nêle, mas sem prestÍgio. Havia para isso duas razões principais. O infiel, o português) 
triunfava na terra e no mar. Depois de Ceuta, Alcácer-Ceguer caía nas suas mãos. As tenta
tivas para rehavê-Ia tinham fracassado. Os insucessos recentes de Tânger não tinham conse
guido apagar a afronta do cristão, isto é, a sua instalação no território dos crentes. Era o 
sentimento religioso ferido, não propriamente o sentimento pátrio, que os movia assim; e 
combatê-lo, expulsá-lo, era dever imperioso para todo o bom muçulmano. Ora o espinho lá 
continuava cravado no corpo do Islame! A isto acrescia um grave êrro cometido pelo soberano. 
As suas finanças iam de mal a pior: má administração, sem dúvida, guerras civis incessantes, 
má arrecadação dos impostos .. . Que fazer para aumentar as receitas? E o seu êrro foi êste: 
confiar a fazenda pública a um judeu, Hárune, homem rico do reino. Isto acabou de perdê-lo 
no espírito dos seus súbditos. O judeu foi sempre mal visto em Marrocos, como em muitas ou
tras partes, pela sua fé e pela sua riqueza. Os agentes do fisco foram sempre antipáticos pela 
sua função; o povo vê nêles exploradores da miséria pública, seres sem dó nem piedade, que 
ao pobre tiram o pão e ao rico aquilo que êle julga o seu bem. Pôr um judeu à testa dêste 
serviço público é concitar contra êle todos os ódios e sôbre o soberano o descrédito e perda de 
autoridade. Foi o que sucedeu. Em 1465, Abde Alaque teve de ir sufocar uma revolta no Al
garve marroquino e Hárune ficou à frente dos negócios públicos, durante a ausência do sobe
rano. Isto pareceu afrontoso ao povo de Fêz A revolta não tardou a estalar aí. Triunfante, foi 
escolhido um defensor, que assumiu o poder. Regressou apressadamente o soberano à sua capi
tal, mas achou as portas fechadas. Depois de parlamentar, conseguiu penetrar na cidade e, le
vado à mesquita de Alcarauíne, aí foi degolado. Com a morte dêle acaba a dinastia dos Merí
nidas, que desde o século XIII reinava sôbre Marrocos e -tinha a sua capital em Fêz. 

Um caudilho mouro, Mohâmede Xeque, ou Mulei Xeque, filho do regente Lazera
que, na menoridade de Abde Alaque, como se viu, era a esperança dos homens bons de Fêz 
muito antes da morte do soberano sem prestÍgio. Solicitado por êles para pôr-se à frente do Im
pério e levantar o prestÍgio do poder, recusou, por não querer rebelar-se contra o seu rei e 
senhor. Quando, porém, viu um usurpador, que os revoltosos tinham proclamado seu defen-
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soi.-, instalar-se na capital, pôs de parte os seus escrúpulos e pretendeu abertamen~e ao tro~b 
dos Merínidas. De Arzila, sua residência e seu senhorio, e ajudado dos seus amigos, partlU 

a 'Pôr cêrco a Fêz. Ainda durava em 147 1 ês~e cêrco. . . . . . . 
Muito antes dêste ano, D. Afonso VlU o partido que podia tirar destas lutas mtestmas 

e começou a preparar-se para tomar Arzila. Os preparativos faziam-se ao mesmo tempo no 
Pôrto, em Lisboa e em Lagos. A frota do norte veio juntar-se à de Lisboa no mês de Agôsto 
de 1471, donde seguiram as duas para Lagos a reünir-se à do Algarve. No dia 18, largou de 
Lagos esta armada e surgiu defronte de Arzila no dia 20, quási ao fim da tarde. Era a mais 
poderosa armada que jamais tinha saído de Portugal. Ceuta ficava a perder de vista. Os cro
nistas do feito grande não são concordes no número dos navios, nem na soma da gente, mas 
os seus algarismos, mesmo discordantes, mostram a grandeza do esfôrço português: em Pina 
477 velas e 3°.000 homens de desembarque, em Góis 338 e 24.000, respectivamente, entre 
naus, galeões, galés e embarcações menores. Ia nela a melhor gente de Portugal : D . Afonso e 
seu filho herdeiro do trono, D. João, de 16 anos de idade, que combateu valorosamente, como 
seu pai; entre os fidalgos o conde de Valença, D. Henrique de Meneses, capitão de Alcácer
-Ceguer, o conde de Monsanto, D . Alvaro de Castro, o conde de Marialva, D. João Couti
nho, ambos mortos no combate à vila, e muitos outros. O ataque à vila começou no dia 21 e 
prolongou-se até o dia 24, em que ela se rendeu. A luta foi cruenta e muitos dos combatentes 
de uma e outra parte perderam aí a vida. Os defensores de Arzila fizeram pagar caro a vitó
ria dos nossos, quer na povoação, quer na mesquita e no castelo da vila, onde se bateram va
lentemente. Na mesquita foi a peleja mais sangrenta. Os mouros, que se tinham refugiado aí, 
fecharam as portas e quiseram resistir nela. Foi em vão. Quebrada a porta, o conde de Ma
rialva e um tropel de cavaleiros precipitaram-se sôbre aquêle mar de gente, a cavalo, de espada 
desembainhada, e bem se deixa ver a carnagem que fizeram naquela pobre gente. O conde per
deu aí a vida: os mouros cortaram as pernas ao seu cavalo e, caído o cavaleiro, cortaram-lhe 
a êle a cabeça. A sua paixão e impiedade teve ali o seu têrmo. Acabada a resistência 'na 
mesquita, colocou-se a nobre vítima em cima de uma eça. Momentos depois chegava D. Afon
so com seu filho, depois de vencido e rendido o castelo com a morte de muita gente das duas 
partes, pois todos se tinham batido com denodo. O príncipe tinha a espada torcida dos golpes 
que dera na entrada do castelo; e no ardor da luta, aí, o conde de Monsanto fôra morto. À 

porta da mesquita, D. Afonso foi recebido com procissão e todos se foram junto do corpo do 
conde de Marialva. El-rei ajoelhou e orou: deve ter agradecido ao seu Deus a mercê de tão 
grande vitória! Erguendo-se, logo armou seu filho cavaleiro e a seguir muitos outros fidalgos 
que haviam praticado com êle prodígios de valentia. No dia seguinte, a mesquita foi consa
grada em templo cristão, com o orago de S. Bartolomeu, por ter sido tomada a vila no dia 
24 de Agôsto; e todos os anos nesse dia uma solene procissão percorria a povoação em come
moração daquela data festiva. 

Na vila estavam duas mulheres de Mulei Xeque e um filho, menor de oito anos, se
gundo diz Pina, o cronista, os quais caíram em poder de D . Afonso. Mulei Xeque estava 
cercando Fêz, como dissemos, e não previra êste ataque súbito dos cristãos. 2 Que fazer neste 



transe difícil( Vir em socorro de Arzila era, talvez, perder a coroa, que estava prestes a ga
nhar, e era, talvez, não vencer o inimigo poderoso, que já era senhor de três praças. Nesta 
incerteza de ânimo, acabou por optar pela composição com os cristãos e prosseguir o cêrco 
da capital. ~ De que serviria retomar Arzila, lugar de somenos importância a-final, se os infiéis 
continuavam senhores de Ceuta e Alcácer? Certamente o efeito moral seria grande sôbre o povo 
marroquino e ajudaria imensamente a sua pretensão ao trono. Mas, ~ conseguiria tomá-la aos 
portugueses? Era duvidoso: tôdas as tentativas feitas contra Ceuta e Alcácer tinham sido bal
dadas; ali onde os portugueses se havia estabelecido, não fôra mais possível desalojá-los de lá . 
E então perderia Arzila e Fêz, isto é, seria um desastre total. 

Resolveu, pois, aceitar os factos consumados e reconhecer a conquista de Arzila) para 
ter pa~ dêsse lado; assim o cêrco de Fêz prosseguiria com êxito certo; e, na verdade, daí a 
pouco a cidade rendia-se e Mulei Xeque era proclamado rei. Mulei Xeque veio até o Rio Doce, 
ao norte de Arzila, e plenipotenciários de uma e outra parte elaboraram um tratado de paz e 
amizade entre os dois reinos, durante vinte anos. Por êle Mulei Xeque reconheceu a Portugal 
não só a posse de Arzila e das outras praças, mas também dos lugares e aldeias do campo ou 
têrmo dos mesmos. Todavia, cousa estranha! os lugares murados das duas partes, que eram 
da parte dos mouros Alcácer-Quibir, T etuão e Xexuão, poderiam continuar a fazer-se guerra, 
sem quebra de tratado, se o cronista fala verdade. Esta cláusula destruía, de facto, as conces
sões feitas pelo caudilho mouro, ou permitia iludi-las; podia, por isso, ser causa permanente 
de conflitos: era, pois, uma paz -precária e foi sempre assim nos lugares de África C). Não 
sabemos se se procedeu a uma delimitação dessa esfera de acção portuguesa em tôrno das 
nossas praças, talvez sim. Possuímos) na verdade, alguns documentos que o deixam enten
der e que publicámos já C). São do reinado seguinte, como é natural. Por um dêles) 
D. João II nomeia) em 1482, xeque de duas aldeias do têrmo de Tânger o filho do xeque 
anterior; por outro, de 1490, o mesmo soberano faz mercê ao alcaide de Alcácer-Quibir das 
<mossas terras de Beniarro~ e Benamancuma r- têrmo de Arzila - com tôdas as suas entra
das, saídas, fontes, montados, pacigos, foros, rendas, direitos, tributos e pertenças ... ». Neste 
ano de 1490, um novo tratado de paz foi celebrado entre Mulei Xeque e D. João lI: dí-Io 
êste diploma último da chancelaria real) sem dúvida depois da emprêsa infeliz da Graciosa 
em 1489 C). OS moradores dêsses lugares e aldeias eram chamados «mouros das pazes». A 
sua existência é confirmada pelas cartas de nomeação dos capitães das praças portuguesas, 
em que lhes é atribuído o quinto dos tributos que êsses mouros pagavam e). 

Juntamente com o tratado, foi negociado o resgate das mulheres de Mulei Xeque; 
elas seriam entregues ao seu senhor mediante a ossada do Infante-Santo, logo que o novo 

(1) Nos nossos Portugueses em Marrocos, III, págs. 438-450. 
(2) História de Arzila, págs. 79-83' 
(3) Ibid., pág. 81. Damos no Apêndice II êste documento, por ser muito notável o estado de cousas criado 

pelo acôrdo e concessões de Mulei Xeque'. Era de relativa paz êsse estado. 
(4) Ibid., págs. 74-8: aí 'se publicam os diplomas que nomeiam D. João de Meneses em 1481 e D. Vasco 

Coutinho em 1490, 
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TÂNGER. - TÔRRE DAS MURA LH AS PORTUGUESAS' 



soberano tomasse Fêz, onde ela estava, e assim sucedeu no ano seguinte de 1472. Quanto 
. ao filho, êsse foi trazido para Lisboa e na côrte permaneceu uns dois anos, durante os quais 

aprendeu a língua e os costumes portugueses. Entregue depois a Mulei Xeque, foi seu ~u
cessor, Os seus naturais chamaram-lhe, por isso, o «Português», nome com que é conhecIdo 

na história do país. 
A tomada de Arzila encheu de pavor Marrocos, de norte a sul. Os moradores de 

Tânger} receosos da sorte de Arzila, despejaram a cidade e os nossos entraram nela sem luta. 
Antes de partir para lá, D. Afonso ordenou as cousas da nova conquista e nomeou seu capi
tão D. Henrique de Meneses, conde de Valença, que foi, pois, o seu primeiro governador. 
Em Tânger permaneceu uma parte do mês de Setembro. B de calcular a alegria que senti
ria com a sua posse, assim padficamente, depois que tanto tempo sonhara e quisera assenho
rear-se dela, baldadamente! Fêz seu capitão Rui Coelho, futuro conde de Olivença, e, de
pois de tudo pôsto em ordem na nova possessão, regressou ao reino. Desde então D. Afonso 
intitulou-se «Rei de Portugal e dos Algarves daquém e dalém mar em Africa», tÍtulo que 
os seus sucessores conservaram, mesmo depois que perderam o Algarve dalém, nome que os 
mouros e com êles a nossa gente davam à região em que estavam estes domínios portugue
ses. A notÍcia dêstes felizes sucessos deu êle de lá em carta ao Papa, aos príncipes cristãos e 
às boas cidades e vilas do seu reino; e} para que a posteridade não esquecesse os dois feitos, 
mandou tecê-los na Flandres nas célebres tapeçarias, hoje conhecidas pelo nome de tapeça
rias de Pastrana, povoação de Espanha, onde os Drs. José de Figueiredo e Reinaldo dos 
Santos as descobriram e depois as revelaram ao mundo C). Ao sul, Azamor e Safim pediram 
a protecção de Portugal e reconheceram a soberania de D. Afonso, como havemos de ver. 
Perto de Arzila, Larache despovoou-se. Não era murada, por isso de pouca importância, ao 
que parece. Devia ficar na jurisdição de Portugal; nos termos do tratado de paz, pois foi 
doada em 1473 ao duque de Guimarães por D. Afonso. . 

D. João II pretendeu levantar fortaleza na Graciosa em 1489, isto é, oito anos depois 
de subir ao trono. O tratado de paz, por vinte anos} feito por seu pai com Mulei Xeque e, 
mais do que isso, sem dúvida, a grave crise política interna estorvaram durante êsses anos 
qualquer actividade de expansão em Marrocos. 2bsse tratado teria sido violado pela outra 
parte e, por isso, considerado caduco pelos nossos?, Não sabemos, mas, talvez, pelas duas 
partes. Alcácer-Quibir fôra reforçada com gente e fortificações para servir de base militar con
tra Arzila e Tânger, cujos capitães lhe faziam muita guerra, sem quebra do tratado de paz, 
como se viu. Alcácer, por sua vez, também lhes fazia crua e incessante guerra. Seja como fôr, 
em 1849 mandou sucessivamente duas frotas com gente, pedra e madeira, fazer uma vila 
numa ilha - a Graciosa, - algumas léguas acima de Larache, no rio Lucos, abaixo da sua 
confluência com o Mocazim, o rio da Ponte, co!I).o os nossos lhe chamavam, por motivo de 

(1) R. dos Santos, As tapeçarias da tomada de Arzi[a e J. de Figueiredo, L'art portugais de l' époque des 
grandes découvertes aH XX,, siecle, Q Museu de Arte Arltiga! de Lisboa, possue fotografias delas, 
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uma ponte romana sôbre êle, no caminho de Arzila a Alcácer-Quibir. O lugar fôra mal es
colhido, porque era insalubre, e o rio só era navegável até êle uma parte do ano. Mulei Xe
que não tardou a vir pôr-lhe cêrco, mesmo antes de acabada de fazer. Os socorros que 
D. João mandou de Tavira não conseguiram desafrontá-Ia da pressão que o inimigo exer
cia sôbre ela e os defensores aceitaram jubilosos as propostas de paz que Mulei Xeque lhes 
fêz, porque também os mouros sofriam da insalubridade do sítio. Os sitiados saíram da for
taleza livremente e com as armas e as bagagens. Nesse te.çnpo) Larache não devia ser po
voada ou murada, porque, de contrário, seria um obstáculo ou impedimento a uma tal ten
tativa. Foi depois dêste percalço da Graciosa que os mouros viram a importância militar de 
Larache e o povoaram e muraram, tornando-o padrasto de Arzila n. 

Com D. Manuel a política de expansão em Marrocos atinge o seu auge. Ele favore
ceu sempre muito os lugares de Africa e a conquista de outros, como vamos ver; pensou 
mesmo, segundo se diz, em passar a êles para fazer guerra aos mouros. Assim, em 1495, 
no princípio do seu reinado, proveu abundantemente êsses lugares de gente, munições e 
mantimentos; aos capitães e gente de guerra aumentou as tenças e os mantimentos. Em 
1502, concedeu às confrarias das misericórdias dos lugares dalém um padrão de 20.000 reais 
e 36 arrôbas de açúcar por ano, pagos com o rendimento da alfândega de Arzila) assim dis-

. tribuído: Arzila e Tânger 5.000 reais e 10 arrôbas cada um; Alcácer-Ceguer e Ceuta 5.000 

e 8 cada um. Em 15°3, nas côrtes de Lisboa dêsse ano, obteve a aprovação por elas de um 
pedido de 5°.000 cruzados, para as despesas da guerra de Africa. Em 15 14, depois de ha
ver feito muitas fortalezas na costa sul de Marrocos, como se vai ver, criou grande númeto 
de comendas novas na ordem de Cristo, com o rendimento de 20.000 cruzados impostos 
nas igrejas do padroado, as quais eram dadas aos fidalgos que iam servir por dois anos à sua 
custa a êsses lugares. Chamou-se-Ihes assim, para as diferençar de outras, que já existiam, 
de quatro anos e de maior valor e, por isso, se passaram a designar com o nome de velhas. 
D. Manuel criou ainda tÍtulos de rendas em dinheiro a favor de cem moradores dêsses luga
res, para premiar os seus serviços ~). Nas regiões do norte as nossas possessões não foram 
aumentadas: ficaram tais quais as deixara o seu antecessor. Foi para lá do rio da Mamora 
ou Cebu, até o extremo sul de Marrocos, que se levantaram novas fortalezas ou se tomaram 
novas cidades. D. Manuel foi o açoute dos mouros durante todo o seu reinado. Depois foi o 
declínio e mais depois a vida obscura das nossas praças de Africa. 

Os castelhanos tinham-se estabelecido nas Canárias e no fim do século xv quiseram 
instalar-se no continente em frente. Era natural. Alonso de Lugo, governador de T enerife, 
conseguiu, em 1499, fazer concertos de paz e obediência à coroa de Castela com os mouros 
da costa. No ano seguinte, o mesmo Alonso fundava um forte na margem direita do rio 

(1) Além dos cronistas Pina (Crónica de D . Joi.o ll) e Resende (Crónica de D. Joi.o lI) podem ver-se os 
nOS50S Portugueses em Marrocos, III, págs. 450-2. 

(2) Além do cronista Góis (Crónica de D . Ma1lUel), pode ver-se a nossa HistóriA de Ar%ila, págs. 93-4. 
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\\\.I""U"'" Cruz do mar pequeno», e, não contente com isso, quis, mais ao 
. Portugal protestou junto de Castela contra essa pretensão e obte
governador castelhano foi ordenado que respeitasse os interêsses 

11 região. De facto, Portugal tinha uma feitoria em Meça desde 
1497 n"o or ue não passou de projecto, e os moradores eram seus vassalos. Mas não 
desanimou o a ovo governador e foi, mais ao norte, ocupar a povoação que hoje se chama 
Agadir, isto I «lugar fortificado», em berbere, ajudado dos Cacimas, tribo berbere onde o 
lugar estava situado. Foi por pouco tempo, porque a gente de Meça, incitada pelos nossos 
sem dúvida, foi contra êle e venceu-o e aos seus amigos. Depois disto , João Lopes de Se
queira, com o dote de sua mulher, tomou sôbre si fazer aí fortaleza e realmente fêz em 
1505' Chamou-se-Ihe «Santa Cruz do Cabo de Guer», o qual fica a uns 60 e tantos quiló
metros ao norte. O castelo foi edificado à beira-mar, em lugar favorável à navegação. Dêle 
hoje nada resta, senão o nome de «Founti») dado pelos franceses a uma parte da povoação, 
e que é o português «Fonte», porque aí havia uma muito abundante. Sobranceiro ao lugar 
ergue-se um morro de uns 220 metros que domina a povoação: os nossos chamavam-lhe 
o Pico. Por êle se há-de perder Santa-Cruz em 1541. A gadir fica situada no Suz, região de 
cêrca de 20.000 quilómetros quadrados, rica pelo seu sub-solo: ouro, prata, cobre, chumbo 
e sal-gema; rica pelos produtos agrícolas: cereais e cana do açúcar. Também produz algo
dão, peles e cera. O clima é suave de inverno, mas muito quente de verão. Cêrca de roo qui
lómetros a leste de Agadir fica T arudante, a cidade principal do Suz, situada na margem 
direita do rio dêste mesmo nome. Nestas condições pareceu acertado o intento de Sequeira; 
o lugar podia ser uma fonte de riqueza, se houvesse juízo no trato com os indígenas. Que 
podia ser, prova-se com a estada em alguns lugares próximos de mercadores estrangeiros, 
genoveses, castelhanos e franceses, que vieram a fazer concorrência à nossa feitoria e, por isso, 
a moverem a gente do país contra nós, que nos não contentávamos com negociar, mas pre
tendíamos ao domínio político. Alguns dêsses estrangeiros forneciam armas ou munições 
aos mouros, com que nos combatiam; ora êsse comércio era defeso para segurança nossa. 

Sequeira não pôde, todavia, manter por muito tempo o castelo com só os seus recur
sos e teve de pedir ajuda ao Estado e êste, por fim, comprou-lho por 5.000 cruzados e mais 
uma tença de roO.ooo reais. Foi isso em Janeiro de 1513 e, logo a seguir, D. Manuel no
meou para seu capitão D . Francisco de Castro] que esteve muitos anos à testa do seu go
vêrno (l 

A actividade portuguesa nesta costa prosseguiu com novas conquistas ou novas edi
ficações de fortalezas . Em 1506, D. Manuel mandou Diogo de Azambuja edificar o Cas
telo-Real, de Mogador. Em 1507, Azambuja foi feito seu capitão. Pouco tempo ficou em 
nosso poder, porque parece ter-se perdido em 1510. Mogador é hoje povoação importante, 
'mas moderna, porque data do século XVIII. O castelo foi feito na terra firme, na ponta 

(1 ) Os Portugueses em M<trrocos, IlI, págs. 453-463, Cenival, Chroniqlle de S~nt~-Crllt: dll Clt' de Guer, 
págs. 20 e seguintes. 
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rochosa que fica em frente da pequena ilha do mesmo nome. D~le não resta hoj~ nada, 
porque no seu lugar se construíu a cidade actual Ç). 

O castelo de Aguz na foz do rio Tencifte <='"' ou dos Sáveis, como os nossos escri
tores lhe chamavam, sem dúvida por aí haver muitos - deve ter sido edificado em 1507 ou 
princípio de 15°8. O capo IX do Esmeraldo de Duarte Pacheco, descrevendo esta costa, fala 
do rio dos Sáveis e do Castelo-Real, que é de I 506, e não fala de Aguz; eJ por outro lado, 
Diogo de Azambuja em Agôsto de 15°8 aparece já seu capitão, ao mesmo tempo que de 
Safim. Teve vida obscura e depois de 152 I não conhecemos notícias dêle: teria sido largado 
ou perdido cêrca dessa data. O rio T encifte desagua no mar por um estuário da largura de 
500 metros. A dois quilómetros ao norte da sua foz, existem ainda as ruínas dêsse forte, cons
truído sôbre rocha, mas hoje coberto pelas dunas de areia. A tradição corrente entre a gente dos 
sítios diz que foi edificado pelos portugueses, com razão, como é atribuído a êles tudo o que 
nestas partes é antigo. Mas aqui a tradição é acompanhada de maravilhoso, pois reza que as 
pedras foram levadas de Portugal e o castelo edificado no espaço de uma noite C). 

Seguindo a cronologia e a costa na direcção norte, encontramos Safim. Foi a quarta 
fortaleza que D. Manuel mandou edificar aí. Safim era vassala de Portugal desde o reinado 
de D. Afonso V, sem dúvida desde a tomada de Arzila e Tânger, que tanta repercussão 
teve em Marrocos, como dissemos no devido lugar, mas não sabemos exactamente em que 
ano essa vassalagem foi pedida e dada. Sabemos, todaviaJ que foi assim por um diploma 
de D. João li de 1488, em que a pedido do alcaide, que então era, da cidade, se confirmava 
essa vassalagem e a sua nomeação. Por êsse documento, o dito alcaide reconhecia o rei de 
Portugal como seu senhor, por si e por seus concidadãos, presentes e futuros, e prometia 
pagar de tributo, e~ Setembro de cada ano, 300 meticais de ouro, ou o seu valor em mer
cadorias, e dois cavalos bons; também dava casa forte e segura, ou lugar para isso, que ser
visse de residência aos feitores portugueses e de armazém às suas mercadorias; e, por fim , 
recebia a bandeira real e um atabaque, que o rei de Portugal lhe entregava, para simbolizar 
essa suserania. Por sua parte, o alcaide e os moradores da cidade e do seu têrmo circulariam 
livremente em todos os domínios portugueses daquém e além mar e poderiam aí negociar, 
como os outros seus naturais e vassalos. Era êste o teor também dos diplomas de vassalagem 
concertada com os outros lugares de África. Todos estes lugares do sul de Marrocos possuíam 
autonomia e dispunham, pois, livremente de si. Eram pequenas repúblicas. O poder do rei 
de Fêz mal chegava aí, depois do período perturbado do fim do século xv e da queda dos 
Merínídas. Havia, é certo, um soberano na cidade de Marrocos, da família dos Hintata, 
mas a sua soberania diluíra-se a pouco e pouco e nesta altura do século quási só abrangia o 
recinto da capital e o seu rermo. Por isso, os alcaides ou senhores destas partes, ao longo do 
mar, ou eram eleitos pelos seus naturais ou sucediam-se na mesma família. Por isso também, 
faziam tratados de amizade com os seus vizinnos poderosos ou com príncipes estrangeiros, 

(1) Ibid., m, págs. 539-540, 
(2) IbM., m, págs, 540-2. 

156 



• 

• 

em plena soberania. Havemos de ver isso mesmo para Azamor. Mas a vida aí era de enredos 
e de influências. As famílias poderosas guerreavam-se e não suportavam resignadamente a 
autoridade da que estava no govêrno. Dêste embate de paixões nasciam as violências e de
las situações tensas, que sobressaltavam a vida das cidades, neste caso de Safim. Aqui estas 
dissensões internas facilitaram a ocupação da cidade pelos portugueses, quási sem luta. Não 
importa conhecer os pormenores dessas competições e rivalidades, porque a sua narrativa se
ria fastidiosa C); vamos dizer ràpidamente como os portugueses se estabeleceram aí. 

A feitoria deve ter-se criado logo que a cidade pediu a protecção de D. Afonso V , 
mas nos primeiros tempos deve ter sido temporária; assim se depreende da narrativa de um 
viajante flamengo , Eustache de La Fosse, que lá esteve em 1479, e mais ainda dos termos, 
que vimos, do diploma de 1488; e, logo a seguir, ela ter-se-á instalado permanentemente, 
para isso se pusera a cláusula no acôrdo de paz de o alcaide dar casa para a feitoria . De facto , 
ela tinha casa em 1491 , como se vê de um documento publicado há anos C). Era então fei
tor Rui Fernandes de Almada, que o foi até 1495, e outros se seguiram até a ocupação da 

cidade em 15°8 C). 
Em 15°7, andava acesa, mais que nunca, essa luta de facções. Fôra assassinado o seu 

alcaide, Abderramão, e ficara governando a cidade um duunvirato, formado dos dois conju
rados culpados. Mas os ânimos não serenaram com isto. Os novos senhores da cidade, re
ceosos dos amigos de Abderramão, que queriam vingar a sua morte, puseram os olhos na 
nossa gente. Tínhamos feitoria aí e perto estava o Castelo-Real, onde era capitão Diogo de 
Azambuja, homem de experiência e manhoso. Foi visitá-lo um dos do duunvirato e, em 
nome dos dois, pediu a Azambuja que os ajudasse a fazer frente aos seus adversários. 
Azambuja correu logo a Safim com alguma gente, que se instalou na feitoria e, sentindo pro
pícia a oportunidade, foi pensando em converter as casas do feitor em fortaleza; pensamento 
pouco a pouco realizado, com muita habilidade, e em 15°8, estando suficientemente fortifica
das essa casa e outras, tomadas à beira-mar, as quais formavam uma verdadeira fortaleza, Azam
buja julgou azado o momento para se apossar da cidade; e, na verdade, provocado um inci
dente com a gente dela ~ cousa que os fortes não têm dificuldade em fazer criar - os portu
gueses atacaram os moradores, segundo parece no meado dêsse ano, os quais venceram, e 
tornaram-se senhores da cidade. Azambuja teve a capitania dela, como já tinha a do Castelo
-Real e de Aguz: foi nomeado em 25 de Agôsto. 

Azambuja não foi muito tempo capitão de SaEm. A sua muita idade e queixas fun
dadas dos moradores levaram o govêrno de Lisboa a chamá-lo à côrte e substi~uí-Io nessa ca
pitania e nas outras que tinha. Os moradores, em cartas ao soberano, lembraram muitas vio-

(1) Podem ler-se nos nossos Portugueses em M arrocos, IH, págs. 464 e seguintes, em Cenival, Les Sout'ees 
inUites de l' histoire d/~ Maroc, Portugal I , págs. 151-9, e em Durval Pires de Lima, H istória da dominafão portu-
guesa em Safim, págs. 14-21, como em Góis e Leão Africano. . 

(2) Arquivo histórico português, II, pág. 67 (1904)' . . 
(3) Pode ver-se essa lista nas Cartas de quitafão de el-rei D. M anuel que Braamcamp FreIre pubhcou 

no Arquivo histórico português, IlI-V. 



lências que êle cometia ou cometera no exercício do seu cargo. Possuímos uma delas em árabe, 
de 2 de Julho de 1509, segundo cremos, que é um libelo acusatório C). Sucedeu-lhe interina
mente, antes dêste ano, Pedro de Azevedo, que os moradores da Safim na mesma data lou
vam pela sua moderação e justiça. No ano seguinte, de 15 10, pois, foi nomeado para o cargo 
N uno Fernandes de Ataíde, mas a sua nomeação definitiva é só de Julho de 15 13, depois dos 

grandes serviços prestados por êle, por isso como prémio dêles. Foi capitão de Safim até 1516, 
ano em que foi morto pelos mouros em combate. A sua capitania é a página mais assom
brosa da história luso-marroquina; foram seis anos de vida trepidante de cavalgadas e com
bates; por isso êle foi alcunhado de «nunca está quedo». O adversário era digno dêle, cora
joso como êle, e as suas vitórias são, pois, mais estrondosas. Ele e os seus companheiros foram 
que fizeram do nome português sinónimo de bravura e lhe criaram essa auréola que ainda tem 
naquele país e). 

O feito, porém, mais atrevido de AtaÍde foi a corrida à cidade de Marrocos . Desde 
que nos instalámos nestas partes, os nossos capitães julgaram fácil e glorioso estabelecermo-nos 
aí também. Ela falava ao seu sentimento de cristãos: doze mártires aí tinham sofrido pela sua 
fé no século XII. Em 15°7, Diogo de Azamlmja, todo empenhado então na emprêsa de SaEm 
e cheio de confiança nas armas portuguesas, escrevia a D . Manuel que, em breve, seria senhor 
da cidade. No princípio deI5I4, D. João de Meneses, capitão de Azamor, planeou ir tomá-la 
e pediu ajuda a Nuno de Ataíde, porque não era empreendimento que êle só pudesse fa
zer; e Ataíde, que queria essa glória para si, foi-o entretendo com boas palavras e preparan
do-se para êle tomar a iniciativa e o coman'do do feito. Mas o próprio rei da cidade veio ao 
encontro dêste desejo, pois nesse ano se estabeleceram negociações dêle com a côrte portu
guesa para o reconhecimento da suserania de Portugal e de vassalagem, e houve o propósito 
de levantar uma fortaleza aí, para o que foi lá mandado um agente português, Fernão Dias, com 
instruções para isso. Este intento não se realizou, felizmente. Não era possível sem apoio no 
mar, e Safim, o lugar mais próximo, fica a uns 150 quilómetros na costa. Nesse mesmo ano, 
o almocadém de Safim, Diogo Lopes, com cêrca de 500 mouros de pazes de cavalo e alguns 
portugueses, teve a idéia de ir raziar o campo da cidade, como foi, de facto, e alguns mouros 
mais atrevidos chegaram a aproximar-se das portas dela e deram com os contos das suas lan
ças nelas, bradando : «Viva el-rei D. Manuel , nosso senhor»! Esta façanha do almocadém deu
-lhe muita fama e todos em Safim celebravam o seu feito grande. Isto encheu de inveja 
Nuno de AtaÍde que logo pensou em fazer façanha maior. Congregou, pois, a gente que pôde 
para êsse efeito. Conseguiu reünir cêrca de 3.000 lanças, na sua maioria mouros de pazes, e 
inclusas 200 lanças com que foi no mesmo feito o capitão de Azamor, D. Pedro de Sousa. 
Marrocos era cidade populosa e de gran'de âmbito; as suas muralhas tinham 12 quilómetros 

(1) Publicado e traduzido por Cenival, Les Sources inédites, Portugal, I, págs. 177-202. Já publicado por 
João de Sousa nos Documentos arábicos, págs. 11-24, mas de uma maneira muito inexacta. 

(2) Em G6is, Crónica de D. Manuel, em Pires de Lima, História da dominarão portuguesa em Safim, 
e nos nossos PortHgueus em Marrocos, In, págs. 479 e seguintes pode ler-se em pormenor a narrativa dos seus 
grandes feitos . 
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de ·perímetro. Fôra fundada em 1062 pelo príncipe almorávida Iúçufe, filho de T exufine, que 
venceu a grande batalha de Zalaca, perto de Badajoz em 1086. Foi a capital dos Almorávidas 
e depois dos Almóadas, duas dinastias que reinaram em Marrocos e na Hispânia árabe. Os 
Almóadas, grandes construtores de monumentos, edificaram nela a mesquita e a tôrre da 
Cutubia, famosa e bela. Dêles é, também, a não menos famosa porta Agnau, vulgarmente 
chamada «dos portugueses». Os sucessores dêles, os Merínidas, transferiram a capital para Fêz 
e desde então Marrocos ficou descoroada, mas foi sempre a cidade mais populosa do Império. 
Fica numa imensa planície, o Hauz, de grande riqueza agrícola, «a mais fremosa terra e rica 
que nunca se vim), disse Alvaro de Ataíde a D. Manuel, em carta que lhe escreveu, depois 
que visitou nesse ano êsse campo. De facto, êle produz abundantemente tôda a espécie de ce
reais e muito gado. O seu sub-solo é rico de água e numerosas acéquias, derivadas quer dos 
rios T encifte e Tessaute, quer das ribeiras que descem do Atlas, levam o precioso líquido a 
tôda a parte. Ao norte, entre ela e o T encifte, estende-se um pomar de tamareiras que cobre 
cêrca de 3.000 hectares. Ataíde e a sua gente partiram de Azamor e Safim no dia 21 de 
Abril e chegaram em 23 de manhã ao rio T en cifte, que passa ao norte da cidade, a uma légua 
dela. O ataque foi ao sul pelas portas de Fêz - hoje do «mercado da quinta-fei.ra»~ dos Cur
tidores, isto é Debague) principalmente. Aí foi mais rijo o combate; às portas vizinhas ape
nas se escaramuçou; aí, também, foi maior a pressão do defensor. A peleja durou quatro horas, 
com mortos e feridos de parte a parte, como bem se crê; mas, por fim, os nossos, receosos de se
rem envolvidos e fartos de dar lançadas, bateram em retirada, não sem perigo, porque a sua reta
guarda foi perseguida durante muito tempo. No dia 25 estavam de volta a Azamor e Safim, 
sem grandes perdas de gente e ufanas do seu feito, inigualável na história da ocupação portu
guesa em Marrocos C). 

Ele foi que estabeleceu em volta de Safim uma larga zona de mouros de pazes, que 
pagavam tributo ao rei de Portugal. Já nas praças do norte houvera no seu têrmo uma pequena 
faixa em redor delas de mouros tributários, como vimos, ao falarmos da tomada de Arzila. 
Agora essa zona é incomparàvelmente maior: ela abrangia o território dos Duquela, dividido 
em tribos estabelecidas entre Azamor e o norte de SaEm; depois as tribos dos Abda, a leste 
e sul de Safim, e a dos Xiátima, ao norte de Mogador. Para dentro das terras, a zona ia até 
perto da cidade de Marrocos, mas, dêsse lado, os seus limites eram mais imprecisos pela exis
tência dum centro de atracção, como era Marrocos, onde governavam os Hintata, senhores 
da cidade) como vimos já. 

Nesta área de muitos milhares de quilómetros quadrados, Ataíde e os seus colabora
dores fizeram vassalas e tributárias as populações que a habitavam. Os cereais -_ - o trigo, a 
cevada, o milho _ e os gados - o cavalo, o burro, o camelo, o carneiro - eram a principal 
riqueza destas regiões. Os moradores delas pagavam o seu tributo em trigo e cevada. Góis or-

(1) Além de G6is, de Pires de Lima e dos nossos Portugueses em Marrocos. III, págs. 499""500 pode ler-se 
esta narrativa em Cenival, Les Sources inédUes, Portugal, I, págs. 687-692. 
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ganizou êsse cadastro para algumas tribos C). Muito pobres de água. As terras das planícies 
muito ricas . Clima benigno de l11verno e quente de verão. Nestes territórios, tirando as nossas 
praças, só havia duas povoações de alguma importância : Tite, entre Mazagão e o cabo 
Branco, e Almedina, a leste de Ualídia. Tudo o mais eram alcaimas, aduares ou adixares. O 
berbere vive em lugares cercados de pedra e t~ipa , ou pedra e barro: é o adixar; o árabe, o 
alarve, como dizia a nossa gente, vive em tendas de lã negra: são as alcaimas; e se juntas, à 
maneira de povoado, de forma circular, com um cercado ao centro para os gados: são os adua
res. Alcaimas e aduares mudam de lugar, conforme as necessidades dos pastos dos gados ~ é 
a vida pómada. 

Esta zona de influência portuguesa formou-se mercê das vitórias estrondosas de Ataíde 
e, também, da acção directa e coordenadora do caudilho mouro, de quem vamos falar . Os 
mouros dela pagavam os tributos só quando os capitães de Safim eram fortes, e foi muitas 
vezes preciso obrigá-los pela fôrça a isso . Xiátima cedo sacudiu o jugo do cristão aborrecido, 
mas temido; foi isso seguramente depois da perda do Castelo-Real, que lhes servia de freio, 
isto é, cêrca de 15 I o, logo no princípio do govêrno de Ataíde; e os Xerifes) vindos do sul, não 
tardaram a encorporá-Ios nos seus territórios. De modo que essa zona propriamente ia do rio 
Morbéa, ou de Azamor, ao norte, ao rio T encifte ou dos Sáveis, ao sul. 

Bentafufa foi o caudilho mouro que muito contribuíu para alargar e manter essa zona. 
Fizera parte do duunvirato que governara em Safim, quando Diogo de Azambuja procurava 
levantar fortaleza aí, e contrariou nesse tempo a acção portuguesa. Receoso do seu colega do 
duunvirato, abrigou-se à sombra da bandeira portuguesa e veio ao reino explicar a sua atitude 
nesta conjuntura. Essas explicações convenceram as autoridades portuguesas da capital e voltou 
para Safim com o favor régio e investido no cargo, criado para êle, de alcaide de Duquela, ou 
seja, como vimos, a região que das alturas de Safim se estendia até o rio de Azamor. Traba
lhou na pacificação e submissão dêsse território até 1518, ano em que foi assassinado pela sua 
gente. No reino gozou sempre do favor real, que mais se fortaleceu por ocasião da visita que 
fêz a Lisboa. Quando em 1514 el-rei lhe fêz doação do lugar de Cerno disse em seu louvor e 
como justificação da mercê que era «de coração limpo» e «muito leal e verdadeiro vassalo». As
srm se mostrou sempre e Góis, seu cronista, não se cansa de o louvar; mas os mexericos de 
mouros e judeus, certamente por inveja e algumas fraquezas suas de palavras, indispuseram-no 
muitas vezes com os capitães de Safim, Ataíde e o seu sucessor, D. Nuno Mascarenhas, que 
chegaram a desconfiar dessa lealdade e como traidor o tratavam nos seus relatórios para a côrte. 
Três grandes investidas fizeram contra êle os seus inimigos, em 1512, 1514 e 1517; em 
tôdas essas crises êle se defendeu com ardor e muita tristeza, por ver tão mal apreciados os 
seus grandes serviços: mais de uma amostra da violência das acusações que lhe eram feitas e 
da firmeza com que se defendia pode ler-se nos nossos Textos em aljamia: O seu ressentimento 
aparece em muitas das suas cartas; em muitas , também, o seu desânimo, por se ver vítima 
inocente. Numa delas diz: «Os mouros dizem que sou cristão e os cristãos dizem que sou 

(1) Crônica de D. Manuel, III, cap, XIV. 
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mouro ... Desde o dia que vim - isto é de Julho de 1516) após a morte de Ataíde, em que 
tudo parecia perdido em volta de Safim - não estive em minha casa, nem com meus filhos, 
vinte dias; estive sempre no campo a concertar com os alarves, porque achei a terra destruída 
e os alarves e os berberes espalhados. Trabalhei até que uns e outros vieram lavrar em Du
quela, por manter o que fiquei com el-rei; sofri muito trabalho e muita guerra, deixei meus 
filhos e mulheres por servir el-rei, nosso senhor: eu, senhor, corro o trabalho por fora e o ca
pitão, Nuno Gato e o feitor me destroem de dentro». Noutra carta do mesmo ano, êle aponta 
as razões de tanta malquerença - e devem ser verdadeiras: « ... Assim, senhor, vos torno a 
lembrar que não consintais que me roubem a minha honra, sem nenhuma culpa; isto não 
merece quem deixa seus filhos e sua fazenda [em Safim, como reféns], para andar no campo 
cinco e seis meses; muito melhor fama deve comprar quem tanta fadiga passa, como eu ... 
Senhor, o dia que de Portugal parti me encomendastes a paz e que eu a comprasse por meu 
dinheiro; e fiz tudo o que me Vossa Alteza mandou, fiz a paz com tudo aquilo que eu pude, 
que nunca se tal fêz, nem viram em Duquela, em nenhum tempo, e apanhei tôdas as pagas 
e as trouxe a Safim, em obra de quinze dias; e não dei, nem peitei , por fazer a paz, nenhum 
dinheiro da vossa fazenda; e o capitão e os cavaleiros que cá estão não querem paz senão 
guerra, e isto fazem por não terem nenhum proveito da paz, nem do serviço que eu faço, por 
não terem que tomar, nem que repartir e, por êste respeito, me querem todos fazer mais mal 
do que podem; agora não sei que de mim faça: trouxe de Vossa Alteza um regimento e ° ca
pitão manda que faça cá outro. Peço a Vossa Alteza que me faça justiça e me mande dizer 
o que hei-de fazer de mim e dos meus, no que receberei muita mercê» C). 

Quem assim se malquistara com mouros e cristãos estava à mercê de qualquer desvai
rado e, na verdade, acabou mal, assassinado menos de dois anos depois, em Fevereiro de 15 18, 
por um mouro da sua comitiva. tsre golpe foi fatal à influência portuguesa nestas paragens 
e a zona de mouros de pazes, mortos os dois pilares dela, o capitão Nuno de Ataíde e o 
alcaide Bentafufa, foi -se reduzindo cada dia mais e, por fim, desaparece, segundo cremos) já 
no reinado de D. Manuel. 

Um ano depois da ocupação de Safim, em 1509, pois, deu-se um acontecimento entre 
Portugal e Castela, em relação a Marrocos) que merece registo especial. Efectivamente, neste 
ano realizou-se a convenção de Sintra, que demarcou definitivamente as zonas de influência dos 
dois países em Marrocos. Faremos, por isso, aqui uma pequena pausa no estudo cronológico 
das conquistas de D. Manuel nesta costa . .B que entre as duas coroas houve desde muito 
cedo litÍgio sôbre a posse das Canárias e o direito de conquista da costa fronteira e da que ao 
norte banha o Estreito e o Mediterrâneo. Às Canárias fizeram-se mesmo três expedições em 
tempo de D. Duarte e de D. Afonso V. Sem resultados de ocupação, porém; mas os caste-

(1) Nos nossos Portugueses em M.crrocos, m. págs. 485-4~. e especialmente nos nossos Textos em alja
mia portuguesa, págs. 63 e 65' 
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lhanos conseguiram instalar-se aí e povoá-las por êsse mesmo tempo; e a sua posse foi-lhes re
conhecida pelo tratado das Alcáçovas, que em 1479 foi assinado entre Portugal e Castela, 
depois da guerra entre os dois países. Muito cedo, também, os castelhanos pretenderam, 
como já vimos, a costa fronteira às Canárias, como a da antiga Tingitânia. Quando em 1449 
o rei de Castela deu a concessão «do mar e terra» entre o cabo de Guer e o cabo Bojador ao 
duque de Medina-Sidónia, por a considerar da sua conquista] a cÔl"te portuguesa protestou 
junto do Papa, porque cortava o caminho da Guiné, onde tÍnhamos grandes interêsses. T oda
via, uma bula de 1454, assegurando a Portugal a conquista da costa africana) para além dos 
cabos Não e Bojador, pãrecia excluir da conquista portuguesa a costa atlântica de Marrocos. 
Mas o mesmo tratado das Alcáçovas continha neste respeito matéria nova: nêle se reconhecia 
a Portugal o direito à conquista do reino de Fêz. Discordavam, contudo, as opiniões sôbre os 
limites dêste e, à sombra dessas dúvidas, Castela foi pretendendo adquirir alguns lugares no 
norte de Marrocos, pretextando que ficavam fora daquele reino. Pelo tratado de T ordesilhas, 
de 1494, foi forçoso aceitar a sua doutrina, para a costa que ficava um certo número de léguas 
para leste de Ceuta; e] na verdade, logo em 1497 Castela se apossava de Melilha e em 1506 
je Caçaça. Quanto aos limites do reino de Fêz ao sul, o mesmo tratado estatuía que uma co
missão luso-castelhana os determinaria no prazo de três anos. Sucedia, porém, que os portu
gueses possuíam aí posições e interêsses muito importantes, desde os últimos anos do século xv, 
como já vimos para Meça e Safim, e vamos ver para Azamor, sem contar que êsse era o cami
nho da Guiné, cujo tráfico era capital para a nossa economia e para desenvolvimento da 
nossa exploração da costa africana. A comissão mista não parece ter sido nomeada e, por isso, 
nessa parte da costa marroquina, as competições dos dois países continuaram como até aí, o 
que permitiu as operações de Alonso de Lugo na costa fronteira, como narrámos no lugar res
pectivo. Mas a incerteza das fronteiras do reino de Fêz não tardou a provocar novo incidente 
entre as duas coroas. Foi o caso que os castelhanos ocuparam e fortificaram em 1508 o Pinhão 
de Beles, ilhota que fica em frente de Beles de Gomeira, . um ninho de piratas que 
infestavam as costas fronteiras da Península. Essa povoação fica a leste de Ceuta e, segundo 
Portugal, pertencia ao reino de Fêz, isto é, pois, da sua conquista, conforme os tratados de 
1479 e 1494' Protestou, por isso, junto da côrte castelhana contra essa violação dos tratados. 
Destas reclamações nasceu a referida convenção de Sintra, de 1509' Por ela Portugal reconhe
cia a Castela a posse do Pinhão de Beles e o direito de conquista no reino de Fêz desde seis 
léguas aquém de Beles de Gomeira para leste, mas dêste limite até os cabos de Não e Boja
dor tôda a costa ficava na esfera de influência de Portugal, salvo o castelo de «Santa Cruz 
do mar pequeno», que já era da coroa castelhana. Assim, ficaram resolvidas definitivamente 
as questões pendentes e sanadas, pois, tôdas as dificuldades de interpretação e de ambições 
de parte a pal"te (l 

(1) Nos nossos Portugu~s~s ~m Mar1'ocos, IH, págs. 5°5-8, e Cenival, L~s Sources inédites, Portt1gal, I, 
págs. 2°3- 212. 
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A quinta fortaleza que D . Manuel mandou edificar nesta costa foi a de Azamor em 
15 13 , Azamor era cidade importante pela sua população e o seu comércio, situada na margem 
esquerda do Morbéa, a dois quilómetros da sua foz, mas de má barra. Era, como Safim, au
tónoma. Parece que em 1480 os castelhanos tentaram ocupá-la, sem resultado, segundo certo 
anónimo espanhol C); mas em 1486 os seus moradores pediram a protecção de D. João II e 
tornaram-se seus vassalos e tributários, nas mesmas condições gerais que os de Safim, como 
vimos. Pagariam de tributo 10.000 sáveis, de que são muito abundantes os rios daquela costa; 
permitiriam o estabelecimento na cidade de uma feitoria e para êsse efeito dariam casa boa e 
segura, onde os feitores morassem e guardassem as suas mercadorias; e, não havendo casas 
nestas condições, dariam lugar para se edificarem. O primeiro feitor foi Martim Reinel, es
cudeiro, lá estante, que viera ao reino para negociar esta vassalagem. Foi-o até 1501. Pouco 
depois dêste ano e antes de 1504, a cidade esteve dois anos sem pagar tributos, como resul
tado de actos de pirataria exercidos sôbre navios portugueses, que os moradores roubaram. T 0-

davia , a pedido dêles, D. Manuel perdoou-lhes sob certas condições e voltaram a ser seus vas
salos. Em 1508) porém, as circunstâncias pareceram favoráveis a um golpe de mão e a côrce 
portuguesa quis apossar-se dela pela fôrça. Fôra o caso que um mareante de T avira, que todos 
os anos lá ia à pesca dos sáveis , e era muito conhecido e benquisto na cidade, Rodrigues Bérrio 
de nome, vendo as discórdias contÍnuas, que mortificavam a vida citadina, e o desejo de mui
tos cidadãos que com êle privavam de se fazerem súbditos de D. Manuel, deu a notícia desta 
sua disposição ao soberano, que se preparou para a aproveitar. De facto, reüniu-se uma armada 
de 50 e tantas velas, com cêrca de 2.500 homens de combate, debaixo do comando de D. João 
de Meneses. Dadas as informações que trouxera Bérrio, estas fôrças pareceram suficientes para 
dominar a situação; todavia, a D. João foi recomendado que, se encontrasse resistência nos mo
radores da cidade, não insistisse e regressasse ao reino com a sua gente. Foi, realmentr., o que 
aconteceu e, sem ter feito nada, D. João voltou a Lisboa. Contou-se um episódio engraçado 
dessa tentativa contra Azamor, sucedido com Bérrio. Quando a armada portuguec;a ancorou 
diante da cidade, achou-a em estado de defesa e alguns mouros, do alto dos muros} interpela
ram Bérrio em ar de mob: «Então, Bérrio, 2com quatro caravelas quereis tomar Azamor»? E 
foi daí que veio o ditado, que se pode ler nas C artas do P. António Vieira: «toffi1r Azamor 
com uma caravel inha» C). 

D. Manuel não gostou da graça e preparou-se para castigar os gracejadore!3. Já que as 
50 velas tinham feito rir a gente de Azamor, êle mandaria 500, com que a faria c!-torar. Foi, 
na verdade, o que sucedeu em 15 13, Iam nelas 13.000 homens de pé e mais de 2.000 cava
los, sem contar a gente do mar. Comandava a expedição o duque de Bragança, n. )aime. 
Para a côrte pornlguesa a emprêsa devia ser um grande feito cristão; e assim o anunciou 
D. Manuel ao papa Leão X, porque facilitaria a conquista dos reinos de Fêz e Nfarrocos, 
pois a cidade de Azamor era a principal chave para isso. Grande exagêro, é. claro, como 

(1) Boletín tÍe 14 R. Ac.fdemitt de l4 HistoTÍtt, Madrid , XXV, pág. 185' 
(2) Ed. de Lúcio de Azevedo, II, pág. 589' 



se viu, porque a sua conquista foi uma praça mais acrescentada à sua coroa, mas nada mais. Gil 
Vicente foi mandado colaborar na exaltação do grande e santo feito e escreveu para isso a 
Exortação da guerra, representada na véspera da partida da armada:' 

Avante, avante, senhores, 

Pois que com grandes favores 

Todo o céu vos favorece: . 

El-rei de Féz esmorece, 

Marrocos dá clamor ... 

Sua Alteza determina, 

Por acrescentar a fé, 

Fazer da mesquita Sé, 

Em Féz, por graça divina ... e) 

Causa de espanto foi aquela quantidade de cavalos levados nos navios e Garcia de Resende não 
deixou de mencionar o facto na Miscelânea, como de cousa estranha passada no seu tempo: 

o Duque vimos chegar 

A Azamor, logo tomado, 

Vimos sôbre éle levar 

Mais de dois mil de cavalo 

Tantas léguas sôbre o mar: 

Não há nenhuma memória, 

Nem se escreveu em história 

De tantos cavalos irem 

Sôbre mar tão longe e virem ... e) 

o grosso da armada foi ancorar em Mazagão, por causa da má barra do rio Morbéa, e desem
barcou aí tôda a gente de guerra e os solípedes, para se servir do lugar como base de operações, 
dada a bondade do seu pôrto. Foi isso em 27 de Agôsto e em I de Setembro pôs-se a caminho 
contra Azamor. A notÍcia do seu avanço provocou o pânico na cidade e os moradores, espavo-

(1) Ed. de Hamburgo, II, pág. 303' 
(2) Ed. de Mendes dos Remédios, pág. 57. 



ridos, procuraram na fuga a salvação; e foi tanta a pressa no sair pela porta da cidade, que 
morreram oitenta pessoas asfixiadas, como no-lo conta Leão Africano. No dia 3, a cidade ren
dia-se, sem combate. 

Rui Barreto foi feito capitão da cidade e D. João de Meneses capitão do seu campo. 
As repercussões do feito em Marrocos foram muito grandes, principalmente nas re

giões da Enxovia e da Duquela, próximas vizinhas da cidade, extremamente ricas em cereais. 
Da primeira vieram muitos mouros pedir paz e amizade; da segunda sucedeu o mesmo, mas 
os moradores de Almedina, cidade a 16 quilómetros de Azamor, ao sul, assim como os de 
Tite, vila ao sul de Mazagão, despovoaram-nas, receosos de que os portugueses fôssem contra elas. 
Em Portugal fizeram-se grandes festas e procissões em acção de graças; e até em Roma se 
celebrou a vitória das armas portuguesas e se louvaram os grandes serviços que Portugal es
tava prestando à cristandade. 'Gil Vicente, no Auto da fama, exaltou, a êsse propósito, as fa
çanhas dos portugueses em tôdas as parte do mundo; Luiz Henriques, no Cancioneiro Geral, 
também can tou êste grande feito C). 

Todavia, esta vitória das nossas armas não foi proveitosa ao poder português em Mar
rocos. Exasperou o sentimento religioso contra o infiel, que vinha agredir no próprio país o 
muçulmano; e a resistência e combate ao cristão intensificam-se cada vez mais. O touro mar
roquino, farto de ser farpeado, investe furioso com o toureiro) que não cessa de o afrontar. O 
rei de Fêz compreende enfim que, também, os mouros do sul são seus súbditos, ou, pelo me
nos, seus correligionários, e que precisa defendê-los, e defendê-los é cumprir o seu dever de 
soberano muçulmano. Em 1514, gente sua em grande número veio já atacar os nossos e os 
mouros de pazes de Duquela; e desde então não houve mais sossêgo na Enxovia e na Du
quela. Do lado sul outro inimigo fizera a sua aparição em 1513, na mesma Duquela: os 
Xerifes. O rei de Portugal não consegue ser rei da cidade de Marrocos, como os nossos se ga
bavam que seria. Assim, pois, colocados entre êsses dois adversários, nós começamos a per
der terreno. No reinado seguinte o castelo de cartas, que tudo isto era, desmorona-se, como 
se verá (l. 

Mas êstes inconvenientes não foram logo visíveis. O fogo de artifício continua. D. Ma
nuel, na sua ânsia de luta contra o mouro, quere erguer novas fortalezas na costa sul de Mar
rocos. Em 1514, mandou edificar a de Mazagão: era a sexta. Foi a expedição de 1513 contra 
Azamor que pôs em evidência a bondade do seu pôrto e a conveniência de levantar aí uma for
taleza. O próprio D. Jaime, diante das vantagens que tinha tido para o desembarque da sua 
gente, escrevendo, depois do feito de Azamor, ao soberano, dizia-lhe nestes termos que era ({O 

melhor pôrto do mundo» e convinha fazer l~ fortaleza. Esta sugestão foi aproveitada e logo 

(1) Auto da Fama, m, pág. 58; Cancioneiro Geral, m, págs. 102-3, da ed. de 1913' . 
(2) Sôbre a conquista de Azamor podem ver-se os nossos Portugueses em Marrocos, m, págs. 5°8-529; 

Pires de Lima, Azamor; os precedentes da conquista e a expedição do duque D. Jaime; Cenival, Les Sources iné
dites, Portugal, I, págs. 1-3, e 394-402. 



que se terminaram as muralhas de Azamor, o que sucedeu no ano corrente de 1514, pôs-se 
mãos a esta obra. Foi seu primeiro capitão Martim Afonso de Melo, que foi nomeado em 10 

de Agôsto para êsse cargo; todavia, esta praça, porque era vizinha da de Azamor - a 16 qui
lómetros dela - muito mais importante, teve vida obscura, até que foi largada aquela em 
1542; os seus capitães queixavam-se muitas vezes do abandono a que ela era votada. 

O lugar fôra, porém, antes desta data, freqüentado pelos nossos navios, que aí iam 
carregar trigo da Duquela para a metrópole, como se vê de documentos portugueses, por 
exemplo, uma carta de quitação de 15°° e uma carta de Pero Mendes, feita em SaEm, que ali 
foi em 15°2 - ano de fome em Portugal - para comprar trigo C). Neste mesmo ano, um 
mouro amigo propôs ao dito Mendes fazer fortaleza no lugar, se o soberano o favorecesse como 
êle queria, mas a proposta não parece ter tido seguimento. Em 15°5, porém, Jorge de Melo 
obteve autorização para fazer essa fortaleza à sua custa e el-rei deu-lhe a capitania dela, de juro 
e herdade, para todo o sempre C). Tê-Ia-ia feito ? Teria recursos para isso? Não sabemos; to
davia, das palavras do duque de Bragança em carta ao soberano, em 30 de Setembro de 15 13, 
depreende-se que um pequeno forte aí existiria já e seria, porventura, o esbôço da fortaleza de 
Jorge de Melo, a não ser que fôsse a simples tôrre que os nossos aí encontraram desde os pri
meiros tempos da nossa ida lá e). 

Mas D. Manuel parecia insaciável. O seu plano era, aparentemente, não obstante as 
grandes despesas em homens e dinheiro que o Oriente lhe custava, cingir a costa atlântica de 
Marrocos de uma couraça de praças fortes que prenderiam os movimentos do adversário e o 
obrigariam a render-se. Pensamento infundado, porque do excesso do mal saíu a redenção do 
país: o açoute cristão criou uma reacção que o lançou fora das suas posições. Bsse plano quis 
mais uma fortaleza e foi a da Mamora em 1515 - a sétima. Mamora, isto é, «póvoa», era 
uma pequena povoação na foz do rio Cebu ou da Mamora, como os nossos lhe chamavam. Em 
15°7, mandara-se sondar o rio, como outros da mesma costa, e, em 1514, foram lá informado
res para inquirir das possibilidades da fundação que se pretendia fazer. Leão X concedeu a 
bula da cruzada para êsse efeito, como lhe pedira o soberano português . A armada, para êsse 
Em reünida, era de 200 velas, com cêrca de 8.000 homens de desembarque. Comandava-a 
D . António de Noronha, que foi depois conde de Linhares. Ia nela o capitão da nova forta
leza, D. Alvaro de Noronha. Partiu de Lisboa em 13 de Junho e chegou à barra do Cebu no 
dia 23' No dia seguinte, foi desembarcada, no lugar escolhido para a fortaleza, uma vila de 

(1) A rquif)o histórico português, V, pág. 76; António Baião, Documentos do Corpo cronológico relati. 
vos a Marrocos, pág. lI. 

(2) Les Sources inédites, Portugal, l, pág. I9<J-II3' 
(3) Nos nossos Portugueses em Marrocos, I1I, págs. 529-533; Cenival, Les Sources inédites, Portugal, l, 

págs. 103-7. As palavras do duque são: «Daquy por diante escreverey a V. A. mais a meudo, porque mando ter 
navios em Mazagam, honde he necesario húua fortaleza mais que a vida -leia-se: mais que [a] havida - pera 
este lugar». Baião, Documentos do Corpo cronológico, pág. 59; Cenival, Les SotlTces inéJites, Porttlgal, págs. 
105-6 e 442. 
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madeira, com baluartes e tôrres, que ía na armada, para dentro dela, sem perigo, se fazer uma 
de pedra e cal - e, por isso se ter feito no dia de S. João, foi essa fortaleza assim chamada, 
isto é, de S. João da Mamora. Trabalhou-se afanosamente no fazer dela, mas, antes de aca
bada, veio de Mequinez o vice-rei dela com um grande exército, que a combateu vantajosa
mente de um outeiro sobranceiro à vila, e de tal forma, que no di.a 10 de Agôsto os nossos eram 
obrigados a evacuar a fortaleza em grande desordem. No dizer de Góis, o cronista, i perderam
-se roo velas das 200 que foram e cêrca de 4.000 homens dos 8.000 embarcados I Foi o maior 
desastre militar do reinado de D . Manuel. O efeito dêle entre os mouros foi muito grande. Os 
mouros de pazes só o eram porque sentiam a fôrça do cristão; perdida ela, logo se viravam 
contra êle. Foi isso, pois, uma séria preocupação para os capitães de Azamor e Safim; e Nuno 
de Ataíde escrevia) por êsse tempo, ao soberano que se mantivesse a todo o custo a fortaleza 
da Mamora, porque com a sua perda muito teria a sofrer o bom nome português e a segurança 
daquelas praças e da zona tributária. Pior havia de ser nos anos seguintes) com a morte de 
Ataíde em 1516 e de Bentafufa em 15 18 e). 

O malôgro da Mamora foi salutar para as veleidades de cruzada de D. Manuel. Se 
assim não fôsse, teríamos de narrar mais uma tentativa de fortaleza na costa marroquina. De 
facto , D . Manuel determinara que, feita aquela fortaleza, se fizesse a de Anafé - hoje Casa
~Branca. D. N uno Mascarenhas devia ir fazê-la com uma parte da armada da Mamora e 
3.000 homens de desembarque e ficar por capitão dela, logo que feita. Aquêle desastre impe
diu a execução dêste plano; seria a oitava fOltaleza naquela costa. Anteriormente, Anafé r
situada na Enxovia, rica terra de trigo - fôra duas vezes vítima da nossa gente. Em 1468 
(ou 1469)' D. Fernando, irmão de D. Afonso V, foi contra ela, mas encontrou-a despovoada, 
receosos os seus moradores das intenções dos nossos. Pareceu grande a sua cêrca, para ser de
fendida convenientemente, e os portugueses resolveram retirar-se, depois de derrubados os seus 
muros. Em 1487, no reinado de D. João II, bouve nova tentativa contra a cidade e o seu têr
mo. Foi a isso D. Diogo de Almeida com fôrças bastante importantes - 30 navios , 1.000 ho
mens de pé e 150 de cavalo - mas não passou de uma corrida a vários aduares do seu campo, 
em que se cativaram muitas almas, não seguida de ocupação (J. 

(1) Nos nossos Portugueses em M arrocos, I1I, págs. 533-6 ; Ceníval, bes Sources inédites, Portugal, I, 
págs. 6~-702 . 

(2) Nos nossos Portugueses em M arrocos, págs. 536-7 . 
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CAPíTULO IV 

Organização militar e 
Estado de guerra, em 

civil das praças 
regra. A vida 

de África. 
, 

economlca 

o s nossos lugares em Africa eram praças de guerra. As suas muralhas conservadas até 
hoje - na maioria dos casos - atestam a sua solidez. Os seus moradores podiam 
dormir sossegados. Para as erguer não se pouparam os bons materiais, alguns dêles 
vindos de Portugal, como a pedra de cantaria, a madeira e a cal. Trabalharam nelas 

os melhores artÍfices da metrópole e dirigiram-nas os melhores debuxadores e mestres de pe
draria do tempo, nacionais ou estrangeiros. Assim os irmãos Arrudas em Azamor e João de 
Castilho em Mazagão, como Butaca e Danzino em Arzila. 

À frente de cada praça estava um governador ou capitão, e êste nome mostra bem que 
se tratava de função eminentemente militar; assim era, de facto, mas êle também tinha o 
govêrno da fazenda. Os capitães eram de nomeação régia. A êles pertencia propor ao sobe
rano os adaís e os alcaides-mores, os dois mais altos cargos milit~res abaixo dêle. Os cargos 
seguintes eram providos pelos capitães, de direito próprio: juíz, alcaide-menor, alcaide do mar, 
sobrerrolda, porteiros das portas, alfaqueques, tabelião e medidor do almoxarifado. Os adaís 
eram os imediatos dos capitães; competia-lhes directamente o govêrno da gente de guerra. 
Foi famoso em SaEm Lopo Barriga. A g~nte de guerra era de cavalo e de pé. A gente de 
cavalo compreen3ia os cavaleiros armados de lança, os armados de besta ou de espingarda e 
a gente do campo. Na guerra do mouro, bom cavaleiro, só com gente de cavalo se podia 
combater. Os fidalgos que iam servir, como fronteiros, para as praças da Africa combatiam 
armados de lança. Os besteiros, os espingardeiros e a gente do campo tinham um capitão 
privativo, o anadel. A gente do campo eram as atalaias, os atalhadores e escutas e os almoca-



déns. As atalaias ou vIgIas, depois de descobrirem os postos de observação criados em volta 
das praças, fi{;avam aí durante certas horas do dia, de espia ao campo. Aproveitavam-se para 
êsses postos as pequenas elevações ou óuteiros que circundavam as praças, se as tinham. Era, 
pelo menos assim, em Tânger e Arzila, para as quais possuímos informações precisas, mas nas 
outras devia ser, mais ou menos, do mesmo modo. Em Arzila, como noutros lugares, essas 
elevações tomaram, por isso, o nome de atalaias, também: atalaia do Facho, atalaia Ruiva, 
atalaia Gorda, atalaia Alta, etc. Ninguém saía ao campo sem que as vigias o fôssem desco
brir; se o viam seguro, postavam-se na sua atalaia, mas, se tinham alguma suspeita dos mou
ros, retiravam-se para a povoação e davam sinal às outras vigias, que estavam nos seus postos, 
e à tôrre do sino da praça, que logo tocava a rebate. Havia, na verdade, em tôdas as praças, 
no castelo, uma tôrre alta, onde estava permanentemente uma vigia com um sino, em que 
dava sinal do que via no mar e no campo, com badaladas diferentes, segundo êles estavam 
seguros ou não C). D. Fernando de Meneses descreve assim as de Tânger e do seu campo : 

«Na tôrre mais alta do Castelo se levanta outra pequena e quadrada, em que assiste uma vigia ou fa
cheiro com um sino, em que faz sinal do que se vê no mar ou no campo; dá rebate e seguro com badaladas dife
rentes; está no alto um mastro ou facho com um modo de cêsto ou canastra sem fundo, coberto de pano breado e 
prêso em uma roldana, por que sobe e desce; quando está no alto é sinal que está seguro e ocupado das atalaias o 
campo que se toma; e quando desce ao meio de que a gente se recolha. Fora dos valos, num monte de areia, há 
outros três fachos com suas roldanas e cordas, em cada uma das quaios está um molho de feno em que assistem 
dois facheiros quando se vai ao campo e servem de dar rebate à tôrre e sinal da parte de que saem os mouros, 
respondendo os três fachos aos três terços do campo: Atalainha, Meio e Xarfe ... » (2). 

Para Mazagão, em r602, temos o testemunho dum viajante fr~l11cês, Mocquet, nes
tes termos: 

(c ... Todos os dias de manhã saem de Mazagão cêrcade 40 de cavalo que vão descobrir o campo e nêle 
ficam até o meio-dia; e depois desta hora saem outros 40 que só voltam à tardinha. Seis dêles, chamados atai ai a·s , 
tomam lugar em postos afastado~ e ficam de vigia; e, se êles descobrem qualquer coisa de suspeito, recuam rà
pidamente e, visto êste movimento da vigia da povoação, dá logo duas ou três badaladas, ao mesmo tempo que 
os outros de cavalo correm na direcção da atalaia em perigo. Para dar sinal à praça há em todos os lugares, onde 
as atalaias se postam, um grande pau de madeira, à maneira de mastro, ao alto do qual içam com uma corda uma 
espécie de bandeira, que é o aviso para os moradores se armarem» (3). 

Um testemunho português do século XVIII contém sôbre Mazagão estas informações, 
que completam as referidas: 

ccT odo o campo que se avista da fortaleza é plano, só para o lado direito fica um pequeno outeirinho: ú; 

mow'os que vêm, não a investir mas sim a roubar, se escondem junto dêle, até que chegue a noite para, no 
silêncio dela, virem a meter-se nas hortas. A gente que da praça sai a êste costumado e preciso exercício de condu
zir lenha vai observando todos os sítios e vendo se ficaram alguns escondidos; porque são tais os mouros que, 

(1) Ocupámo-nos já sucintamente na nossa História de Arzila, págs. 59-69, desta organização, baseados, 
principalmente, na História de Tânger de D. Fernando de Meneses, págs. 36-44. 

(l) História de Tânger, pág. 41. Cf. para Arzila a nossa História de Arzila, pág. 71, e Bernardo Rodri
gues, Anais . de Arzila, I, pág. 73. 

(3) Voyage en Afriqf~e, pág. 45. 



quando não têm parte cómoda para as suas emboscadas, cavam no chão poços estreitos da altura de uma braça e 
nêlos se escondem, até que os do presídio, que vão a cortar a lenha ao mato, passem adiante; então, quando mais 
ocupados os vêm no exercício de cortar e carregar, de dentro do mato lhes saem magotes dêles, que os obrigam a 
montar, e, tomando as armas, a porem-se em defesa, vindo sempre retirando-se para junto da praça; os que fica
ram metidos nas covas e poços, que têm feito, lhes saem pelas costas com que, apanhando-os no meio, se lhes faz 
dificultosa sem que seja por meio de muito sangue. Este é o contÍnuo exercício dos habitadores de Mazagão, de 
que são tantas as batalhas como os dias; porque apenas haverá um em que não haja um choque, uma escaramuça, 
uma emboscada, um assalto, uma batalha ... » (1). 

Aos atalhadores competia descobrir os caminhos que levavam aos lugares onde se pos
tavam as atalaias, para darem vista aos sítios perigosos ou propícios a ciladas, bem como 
observar os trilhos dos mouros e prevenir assim as suas surpresas. Chamavam-se escutas se 
iam espiar o campo: quando os capitães queriam ir fora ou mandar almogáveres, envia
vam-nos previamente a saber do estado de segurança do campo; muitas vezes êles cativavam 
um mouro da vizinhança e por êle conheciam se havia perigo ou não em correr. Para enca
minhar esta gente nas corridas dos capitães ou nas almogaverias havia guias que bem conhe
ciam os caminhos: essas guias chamavam-se almocadéns) que eram, em regra, mouros do 
campo convertidos ao cristianismo, isto é, mouriscos. Eram pessoas de tôda a confiança dos 
capitães, porque dêles dependia a vida da gente. Alguns tornaram-se notáveis e os seus no
mes ,figuram nas crónicas dessa época. Por exemplo: Diogo Lopes em Safim, de quem muito 
fala Damião de Góis nas façanhas de Nuno de Ataíde, ou Pero de Meneses em Arzila, como 
refere Bernardo Rodrigues em muitas partes da sua obra C). 

A gente de pé empregava-se na guarda e defesa da praça. Era muito mais numerosa 
do que a outra. Os moradores, como a gente de cavalo, prestavam serviço quando os mouros 
vinham sôbre as praças ou cercá-las. Faziam parte dela os bombardeiros, isto é, os artilheiros. 
O seu capitão chamava-se condestável. 

Com esta gente de cavalo se fazia guerra aos mouros em Africa. Era uma guerra dife
rente da que se fazia na Europa, cQmo se viu já desta organização militar e se pode ver com 
alguns exemplos de entradas em terras de mouro. A que êles nos faziam era assim também 
e foram êles que no-la impuseram. Foi por se não entenderem com êsse modo de a fazer que 
em Tânger, no fim do século XVII, os inglêses sofreram muitos reveses e por fim largaram a 
cidade. ~ a guerra de surpresas e de ciladas, aproveitando os acidentes do terreno ou a escuri
dão da noite. A guerra que nos lugares de África se faziam mouros e cristãos era de entra
das ou almogaverias. As entradas dos nossos eram feitas pelos capitães ou pelos fidalgos .fron
teiros autorizados por êles. Quando entravam os capitães levavam alferes com a bandeira de 
Cristo. Os alcaides mouros quando corriam aos nossos lugares também traziam alferes e ban
deira. As aJmogaverias eram às vezes de muita gente, mas sem aquela particularidade. 

(1) Refafáo da grande vitória que alcanfot~ contra os mot~ros o presídio de M4zagão, págs. 3-4. Lisboa, 
1754. Traduzida para francês por Robert Ricard em Un docum~nt portugais sur 14 p14ce de Mazagan 4U débHt 
du XVII.e siecle, págs. 67-8. . 

(2) O pai de Bernardo Rodrigues escreveu as suas famosas cavalgadas no campo de Arzila num livro que 
se perdeu. Cf. Ana;s de A"ziltl, I, pág. 245' 



Os lugares de Africa eram, é claro, murados solidamente; dentro da praça havia um 
castelo fortemente murado também, com sua tôrre de menagem, onde eram os aposentos do 
capitão. Ao longo daquele muro, no exterior, corria um fôsso, que defendia o seu acesso. 
Muitas vezes dos fossos partiam trincheiras de pedra ou terra, atravessadas no meio e no ex
tremo de ruas e tranqueiras, que dificultavam e impediam as evoluções da cavalaria moura C). 

Mas havia, como vimos, outros cargos militares. O alcaide-mor era o governador do 
castelo; no seu impedimento substituía-o o alcaide-menor. O alcaide do mar tinha à sua 
guarda a porta do mar ou da ribeira) como então se dizia; era êle que abria e fechava essa 
porta, pela qual transitava todo o movimento marítimo da praça. O sobrerrolda vigiava a 
gente que entrava e saía do castelo. O alfaqueque não tinha função militar, mas o seu serviço 
andava ligado às cousas da guerra: era êle que negociava o resgate dos cativos feitos pelos 
mouros, como o diz o seu nome árabe. Por isso dêle nos ocupamos aqui. Era um mensa
geiro de paz. No reino havia um alfaqueque-mor, que recolhia os donativos que as almas pie
dosas consagravam à redenção dos cativos. A vida dêstes infelizes nas masmorras ou nos tra
balhos forçados dos mouros era mortificante. 

O capitão não era só o governador militar das praças, estava também à frente da adminis
tração civil. Os cargos de fazenda eram os mais importantes; eram estes: o contador, o 
escrivão dos contos) o porteiro dos contos, o almoxarife dos mantimentos e o escrivão do almo
xarifado, todos de nomeação régia; mas o medidor do almoxarifado era da nomeação do ca
pitão. Esta organização, é claro, era pautada na do reino. O contador era o mais alto funcio
nário da praça depois do capitão; e no impedimento dêle tomava o govêrno interino da vila 
ou da cidade. Como o nome diz, era o director geral da fazenda pública e tinha debaixo do 
seu mando directo o escrivão e o porteiro dos contos. O almoxarife dos mantimentos tinha à 
sua guarda os géneros destinados ao pagamento dos oficiais reais, isto é, o trigo, a carne, o 
peixe, o vinho, etc.; serviam debaixo das suas ordens um escrivão e um medidor. 

O juíz, o tabelião' e outros cargos de justiça eram providos pelos capitães e tinham as 
mesmas funções dos do reino. Havia também o físico, como então se dizia o médico, e o 
cirurgião, que cremos de nomeação régia. Havia igualmente dois altos cargos de escolha régia, 
isto é, o vedor da fazenda dos lugares dalém, que cuidava do abastecimento das praças e ins
peccionava as contas dos contadores; mais tarde tomou o nome de visitador com as mesmas 
funções, seg~ndo cremos; e o cargo de feitor da Andaluzia, que provia os lugares de África 
de gente alistada e mantimentos comprados na Andaluzia. A sua sede foi primeiro em Má
laga, logo após o cêrco de Arzila de 15°8, como parece; depois foi transferida para o Pôrto 
de Santa Mar.ia, perto de Cádiz. Antes dela criara-se em Lisboa a Casa de Ceuta, logo de
pois da conquista desta cidade, a qual provia os lugares dalém de tudo o necessário, como se 
vê das cartas de quitação, através do vedor da fazenda. 

(1) Dois episódios típicos da guerra de Africa que ilustram a descrição do texto podem ler-se na nossa 
História de Arzila, págs. 146 e 362. São tirados dos Anais de Arzjla de Bernardo Rodrigues, isto é, de alguém que os 
viveu. Em Damião de Góis, na sua Crónica de D. Mtf.nuel, há muitos também, mas aí são de segunda mão. Era 
assim em Arzila, como em tôdas as outras praças. 



Todos estes funcionários recebiam do Estado duas espécies de vencimentos: um orde
nado em dinheiro e outro em alimento. Ao primeiro chamava-se tença, ao segundo manti
mento ou resguardo. ~sses ordenados variavam conforme os lugares e os tempos. Não importa 
neste trabalho dar estudo completo desta matéria, nem seria possível, por causa da penúria de 
elementos para isso. Daremos, pois , só dois exemplos e nos primeiros tempos. Assim, pelo 
regimento de 1472) dado a Rui de Melo, capitão de Tânger, a sua tença era de 68.568 reais 
anuais e o mantimento 62'920 reais anuais, calculado na base seguinte: 15 reais o alqueire de 
trigo, 1.000 reais o tonel de vinho de 52 almudes, 27 e meio reais a arrôba de carne, 4 reais 
e 7 pretos cada pescada Ç). Para Arzila estes preços eram mais bem discriminados; assim, se
gundo se vê do diploma que nomeou D . João de Meneses, em 1482, capitão da vila: tença 
68.568 reais, igual à de Tânger, 'e também à de Ceuta, como se diz no diploma, mantimento 
44.9 I 2 reais, ou sejam, pelos preços da ordenança, 20 moias de trigo de 60 alqueires o moia, 
à razão de 100 alqueires por mês, 1.200 almudes de vinho, à razão de 100 por mês, 600 ar-
"b d \ ~ d "b" d \ ' d " ro as e carne, a razao e 50 arro as por mes, e 1.200 pesca as, a razao e 100 por mes. 
~ste capitão tinha ainda: os quintos das cavalgadas e prêsas de terra e mar e os quintos dos 
tributos dos mouros de pazes O. O custo da vida aumentou no princípio do século XVI e, por 
isso, êsses preços se alteraram : no princípio do seu reinado, como já dissemos) D. Manuel 
melhorou êsses ordenados. Todavia, as nomeações de capitães dês se tempo não especificam 
essas verbas, dizem apenas que serão as que têm os outros capitães dos lugares dalém, e dêste 
modo é difícil determinar qual foi o aumento. Foi assim que se nomeou Nuno Fernandes de 
Ataíde em 1513 para Safim, ou Pedro Alvares de Carvalho em 1520 para Alcácer. Contudo 
não parece ter havido uniformidade nesse respeito, ou estamos incompletamente documenta
dos. O diploma que nomeou MartÍm Afonso de Melo para Mazagão em 1514 diz: « .. . Que
remos e nos praz que êle tenha e haja em cada um ano 114.000 reais em dinheiro, que são 
ordenados aos capitães dos nossos lugares dalém do seu resguardo ... » 2Será a tença aumenta
da? Mas para o mesmo lugar foi nomeado em 1520 António Leite, que fôra contador de 
Azamor, e lhe fôra tirado, e na carta de nomeação diz: « ... Queremos que tenha 30.000 reais 
por ano e 5 moias de trigo ... » C)· 

Conquistada Ceuta, não houve mais paz entre os seus senhores e os mouros. Era o es
tado de guerra permanente. J: ler a crónica do seu primeiro capitão, D. Pedro de Meneses, 
por Azurara) para nos convencermos disso. Os portugueses, todavia, não eram só guerreados 
por se terem apossado de uma parcela do território marroquino; eram-no acima de tudo por 
serem infiéis, cristãos. O mouro não distinguia entre o português e o castelhano. ~ste combatia 
na Península e aquêle em Marrocos o muçulmano, o crente. São duas religiões antagónicas que 
se detestam; onde quer que se encontrem frente a frente precisam destruir-se, aniquilar-se. 
Era a cruzada da Península transferida para Marrocos. Nestas condições, matar, cativar, rou-

(1) Meneses, Hist6ria de TJngel", pág. 36. 
(2) Na nossa Hist6ria de Arzi/a, pág. 75. 
(3) Arquivo da T8rre do Tombo, Livro das Ilh4s, fols. 136-7, 165 r., I.p v., 165 v. 



bar era virtude. Fazer guerra ao infiel que ocupa o território muçulmano é dever imperativo. 
Deus deu o paraíso aos crentes que combatem por Ele em trôco da vida e dos bens terrenos. O 
combatente cumpria, pois, um dever religioso, por isso o tÍtulo de «mujahide», isto é, «guer
reiro da santa causa» , era a suprema honra; e possuí-lo era ter a veneração de todos os crentes. 
Conquistada Alcácer-Ceguer, a luta prossegue sempre com o mesmo carácter. J: ver a crónica 
do seu primeiro capitão) D. Duarte de Meneses, pelo mesmo Azurara. Essa guerra revestia duas 
formas: a guerra terrestre e a guerra marítima. A primeira era feita pelos reis de Fêz, pelos 
alcaides e pelos simples «mujahides». Isto no século xv; no século XVI, no sul, são os Xeri.fes 
que mais guerra nos fazem e, por fim, nos obrigam a capi-tular. Os cronistas e Bernardo Rodri
gues estão cheios dessa guerra. A segunda é a guerra de c6rso. Todo o norte de Africa servia 
de base de operações desta natureza contra as costas fronteiras da Sicília, da Itália e da Penín
sula Ibérica. Foram famosos os corsários argelinos, que infestavam todo o Mediterrâneo e as 
costas da Espanha e de Portugal. No território marroquino houve vários ninhos de piratas , 
principalmente no século XVI: Beles, T etuão, Larache, Salé, etc. Foi para reprimir essa guerra 
que em 1508 o conde Pedro Navarro, por mandado dos reis católicos} edificou a fortaleza de 
Pinhão de Beles de Gomeira, «por causa dos grandes males e danos que se seguiam de Beles 
da Gomeira à costa de Granada e de Andaluzia ... e de muitos cativeiros de gente cristã de 
seus súbditos ... que os mouros faziam ... » E os mesmos soberanos em 1509 pediam a D. Ma
nuel que providenciasse contra os corsários de Tetuão nestes termos: « ... que de T utuan se 
fazia muy cruda guerra a aquel reyno de Granada; que de continuo venian fustas armadas de 
moros de la dicha T utuan y echavan gente en tierra en diversas partes de la costa del dicho 
reyno de Granada; y estavan algunos dias en lugares encubiertos y escondidos; y que faziam 
muchas muertes y robos y cativerios de christianos». Mais tarde, em I 5 17, Diogo Lopes de Se
queira, capitão da armada que foi ao Estreito, levava no seu regimento que devia ir ao rio de 
T etuão tomar todos os navios dos mouros e, durante mês e meio até dois meses, correria tôda 
a costa até Melilha, apossar-se-ia dos navios que encontrasse e faria à terra todo o mal que pu
desse C). Todos os anos temporàriamente era mandada uma armada ao Estreito para favorecer 
os lugares dalém e proteger -a navegação cristã naquelas paragens. Desde 1520, porém, criou
-se a armada do Estreito, que vigiava permanentemente as costas dêle. Foi a princípio de uma 
só caravela, de duas de 1522 em diante, se é verdade o que diz Bernardo Rodrigues. Estas ca
ravelas empregavam-se no serviço dos nossos lugares de lá e guardavam contra os corsários 
mouros os navios que transportavam fazendas e passageiros; mas já então corsários turcos, 
franceses e inglêses vinham à bôca do Estreito e.9piar prêsa. Houve mais de uma vez refrega 
rija no mar com êles} como no-lo conta Bernardo Rodrigues nos seus Anais. 

No tratado firmado depois da conquista de Ar~ila entre os reis de Portugal e de Fêz, 
ficou assente que houvesse paz entre êles, por tempo de vinte anos , podendo, todavia, os luga
res murados de uma e outra parte fazer-se guerra sem quebra do tratado, como já dissemos; 
e que os reis de Portugal fôssem senhores das aldeias e lugares povoados dos campos das praças 

(1) Alguns documentos do Arquivo da Tôm do Tombo, págs. 213. 227. ,,02-3. 
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de sua posse, isto é, Ceuta, Alcácer-Ceguer, Tânger e Arzila. Por isso é que êsses campos, nos 
anos imediatos, se povoaram e cultivaram, não obstante a restrição estabelecida no concêrto de 
pazes. Por isso também se fala nos documentos da época de mouros de pazes, que eram os que 
viviam nesses campos) pagavam tributos e eram da jurisdição dessas praças, ou seja, enfim, da 
suserania de Portugal. Já vimos provas disso para Tânger e Arzila; e assim devia ser para as 
outras praças. Com aquela restrição a paz era precária, se realmente a restrição foi feita. Para 
Arzila sabemos nós que, em 1488, por isso antes de findo o prazo do tratado, o alcaide de 
Álcácer-Quibir armou uma cilada ao capitão da vila, D. Vasco Coutinho, que, porém, o des
baratou e tomou cativo. Depois disso, essas pazes renovaram-se em 1490, por oito ou dez anos 
entre os dois soberanos, segundo Bernardo Rodrigues; mas de novo se romperam passados 
aquêles anos} cêrca de 1500. Foram anos de guerra contÍnua os que se seguiram. Em volta das 
praças, até muitas léguas delas, cessaram as habitações e as culturas dos mouros, mas os mora
dores dos nossos lugares sempre tiveram as suas hortas perto dêles e faziam aí as suas semen
teiras com a ajuda das atalaias e de outras gentes. Deixou, pois, de haver mouros tributários e 
de pazes nas praças do norte. ~sse estado de cousas interrompeu, é claro, a corrente comercial 
que se estabelecera entre cristãos e mouros dos lugares vizinhos; mas muita gente preferia êsse 
estado de guerra. Já vimos porque motivo, disse-o Bentafufa: os capitães e os cavaleiros não 
queriam paz, porque assim não tinham que tomar, nem que repartir. Pouco lhes importava 
o mercador. As grandes cavalgadas e as almogaverias eram de maiores lucros, a-pesar de peri
gosas, e por vezes a muitas léguas das praças: às vezes mais de mil cabeças de gado, sem con
tar os cativos às dezenas e aos centos} que depois se resgatavam por fortes somas. Assim, em 
1514, o capitão de Arzi la, D. João Coutinho, e o de Tânger foram contra a aldeia de Almás
car, perto de Alcácer-Quibir, e trouxeram de lá 1.400 cabeças de gado grosso, além de outro, 
que foi repartido entre os cavaleiros que na corrida tomaram parte (} Assim também, em Sa
fim, o capitão dela, Nuno de Ataíde, correu em 1511 a uns aduares, a duas léguas de Alme
dina e a três de Conte, donde -trouxe esta prêsa: mais de 5.000 cabeças de gado miúdo e de 
1.000 bois e vacas, 300 camelos, cavalos, asnos e bêstas muares e 567 almas. Era tamanha esta 
cavalgada, que tomava mais de meia légua de caminho, diz Góis (j. 

Em 1538 fêz-se a paz entre os reis de Portugal e de Fêz. Foi isso porque êste temia o 
avanço dos Xerifes, que ameaçavam tomar-lhe o reino. Os Xerifes, na verdade, levavam de 
vencida os cristãos, que ocupavam as praças do sul, e os capitães do reino de Fêz. Para poder 
resistir aos Xerifes é que o rei de Fêz quis estar em paz com o de Portugal. ~sse tratado de 
paz foi assinado no mesmo lugar onde o fôra o de 1471, isto é, junto do rio Doce, ao norte de 
Arzila, entre Mulei Xeque e D. Afonso V, e devia durar onze anos. Os tempos tinham mu
dado, como se vê da primeira cláusula, isto é, as aldeias povoadas dos campos das praças do 
norte até êsse ano - nas do sul êle não mandava - serão da jurisdição do rei de Fêz e as que 
vierem a fundar-se nêles não o serão sem prévia licença dos capitães dos respectivos lugares; 

(1) B. Rodrigues, A n.cis de A rzi/a, I, pág. 13 r. 
(&) Crón;c.c de D. Man.uel, m, cap. XIV. 



estes mouros que vierem de futuro lavrar aí pagarão ao rei de Portugal por cada arado uma 
dobra de banda e o rei de Fêz dará ao mesmo rei de Portugal dez cavalos bons por cada aldeia 
de sua jurisdição. Estas pazes deviam, pois} durar até 1549; mas nem mouros nem cristãos 
as ctXnpriram por muito tempo . Disso se queixava já em 1540 o agente português em Fêz, 
Sebastião de Vargas, em carta a D. João IH, pedindo-lhe que pusesse côbro aos desmandos da 
nossa gente, porque, de contrário, não se poderiam manter as pazes. Em Fêz mostrava-se in
dignação por êsse desprêzo do acôrdo feito C). Os culpados seriam tanto os cristãos como os 
mouros. Aos portugueses não convinham as pazes, pelas razões já ditas; aos mouros também 
não, porque o movimento anti-cristão chefiado pelos Xerifes fazia os mouros cada vez mais 
atrevidos, até entre os súbditos do rei de Fêz} que abertamente eram pelos Xerifes, que comba
tiam os cristãos sem desfalecimento. As causas foram-se agravando, os ânimos foram-se aze
dando e, por fim, o rei de Fêz deu as pazes como rôtas no outono de 1543, Depoi's disso, até 
o despejo das praças do norte, houve sempre guerra. Houve, é certo, em 1545 tentativas para 
reformar as pazes de 1538, mas, se se fizeram, os alcaides do rei de Fêz não parecem tê-las 
cumprido C). 

Nas praças do sul-Azamor, Magazão, Safim e Santa-Cruz ,...-" o estado de guerra era 
o estado normal. Aí, depois de 1 5 1 o, os Xerifes puseram sempre em perigo essas praças e a 
guerra foi quási contínua. mes davam-se como campeões da fé e, por isso, tinham por si todos 
os crentes. A princípio} senhores só do Suz, apenas Santa-Cruz teve de lutar contra êles, mas 
o seu poder foi crescendo e, tendo tomado a cidade de Marrocos em 1524 e todo o território 
ao sul do Morbéa, passaram a combater também tôdas as outras praças do sul. Em 1537, êles 
fizeram pazes por três anos com essas praças, mas, findo êsse prazo, o estado de guerra recome
çou e só acabou com a perda delas C). 

Assim, pois, as praças viviam na obsessão da guerra. Sejam, para terminar, estes dois 
factos. Passam-se em Arzila, mas deviam passar-se dêste modo nas outras praças. São de uma 
demonstração flagrante: O primeiro é êste: o capitão tinha sempre o seu cavalo selado. Dado 
o rebate êle não tinha senão de vestir uma saia de malha e montar a cavalo, para acudir onde 
fôsse necessário. Na fronteira de Safim} nos aduares dos mouros, desde a meia-noite, os cavalos 
ficavam selados para o mesmo fim. Di-lo Góis do aduar de Roho, que Ataíde tomou em 1516, 
e por quem foi morto momentos depois e). O segundo facto é êste. Em 1517, o vice-rei de 
Granada, o marquês de Mondéjar, indo em perseguição do corsário Barba-Roxa, que se refu
giara em Larache, foi a Arzila ver o seu capitão, o conde do Redondo, D. João Coutinho. O 
conde quis honrar e festejar a visita do marquês com uma demonstração do estado de prepara
ção da vila para a guerra. E assim, quando andavam na visita do campo} o conde mandou 
derrubar o facho, que estava na atalaia do Facho, e logo a tôrre do sino deu rebate e em mo-

(1) B. Rodrigues, A nais de Arz jla, lI, pág. 309' 
(2) Na nossa História de Arzila, pág. 383' 
(3) Nos nossos PortugHeses em Marrocos, IV, pág. Ç)6. 
(.) B. Rodrigues, Annjs de Arzila, I, pág. 249; Góis, Crónica de D. Manl~el, m, capo VI. 
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mentos VIU Junto de si 250 de cavalo, bem armados, o que o marquês muito admirou e 
lpuvou C). 

Não se julgue, todavia, que os cristãos e os mouros só se defrontavam de lança em riste. 
Havia momentos de repousante quietação entre duas crises e então as almas sentiam-se tàcita
mente irmãs. Sobretudo na gente humilde, que não tem a rigidez dos grandes e quere viver; 
mas até nos grandes do mundo as atitudes intransigentes afrouxam. As necessidades da vida 
de todos os dias e as relações de vizinhança quebravam as arestas do estado de guerra. Ilustre
mos isto com alguns exemplos frisantes. Bernardo Rodrigues, o cronista dos Anais, conheceu 
em Arzila um mouro rico de Alcácer-Quibir quando lá esteve cativo. Chamava-se Alé Ron
dim. Os dois foram amigos. Quando Rodrigues ia a Alcácer, em missão do capitão de Arzila, 
pousava em casa dêle e Rondim o mesmo quando vinha à vila, em missão do alcaide de Alcá
cer, o que sucedeu várias vezes. O alcaide de Xexuão, Mulei Abraém, usava de muita cortesia 
com o capitão de Arzila quando vinha contra a vila. Assim, acontecia que, depois de correr 
ao campo da vila, mandava um mouro a cumprimentar o capitão, o conde do Redondo, e a 
beijar a mão da senhora condessa, pedindo-lhes desculpa do mal feito. Em 1524 governava 
Arzila o conde do Redondo, D. João Coutinho. Mulei Abraém tinha por êle uma grande admi
ração. Nesse ano, em Junho, viera com el-rei de Fêz contra Arzila. A nossa gente estava pre
venida e os mouros não conseguiram nada, mas, depois do feito, Mulei Abraém quis cumpri
mentar pessoalmente o conde e, na verdade, encontraram-se os dois junto da vila; para o al
caide comer e beber, a condessa mandou-lhe por seis pagens muitos bolos e água fresca, a que 
êle e a sua gente fizeram excelente acolhimento. Na véspera, a condessa fizera o mesmo a el-rei, 
em duas azémolas carregadas de bolos, que lhe mandou, pedindo desculpa da peqtJenez da 
lembrança; a culpa era de el-rei que a não tinha prevenido que vinha, mas esperava que de 
outra vez a avisasse e seria mais bem servido: da graça riu el-rei e, depois que Mulei Abraém 
comeu dos bolos, comeu êle também. O mesmo Mulei Abraém obteve do conde que o físico 
da vila, Duarte Rodrigues, fôsse em 1530 tratá-lo a Xexuão e a sua mulher Leleaxa, princesa 
real, ,foi também tratar a Fêz em 1532 C). Naquele ano de 1530 também o capitão de Aza
mor, António Leite, mandava o físico da cidade, mestre Francisco, ao alcaide Latar, de Té
dula, nas abas do Atlas, para ° tratar r). 

As praças de África eram quási só abastecidas da metrópole e isso criava um vai-vem 
freqüente entre elas e Portugal. A navegação era constante. É o que mostram as cartas de qui
tação dos oficiais da fazenda. A carta de quitação dada a Luiz Esteves, almoxarife de Alcácer
-Ceguer nos anos de 1481 a 1485 diz: « ... 'de todolos dinheiros e trigo que lhe enviámos de 
POl1tugal e tributo dos nossos mouros das pazes, que, por nós, recebeu e dispen'deu cinco anos 
passados ... em que se mostrou por sua conta e arrecadação que êle recebeu de dinheiro 
1.645.844 reais e recebeu de trigo 774 moios ... ». Nesses totais há a seguinte destrinça a fazer 

(1) B. Rodrigues, Anais de Arzjla, r, pág. 227, 
(2) Id., ibid., rpágs. 465-8; lI, págs. I76-7 e 236. 
(8) Nos nossos Portugueses em Marrocos, IV, pág. 88. 
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para a parte dos mouros: em 148 I, os mouros das pazes pagaram 50. 139 reais; em 1482, 60 
moios de trigo. Dos outros anos nada diz C). 

A carta de quitação dada a Sebastião de Vargas, almoxarife de Tânger nos anos de 
15°7 a 15°9, enumera estas cousas recebidas por êle para uso da cidade nesses três anos: di
nheiro, 14'917'3°9 reais; trigo, 4.8°5 maios; farinha) 900 alqueires; grãos, 264 alqueires; 
biscouto, 2.521 quintais; vinho, 23 botas e 16 pipas; vinagre, 100 canadas; azeite, 54 cana
das; carne, 28 arrôbas; pescadas, 500 dúzias .... Vem depois uma longa lista de material de 
guerra ou próprio para a guerra C). T udq isto ia de Portugal, como se vê das quitações dadas 
aos oficiais da fazenda dalém-mar. 

A carta de quitação dada a Sebastião Lopes, almoxarife de Sa.fim nos anos de 15°8 a 
151 I, é mais explicativa, porque, além de material de guerra e outro, indica a procedência do 
dinheiro, trigo e cevada recebidos por êle. Dinheiro, 786.530 reais, a saber: de si mesmo, por 
venda de certas causas que vendeu, 33.24°; 3°.000 de Jorge da Maia; 58.000 de Estêvão de 
Aguiar; 665.29° de Heitor Gonçalves, que fôra feitor na cidade. Cevada, 700 maios, a saber : 
146 moias de Rodrigo Marques, morador na ilha da Madeira; 466 moias de André Vaz, fei
tor da Casa de Ceuta; 86 moias dos tributos dos mouros. Trigo, 1.539 moias) a saber: 50 
moias de Alvaro Salgado; 18 moias de João Lopes; 32 maios de João Mendes Correia; 5 
maios mais do mesmo; 34 moias de Diogo Dias, almoxarife das tercenas; 38 moias de Isaac 
Benzamero, judeu mercador; 160 moias de Gonçalves Sequeira, tesoureiro da Casa de Ceuta; 
658 moias mais de André Vaz; IS0 moias de Antão de Oliveira, feitor das causas de Africa; 
354 moias de Estêvão de Aguiar; 6 maios de Lourenço Mendes; 12 moias de António Ti
naco; I I moias de João de Lisboa; 3 maios mais do tributo dos mouros C). Com excepção das 
verbas dos tributos, cremos que tôdas as outras provinham de fora de Marrocos. De facto, A. 
Vaz era feitor da Casa de Ceuta em Lisboa; G. Sequeira era seu tesoureiro; R. Marques era 
morador da ilha da Madeira; E. de Aguiar era feitor de Safim e por isso teria recebido de fora 
essa verba; 1. Benzamero) judeu morador em Safim, pode ter levado essa verba de Portugal, 
porque se ocupava então nesse tráfico, como mostra um alvará de D. Manuel que em 
1509 o isentava do pagamento de 10.000 reais de direitos por mercadorias que levava de Lis
boa (4); H. Gonçalves fôra feitor de Safim. Repare-se que as verbas do feitor da Casa de Ceuta 
são as mais avultadas de tôdas e por si só estabeleceriam a regra; as outras serão, sem dúvida, 
de fornecedores que as levaram nos seus navios de Portugal lá) como é freqüente noutras cartas 
de quitação. As verbas dos mouros das pazes podem parecer insignificantes, se pensarmos 
na zona extensa dêsses mouros em volta de Safim, de que falámos já, e de que Damião de 
Góis nos deixou um cômputo dos seus tributos em cereais; mas não deve causar isso estra
nheza, porque é depois de 151 I que se forma essa zona com o govêrno de Nuno de Ataíde. 

(1) Documentos da chancelaria de D. João 11, pág. 197' Em via & publicação pela Academia das Ci~n-
cias. Na chancelaria é Livro IV, foI. 115 v. 

(2) Arquivo Histórico Portugu~s, V, pág. 475. 
(3) lbid., V, pág. 474. 
(.) Baião, Documentos do Corpo cronológico, pág. 32. 



Uma carta de quitação dada a Lopo de Azevedo, feitor de Safim durante dois anos e 
sete meses e meio, de 1495 a 1498, isto é, alguns anos antes de ser ocupada a cidade, mostra 
quais as mercadorias que se negociavam em Marrocos. Durante êsse tempo êle recebeu: 

127 quintais, 3 arrôbas e 31 arráteios de algodão; 51 algafaras [túnicas] de [panos] de Londres e de An
tona [Southampton] guarnecidas; 660 alcarzias [peças para turbante] de lã; 587lambéis [mantas de côres] de Sa
fim ; 23 alquicés cardões de lácar; 2 jarra's de alca trão; 150 alquicés abanes; 3 quintais de anil nadador; 
28 alcatifas [da cidade] de Marrocos ; 3 barras de ferro ; 6 balanças de pesar, a saber: 5 de cobre e uma grande 
de pau; 5 enxadas; 2 ferrolhos; uma guidareza; 125 côvados de [panos] de Londres, de côres; 33 côvados de 
meia grã; uma medida de pau de alqueire e outra de meio alqueire; uma medida de vara e outra de côvado; 213 
marcos, 6 onças e 6 oitavas de prata marcadoira; 4 polés de pau com suas roldanas; 3 alferções; 10 peças ae 
pesos dêstes reinos em que há 7 arrôbas e meia de metal e 12 arráteis e meio de ferro; 4 peças de pesos mouriscos 
de ferro, em que há 6 arrôbas e meia ; 1 pilha de pesar,em que há 16 marcos; quatro rodas de carros ; 2 trados; 
1 tronco com 4 bancos; 2 quintais e 1 arrôba de turcajente; 1 toalha de al tar de lenço francês de três varas; 1 
vestimenta de chamalote preto novo; 4 caldeiras; 201 côvados de têrça [de panos] de Antona; 15 lambéis de reca
mes ricos de Almedina; 505 alquicés tascontes de lácar largo; 9 quintais e 3 arrôbas de anil; 173 dúzias e 9 bar
retes berberiscos; 1 braço de ferro para balanças; 202 quintais e 1 arrôba e meia de enxôfre; 23 côvados e meio 
de pano de grã; 725 pares de lenços de Brabante ; 722 varas de lenço francês; 140 varas de [pano de] meia holan
da; 2.828 pentes berberiscos ; 179 côvados e quarta de panos largos, sem nome; 3 arrôbas e 3 onzenas de tarçal de 
pêso de Safim; 30 libras e 5 onças de açafrão; 12 onzenas de bôrras de azeite; 10.460 aljaravias; 6 aldrabas de 
ferro; 715 peças de alquicés ou haiques ; 4'560 peças e 129 varas de bordates; 588 pecetas de côres; 20 ma
ços de contas vidraças de milheiro cada maço; 162-400 contas cristalinas; 67 varas de canhamaços grossos; 22 
côvados de setim verde; 15 côvados e quarta de damasco verde e vermelho; 4 quintais, 2 arrôbas e 6 arráteis de 
grã em folhelho; 2 quintais, I arrôba, 9 arráteis e 5 onças de lácar; 23 varas de lenço de Bretanha; 1I lanças 
contando uma de armas; 8 quintais, I arrôba e 8 arráteis de malagueta ; 1 mó de barbeiro; 6 quintais e I arrôba e 
meia de pedra hume; I picão; 843 rolos e 33 canas de Galvey [Galway, Irlanda] ... (1). 

Alguns anos depois, em Dezembro de 1507' o feitor João Lopes de Alvim e o escrivão 
da mesma feitoria escreviam a D. Manuel que o negócio ia mal, porque a cidade andava muito 
perturbada e por isso os mercadores e os mesteirais a tinham deixado. Era, como vimos, o mo
mento em que Diogo de Azambuja estava fazendo a fortaleza) aproveitando essa desordem. 
A sua carta é tôda consagrada à actividade da feitoria. 

«E creia V. A. que a terra sem mercadores e assim sem oficiais não se pode fazer trato, como V. A. de
seja .. . e acêrca disto, senhor, não dizemos mais: somente fazemos saber a V. A. que João Lopes de Alvim che
gou aqui com êstes navios, com biscouto e trigo que V. A. mandou, e não trouxe mais mercadorias que 40 rolos 
de galvéus e 15 quintais de lacre e 1 quintal de alaquecas, muito baixas. 

E o lacre veio, senhor, sem suas pertenças, a saber tartal e pedra hume; e êste, senhor, será logo despa
chado numa cáfiIa de Marrocos, que aqui está, não com tanto proveito como o fôra trazendo o necessário. E o 
pesar que os mercadores têm é por vir tão pouco, como veio, porque creia V. A., senhor, que é uma mercadoria 
p'ara esta terra, porque não pode vir tanto da fnd ia que se mais aqui não gaste e com mais proveito de V. A. que 
em outras partes. E V. A. devia de mandar que não se vendesse lacre nenhum, se não que todo viesse a esta ci-

(1) Cenival, Les Sources inéditt:s, Portugal, I, págs. 43-6. Uma outra cópia dêste documento foi publicada 
no Arquivo Histórico Português, IV, págs. 282-3' Cenival deu-lhe muitas notas, que aclaram o texto. Os parênte
ses do texto são nossos, mas devemos confessar que não sabemos esclarecer muitos pontos dêle. Pode comparar-se 
êste documento com dois outros publicados no A rquivo, V, págs. 324-5, quási do mesmo tempo: um é a carta de 
quitação dada ao feitor de Safirn, Rui Fernandes de Almada, de 1491 a 1495, que tem uma grande parecença com 
êste; o outro é a carta de quitação dada ao feitor de Ourão, do mesmo Almada, de 1483 a 1487, que enumera 
panos de outras procedências, além das do documento inserto no texto. 
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dade, para que de tadas partes o viessem aqui bu!Car; e aqui se venderá de 60 metlcalS para cima, não vindo, Me
nhor, por outros mercadores. 

«E quanto aos lambéis, que V. A. quere que se aqui façam, eu tenho já mandado fazer o que V. A. man
dou e dizem, senhor, que os farão daquela perfeição e daventagem. E a mim me parece, senhor, que V. A. pode 
daqui fornecer todo o trato da Mina e Arguim, e com proveito de V. A. 

«E proveja-nos V. A. com mercadoria, a saber, com muitos bordates e pecetas e panos largos finos apa
relhados e galvéus e alaquecas finas e aljôfar grosso, como coentro sêco e não como o que trouxe João Lopes. E êle 
leva certos alquicés e aljaravias; e mande V. A. aos feitores que escrevam a quantia que querem e de que sorte 
querem mais ... » (1). 

Não foi diferente depois o comércio que se fazia pelos nossos lugares dalém, quando as 
relações entre os dois adversários eram menos tensas. Repare-se que nesse rol bem poucas mer
cadorias seriam portuguesas, nós éramos) pois, meros traficantes - no sentido bom ~ , in
termediários. Assim, os produtos manufacturados ricos vinham dos países do norte da Europa: 
Panos de Londres, de Southampton, de Galway, de Holanda, de Bretanha, de Brabante, de 
França ... De facto, assim era, como bem mostra um documento de 1510. Nesse ano D. Ma
nuel mandou que, do dinheiro da pimenta molhada que estava na feitoria de Flandres) se le
vantasse um milhão de reais e se empregasse na compra de fazendas de Inglaterra, para o 
negócio de Safim e Berberia. Quis, porém, primeiro ouvir sôbre isso Estêvão Vaz, isto é, que 
êle dissesse as qualidades e côres que os mouros preferem, as quantidades que se podem com
prar com aquela quantia, as quantidades que devia mandar vir desde já e as que terão gasto 
naquelas partes cada ano. Estêvão Vaz respondeu nestes próprios termos: 

«As sortes e côres de panos que sempre mais quiseram e querem naquelas partes são boas antonas [de 
Southampton] azúis, muito escura.s e algumas poucas vermelhas, e pecetas, que chamam aqui [em Lisboa, porque 
escreve nesta cidade] anseses, de côres azues verdes, vermelhas e algumas poucas amarelas. 

Gastar-se-ão por ano em Safim das ditas antonas 90 até 100, por 70 ou 80 das azúis, 15 até 20 vermelhas. 
E da,s pecetas até 2.000, pouco mais ou menos, sendo as mús delas azues. 
A maior parte dos panos de Inglaterra nas sortes e côres não têm a certeza e razão de preços como os 

panos de Flandres, que pouco mais ou menos andam sempre redondos na valia; e nos de Inglaterra há grandes di
ferenças de preços em cada sorte. Há tão boas antonas e tão baixas que se vendem aqui mais e menos a terça 
parte umas que outras, e tudo são antonas. E tomando o meio, que os mercadores chamam panos redondos, que 
não são altos nem baixos e são os que costwnam na Berberia, podem custar em Inglaterra a oito cruzados peça, 
pouco mais ou menos ... E com 10 % de direitos, que pagam os estrangeiros, custará cada peça 3-430 reais, não 
contando frete e risco de lá para cá. 

As pecetas valem razoadamente a 300 reais e com direitos a 330. 
Há grandes enganos no comprar e vender com estrangeiros e desta causa tratam poucos em Inglaterra: 

por onde lhes convém êles mesmos levarem suas mercadorias fora e as mandarem por si, que os faz muitas vezes 
vender mais barato nos lugares a que as levam que lá em sua terra onde as têm. 

Vendem-se em Safim razoadamente as antonas da dita sorte e côres de 5 até 18 mÍticais e algumas vezes 
a 20, segundo os tempos; e a 420 reais mitical, levando-as entre êstes em 16 miticais, vale cada peça 6'720 reais: 
ganha-se por ,peça 3.290 reais, de que se hão de abater as custas e risco daqui para Safim e direitos, que não sei 
agora o que são. 

As pecetas se vendem a mÍtical e meio e a mÍtical e três quartos e a dous algumas, poucas vezes. E con
tando-as a mitical e meio ·são 630 reais, e ganha-se em cada uma 300 reais, de que também se hão-de abater as 
custas e direitos, como dito é. 

(I) Id., ibid., págs. 146-7, O texto está acompanhado de notas, como O documento anterior, as quai'5 muito 
facilitam ·a compreensão da matéria. 
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No dito milhâo de reais aos ditos preços de Inglaterra cabem justamente as 1ÔO peças de antbnas e 2.Mb 
pecetas que se gastarão por ano em Safim e mais, porque de Cádiz e outros lugares de Castela, onde de alguns 
anos a esta parte costuma ir muita mercadoria de Inglaterra e ·se leva dali à dita cidade de Safim e a todos outros 
lugares daquela costa de Berberia. 

E se Vossa Alteza quere este·s panos para Safim somente, me parece que a metade da dita soma ou ao 
mais até dois terços devia mandar vir, até haver mais cel teza o que dêles se poderão gastar e assim dos preços de 
uma parte e da owtra i e, porém, estes que digo são os por que compram e vendem mercadores que o fa
Z{llll para si» (1). 

Outras mercadorias, como os alquicés, os lambéis, as aljaravias, os bordates vinham de 
países muçulmanos, por serem vestuários próprios dos indivíduos dêles; por exemplo, os bor
dates eram em geral de fabrico egípcio, porque eram de algodão] que o Egipto produzia muito. 
De facto, as mercadorias das quitações de Ourão e Safim do feitor Almada tinham sido mal. · 
dadas pela casa da Mina de Lisboa; a quitação de Lopo de Azevedo não diz donde vieram as 
suas mercadorias, mas devem ser da mesma origem. Os bordates eram a principal mercadoria 
que se vendia em Safim, dizia o seu feitor em 15 I 2 a D. Manuel e). Os lambéis tinham igual
mente muita procura. Por êsse motivo a nossa gente quis fabricá-los em Safim e foi disso en
carregado Mair Levi, judeu morador na cidade, que os conseguiu fazer muito finos e bons e, 
por isso, o feitor referido propôs a D. Manuel que se fizesse casa adequada num chão da ci
dade, próprio para êsse efeito C). Essa idéia, todavia, não era nova. Em 15°7, como se viu, e 
anteriormente, já ali se fabricavam, afirmando-se mesmo que Arguim e a Mina podiam van
tajosamente receber de lá as quantidades necessárias ao seu consumo; e com essa mercadoria 
e outras, de Marrocos, como os cavalos e o trigo, se adquiriam lá os escravos e o ouro da 
Mina e). 

Não sabemos se a emprêsa durou muito tempo, talvez cessasse depois que se aproximou 
o perigo dos Xerifes e a dificuldade do tráfico com a região de influência comercial da cidade; 
mas foi certamente um pensamento feliz para evitar a importação de mercadorias e por isso a 
drenagem de ouro para fora da cidade. Era de Safim que se abastecia Arguim e Mina destas 
mesmas fazendas e manufacturas. Vê-se isso de uma carta de Mair a D. Manuel, de Novem
bro de 1514, assim como de uma outra ao mesmo de Nuno Gato. Mair teve de recorrer ao 
mercado da cidade de Marrocos para satisfazer tôda a encomenda e assim comprou lá, como 
êle diz] «abanas» .[ noutros lugares é «abanes», vocábulo berbere sinónimo do árabe «haique»] e 
outra roupa. Gato diz que para êsse fim se comprou a Mair e a um irmão de Benzamero «perto 
de 2.000 abanes e de tascontes e meios tascontes e sardos, muito especial roupa de Marrocos ... 
e Mair há-de mandar 100 lambéis com ela» (J . Para pagamento dêste fornecimento, Mair pede 

(1) Ibid., págs. 224-5. Modernizámos a ortografia, como se vê. 
e) Ibid., pág. 367" 
(3) Ibid., pág. 333. 
(() Veja-se sôbre isso o excelente estudo de Robert Ricard, lA Commerce dll /Jerbérill et l'org.tnis4tion 

;lIonomique de l'Empire portugMs ItUX XVe et XVIe siecles, em Ânnltles de l'lnstitut d'études orientales, de Ar
gel. Paris, 1936. 

(&) Cenival, Le Sourcl!s ;nUiw, Po/'tug41, pág.s. 653 e 656. 



a el-rei que lhe mande 2.000 cruzados em lácar preto e bordates, pois tem urgência do reem
bôlso das mercadorias vendidas e aquelas fazendas não as há na feitoria. Era a Casa da índia 
que mandava fazer essa encomenda e, por isso, era ela que devia pagar a Mair. Está-se vendo 
que era por Lisboa que se fazia o provimento dos lugares de África, principalmente. Por lá 
passavam as mercadorias que se compravam em países muçulmanos destinadas a Marrocos. 
Assim, tÍnhamos feitoria em Ourão que se empregava nesse tráfico. Ao seu feitor, Almada, 
que lá serviu de 1483 a 1487, deu-se quitação destas fazendas: 10.602 peças de bordates; 
314 telizes; 916 aljaravias de Anhara; 377 de T unes; 761 alquicés pequenos; 152 alquicés 
meãos; 55 alquicés grandes; 762 albornozes comuns; 32 peças de mocatrazes; 338 lambéis 
ricos de Tunes, etc. C). Aljavarias de T unes, aJ.javarias de Anhara, lambéis de T enes, de 
que se fala aí, indicam procedência certa. E, na verdade) para os lambéis temos informa
ção segura no Esmeraldo que não só no-los descreve mas ainda indica os lugares do seu fabrico 
nestes termos: « ... uma roupa feita como mantas de Alentejo, que tem uma banda ver
melha e outra verde e outra azul e outra branca, as quais bandas são de largura de dois e três 
dedos; e esta roupa se faz na cidade de Ourão e em terras do reino de T remecém e em Bogia 
e Estora do reino de Bogia, e assim em T unes e em outras partes da Berberia» e). 

Por uma declaração de Nuno Gato, de Maio de 1512, relativa aos direitos que paga
vam na alfândega de Safim determinadas mercadorias que entravam na cidade, se vê o co
mércio que aí se fazia de produtos da região. Eis a enumeração de alguns: peles de cabra, 
couros de vaca, cêra, lã, anil marroquim, alquicés, pescado, mel, manteiga, boi ou vaca, car
neiro, tasconte, cardão, haiques ... C). 

Outras mercadorias vinham do Oriente pelo caminho de Lisboa, sem dúvida. Nuno 
Gato, contador de Safim, dava em Dezembro de 1510 uma nota delas para a metrópole: o 
lácar que levava para lá o feitor «era a maior parte dêle varreduras das casas da índia». O gen
givre não se tem vendido. O cravo vende-se frouxamente, do mesmo modo a pimenta. As 
alaquecas ninguém as quere. Mas êsse final de 'ano foi muito perturbado e, por isso, o con
tador espera que, vindo a paz, se possam negociar melhor essas mercadorias e). 

No tráfico luso-marroquino não havia só mouros e portugueses. Os judeus, os geno
veses e os castelhanos tiveram grande parte nêle. Os .judeus eram muito numerosos em Mar
rocos. Viviam em bairros especiais. Eram os lojistas e os industriais de todo o país e, por isso, 
os capitalistas dele. A êles recorriam os soberanos nos apuros do tesouro e os particulares nas 
suas aflições de dinheiro. Eram, pois, penhoristas e muitas vezes usurários. O povo odiava-os 
por isso e porque eram infiéis; e, durante as guerras civis, cevava nêles o seu desprêzo e a 
sua cobiça, quando não lhes tirava a vida. Nas nossas relações comerciais com os mouros, êles 
foram os intermediários e, como tais, tiravam dela o melhor lucro. Não se lhes podia levar a 

(1) Arquivo Histórico Português, V, pág. 325' 
(2) Esmeraldo, pág. 1 II (ed. Epifânio Dias). 
(3) Cenival, Les Sources inédites, Portugal, I, págs. 313-4. 
(') Id., IbM,! págs. 262-3' 
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mal: era o pagamento de serviços. Alguns nomes, para exemplo, em Safim: Mair Levi, Ben
~amero e Dardeiro, do tempo de Bentafufa. Dos dois primeiros se falou em várias partes 
dêste capítulo. Mair aparece algumas vezes nos nossos Textos em aljamia portuguesa na forma 
Mail. Dardeiro ocorre aí muitas vezes. Este comércio fazia--se entre as nossas praças e os di
ferentes centros de população muçulmana - como entre êles - por meio de dfilas, isto é) 
os mercadores iam sempre em número, para se defenderem dos salteadores. Exemplos: para 
Safim, em 1507, «dfila de Marrocos ... »; para Meça, em 1517' «cáfila do Xerife»; para Ar
zila, em 1517'" (<uma dfila grande de Fêz em que vieram muitos mercadores cristãos e veio 
micer Ambrósio, pessoa muito honrada, casado em Arzila ... e veio Jorge Grimaldo, também 
genoês honrado ... »; para Arzila, em 1525: «e por esta causa as dfilas não vinham a 
Arzila» C). 

OS genoveses tiveram grande parte neste tráfico. Quando os nossos tomaram Ceuta 
lá encontraram gente dessa nacionalidade, diz o cronista. Em Arzila havia em 1437 merca
dores cristãos, sobretudo genoveses e castelhanos estabelecidos aí. Em Fêz igualmente na 
mesma data. Pela narrativa do cronista do Infante-Santo se vê que êles se ocupavam em ope
rações de banca e serviam por isso de intermediários. Um passo de João Alvares) secretário 
do Infante, é bem elucidativo: « ... dos mercadores genoveses, que tinham dinheiro dos 
câmbios do Infante, que lhe enviavam de Portugal, eram assim roubados como dos mouros 
e mais grandemente» C). As conquistas dos portugueses desfavoreciam o seu negócio pelo es
tado de guerra que criavam; não sucedeu assim com Arzila pela facilidade de relações com 
Alcácer-Quibir e Fêz, mas a sua importância para êsse tráfico foi deminuindo à medida que 
crescia a de Larache e de Salé, as quais vieram a suplantar Arzila, porque por aí se abastecia 
Fêz com menos peias e mais benefício para mouros e genoveses. Para Salé temos as referên
cias explícitas de Leão Africano, autor da primeira metade do século XVI, que dão notícia do 
seu estabelecimento na cidade. Larache foi crescendo à medida que a guerra de Arzila se fazia 
mais amiüdada e, por isso, se dificultava o abastecimento da capital e do norte de Marrocos; 
e assim é que, para 1517' Bernardo Rodrigues, no passo já citado, diz que era intenso o tráfico 
com Fêz e a parte grande que os genoveses nêle tomavam ; mas, para 1525, o mesmo autor 
mostra como êsse tráfico por Arzila tinha decaído: . 

« ... o t11ato e comércio de Arzila e Fêz já ia afrouxando e já não corria, e os mercadores genoveses, que em 
Arzila moravam, Tomaz Doria e Micer Ambrósio, eram idos a Genoa e Francisco Gonçalves e Jorge Lopes se pas
saram a Tavila, cidade do Algarve, e Pero Malharte (francês) a Cepta, pelo favor que Citalforra, alcaidessa e se
nhora de Tetuão, aos mercadores fazia, de maneira que todo o trato do reino de Fêz ficou em Luiz de Presenda 
(genovês), que em aquêle tempo todo o reino mandava, o qual Luiz de Presenda todo o seu trato er.a por Larache 
e Salé, onde os navios amiüdavam, indo uns e vindo outros a Cádiz, e por esta cau·sa as cáElas não vinham a 
Arzila ... » (3). 

(1) Id., ibid., pág. 147; nos nossos Portugueses em Marrocos, I1I, pág. 462; B. Rodrigues, 'Anais de Arzjla, 
I, págs. 236 e 497. 

(2) Vida do Infante-Santo, capo 26. 
(3) B! Rodrigues! Anais d, Arifila, I, pág. 497. 
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Por isso ~ste autor se queixava, c~rca de IS60 - em que redigia os seus Anais _ da 
política seguida nos assuntos marroquinos nestes termos: 

cc .. por poupar 15.000 cruzados, que Arzila gastava em cada um ano em armadas e soldados, gastam o 
dia de hoje mais de 100.000, e, por não povoarem Larache e gastarem outros 10.000, gastaram em Mazagão um 
conto de ouro, afora as opressões que cada dia esperamos, o que tudo se escusara se Larache fôra nosso ... » (1). 

E, no ano de IS44, Sebastião de Vargas dizia a D. João IH a mesma cousa em carta da
tada de Arzila :. 

cc ... veja se é serviço de Deus e seu êstes muitos navios e muitas mercadorias que digo que entram neste 
reino de" Fêz por Larache para que nisso mande prover ... e se V. A. não mandar tomar Larache ou defender a en
trada dos mercadores nêle o reino de Fêz será abastado de tôdas as mercadorias a êle' necessárias, sem ter necessidade 
dCl'S portos e lugares de V. A .... » (2). 

No sul de Marrocos, na região dos Haha e no Suz) aparecem também genoveses a fa
zer-nos concorrência: em Meça, em T eracuco e em T afetana. No princípio do século XVI, 

Valentim Fernandes - que escrevia em 1 S07 - informa-nos para Meça nestes termos: 
«Aqui há grande trato de mercadoria de bárbaros e alarves, aqui estão genoveses mercando, 
por êste rio abaixo vem muito ouro) cêra, courame de vacas e bodes, lácar e anil» C). Para 
T eracuco as fontes abundam. Assim, Góis afirma que aí residiam muitos mercadores cristãos, 
entre êles genoveses e castelhanos, que negociavam cousas defesas, isto é, que serviam para fa
bricar munições e, por isso e pelo dano que os seus moradores faziam aos mouros de pazes de 
Santa-Cruz, o capitão desta vila, D. Francisco de Castro, foi contra ela, cativou os seus morado
res, incluindo os genoveses, os castelhanos e outros cristãos, e arrasou a povoação e). Por êste 
pôrto se fazia um comércio activo) com grande dano de Santa-Cruz; por êsse motivo a nossa 
gente, antes disso, já reclamava a repressão dêle com navios armados. Esses mercadores vinham 
aí de Cádiz e em' IS14 uma caravela apresou um dêsses navios carregado de roupa, em que 
estavam genoveses, que foram mandados à metrópole n. E não se creia que estes mercadores 
genoveses tiravam as suas mercadorias de Itália. Eles não teriam a protecção portuguesa se assim 
fôsse, pelo menos no l').orte de Marrocos: para 1497 nós temos uma carta de seguro dada por 
D. Manuel aos genoveses moradores em Arzila e). Na verdade, êles pertenciam às colónias 
itahanas estabelecidas em Lisboa e na Andaluzia, especialmente em Cádiz. Para Cádiz abun
dam os documentos; era sobretudo esta cidade que fornecia os mercadores do sul de Marrocos 
e, por isso, sem fiscalização portuguesa. 

(1) Id., ibid., I, pág. 4gJ. Como se sabe, B. Rodrigues era natural de fuzila e não perdoou a D, João III o ter 

largado a vila aos mouros .. 
(2) Id., ibid., lI, pág. 363' Varga\5 foi alguns anos agente comercial e político português epl Fêz. 
(3) Em Robert Ricard, Contribution à l' étude du commerce gênois au Maroc durant la période l'0rtu

gaise. Bste estudo deve ser publicado nos Annales de l'Institut d'Etudes orientales d'Alger de 1937, e foi-no. facul
bado pelo seu Autor. 

(4) Crónica de D. M.nuel, IV, capo XXI e LI. 
(5) Cenival, Les Sources inédites, Portugal, l, págs. 564-5. 
(8) Robc:ct Ricard, Con'ribuuon 4 l'ítude du comm.rce g~nois AU MAroe. 
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SAF1M. -I'EÇA DE FOGO COM AS ARMAS DE PORTUGAl. NO CASTELO 00 MAR 



AZAMOR. - AS MURALHAS PORTUGUESAS AO LONGO DO RIO MORBÉA 



Isto leva-nos a tratar da parte dos castelhanos no comércio luso-marroquino. me era so
bre.tudo activo nos portos do sul, favorecido pela proximidade das Canárias, em relações cons
tantes com a costa fronteira. Como vimos, estes castelhanos, no princípio do século XVI, contra
riaram a nossa acção aí no campo político. A citação que d6mos, a propósito de Larache, 
mostra a navegação que se fazia entre aquela cidade e os diferentes postos marroquinos: 
« .. . era por Larache e Salé, onde os navios amiüdavam, indo uns e vindo outros a Cádiz .. . » 
O feitor de Santa-Cruz em Dezembro de 1 5 1 3, Afonso Rodrigues, dizia ao soberano: 

«E por aqui, senhor, não haver soma de bordates, se foram uns mercadores, que vinham para êste cas
telo, a Tamaraque, onde estavam dous mercadores de Cádiz ... se V. A. niver maneira como se tolha a estes mer
cadores de Cádi·z que não venham tratar nestlaS partes tudo viria a esta feitoria ... » (1). 

Em Junho de 1514, o dito feitor, dando conta do que se passava com certos genoveses 
que numa caravela iam para Teracuco, afirma o mesmo nestes termos: « ... e esta caravela com
prada de um genovês para ir e vir a Cádiz por mercadorias ... » C) Mas até a nossa gente se for
necia de lá, quando necessário. Assim êste passo: Heitor Gonçalves, antigo feitor de Safim, 
escrevia desta cidade a D . Manuel em Junho de 1512: «E os três mil bordates, que houvera 
de receber de Cádiz, não vieram mais que mil, e êsses tinham já Nuno Gato e o feitor vendi
dos e tomado o dinheiro ... » C). ~ste outro passo de Novembro de 1510 mostra a grande acti
vidade de castelhanos e franceses no sul. São notÍcias chegadas a Lisboa por via de T arudante, 
a capital do SUZ-!A 

«E diz que no cabo de Guer estão duas feitorias, uma de franceses e ou tra de c::astelhanos, muito cheias 
de mercadorias, fora da vila, e que na vila não estão mais de cem homens, os mais dêles do mar, que andam à des
carga ... os dias passados fizeram uns mercadores de Burgos, que chamam os Pardos, um contrato de 600.000 cru
zados e que lhes haviam de dar todo o açúcar e a mais mercadoria que houvesse ... Assim diz que lá foi uma urca 
carregada de cousas defesas, que levou mais de meia carga de estanho para bombardas e outras muitas cousas, e fica 
carregando de açúcar, e levou licença do Imperador [Carlos VJ dizendo que não levava senão panos. Diante da 
nossa armada que daqui pàrtiu ... foi uma nau francesa, a qual cal'regou oito dias primeiro e foi carregada de espe
ciarias e lácar e cravo e outras muitas cousas defesas ... Fica carregando de açúcar para França ... Também diz que, 
ao tempo que a nossa armada chegou, estava no pôrto uma nau que vai cada mês lá com cousas defesas e levou a 
vender o fato que tomou do navio de armada de V. A., em que andava por capitão o Casco, e diziam que a todos 
cortaram as cabeças senão a um neto do mestre Rodrigo. Por ser criança o levaram a França. Eram duas naus: 
esta é da Rochela e o capitão chama-se o Barbate de alcunha» (4). 

:Este contrabando de guerra continuou a fazer-se com muito dano nosso) porque ia fa- ' 
vorecer o Xerife e dar-lhe as armas com que devia combater-nos e vencer-nos. Teracuco e 
T amaraque e mais tarde T afetana foram os principais portos por onde êsse contrabando pas
sava. Em Maio de 1541, depois da perda de Santa-Cruz, dizia o capitão de Safim, D. Rodrigo 

(1) Cenival, Les Sot#roes inUit.s, PortugAL, I, ~ág. ~72, c Baiio, Do,ummtos do Corpo Honológico, póg. 70. 
(2) Cenival, Les SOllrces inUites, PortugAL, I, pág. 565. 
(S) Id., ibid., pág. 331. 
(') Id., ;bid., páS' . 256-8. 
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de Castro, ao soberano que neste último pôr to estavam descarregando uma nau francesa ~ na
vios castelhanos com cousas defesas C). 

Os castelhanos não foram só contrabandistas, como temos visto até aqui: foram tam
bém os nossos melhores colaboradores, quer no provimento de gente e armas nas ocasiões de 
perigo das nossas praças, quer no abastecimento dêsses lugares nos períodos de falta de manti
mentos. Foi por isso que se criou na Andaluzia uma feitoria com êsse duplo fim, desde o prin
cípio do século XVI, com a sede primeiro em Málaga e depois no Pôrto de Santa-Maria, perto de 
Cádiz. Nas páginas que se seguem neste capítulo e no seguinte encontrar-se-ão muitas provas 
disso. Aqui ocupar-nas-emas do abastecimento. Foi sempre um problema difícil êste nos lugares 
de África. Estudaremos em especial o abastecimento em trigo, porque a cevada e o milho re
presentam nêle um papel muito menor. Ora êsse estudo mostra claramente que as praças rece
biam o trigo neGessário ao seu consumo de fora· de Marrocos, em regra, a-pesar de certas regiões 
do país serem grandes celeiros dês se cereal. 

Vejamos. As praças do norte - Ceuta, Alcácer, Tânger e Arzila e- foram sempre 
tributárias da metrópole ou da Andaluzia para êsse cereal. Já vimos no capítulo II que 
assim era para Ceuta. Citámos aí duas quitações de 1451 e 1452, dadas por D. Afonso V, que 
o provaram inteiramente. Veja-se agora esta outra quitação para Alcácer-Ceguer, dada em 
1486 por D. João lI, «de todolos dinheiros e trigo que lhe enviámos de Portugal» nos anos de 
1482 a 1485: segundo ela, Alcácer recebeu nesses quatro anos 774 maios e 5 e meio alqueires 
de brigo, que todos foram remetidos da metrópole, menos 60 moias e 28 alqueires que foram 
recebidos como tributo dos mouros das pazes da vila C). O tesoureiro-mor da Casa de Ceuta e 
lugares dalém-mar recebeu nos anos de 1487-1496: de trigo, 13'304 moias, de cevada, 2'707 
moias, de milho, 205 moias) de centeio, 27 moias, de grão, 35 alqueires} e de biscouto, 100 
quintais C). b evidente que estes cereais não vieram de Marrocos, antes para lá foram envia
dos, porque essa era a função da Casa de Ceuta. O almoxarife dos fornos do Vale de Zebra, perto 
de Lisboa, deu quitação do trigo recebido nos anos de 1489 a 1496 desta forma: trigo do Alen
tejo, 4.186 moias, da Casa do Cavaleiro, 8 moias e). ~ste trigo era para lavrar, isto é} fazer bis
couto e destinado aos lugares de África, em grande parte. Próximo de 15°°, o recebedor do 
Vale de Zebro recebeu para lavrar 3.001 moias, 13 alqueires e 5 maquias de trigo do Alen
tejo e de Castela, e 695 moias, 45 alqueires e 2 maquias da Casa do Cavaleiro e de Mazagão. 
O almoxarife de Ceuta recebeu nos anos de 1510 a 1513 o seguinte trigo: 3.257 moias de 
vários indivíduos e entre êles do recebedor da Casa de Ceuta 85 moias, de Nuno Ribeiro} feitor 
em Andaluzia, 980 maios, do almoxarife de SaEm 140 moias, do feitor em Odemira 93 
moias, do feitor em Mértola 77 moias e do tesoureiro da Casa de Ceuta 197 moias e). ~ste 
trigo era todo de Portugal e Castela, salvo o pouco que fôra mandado pelo almoxarife de SaEm. 

(1) Arquivo da Tôrre do Tombo, Corpo cronológiCO, Parte I.a, m. ~, n.o 105' 
(2) Documentos da chancelaria de D. João lI, pág. 197' 
(3) Arquivo Histórico Português, V, pág. 235, 
(4) Ibid., pág. 157, 
(6) Ibid.! N, pág. 79. 
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Parra os anos de 1517 a 1520 temos a quitação dada a Pero Lopes, que fôra feitor de Andalu
z.ia, que mandou aos lugares de África: 20'998 cafizes de trigo, 104 cafizes de cevada, 5'324 
quintais de biscouto, 183 arrôbas de azeite e 48 quintais de arroz C). Por vezes êsse abasteci
mento fazia-se a-desoras, nas praças do norte como nas do sul, e então passava-se fome. De 
Akácer-Ceguer há um documento bem triste de desleixo para 1523: em 5 de Junho dêsse ano, 
D . João III mandava passar um alvará para se entregarem ao almoxarife dessa vila 228 cruza
dos para desempenhar a prata da igreja, que o capitão e os oficiais tinham empenhado para com
prarem o pão necessário C). 

As praças do sul- Azamor, Mazagão e Safim, principalmente - ficavam nas zonas 
ricas de cereais de Marrocos; ao norte de Azamor até o Buregregue estendia-se a Enxovia, e 
ao sul até Safim a Duquela, os celeiros do país. Deviam, pois, poder bastar-se a si. Tal não 
sucedia, porém, como se vai ver. À roda de 1500, todavia, a metrópole quis utilizar êsses ce
leiros e mandou lá agentes seus comprar trigo; e êsse tráfico parece ter durado alguns anos, 
porque no Esmeraldo de Duarte Pacheco ~ que escreveu êste capítulo cêrca de 15°6 - se 
diz, falando de Mazagão: muitos navios dêstes reinos, assim como de Castela, vêm carregar 
trigo, «quando cá por nossos pecados o Deus não dá» e). De facto, o govêrno de Lisboa man
dava a Azamor a êsse fim, na primavera de 15°2, Rui Gil Magro. Dada a má barra da ci
dade, Rui Gil foi para Mazagão. No trato com os indígenas mostrou-se tão insolente que es
tragou o negócio e fêz afugentar o vendedor. Foi então mandada lá pessoa mais prudente e 
conhecedora da gente, Pero Mendes, feitor de Safim. Por uma queixa de dois mouros da 
terra, de 2 de Dezembro de 1502, se sabe que iam aí navios de T avira carregar trigo e). 
Três cartas de quitação da época confirmam inteiramente estas referências directas: a de Pero 
Lopes, almoxarife dos formos do Vale de Zebro, de Abril de 1499, para os anos de 1489 a 
1496, fala de 8 moios de trigo da Casa do Cavaleiro; a de Pero Brandão, recebedor dos moi
nhos do Vale de Zebro, de Fevereiro de 15°°, em que se diz ter recebido de Mazagão e Casa 
do Cavaleiro 695 moios, 45 alqueires e 2 maquias dêsse cereal; e a de Gonçalo Velho, de 
Fevereiro de 1504 e). Há ainda um alvará de D. Manuel, de Agôsto de 15°3, que mandou 
ao tesoureiro-mor da Casa de Ceuta que entregasse a D. Pedro de Castro 12 moios de trigo 
recebido de Mazagão (6). A Casa do Cavaleiro, a que se faz referência nestas quitações, era 
uma tôrre que ficava junto de um ancoradouro a cêrca de 10 quilómetros ao sul do cabo 

(1) lbid., V, pág. 158. 
(2) Arquivo da Tôrre do Tombo, Corpo cronológico, Parte La, m. 29, n.O 77. 
(3) Pág. 57 (ed. Epif~nio Dias). Todavia, para antes de 1500, uma vez ou outra, há referência a &se trá

fico, quando havia falta d&se cereal no reino. Assim, em Fevereiro de 1455, D. Afonso V deu licença a João Nu
nes e a João Alvares para irem buscar trigo a Anafé, Salé e Safun «por a carestia do pão que agora havia em nossa 
terra», Azevedo, Documt:ntos d~ Chancelarias reais, lI, pág. 250. Cf. Robert Ricard, Le Commerce de Berb,
rie, pág. 275, 

Não se esqueça que Anafé deu nome a uma espécie de trigo na língua portuguesa: anafil. 
(4) Cenival, Les Sources inédites, Portugal, l, págs. 68, 75 e 80. 
(5) A rqui1)o Histórico Português, V, págs. 157 e 76; m, pág. 155' 
(8) Baião, Documentos do Corpo cronoló~ico, pág. 18: . 



Branco. Dela fala o Esmeralda. Para os anos de 15°2 e 1503 explica-se bem êsse tráfico, por
que foi de fome em Portugal; mas a sua existência antes e depois dêsses anos mostra que uma 
certa corrente comercial se tinha estabelecido para a compra dêsse cereal, sem que os do
cumentos até hoje conhecidos permitam formar qualquer hipótese sôbre a importância dêsse 
tráfico. Para mais tarde, anos de 1510 a 1513, há uma quitação do almoxarife de Ceuta em que 
no total de 3.257 moios de trigo recebido para consumo da cidade se discrimina a parcela 
140 moios recebido do almoxarife de Safi~. Também uma quitação do almoxarife de Safim, 
Sebastião Lopes, de 1508 a 151 I, inscreve 38 moios comprados a Benzamero, judeu mer
cador da cidade, a quem já fizemos referência C). 

Seja como fôr, o abastecimento das praças do sul em trigo foi sempre precário. Por 
várias razões. Uma delas foi a própria conquista dos lugares, que criou um estado de guerra 
permanente. As constantes incursões dos capitães de Safim e Azamor nos campos adjacen
tes, a muitas léguas dessas cidades, tornava aí a vida incerta e tormentosa =- Ataíde, o he
rói, foi um vândalo, um Átila; as alcaimas arrancavéllffi-se e os aduares desfaziam-se e iam re
formar-se muitas léguas além, longe das fúrias dos cristãos; e o pouco que se cultivava mal 
bastava para o consumo do indígena. Com a conquista de Azamor - é outra razão -c - êste 
estado de cousas agravou-se, porque desde então essas populações tributárias viveram debaixo 
da ameaça das razias dos capitães dos reis de Fêz e do Xerife, que vinham destruir as semen
teiras ou impedi-las, para castigarem o mouro pacífico que queria viver em paz: os seus 
covreligionários puniam assim a tibieza da sua fé. Nos documentos da época não faltam as 
referências ao facto e nos Textos em aljamia portuguesa, mais do que em quaisquer outros, elas 
abundam. Em 1517 escrevia Bentafufa a D. Nuno 1vIascarenhas, capitão de Safim: 

(( E também, soohor, vos faço . a saber que ninguém destruíu e despovoou Duquela e degredou suas gen
tes ~enão e1-rei de Fêz nestes dous anos que em ela veio; assim Abda e Garbia ealarves da Duquela não hão mêdo 
de ninguém senão sàmente de e1-rei de Fêz. Assim, todolos alarves se vieram a mim dizendo: queremos que pro
cures por nós que neste ano não se destrua Duquela, nem venha a ela el-rei de Fêz; a ti da nossa fazenda a me
tade por nos salvardes e se escaparmos dêste ano cobraremos fôrças e recolheremos nosso pão . .. » (2) . 

.e certo que Damião de Góis deu para o tempo de Ataíde o cômputo do tributo pago 
em cereais pelos mouros de pazes do campo de Safiin, segundo as contas dos contadores, fei-

(1) Arquivo Histórico Português, IV, pág. 79, já citada; V, pág. 474. 
(2) Pág. 65' O que a gente de Fêz fazia nas par.tes do suJ, os nossos capitães faziam-no em tôdas as par

tes. Como amostra do vácuo feito em volta das nossas praças, veja-se êste episódio narrado nos Anais de Arzila, lI, 
págs. 64-5 (reproduzido na nossa História de Arzila, pág. 309), passado em 1527, no tempo do capitão de Ar,zila, 
António da Silveira. Perto da serra do Farrobo, que ficava a umas cinco léguas da vila, a gente duma das suas 
aldeias foi semear cevada nuns monturos, junto da ribeira do mesmo nome. Quando foi tempo de debulhá-Ia assim 
fizeram, mas a cavalo e sUlpreendidos pelos nossos fugiram a unhas de cavalo deixanoo a cevada na eira. Isto fazia
-se a cinco léguas da povoação portuguesa, que não seria nas proximidades dela! 

Os moradores dos lugares de Africa tinham suas hortas em volta das praças, sem o que não poderiam 
camer legumes frescos, porque nada recebiam dessa natureza dos mouros. Ora muitas vezes sucedia que, quando os 
reis ou os alcaides mouros vinham contra as praças, destruíam essas hortas. Foi o que em 1529, por exemplo, f~r; o 
rei de F& em T~nger e Arzila, como se pode ver nos Anais de Arxila. lI, págs! 126-9' 
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tores e almoxarifes que recebiam estas rendas. O apuramento que êle fez, a ser exacto, pouco 
p~ova, porque todos os outros elementos recolhidos o contradizem: seria talvez verdadeiro 
nos primeiros tempos da capitania de Ataíde e do seu entendimento com Bentafufa, a seguir 
à vitória que representa o levantamento do cêrco de SaEm em 1511 e da estrondosa ocupa
ção de Azamor com fôrças imensas, depois que Tire e Almedina se despovoaram. De 1514 
em diante as cousas aparecem diferentes, como mostram em e.9pecial os nossos Textos em al
jamia. Os tributos em trigo que a Duquela, Abda, Xiátima e outras tribos pagavam eram 
mais de 7.000 cargas de camelo C). Que assim era vê-se bem da carta que em Dezembro 
de 1512 Heitor Gonçalves escreveu a D. Manuel sôbre esta matéria: os mouros de pazes, 
aquêles de que falou Góis, pagavam melhor ou pior os seus tributos de trigo , mas o corres
pondente do soberano prevê o que há-de suceder, de facto: «Se a terra tiver paz, grande parte 
dela paga, ass~m alarves como seus bárbaros, e é a grande soma de gente» (). Foi muito pelo 
contrário: de 1514 em diante só houve guerra! Imediatamente antes da formação da zona 
de mouros de pazes, o trigo e a cevada vinham de .fora a SaEm em grande parte. Prova-o a 
carta de quitação dada a Sebastião Lopes, almoxarife de Saf~m, para os anos de 1508 aIS 11. 
~le recebeu, nesses anos, de cevada 700 moios, assim desdobrados: de Rodrigo Mail'ques, mo
rador na Madeira, 146 moios; do feitor da Casa de Ceuta, 466 moios; dos tributos dos mou
ros, 86 moios.De trigo 1.539 moios, de v'ários indivíduos, de quem não sabemos a origem 
do seu fornecimento, mas dêstes, porém, não pode haver dúvidas: do tesoureiro da Casa de 
Ceuta, 160 moios; do feitor da Casa de Ceuta, 658 moios. Benzamero, judeu mercador de 
Safim, aparece aí com 38 moios, provàvelmente comprados aos mouros, mas os outros forne~ 
cedores em número de oito eram seguramente os exportadores e transportadores dêsse cereal, 
quer de Portugal, 'quer de Andaluzia. Os anos de 1512) 1513 e 1514 parecem ter sido, neste 
respeito , os melhores, porque de relativa paz. Nestes anos quis-se mais de uma vez aprovei
tar de Portugal êsses trigos, sem dúvida para abastecer as outras praças, não a metrópole. 
Assim, em Maio de 1512, D. Manuel mandava a Nuno Gato, contador 'da cidade, que 
comprasse 3.000 moios de trigo. Os termos da resposta do contador deixam ver que se não 
tratava de uma operação normal, mas excepcional: ' 

((Eu tomei logo Braz de Pina, escrivão dos contos, e andámos sabendo como se milhor podia fazer secre
tamente, que se não ,pudesse aventar que V . A . queria trigo... A terra, Deus 'Seja louvado, está êste ano muito 
abastada de trigos novos e mais das cevadas; parece-me que, tanto que começarem a abrir para venderem, se po
derá haver quanto pão quiserem e de bom preço. E, isto, senhor, há-.de ser de maneira que haja dinheiro em abas
tança para isso, porque às vezes vêem aqui corenta, cincoenta camelos e estão um dia e dous no çoco ... E quando 
vêem que o não podem vender pela cidade então o levam ao celeiro; e também, quando souberem que está aqui 

(1) Crón;ca de D. Manuel, III, capo XVI, Rebêlo da Silva na sua Memória sôbre a população e a agricul
tura em Portugal, pág. 227, afirmou, segundo um escritor que não nomeia, que Porrugal importava anualmente 
de África 388.000 moios de trigo e 670.000 de cevada. Não deve ser verdade, como se depreende da nossa exposi
ção. Era preciso prová-lo. 

(~) Cenival, Les SOHrces ;nédites, Portugal, I, pág. 368, 



e dinheiro depósito e certo, correrá tôda a terra pata aqui. E isto, senhor, há-de -ser de maneira que se não da 
outra saca nenhuma aqui, sàmente alguns vizinhos da cidade para as suas necessidades. Em esta maneixa me patece 
que V. A será servido de tudo cumprir a seu serviço, pois não estamos aqui para alo E a cevada me patece que se 
pode haver a menos preço que nenhuma outra cousa)) . 

Isto dizia o contador em 29 de Maio, mais o feitor, Heitor Goncalves, em 18 de Ju
nho contrariava essa operação com estas razões: 

«Accrca do trigo que V. A mandava cá saber se se poderia tomat uma soma dêle, acho que não é cousa 
de vosso serviço; e a causa porque é esta: a primeira é vir pouco trigo ao çoco e êsse que vem gasta-se na cidade 
e, havendo-o de comprar, V. A daria muita opressão a esta terra. E mais V. A. o não podia tão barato que não pas
sasse de 15 reais o alqueire e quanto mais trigo V. A. comprasse quanto mais caro valeria. 

Accrca das carnes que V. A. manda se se poderiam cá fazer uma soma delas, quando eu, senhor, cheguei 
valia um boi 1.000 reais. Carregaram para a Ilha [da Madeira] obra de 40 ou 50 bois e vacas, e valeria agora a 
1 JOO e a 1 AOO reais o boi. E assim, senhor, que por esta razão, para o que cumpre à terra estar abastada de man
timentos, não deve V. A. mandar cá comprar soma de trigo, nem carnes, porque esta é a verdade que escrevo a 
V. A, assim pelo que cumpre a vosso serviço como pelo bem da terra; e doutra maneira datia V. A. aversão à 
terra e V. A não seria servido» (1). 

Em Fevereiro de 1514, Rui Barreto, capitão de Azamor - meses depois da conquista 
da cidade, - em carta a D. Manuel, mostra bem a crise do trigo naquela zona: 

« ... Quanto a V. A. mandar dar saca - isto é, permitir a exportação - a todos os que quiserem levar 
trigo, pagando vossos direitos, não me pareceu vosso serviço, nem V. A. não deve de dat licença a nLnguém, por
que Almedina e Tite e tôdas estas vilas e aldeias derredor com nossa chegada foram desamparadas, as quais tôdas 
foram roubadas e do que lhes ficou pagatam seus tributos. E com alvoroços de el-rei de Fêz, que nUll1ca cessa disso, 
não lavraram senão muito tatde e pouco. Achámos as suas sementeiras agora, por onde fomos a estas aldeias, o 
pão tamanÍnho e com tanta erva que me pateceu que não há.-de prestar pata nada, ainda que êles o principal adubo 
que dão ao pão é mondar o menos, até homem ver os seus paês onde se põem ... ) (2). 

Da mesma cidade, o seu contador, Antonio Leite, dizia ao soberano em Julho dêste ano: 

«Quanto ao trigo que V. A diz que faça tôda cliJigência que fôr possível, eu não posso fazer outra se
não mandar navios a Safim com mando pelo que V. A. mandou que de lá viesse, e quanto ao que desta tetta se 
pode haver, por agora não está nada certo, nem assentado com os mouros pata acudirem com nenhuma paga, e o 
pão que está em Tite, que é bem pouco, não sei se ainda o terço dêle poderemos haver rogando muito os mouros, 
e João Soares tem lá mandado. E não cuide V. A. que esta terra está assentada, como por suas cartas mostra que 
lhe lá fazem crer, nem para mais ao presente que pata os mouros virem a esta cidade vender suas lãs e mercadorias 
que folgam de lançar de si, de que lhes vem bem, e para pagatem, nem quem lho cá ordena não vejo muito certo. 
Isto digo porque há.-de ser feito pelo capitão e porque também os mouros estão esquivos e nesta cidade se não acha 
já nenhum trigo, nem cevada» (3). 

(1) Id., ibid., págs. 3II-312 e 331 . 
(2) Id., ibid., págs. 499-500. 
r) Id., ibid., pág. 581. 
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Em fim de Agôsto dêste ano, o capitao de Safim, Ataíde, deu notÍcias ao soberano 
pouco tranqüilizadoras da colheita em trigo, porque os mouros do campo de Safim anda
vàm agitados: 

« ... Dei licença [a Tomaz de Barros] que se f8sse, porque não tem cá que fazer, no que lhe V. A. cá 
encarregou na compra do trigo, por não ter dinheiro e por vir agora mui pouco a esta cidade. E êsse que lhe aqui 
ficou, que creio que são uns 80 moios, cá lhe mandei que os entregasse ao almoxarife, porque nós êste ano não 
temos de Xarquia nenhum pão. Do al que devem a V. A. os alarves de Xiátima, uns são ainda de guerra que eram 
de paz, que se lançaram com os xerifes, e os das pazes ficou-lhes tão pouco pão, polo nós comermos êste ano, que 
eu lá fui [na corrida a T ednest em Março], que desta parte de Xiátima temos também êste ano pouco pão; de 
AlmedÍllla nada; e dêstes lugarinhos por aqui derredor já pagaram e mui bem; Oleide Meta, que é ao pé dos 
Montes Claros [cadeia do Atlas], espero em Deus que paguem mui bem por sua vontade; e, por ser tão longe, 
não sei se pagarão tudo em pão. E também eu espero em Deus de mandar lá cristãos com estas alheias de V. A. 
e êles o emprestarão a Ábida e Gar.abia, e êles mo pagarão cá com a ajuda de Deus» (1). 

Em fim de Agôsto de 15 15, Álvaro do T ojal informava de Sahm o soberano do es
tado da terra e da possibilidade de haver de lá algum pão. D iz que há ainda muito pão, por
que com a sua vinda el-rei de Fêz não o destruíu todo, mas a terra está tôda revôlta e pior 
será quando os mouros souberem do desastre da Mamora, de que falámos no lugar próprio. 
Todavia, «Ábida - a tribo mais próxima de Safim - está mui danada e amiga do Xerife, 
de que temos mau sinal, tendo~a por a mais fiel de todos êstes alarves; e se êles não vende
rem algum pão esta cidade teria muita afronta de fome, se lho V . A. não mandar» e). 

Em Maio de 1516 é morto Ataíde e todo o edifício que êle conseguira erguer com as 
suas vitórias ameaça derruir. Bentafufa estava na côrte e foi logo mandado a Safim. O seu 
prestÍgio era grande e alcançou fazer serenar os ânimos; mas o prestígio de Portugal estava 
profundamente abalado depois do desastre da Mamora e da morte do esteio do domínio por
tuguês. As dificuldades no abastecimento em trigo de SaGm e das outras praças aumentam 
de ano para ano, de mês para mês. A cidade tem de ser provida de fora. Assim é que Nuno 
Gato, o con tador da cidade, como já se disse, escrevendo em Julho dêsse ano de 1516 ao so
berano, lhe agradece as providências tomadas para abastecer a cidade: uma caravela man
dada de Málaga por Estêvão de Aguiar chegara no dia 30 de Junho com 124 moios de trigo, 
outra mandada por Nuno Ribeiro, de Andaluzia, com 430 quintais de biscouto, e outra ainda 
de Lisboa com 310 quintais e). No mesmo mês e ano, de Santa Cruz do Cabo de Guer o seu 
feitor, Afonso Rodrigues, escrevia a D. Manuel: 

« ... e o capitão [D. Francisco de Castro] quise.ra tomar êste navio a V. A. para o mandar às Ilhas a car
regar de trigo, porque não tÍnhamos que comer e já comíamos o pão do biscouto que aqui deixou João de Ferreira, 
mas, contudo, começava a vir algum mantimento dos mouros, com que nos sustínhamos, e eu lhe disse que não 
era vosso serviço mandá-lo às Ilhas, porque não podia vir senão em fim de Setembro, pOl'que tÍlllha sabido que V. 
A. nos mandava prover de Castela, e mais esperamos aqui por dous navios de cevada que hão-de vir aqui a vender 

(1) Id., ibid., pág. 604. 
(2) Id., ibid., págs. 742 e 743· 
(3) Id., ibid., 11, págs. 141-4. 



das IlbM. o. quais tomaremos pau V. A. e para estes mow-os. e hoje. 18 de Julho. chegou aqui um navio de bis
couto de Castela. em que vieram 200 quintai.s. e recado que Nuno Ribeiro nos mandava um oavio de trigo; 
assim. senhor. que êste biscouto chegou a muito bom tempo. que nos deu a vida a todos ... » (1). 

Assim, pois, Santa-Cruz abastecia-se fora de Marrocos: recebia o trigo e o biscouto 
de Castela, isto é, de Andaluzia, através do nosso feitor lá; o trigo das Ilhas; e, por uma carta 
do seu capitão dêste mesmo ano, se vê que se estava pensando em ir buscar mantimentos às 
Canárias e). Para 1526, 1531 e 1535 há documentos que mostram o papel importante do 
feitor de Andaluzia no abastecimento dos lugares dalém. As regiões produtoras de trigo) que 
se exportava por Safim, Azamor e Mazagão, vão sendo encorporadas nos domínios dos Xeri
fes , que nos fazem guerra sem tréguas e nos confinam nas nossas praças, desde que em 1524 
se apoderaram da cidade de Marrocos C). Singularmente significativo do facto, é o provimento 
que fêz dos lugares dalém de Janeiro a Setembro de 1536 o nosso feitor de Andaluzia, Vi
cente P~res. Ele remeteu nesses meses para êsses lugares 5.420 moios de trigo) assim repar
tidos: Ceuta e Alcácer, 580 moios cada um; Tânger e Arzila, 1.000 cada um; Azamor, 

780 ; Mazagão, 139; Safim, 950; Santa-Cruz, 390 e). 
Este estado de cousas parece ter continuado assim até que se largaram a maior parte 

dêstes lugares, com excepção de alguns anos depois das pazes de 1538 ,feitas com el-rei de 
Fêz e com o Xerife. Foi então criada uma feitoria em Fêz, que foi confiada a Sebastião de 
Vargas. O primeiro documento em que êle aparece como feitor do trigo em Fêz é de Abril 
de 1539 e durante o tempo que esteve ali ocupou-se da compra daquele cereal, que remetia 
ao feitor português' que se estabelecera em Larache para êsse efeito. Vargas era ao mesmo 
tempo agente político da côrte portuguesa e são também preciosas as informações que de lá 
mandava sôbre as lutas do rei de Fêz com o Xerife. Essa feitoria parece ter sido desfeita cêrca 
de 1544, porque nesta data êle está em Arzila para regressar ao reino e de lá suplica ao sobe
rano que lhe paguem o que devem, porque nos anos que viveu em Fêz em seu serviço se endi
vidou. 2 Para onde ia êsse trigo que Vargas comprava no reino de Fêz? Estamos em crer que 
era para abastecer os lugares de Africa (5). 

(1) Arquivo da TÔl're do Tombo, Gaveta 15, m 14. 0.° 33. 
(2) Cenival, Les Sources inédites. Portugal. lI, págs. 28-9' 
(3) Arquivo da Tôrre do Tombo, Corpo cronológico. Parte 1.&. m. 34, n.O 18; m. 46. n.O 62; m. 54. n.O 57. 
(4) lbid .• m. 56, 0.° 135. 
(5) Publicámos muitos documentos de Vargas nos Anais de ArziJa. II. págs! 299 a 379 e 479 a 489' Para 

o feitor de Larache, págs. 317. 392, etc. 
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CAPíTULO V 

Quebra da política expansionista: D. João III 
e o despejo dos lugares de África 

O declínio do poder português em Marrocos começou já no reinado de D. Manuel, 
como se viu nas páginas precedentes: o adversário tomara consciência da sua fôrça 
e, quer nas praças do norte, quer nas do sul, fazia a vida nelas cada vez mais dura 
e difícil; por outro lado a desorganização económica delas tornava mais precária a 

sua conservação. Mas aparentemente o edifício mostrava a fachada intacta ou com leves fen
das; no interior, porém, caía em ruínas. Com D. João III a própria fachada derruíu aqui e 
acolá. Todavia, de princípio o poder de inércia foi agüentando o edifício tão mal equilibrado. 

Seria fácil mostrar essa ruína em cada praça, mas a verdade é que o que se passava 
numa passava-se nas outras. E inútil, pois, fazer estenda! de tôdas elas. Seja, por exemplo, 
Azamor e Mazagão. Em Novembro de 1527, o físico de Azamor, mestre Rodrigo, em carta 
ao soberano, descreve o estado da cidade com côres sombrias e acusa o seu capitão, António 
Leite, de concussão e de tôda a espécie de arbitrariedades: ! 

«POSSO bem certificar a V. A. que li> pobreza e a necessidade dos moradores desta cidade é tanta que não 
crerão senão que o vi e que se não f8sse a caça do monte, com que se reparam, assim para comer dela como para 
vender e comprar disto o pão e o vinho e o pescado e t8das as outras despesas de casa, que já muitos dêles se foram 
por êsse mundo de desesperados; e a causa disso é V. A. não lhes acudir com a paga dos seus tempos devidos, e 
assim por haver três anoo que uru judeus rendeiros desta cidade, por uma condição que tinham no seu arrenda
mento, roubavam aos moradores em tanta maneira que o que valia mil reais lhes vendiam por três mil, e pelo se
melhante na venda dos seus soldos, que lhos vendiam por uma migalha ... Há tão pouca govemação nesta cidade 
que isto eu o posso bem certifiClM", pois o vejo com os meus olhos, e é vê-la tão danificada e tão derrubada de 
muros e portaIS que ll!oços e homens passam por bai!o d~as! ca~ vez que querem ... E a causa disto é que quem 



a deve governar e olhar por estas cousas se dói mui pouco disso e não traz o sentido senão em \5olicitar e adquirir 
maneiras para apanhar e guardar dinheiro ... As pena's que êle executa nos mouros e com achaques que lhes ale
v.anta são tantas e por tantas maneiras que lhe rende mais de 2.000 cruzados cada ano ... » 

A confirmar êste quadro desolador, o mesmo físico em nova carta a el-rei dizia, em 
Janeiro seguinte, que a fome era tanta que os esfaimados assaltavam os estabelecimentos de 
víveres C). 

Em 1530 êste estado de cousas na cidade não tinha mudado, antes se ia agravando. 
Di-lo claramente o seu juiz dos órfãos, Vicente Rodrigues Evangelho, em carta também ao 
soberano: 

«Esta cidade está em condições de se perder pela grande fome que nela vai, há bem quantro meses, e nâo 
por culpa de V. A., que nos mandou pão para sete ou oito meses e não se pagaram senão quatro; o outro se sumiu 
da maneira que lhe direi. Os capitães que querem entesourar engrossam dos judeus e mouros e os judeus dos 
cristãos que, por não lhes pararem os tratadores, vendem seus soldos e rações a 10 e a 15 reais o alqueire ... Os tra
tadores, com o favor que têm do capitão, não pagam há nove meses, por onde não há <trigo, nem dinheiro e pos
tos os vossos cavaleiros e moradores em tão grande apêrto. Os tratadores têm dois ou três judeus de sua mão que 
compram os soldos dos enforcad<lS moradores, cercados de mar e fome, e mouros ao meio, em que em cada mil 
reais se perdem quinhentos, isto quem toma dinheiro e se tomam panos, o que V. A. defende em seu contrato, 
o que lhe custa em Castela a cento e vinte dão a cruzado, o canhamaço que vale a trinta reais deram em Maza-
gão a cento e vinte ... » (2). . 

Na mesma data, João Martins, recem-chegado a Azamor com mantimentos, fala tam
bém das grandes necessidades da cidade e da pouca justiça que há nela:' 

«Eu achei esta tara em tanta pobreza e necessidade de fome que a gente estava em desesperação e con
veio-me, dêsse pouco trigo que trouxe, lhe mandar pagar êste mês de Junho, em que se gastam 90 moios dêle, e 
para outro mês não fica comprimento de ração. Do passado que se lhe devem não falo, que é muito, assim de 
trigo como de dinheiro, mande V. A., porque, assim para estarem como se irem, têm necessidade dêle; porque 
certifico a V. A. que entrei em algumas casas dêles ver-lhas medir, para as avaliações que mandei que se façam, 
e lhes achei tão pouco fato [roupas] que a muitos dêles falece cam·a em que durmam, por tudo terem vendido para 
comer; e se V. A. parece que tem cá provido pouco se pagam os soldos da gente desta cidade, passa dum ano que 
se lhes não paga nada, por êste cativeiro de Benzamerro ... e se os mando servir, como atalhar o campo, estarem nas 
atalaias e outros serviços que cumprem a esta cidade, respondem-me que lhes mande pagar e dar de comer, que 
morrem de fome ... » (3). 

Em Safim, acabadas as tréguas em 1540, lutava-se com as mesmas dificuldades de 
abastecimento, a mesma incúria ou má administração. Em Agôsto dêsse ano, Alvaro de Mo
rais escrevia ao soberano que a cidade estava em grandes necessidades. Havia fome. Viera um 
navio com mantimentos, mas só trouxera 80 moios de trigo. Os moradores vendiam as 
saias das mulheres e os cobertores das camas para comprar algum e êsse pouco custava seis 
vezes mais caro do que o preço normal. De fora não vinha nenhum ... Agora estava-se em 
guerra, e ela explicava em parte esta penúria, mas em tempo de paz, em 1538, estes lugares 
eram abastecidos de fora: do reino, da Andaluzia e das Ilhas. Assim, nesse ano foi da ilha 
Terceira para lá um carregamento, que foi distribuído dês te modo: Azamor, 105 moios; 
Mazagão, 70; Safim, 4°3; Santa-Cruz, 105 e). 

(1) Nos nossos Portugueses em Marrocos, IV, págs. 81-2. 
(2) Ibid., págs. 82-4· 
(3) Ibid., pág. 88. 
(4) Ibid., pág. 97; Arquivo dos Aç8res, I, pág. 125' 



As dificuldades de defesa eram também cada vez maiores. As investidas dos inimi~ 
gos contra as praças eram incessantes e vinham já de muitos anos. Como dissemos, cêrca de 
1510 havia em Marrocos dois reinos: ' o de Fêz e o de Marrocos, um no norte, o mais po~ 
deroso, o outro no sul. Este era naquele ano constituído quási só pela cidade dêsse nome; e 
tão fraco que em 1514 quis reconhecer a suserania de Portugal. Não pôde, pois, opor~se à 
nossa ocupação das praças do sul, nem mesmo na forunação da zona de mouros de pazes. 
Nesta zona, desde Azamor a Santa~Cruz, so havia govevnos locais. Assim nos foi fácil pe~ 
netrar e instalarmo-'l1os nela. Mas as populações submetidas não ganharam com a mudança 
de autoridade. Os nossos agentes não foram menos violentos do que os naturais, nem os 
encargos da vida mais leves; e, sobretudo, foram pouco tolerantes em matéria religiosa:1 
eram sempre os infiéis em face um do outro. E do excesso do mallIlasceu para êles o remé~ 
dio. A reacção começou logo a seguir a essa instalação: a mais formidável foi o cêrco a Safim 
em 1511. Foi, todavia, vencida nos primeiros anos, por falta de um forte poder coordenador 
das fôrças latentes de oposição ao cristão, invasor e infiel. Foi no Suz que êsse embrião de 
poder se formou, cêrca dêsse tempo. Como certos mouros do país fôssem aconselhar-se com 
um chefe religioso da região e mostrassem desejos de o tomar por seu chefe, êle recusou-se a 
fazer-lhes a vontade, mas disse-lhes que no Drá, país vizinho, havia um Xerife - o xerife 
é o nobre, o descendente de Mafoma ~ pai de dois filhos, que êle afirmava estarem desti
nados a grandes feitos. «Ide procurá-lo e dai-lhe obediência, porque êle pode mais do que 
ninguém servir os vossos desejos». Assim fizeram e o Xerife veio ao Suz e foi jurado por seu 
príncipe, com o nome de Alcaime. Alcaime e seus filhos, Alárege e Almadi, começaram 
logo a fazer guerra aos portugueses de Santa-Cruz e às tribos suas aliadas. Desde então os 
documentos de Santa-Cruz só falam da guerra ao Xerife e do Xerife. O seu poder foi cres
cendo, tanto mais que os meios de acção dessa praça foram sempre muito reduzidos. D. Fran
cisco de Castro, seu governador, não se fartava de pedir socorro para lutar vantajosamente e 
ajudar os seus mouros de pazes - que também aí se formou uma pequena zona de mouros 
amigos. Durou trinta anos êsse batalhar contra os Xerifes e só terminou, como veremos, em 
1541, com um grande desastre. Possuímos o relato circunstanciado dessa luta: ' é a crónica 
anónima duma testemunha presencial, publicada recentemente por Pierre de Cenival C). 
Mas não antecipemos. As vantagens que os Xerifes iam alcançando contra nós e os 
nossos aliados foram fortalecendo o seu poaer e exercendo atracção sôbre os mouros vizi
nhos; e assim foi que as tribos dos Hea e dos Xiátima, ao norte do Suz e ao sul do rio T en
cifte, se submeteram aos Xerifes, logo depois da morte de Nuno de Ataíde em 1516 - tão 
funesta para o domfnio português, como se disse, menos de dois anos após seguida da do 
alcaide Bentafufa em Fevereiro de 1518, sustentáculo dêsse domínio naquelas partes; e, 
na verdade, aí se foi estabelecer para combater os cristãos também na fronteira de Safim e 
os mouros de pazes dessas partes. Foi aí que faleceu em 1518, em Afugal. Os filhos con
tinuaram a luta e estavam senhores de toao o país ao sul do rio T encifte, com excepção da 

(1) Chronique de Stlnta Cruz du cap 'de Guer. Paris, Geuthoer, 1934. Texto português e tradução 
francesa anotada! 



cIdade de Marrocos: reinava aí Mulei Náçar. Em 1524 conquistaram a cidade e mataram o 
seu príncipe. Procederam então à partilha dos seus domínios: Alárege tomou para si os ter
ritórios situados ao norte do Atlas -. os Montes-Claros, como lhes chamávamos - com a sua 
capital em Marrocos, e Almadi os territórios do Suz com a capital em Tarudante. :Este poder 
crescente dos Xerifes levou a inquietação ao reino de Fêz e tornou mais perigosa a situação 
das nossas praças. Fêz quis ver se podia inutilizar o adversário que surgia e logo em 1524 o 
atacou, mas em vão. Os Xerifes eram para os bons muçulmanos os campeões da fé; enfra
quecê-los ou combatê-los era de certo modo impedir o seu propósito santo de repelir o cris
tão do território marroquino. Assim, o rei de Marrocos -tinha, por virtude disto, partidários 
no próprio reino de Fêz; e, na verdade, na luta que desde então está travada entre os dois rei
nos, em poucos anos os Xerifes hão-de vencer fàcilmente o seu adversário, como se verá. E 
cada nova vitória dos Xerifes sôbre êle será um dobre de finados para nós, porque ê-sse acrés
cimo de poder há-de representar de cada vez uma probabilidade menos de nos podel1Il1os 
agüentar nas nossas posições. 

Não iam, pois, favoráveIS os tempos aos lugares de África. Diante destas dificulda
des internas e externas, que vimos, os timoneiros da nau do Estado pensaram que era ur
gente pôr côbro a êste estado de causas para evitar maior descalabro. Assim surgiu no seu 
espírito a idéia dolorosa, mas salutar, de deixar alguns dos lugares ocupados. Quando essa 
idéia apareceu não o podemos dizer, talvez desde os primeiros anos do novo reinado, porque 
os inconveni'entes da política expansionista marroquina de D. Manuel estavam patentes desde 
muito tempo. Data, todavia, pelo menos de 1529' É dêste ano um parecer do duque de Bra
gança - o conquistador de Azamor,..- acêrca dos lugares de África. É a resposta à consulta 
que el-rei lhe fizera. Porventura outras consultas, que nós não conhecemos, como para 1534, 
terão sido feitas nesse tempo. O . seu parecer é notabilíssimo, porque muito sensato e despido 
de preconceitos:J ' 

« ... O rei de Portugal não é poderoso para acabar a conquista do reino de fêz, se não se tivesse tanto 
d;nheiro que pudesse trazer doutro cabo 50 ou 60 mil homens, com suas casas movidas, para povoar e indo ga
nhando e edificando e povoando tudo jooto; e de 1lleu consdho se não pode fazer doutra maneira, porque de H z 
ao mar há trinta léguas de despovoado paxa todos os cabos, somente para Salé e a Mamora está Meqcinez, e 
havia. mister, logo que começassem a povoar no sertão, que houvesse da província tanta gente que pudessem resi.s
tir a qualquer c~co ou ajUilltla.lllento dos mouros que viesse; e o conquistador, .como começasse a par mão nisso, 
não na alevantar até acabar e assentar e fazer chã de todo ... O conde da Vidigueira, a meu ver, entendia melhor 
as cousas da fndia que nÍinguém e seu voto era que Malaca se vendesse ao rei de Abitão e que Ormuz também 
se fizesse outro partido, não me lembra que tal, e tadas as fortalezas da índia se derribassem senão Goa e Co
chim. Certo que, se no comêço dêste conc~to da navegação lembrara isto, tara .coisa formosa deixando por con
c~to ao Imperador os lugares do Algarve, a saber, Ceita, Alcácer, Tânger e Arzila, e ficara s6 com Azamor e 
Safim, para 05 quais mui levemente se pudera haver maneim como se sustentassem honradamente e custassem pouco 
dinheiro e viesse dêles provei1Xl ao reino. Se agora derribásseis e gastásseis em corrigir e atalhar, poderia Deus trazer 
uma paz em que vos pesaria de ter V. A. gastado e estreitado e quereríeis antes ter alargado, assim que por 
agora provaria a tirar os cavalos por &te ano e que lhes ficasse a gente de pé que bastasse a os defender, e entre
tanto veria V. A. o que mais vos cumprir e ao menos não se fariam tanto de súbito, e esta gente de pé podia ter 
navios de remos com que ganhassem do comer ~ defendessem a costa, os quai.s V. A, lhe poderia mandar fazer 
ou comprar, que pouco custariam ... !) (1). 

(1) Nos nossos Portugueses effl M4rrocos l IV, págs. 9I-~ 



o parecer do duque não é, pois, inteiramente derrotista, como hoje so costuma dizer. 
Já que tantos erros se cometeram na expansão de Marrocos (e índia), conserve-se o que se 
fêz, mas limitem-se os gastos de dinheiro e de gente, porque são incomportáveis para o erá
rio e o capital humano da Nação; isto é, mantenham-se os lugares dalém na defensiva, para 
escusar os prejuízos de tôda a sorte da nossa gente. Todavia, a idéia que provocara esta con
sulta abria sulco no espírito dos homens responsáveis. O duque não ousara dizer aberta
mente que se largassem os rugares de África, mas dissera o bastante para se concluir que 
êsse era o seu· pensamento. A defensiva que êle propunha preparava a retirada a breve tre
cho. Na verdade, em 1532, D. João lU solicitava do Papa uma bula que lhe permitisse der
rubar algumas dessas fortalezas. A conquista de Marrocos fizera-se sob a égide da Santa-Sé 
e nesses lugares havia sés, igrejas e mosteiros: por escrúpulo de consciência o govêrno por
tuguês queria pôr-se a coberto de acusações que fereriam os seus sentimentos religiosos, 
quando só necessidades prementes temporais o moviam. Nesse pedido o problema está muito 
bem pôsto. Os lugares que deseja largar aos mouros são três: Azamor e Safim, no sul, e AI
dcer, no norte. Alegava para isso as grandes despesas que custava a sua defesa, a ruindade 
dos seus portos e, por isso, as di,ficuldades em abastecê-los quando em perigo, como se tinha 
visto nos cercos passados. Isto não significava renúncia à cruzada contra o mouro, assegurava 
êle; era apenas uma rectificação de fronteiras para tornar mais eficiente e menos onerosa a · 
guerra a fazer-lhe.. O seu plano era, pois, conservar no sul Mazagão e Santa-Cruz e no norte Tân
ger e Arzila. Não largava Ceuta, mas o seu papel era secundário na luta contra o reino de 
Fêz) depois da conquista de Tânger e Arzila, e, por isso, se faria dela um mero presídio com 
um âmbito de fortificações menor, para reduzir a sua guarnição ao indispensável. 

Roma, a-pesar de se pedir a maior brevidade na resposta, não respondeu: I singular 
maneira de resolver a questão, tão grave e tão ponderada I Foi preciso que se perdesse Santa
-Cruz pela fôrça das armas, em 1541, para que a Cúria Romana, pela bula Licet Apostolicae 
SedisJ de 8 de Novembro dêsse ano, autorizasse a demolição das igrejas dos lugares de África, 
isto é, pois, o despejo dêsses lugares C). 

Entretanto os acontecimentos iam dar razão à côrte portuguesa. Em Maio e Junho 
de 1534, os Xerifes punham apertado cêrco a Safim e a Santa-Cruz, que se salvaram a 
grande custo. O susto e o perigo foram grandes e o problema marroquino pôs-se nova
mente em equação dos interêsses nacionais. Na falta do assentimento de Roma, cujo silên
cio significava evidentemente desaprovação tácita, D. João lU quis apoiar-se na Nação e, 
por isso) resolveu ouvir por escrito os homens bons do seu Conselho, nesse mesmo ano de 
1534' A sua consulta dizia, em resumo, isto: é nosso desejo prosseguir na luta contra os 
inimigos da fé; todavia, as praças da fronteira dos Xerifes, isto é, do sul, correm muitos pe
rigos pelo acréscimo constante do poder dêsses inimigos, que nos fazem grande guerra, e os 
gastos com elas para a sua defesa e abastecimento são incomportáveis no estado actual das 
nossas finanças; pensamos, pois, em largar Azamor e Safim, as mais difíceis de guardar, por 

(1) lbid., págs. 93-4; Corp.o diplomático português, II, págs. 344-8, e IV, págs. 374-6. 



mais expClstas:J mas, se nisto há incClnvementes, ~ qUáis entãCl os meios de conservar as duas 
cidades) sem aquêles prejuízos?_ Uma nota anexa à carta dirigida ao Grão-Mestre de San
tiago contém o nome de 22 pessoas, fidalgos e prelados, a quem se escreveu tambóm; mas 
outras pessoas foram ouvidas além dessas. Não temos os pareceres de tôdas, pois só conhece
mos 15 dêsses pareceres. Uma outra nota confidencial inforunava os seus correspondentes do 
estado real da fazenda pública: podiam assim formar opinião com conhecimento de causa. 

A grande maioria manifestou-se contra o abandono dêsses lugares. Damos aqui o pa
recer de duas das pessoas ouvidas: o do Bispo de Lamego, favorável ao despejo, e o de 
Manuel de Sousa, contrário a êle. O Bispo entende que se devem deixar aos mouros não só 
as duas cidades, mas também a vila de Santa-Cruz, e ao mesmo tempo reforçar Mazagão, 
Ceuta, esta sobretudo por causa dos turcos de Barba-Roxa, já que não há recursos para guar
dar tôdas as praças. Os Xerifes não ficarão mais poderosos por isso, nem sofrerá grande pe
rigo Portugal e a Cristandade. É certo que se celebram aí os ofícios divinos, mas Deus não 
obriga a fazer cousas impossíveis. Nem deve conservar-se aí fortaleza, porque os inconve
nientes serão os mesmos: 'constantes alvoroços} incessantes socorros em armadas e homens, 
como até aqui. Se se quere continuar a fazer guerra ao mouro, faça-se ao rei de Fêz, que é 
mais forte do que os Xerifes, e, vencido êle, será fácil vencer estes. E ' não se diga que essa 
decisão é infamante para o coroa e para a Nação. A obrigação de uma e outra era, certamen
te, zelar a herança recebida, mas neste caso mantê-la era arriscar-se a perder a herança e a 
honra. Antes seu pai não tivesse tomado tais praças ou as destruísse logo. Se vivesse, êle veria 
os inconvementes da sua conquista e os sacrifícios escusados que impôs à Nação. - Com 
Manuel de Sousa, de Arronches, vibra fortemente a corda do patriotismo, a ponto que 
perde o sentido da verdade e da prudência. iNão há dinheiro?-Só Deus, diz, poderá dar remé
dio a êsse mal- maneira engraçada de resolver o problema. Mas não se devem abandonar 
estes lugares, porque são património nacional. É uma herança gloriosa que o soberano tem 
obrigação de guardar e defender; o contrário é manchar o nome português, deminuir êsse 
património que os antepassados ganharam à custa de tanto esfôrço. Querendo largar as cj
dades, conservem-se ao menos as suas fortalezas. Se mesmo assim não houver recursos para 
as sustentar, peçam-se ao comércio, a própria coroa limite as suas despesas e concorra assim 
para êste patriótico fim; finalmente, encarreguem-se da sua defesa as ordens militares e re
ligiosas, que êsse é o seu dever, pois para isso foram criadas C). 

Diante dêstes pareceres desencontrados e do silêncio de Roma, D. João IH Q,ão quis 
assumir a responsabilidade de converter a sua sugestão em actos e sobresteve na realização 
do seu plano. A fôrça dos acontecimentos vai dar-lhe razão e obrigá-lo a êsses actos graves, 
mas necessários, como se verá. Em 1537, o Xerife de Marrocos põe cêrco a Azamor que, 
todavia, se salva, como SaEm em 1534' Depois disso, no mesmo ano, o capitão de SaEm, 
D. Rodrigo de Castro, obteve do Xerife tréguas por três anos com as três cidades cristãs da 
sua fronteira, isto é, Azamor, Mazagão e Safim, logo seguidas de tréguas do Xerife do Suz 

(1) Nos nossos Portugueses em Marrocos, IV, págs. 95-6 . 



com Santa-Cruz também, então governada por Luiz de Loureiro. Como dissemos, também 
o rei de Fêz .quis fazer paz com as praças do norte em 1538, mas essa por um tempo mais 
longo, isto é, onze anos, e se rompeu pouco depois de 1540. Foram, pois, três anos de sos
sêgo para as nossas praças do sue durante os quais, todavia, o Xerife do Suz se preparou para 
emprêsa de vulto, repetição da que tentara já em 1534: veio nesse ano, em fim de Setem
bro, contra a vila com muita infantaria e artilharia, que assentou no Pico, morro sobran
ceiro a ela; o cêrco durou até Março de 1541, em que a vila teve de se render, por não terem 
chegado a tempo os socorros pedidos. Era seu capitão D. Goterre de Monrói. Escrevendo 
de T arudante, dizia ao soberano:j 

, «De mim confesso a v. A. que me cativaram, e passo de 'sessenta anos e em seu serviço, e a meu filho 
D. Jerónimo, queimado, e a minha filha, que sinto mais que tôda a minha fortuna., e a meu sobrinho D. Luiz . .. 
e perdi tôda a minha fazenda ... » (1). 

A perda de Santa-Cruz foi um golpe fatal ao prestígio português. Por todo o Mar
rocos a notÍcia correu célere e deu arrogânCia maior ao mouro; na côrte portuguesa houve 
terror, pânico. Assim se confirmavam, infelizmente) as apreensões de 1529 e 1534, e razão 
tivera ela em querer prevenir possíveis desastres, como agora se estava vendo. Não havia 
tempo a perder para evitar novos desastres. Roma respondera enfim favoràvelmente ao de
sejo expresso em 1532 de derrubar e despejar Azamor e Safim; e assim se fêz no princípio 
de 1542. Era um sacrifício ao pundonor nacional, mas largamente compensado por vanta
gens materiais e um afrouxamento na luta com o Xerife, por isso menos perdas de vidas e me
nos cuidados e apreensões do poder central. Fôra, todavia, preciso dar compensações aos morado
res das duas cidades que lá tinham 'os seus interêsses. Pagaram-se-lhes, pois, os seus prejuízos, 
que o conde da Castanheira, o Ministro das Finanças, avaliou em 95.000 cruzados. Mazagão, 
pela bondade do seu pôrto e para não dar a impressão de mêdo e de renúncia à luta contra o 
mouro, conservou-se e ficou sendo no sul a única possessão portuguesa - que foi até 1769. 
Para poder resistir melhor do que os outros lugares, reforçaram-se grandemente as suas fortifi
cações, tão formidáveis que ainda hoje causam a admiração de tôda a gente. O arquitecto 
italiano Benedito de Revena deu os planos dela e João de Castilho foi o mestre das obras e). 

Depois de 1542 as atenções da côrte portuguesa fixam-se exclusivamente nas praças do 
norte; Mazagão não dá mais cuidados. É que ali vão desenrolar-se acontecimentos que farão re
nascer as apreensões passadas. O Xerife agora avança sôbre o reino de Fêz e vai ser nosso vizinho 
aí: são os mesmos sustos e perigos de há pouco; as mesmas despesas em soldos e mantimen
tos agravados; socorros de armadas e de gente, muita desta recrutada na Andaluzia, porque a 
metrópole não basta a essas necessidades. Deixámos os Xerifes, Almadi e Alárege, reinando 
padficamente, um em T arudante e o outro em Marrocos. Os dois irmãos, que amigàvelmente 
tinham partilhado os seus estados, desavieram-se anos depois e fizeram-se guerra, quando já 
nada tinham a recear dos portugueses: Almadi venceu Alárege e fêz-se proclamar rei do Suz 

(1) Ibid., págs. 97-8. 
(2) «Este edifício foi uma das causas insignes e mui custosas que d-rei acabou em Africa» - disse Frei 

Luiz de Sousa, Anais de D . João IlI, pág. 363. Sôbre esta matéria podem ver-se, entre outras obras, Vergílio Cor
reia, Ltlgares dalém, págs. 44-53, e os nossos Portt~gueses em Marrocos, IV, págs. 101-3. 
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e de Marreces. Fei isso, em 1545, Assim pederese e desembaraçado, de cristão" fêz lego, guerra 
ao, rei de Fêz, que venceu em Fixtala nesse mesmo, ano" fazendo, prisieneiros e rei e e seu filho, 
primegénite; e) presseguinde a sua ofensiva, fei mesmo, contra a cidade de Fêz, não, tende, 
perém, censeguide tomá-la. Nesta fôra aclamado, rei um filho, de seberane prisieneiro, Mulei 
Náçar. bste entrou em negeciações cem e venceder para libertar e pai e e irmão,; e, por eutre 
lado" solicitou e auxílio, da ceroa portuguesa) porque esta também estava interessada em impedir 
as emprêsas de Xerife. Da nossa parte não, se chegou a acôrde, mas da eutra o moço rei alcançeu 
a liberdade des prisieneiros a trôco de Mequinez, concessão dolorosa, ali às portas da capital, 
alto, miradouro, dende e Xerife podia contemplar e espiar es mevimentes de adversário,. O ve
lho, rei) restituído, assim no, trono, em 1547, apressou-se a comunicar e facto a D. Jeãe lU e a 
renevar-Ihe e pedido, de socorro que lhe fizera seu filho,; para se assentar nisso, fei mandado, a 
Fêz Jerge Pimentel no, fim de ano, e em 1548 o nesse soberano procurava associar e Impera
dor Carlos V nesta emprêsa, porque as possessões espanhelas no norte de África também te
riam muito a sofrer das vitórias de Xerife; para isso envieu-Ihe novo embaixador com instru
ções nesse sentido" Leurenço Pires de Távora, que conhecia bem os assuntes marroquines, por 
ter estado, em Fêz como embaixader especial. O Imperador escusou-se e D. Jeãe UI, em vista 
disso e do estado, precário, da sua fazenda, não deu euvidos ao, seberano maliroquino. O rei de 
Fêz só podia, peis, centar com es seus próprios recursos, que eram muito poucos; em 1548 só 
possuía a cidade e e seu' têr.mo. Os alcaides nosses vizinhos - de Alcácer, de Tetuãe e de Xe
xuãe >- tinham-se bandeado, com e Xerife; dentre da capital e partido, religioso, .que via no 
Xerife não, e chefe polftice mas o campeão, da fé, trabalhava por êle e quebrava por desagrega
ção, as ventades. Nesse ano, de 1548, o Xerife foi, finalmente, pôr cêrce a Fêz, que em 29 de 
Janeiro de t 549 se rendia. 

Acab~va a dinastia dos Merínidas no seu ramo, des Oatácidas. Agera tede e Marrocos 
se encontra unificado, sob o poder de Xerife, que vai peder atacar as praças portuguesas e jus
ti,ficar a guerra que fizera ao, reino de Fêz: fizera-a para cembater o cristão, intruso, e libertar e 
território, muçulmano, da sua prefanaçãe. Esta notÍcia chegeu à capital portuguesa em 12 de Fe
vereiro e lançou-a em grande confusão, e terror. Fizeram-se rápidos preparativos, a-pesar de se 
estar no inverno, época imprópria para isso} para reforçar os lugares de África em munições e 
gente de guerra, a fim de evitar um gelpe de mãe; sebretudo recrutou-se muita gente em Sevi
lha, Córdova, Málaga e Granada. Certamente, se pensou logo também no despeje des lugares 
difíceis de defender, isto é, Arzila e Alcácer-Ceguer. Na verdade, em Agôste de 1549, Luiz 
de Loureiro fazia o despeje dos meradores de Arzila e em Agôste de 1550 o dos fronteiros e 
gente de armas. Feito isso em Arzila, fei fazer o mesmo a Alcácer nesse verão. Da herança de 
seu pai, D. João, III só conservará, pois, Ceuta e Tânger, no, norte) e Mazagão, no, sul, «sendo, 
estas as variedades do mundo que uns trabalham por destruir e que es eutres se c~nsaram em 
fabricar», como disse D. Fernando, de Meneses e). 

(1) Na sua História d~ Tâng~r, pág. 7I. Vejam-se sôbre o abandono de Arzila e Alcácer os nOSS05 Portu. 
gU~S6S Im M~rrocos, IV, págs, IZ4-6" e a nossa HIstória de Ar~ila, págs. 422-437. Arzila há-de voltar a ser por
tugue5a por algum ano~. 
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SAFIM. - AS ARMAS PORTUGVESAS NA «I\ECHlA., O CASTELO DE SAFI/vI 
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CARTA DE BENTAFUFA, ALCAIDE DO CAMPO DE SAFIM, A EL-REI D. MANUEL, A QUEIXAR-SE . DO MUITO MAL QUE LHE QUEREM 
E LHE FAZEM O CAPITÃO E OS CAyALEIROS DE SAFIM. ESTÁ EM LíN GUA PORTUGUESA, MAS ESCRITA COM CARACTERES ÁRABES 

No Arquivo_N acion al do T ôrre do Tombo 
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CAPÍTULO VI 

Regresso à política expansionista: D. Sebastião 

A SSIM, pois, o Xerife é desde 1549 o único senhor de Marrocos. O primeiro efeito dessa 
unificação foi, como se disse, o abatimento do poder do cristão, que teve de largar
-lhe algumas das suas possessões, sem. combate. Isso exaltou o espírito religioso do 
povo marroquino e levantou também o seu espírito bélico, em volta da nova dinastia, 

a dinastia sádida, que reinou até 1660. Todavia, não foram de paz os anos que se seguiram, mas 
de lutas intestinas, sobretudo domésticas, e lutas com os turcos, senhores dos países vizinhos a 
leste. Alguns dos seus sucessores foram mesmo cruéis com os parentes, que suprimiam para 
evitar as suas competições. Assim, Almadi foi assassinado pelo capitão da sua guarda turca e a 
cabeça mandada para Constantinopla, prova que do sultão turco teria vindo a indicação da sua 
morte. Sucedeu-lhe seu filho, Abdalá, que começou. o reinado mandando matar todos os paren
tes que podiam aspirar ao trono. O famoso cêrco de Mazagão de 1562 foi mandado pôr por êle. 
Faleceu em Janeiro de 1574 e sucedeu-lhe seu filho, Mohâmede, que os escritores marra quinas 
chamaram «O Esfolado») como se verá. Sanguinário e receoso, como os seus antecessores, de 
possíveis pretensões à coroa, mandou matar, de princípio, um irmão e a outro meteu na cadeia. 
Seus dois tios, Abde Almélique e Ahmede, tinham-se refugiado em Sigelmeça ou T afilete e, 
receosos também, fugiram para Argel, onde dominavam os turcos. Julgando-se com mais direito 
ao trono do que seu sobrinho, em virtude de lei sucessória estabelecida por Almadi, Abde AI
mélique foi a Constantinopla pedir o auxílio dos turcos. De facto, o soberano otomano mandou 
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ao paxá turco de Argel que lhe fornecesse as tropas necessárias à sua empr~sa. Invadindo Mar
rocos com seu irmão Ahmede, travou batalha com o sobrinho} venceu-o em 1576 e fêz-se pro
clamar rei em Fêz. O soberano destronado, depois de lutar no sul de Marrocos alguns meses, 
teve de tomar a fuga e, com a família e muitos partidários, foi entregar-se aos espanhóis no Pi
nhão de Beles; mas, sentindo desinterêsse dêles, veio a Ceuta pedir o auxílio dos portugueses 
para combater o usurpador, que os nossos escritores chamam Mulei Moluco ou Maluco, não 
sabemos bem porque razão . «Mulei» é o tratamento próprio dos xerifes e era legítimo; mas 
«maluco» não foi êle} antes pelo contrário: . os seus cronistas e biógrafos, que ignoram êsse 
nome, são unânimes em elogiar as suas qualidades morais, isto é, de tolerância, prudência e ex
periência} cousas que a escola da adversidade dá, de facto, aos que sabem ler no seu livro. Os 
acontecimentos vão, na verdade, confirmá-los C). O rei de Portugal, D. Sebastião, exultou: ti
nha, enfim, um pretexto para intervir nos negócios de África. Desde havia anos que fazer guerra 
ao mouro era nêle uma idéia fixa. Na côrte havia, porém, oposição a um tal projecto, que pa
recia dev.aneio da sua ineXperiência. Isso não impedia que no fim do verão de 1574, achando 
ocasião azada, abalasse furtivamente para Lagos, no Algarve, para fugir às pressões e súplicas 
dos contrários à aventura que êle projectava; mas uma vez no Algarve, sentindo-se desapres
sado de importunações, vogou para Ceuta e, depois de algum tempo, para Tânger, como pla
neara desde o princípio da sua fuga. Era, dizia êle na carta ao seu embaixador em Roma, para 
dar comêço à resolução que tomara, desde alguns anos, de fazer guerra ao mouro, que êle aí 
cla.9sificava de «tão necessária e obrigatória». A sua ida a África alvoroçou tôda a mourama. Não 
se desloca do seu país um soberano para ir à caça do monte a Ceuta e Tânger; era, certamente, 
para vibrar algum golpe e o grande refôrço de gente em Tânger bem o deixava ver. Por isso 
acudiu a esta cidade, logo que D. Sebastião para lá se transferiu, grande multidão de mouros e 
se travou combate entre êles e a guarnição porruguesa; nêle morreu mesmo um morábito) cujo 
nome o cronista dá, santo varão de grande reputação que viera juntar-se e dar ânimo aos luta
dores da fé e). 

De regresso ao reino, em Novembro 'dêsse ano, D. Sebastião nem por isso deixou amor
tecer o seu desejo de combater em breve: esperava oportunidade. Não tardou ela: foram os 
acontecimentos de Marrocos que lha proporcionaram. Abde Almélique, como vimos} entrava 
vencedor em Fêz em Março de 1576 e fazia-se aclamar rei. Esta vitória devia-a êle aos seus au
xiliares turcos . Foi esta circunstância que fêz redobrar o fervor bélico do soberano português: 
era o perigo tmrco que se aproximava das possessões cristãs e das costas da Península. Diante 

(1) Coissac de Chavrebiere, Histoire du Maroc, págs. 2~-310; Kitab al-lstiqça, em Archives marocaines, 
vol. XXXIV, págs. 39-112. 

(2) Kitab al-lstiqça, pág. 92. A data dêsse combate é anterior à ida para Tânger de D. Sebastião, 3 de Se
tembro, e êle só lá chegou a 30, mas o autor pode ter-se enganado. O túmulo do morábito, em ccçoco al-Arba», na 
fronteira das zonas francesa e espanhola, depois de Alcácer-Quibir, é objecto de grande devoção. D. Fernan<io de Me
neses, História de Tânger, pág. 81, faz referência a êste combate e diz que se juntou tanta gente que cobria os cam
pos e os nossos saíra!Il a pelejar com ela, D. Sebastião da tôr.re mais aloa do Casteloassi'stiu à luta. 
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da gravidade desta situação, D. Sebastião consultou por escrito os seus conselheiros, como em 
.1534 fizera D. João IlI. A carta que lhes dirigiu traduz bem os temores que assaltaram a côrte 
portuguesa. Dizia assim: J 

Por carta de D . Duarte de Meneses, meu capitão em Tânger, soube como Mulei Maluco, tio do Xerife, en
trara em F~z e com 8 ou 9.000 turcos, que de Argel trouxera consigo por ordem e mandado do turco, e com muitos 
mouros que se com êle juntamm, desbaratara o Xerife, o qual se retirou a Marrocos, eMulei Moluco fôra pacifica
mente recebido por rei e senhor de Fêz. E por estas novas serem da qualidade e importância que vêdes e podeis 
considerar, me pareceu logo fazer-vo-las a saber ... e que é razão e siso que se cuide e espere de inimigos tão vizinhos 
aos meus lugares e tão poderosos e de tanta indústria e experiência nas cousa:s da guerra, como são os turcos, mor
mente considerando que a vinda dêles a Fêz não é somente para dar a posse daquele reino ao tio do Xerife, mas 
principalmente com o fundamento de o fazerem tributário e vassalo do turco e o turco se fazer senhor de tôda Africa 
e de todos os portos do mar dela ... e quantos males quási sem remédio poderiam recrescer a tôda Espanha, que da 
cristandade se pode dizer que é hoje a melhor e maior parte ... (1). 

Os receios do soberano eram bem fundados. Se as cousas se viessem a passar como êle 
antevia, a guerra que os turcos sustentavam no Mediterrâneo oriental e nos países que de Argel 
se estendiam até o Egipto alastraria para o ocidente e poria as possessões portuguesas e espanho
las em grande perigo. Senhores do mar bem se vira o mal que podiam fazer pelo terror que 
lançaram nos nossos lugares de Africa e no nosso Algarve as vindas de Barba-Roxa e de Dragute 
Arrais no meado do século: desde que, pois, fôssem senhores de Marrocos, isto é, da terra e do 
mar, nada poderia resistir-lhes e dias penosos esperavam Portugal e Espanha. Mas D. Sebastião 
traçou logo o seu plano de acção: ocupar Larache, pôrto inimigo onde se acolhiam os navios de 
mouros e turcos, por onde se abastecia Fêz de mantimentos e armas, e base de operações pro
pícia contra as costas de Espanha e Portugal, e solicitar do tio, Filipe lI, a sua participação nessa 
emprêsa. Para isto mandou a Madrid o seu ministro das finanças, Alcáçova Carneiro, que al
cançasse de Filipe um encontro dos dois soberanos, o qual, de facto, se realizou em Guadalupe 
em Dezembro de 1576, prometendo nêle o rei de Espanha auxiliar o sobrinho com gente e na
vios, isto é, 50 galés e 5.000 homens, mas pôs-lhe certas condições para isso, a saber: a expedição 
far-se-ia até Agôsto seguinte de 1578; nela tomariam parte, além das fôrças espanholas, 15.000 
homens, pelo menos, recrutados pelo rei de Portugal, metade de tropas portuguesas e o restante 
alemães e italianos, sendo 6.000 os primeiros e 2.000 os segundos. Esta exigência foi feita pelo 
duque de Alba, encanecido na guerra europeia, bem mais difícil que a colonial, a única em que 
os portugueses se exercitavam e para a qual levavam gente do campo sem preparação para a 
grande guerra. 1:sses estrangeiros eram, pois, uma garantia do bom resultado a obter e serviriam 
de enquadrar as tropas bisonhas portuguesas. D. Sebastião exultou com estas promessas do tio e 
de regresso a Lisboa começou os grandes preparativos para a sua ida a Africa, mau grado os 
conselhos de prudência que no seu reino e em Espanha tinha ouvido. A côrte espanhola só con
trariada acedera ao seu pedido. A-pesar dos perigos certos da intronização de Abde Almélique, 
ela não exagerou a situação criada aos interêsses económicos e políticos dos povos peninsulares. 
Via as cousas de alto, acostumada, como estava, a jogar o xadrez europeu das lutas da Itália, da 
Alemanha, da França e da Turquia. D. Sebastião via as cousas num plano mais pequeno e todo 

(1) Queiroz Veloso, D! Sebastião, págs. 222-3. 
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se inHamou de santo ardor com supostos perigos. E, de facto, Abde Almélique despediu os seus 
auxiliares turcos com grandes mercês e agradecimentos: os receios da côrte portuguesa desvane
ciam-se inteiramente. Mas o soberano teve novo alimento ao seu propósito no desenrolar dos 
acontecimentos em Marrocos: . Mulei Mohâmede vinha a Ceuta e pedia o socorro dos CJ:listãos, 
como já se disse. As cousas encaminhavam-se, pois, para uma solução favorável a D. S~bas
tião: êle era um trunfo no seu jogo e plano. 2 Que promessas fizera o Xerife destronado a D. Se
bastião em troca do seu auxílio? Não o sabemos segura e concretamente. Frei Bernardo da Cruz 
diz que «êle se poria debaixo do seu tributo, com as condições honestas e ajudaria a lançar os 
turcos fora de Berberia e)). Um escritor francês do tempo, Agrippa d' Aubigné, é mais explí
cito, mas pode-se duvidar da veracidade da sua informação: Mulei Mohâmede «dava todo o lito
ral que êle possuía no mar oceano com seis léguas pela terra firme, com as cidades e povoações 
que aí havia, entre elas Arzila, Safim, Larache ... Depois acrescentou a isso com a segunda embai
xada Alcácer-Quibir, Tetuão. Além disso prometia que deixaria pregar na Berberia a fé de 
Jesus Cristo. Mandou-lhe entregar desde logo Arzila ... e, finalmente, consentia que D. Sebas
tião fôsse coroado imperador de Marrocos» e~. No reino começou o recrutamento da gente pe
nosamente, penosamel)te a recolha dos dinheiros necessários à emprêsa: tudo se fêz com preci
pitação e desordenadamente \). Quando se soube que Q soberano ia pessoalmente a Marrocos 
à testa do exército, o espanto recresceu. O seu propósito não era saber quem se sentaria no trono 
de Fêz ou tomar Larache, era, como D. Afonso V, combater o mouro, o inimigo da sua fé. Era 
uma obsessão. Não faltaram os conselhos de prudência dos que conheciam as cousas de África. 
Um mouro homiziado, que exercera altos cargos e vivia em ~vora, cide Muça, convidado a dar 
parecer sôbre o ,feito que se preparava, disse em resposta grandes verdades, a que o soberano fe
chou os ouvidos, porque contrariavam o seu desejo. Não era preciso ir el-rei em pessoa a Mar
rocos, - afirmou - bastava mandar a isso um capitão seu com 7 ou 8 mil homens. Ir em pes
soa com maior exército era fazer crer que tinha desígnio de conquista) e então teria todos os 
mouros contra si, não faltaria mesmo o auxílio dos turcos de Argel. Conquistir Marrocos era 
cousa impossível, não o poderia fazer nem que «Itivesse um rio de dinheiro e outro de gente». 
Por isso el-rei corria a um perigo certo e não evitava o mal que queria remediar. Era assim, na 
verdade, e assim foi e). 

Enfim, o exército partiu para África. D~pois de alguns dias em Tânger, D. Sebastião 
se~iu para Arzila. A vila voltara à posse dos portugueses, porque no ano anterior o seu alcaide, 
cide Abde Alquerime, partidário de Mulei Mohâmede, a entregara ao nosso capitão de Tânger, 
D. Duarte de Meneses. Ali se concentrou o exército, de cêrca de 17.000 homens de infantaria 
e cavalaria, com 36 peças de artilharia. No campo inimigo haveria cêrca de 4°.000 homens de 
cavalaria e 8 a 9 mil de infantaria, sem contar uma maior chusma de irregulares, co~ 26 peças 

(1) Grónica de D. Sebastião, capo XLIII. 
(2) Em Coimc de Chavrebiere, Histoire du Maroc, pág. 312, 
(3) Para tôda esta narrativa seguimos o trabalho do Prof. Queiroz V doso, D. Sebastião, de pág. 189 em 

diante. A emprêsa louca do soberano v~ aí descrita com tôda a ~inúcia e devidamente documentada, 
(4) Id., ibid.., págs. 256-7, 
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de artilharia e). A batalha travou-se no dia 4 de Agôsto nas margens do rio Mocazim, afluente 
. do rio de Larache, a uns 18 quilómetros aquém de Alcácer-Quibir. Nela naufragaram tôdas as 
esperanças de D. Sebastião e se perdeu Portugal. O número de mortos de parte a parte foi muito 
grande: 7 a 8 mil cristãos e 5 a 6 mil mouros; e os prisioneiros cristãos ainda mais, para cima 
de 18.000, que foi preciso resgatar a pêso de ouro na sua maior parte ~). Morreram três reis: 1 
o rei de Portugal, Mulei Abde Almélique .,....." de doença I durante o combate........., eMulei Mohâ
mede, que na fuga se afogou no rio. Retirado dêle foi o seu corpo esfolado, enchido de palha e, 
depois, passeado por várias cidades de Marrocos para gáudio da populaça. Subiu ao trono Mulei 
Ahmede, que foi um notável soberano, com o cognome de Almançor - o vitorioso - e du
rante o seu reinado Marrocos gozou de grande prosperidade. Os dois maiores historiadores mar
roquinos do feito - o autor do Kitab al-lstiqça e Alofrani -= contaram cousas extraordinárias 
e estranhas a êsse respe~to, as quais merecom pouco ou nenhum crédito C). 

Muito se tem escrito entre nós sôbre esta página dolorosa da história de Portugal; cer
tos escritores têm defendido e exaltado a idéia e o plano de D. Sebastião. Os que assim pensam 
julgam ter sido possível criar um império português em Marrocos, sem considerarem que muito 
podia D. Manuel e não o pôde fazer. E raciocinar fora das condições reais de Portugal e de Mar
rocos: um pequeno em população e recursos financeiros, o outro imenso em território e muito 
mais povoado; dissemo-lo já pela pena do conde de Arraiolos e do duque de Bragança! Outros 
condenam o soberano português; estamos com estes, porque esta é a conclusão lógica de tudo 
o que expusemos precedentemente. Marrocos estava perdido desde que D. João IH, o rej. Pie
doso, não pôde mais guardá-lo: o edifício desconjuntava-se todo e caía em ruínas. A fé ar
dente de D. Sebastião não era bastante para reerguê-Io. Podia êle ter vencido em Alcácer que 
nem por isso as cousas teriam um melhor curso para Portugal. Reporia M ulei Mohâmede no 
trono) ficaria, talvez, com Larache, mas o país não podia com mais encargos e voltava-se à vida 
obscura das praças de África, abastecidas da metrópole, como sempre, e sempre a escaramuçar 
de costas voltadas à terra, a olhar fitamente o mar. Se loucamente pretendesse ir mais longe 
com a mira de desfraldar a bandeira de Cristo nas ameias de Fêz, não chegaria lá: o aliado 
ver-se-ia obrigado a combatê-lo e a retaguarda seria fàcilmente cortada, tal a distância que do 
mar vai a ela. E até fútil discorrer sôbre o que podia acontecer se um bambúrrio da sorte lhe 
desse a vitória, porque seria uma vantagem efémera, que logo se desvaneceria como um sonho. 
As razões estão tôdas nas páginas precedentes: não se dá vida a um moribundo! Diz-se, toda
via, que uma par-te da Nação louvou o seu desígnio. Se assim foi, isso não iliba D. Sebastião do 
tremendo êrro cometido. Também em 1534 a maioria dos conselheiros de D. João In se mani
festou contra o despejo de certos lugares de África e nós sabemos perentoriamente que êles não 
tinham razão. O argumento nada prova, pois. Os dirigentes da Nação é que têm a responsabi
lidade dos erros cometidos, porque êles devem conhecer todos ou a maior parte dos dados dos 
problemas nacionais. Tudo o mais é discorrer no irreal I 
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CAPÍTULO VII 

Causas do malôgro português em Marrocos 

D EPOIS de D. João lII) Portugal só guardou três praças em Marrocos, como vimos: no 
norte Ceuta e Tânger, no sul Mazagão. D. Sebastião acrescentou-lhe uma quarta, 
como se disse: Arzila, que voltou a ser portuguesa em 1577, mas se perdeu em 
1589, largada ao vencedor de Alcácer-Quibir por Filipe I de Portugal, II de Espanha. 

Ceuta em 1640 não reconheceu a autoridade do novo rei de Portugal, D. João IV. Tânger foi 
cedida em 1663 à Inglaterra, como dote de D. Catarina de Bragança, que desposou Carlos II de 
Inglaterra. Finalmente, Mazagão foi deixada aos mouros em 1769, no tempo de D. José I. 

Assim acabou, ingloriamente, uma aventura começada e prosseguida com tanto entu
siasmo. Há, pois, nela duas fases: a fase ascensional, heróica, de D. João I até D. Manuel, e 
a fase de declínio, apagada, de D. João III em diante. Foi uma aventura guerreira, aparente
mente. Do princípio ao fim dela só se ouve o tinir das armas e os cronistas estão cheios de 
feitos de guerra. Nada mais se colhe nêles. E ler a Crónica de D . Manuel de Damião de Góis. 
Robert Ricard extraíu dela e traduziu para francês os capítulos relativos a Marrocos: são 237 pá
ginas com a narrativa dêsses feitos! Para isso é que lá fomos? Foi escola de guerra, tem-se dito, 
mas escola dura e custosa: ~ valia a pena fazer tanto sacrifício para preparar gente de guerra para 
combater em países longínquos, mal preparados para ela? Não se vê outra vantagem, se isso é 
uma vantagem da nossa ida a Marrocos. E nas páginas precedentes mostrou-se que a economia 
nacional não ganhou com a ida lá. 

O malôgro português em Marrocos era inevitável. Não se conquista assim um país 
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imenso como aquêle. Conquista-se e ocupa-se o Brasil e a Africa, porque países bárbaros com 
os quais a luta é fácil; já no Oriente isso foi mais difícil. Em Marrocos encontrámos popula
ções de civilização e de cultura não inferiores às nossas e de tradição secular. Marrocos tinha flo
rescido nas artes e nas letras durante as suas dinastias nacionais: almorávidas, almóadas e me
rínidas tinham feito muito para o seu progresso. Possuía uma unidade política de muitos 
séculos. Possuía uma religião superior, criadora de virtudes morais e disciplinadora da~ vonta
des. «A humilhação da ocupação portuguesa, dissemos algures, serviu a causa da religião: esti
mulados e capitaneados pelos chefes religiosos, os crentes agrupavam-se para a guerra santa. ~ 
Deus deu o paraíso aos crentes que combatem por me, em trôco da vida e dos bens terrenos; e, 
em verdade, ou matando ou sendo mortos, a promessa a êles feita será cumprida. Regozige-se, 
pois, com a troca aquêle de vós que fêz pacto Com me, porque assim alcançou uma grande vi
tória. -, , Era um dever religioso que cumpriam; por isso o título de «mujahide», isto é, «guer
reiro da santa causa», era ~ aspiração suprema dos corações bem formados». 

Os mouros não cediam à nossa gente em bravura; eram, sobretudo" esforçados cavalei
ros; todavia, impetuosos no ataque eram pouco persistentes na luta. Eram, finalmente, muito 
mais numerosos do que os portugueses e pelejavam no seu próprio país. Os nossos cronistas, 
quando narram os feitos de guerra e principalmente os cercos que êles põem aos lugares dalém, 
todos engrandecem a quantidade da gente do adversário; deve haver exagêro no seu dizer, mas 
mesmo assim 9 seu número muito grande é indubitável e, por isso, os impressionou tanto. Não 
obstante isso, levámos os mouros de vencida durante muitos anos. Por esta razão: as praças do 
norte conseguimos tomá-las porque o reino de Fêz estava em grande decadência; e as praças 
do sul porque não havia aí poder central forte, mas pequenas repúblicas autónomas. Quando, 
porém) apareceu o grande poder dos Xerifes e a unidade marroquina se fêz, o cristão foi vencido. 

Estas circunstâncias não nos favoreciam e tornavam o nosso domínio precário; mas ha
via pior. Nunca respeitámos os seus U,sos e costúmes e a sua religião. «O adversário de hoje, 
<Iizia Lyautey, é o colaborador de amanhã». Fazer-lhe sentir que somos mais fortes é salutar, 
mas não o agravar) nem o humilhar é, talvez, possível fazer dêle se não um amigo um compa
nheiro leal. Mas não houve plano construtivo, pacífico: batalhar era a nossa divisa, destruir en
fim; e a superioridade do nosso armamento deu-nos durante muito tempo a vitória. Nem era 
possível êsse plano com os nossos poucos recursos em homens e dinheiro; por isso nos contentá
mos com a ocupação de praças que ficavam isoladas do resto do país, logo que caíam em nosso 
poder. «Ficávamos nas praças de Marrocos,' disse Oliveira Martins, como a bordo das nossas 
naus ... [elas] eram pontões imóveis, ancorados, constantemente batidos pelas vagas da mou
rama tempestuosa». Para dominar Marrocos, teria sido preciso a ocupação total, como o fize
ram os franceses recentemente, erguendo essa obra prima de colonização que se chama o pro
teotorado de Marrocos. Se tivéssemos gente, era assim que o aconselhava o duque de Bragança 
em 1529, como vimos: seriam necessários 50 a 60.000 homens) «com suas casas movidas para 
povoar e indo ganhatJ.do e edificando e povoandO tudo junto». «Em Africa, disse o marechal 
Bugeaud, governador da Argélia há cêrca de um século, uma expedição não seguida de ocupa
ção não deixa sulco' mais durável do que o do' navio no mar imenso~. 
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Esta é a história que os documentos de arquivo ou as afirmações dos autores coevos nos 
permitem edificar. Tem muitas sombras, mas parece verdadeira. Abstrair dessas fontes seria 
construir sôbre areia. Podíamos contentar-nos com ela e deixar à razão de cada um formar-se 
uma opinião. Esta história tem essa vantagem : dirige-se ao entendimento ~ não à sensibilidade. 
Em nome daquele condenámos a aventura marroquina, por inútil na expansão portuguesa e por 
ruinosa na vida económica da Nação. Todavia, joeirando muitos erros e muitos infortúnios, 
fica às vezes em história um resíduo, como no vinho velho do Pôrto, que é ouro de lei. Na 
história luso-marroquina há algum ouro de fino quilate. Assim, veja-se. O esfôrço militar da 
Nação é admirável, sobretudo no tempo de D. Manuel, em que há a-par o sorvedouro de gente 
e de dinheiro da índia. D. Afonso V levou a Arzila 477 navios com 26.000 homens de de
sembarque; D. Manuel mandou a Azamor 500 navios com 13.000 homens de desembarque 
e 2.000 cavalos! Estas façanhas levadas a todo o orbe cristão deviam criar a Portugal um 
nome glorioso; de que a embaixada a Roma de Tristão da Cunha foi a imagem viva. Os (<fu
mos» da índia e as cdançadas» de Marrocos deviam, pois~ exaltar a fé no destino de Portugal 
e levar o povo português a julgar-se predestinado. Esta soberba, inerente a tanta grandeza, ge
rou a violência, mas era inevitável: o poder embriaga, estonteia, quando se vê diante de si um 
horizonte sem limites, como era o do povo português. E a nobreza i que papel magnífico re
presenta aí! f ela que aparece à testa das grandes emprêsas, que tem os postos de honra, mas 
também de responsabilidade. Na paz como na guerra, ela é que figura nos postos de comando. 

Por isso é santa a memória dos homens que além mar sofreram para bem servir a Nação 
e deve gravar-se nos nossos corações, porque êles criaram o Portugal maior que está na Histó
ria; e, ao contemplarmos aquelas pedras das nossas fortalezas, cimentadas com tanto sangue 
português e testemunhas de tantos actos de bravura, descubramo-nos e oremos com fervor: 
sôbre elas paira ainda a auréola da Pátria portuguesa! E, na verdade, a passagem dos portu
gueses por lá feriu grandemente a imaginação ~os mouros, porque tudo o que é antigo é-lhes 
atribuído! 

DAVID LOPES. 

APÊNDICE 1 

(à pág. 141) 

Carta de quitação dada a Martim Afonso, morador em Beja, pelo contador das cousas de Ceuta, Gil Vaz, 
de tudo o que êle recebeu e despendeu nos anos de 1451 e 1452. 

Recebm: I) 247.528 reais de Diogo Barreto, nosso almoxarife na vila de Beja. 2) Por compra: 261 moios e 
40 alqueires de trigo. 3) Mais SI moios e 30 alqueires de trigo da Infante, mulher que foi do Infante D. João, em
prestados. 4) 67 moios de trigo de Diogo Lopes Lôbo, emprestados. 5) 27 moios e 14 alqueires de trigo do celeiro de 
Alcobaça, emprestadas. 6) SI moios e 50 alqueires de trigo de João Gomes Raposo, emprestados. 7) 17 moios e 18 
alqueires de trigo e 5 moios de cevada e 4 de centeio de João Preto, nosso almoxarife em Moura. 
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Des1'endeu: a) deu 4:11 moios de trigo a Pedro Esteiro, morador em Mértola, qUe lhe nós m~rtdámos en
tregar para o enviar a Ceuta. b) deu 22 moios de trigo à Infante, mulher do Infante D. João, que lhe mandámos dar 
em parte de pagamento do trigo que assim emprestou, como se disse. c) deu 36 moios e 27 alqueires de trigo a 
Diogo Lopes Lôbo, que assim lhe mandá mos dar em parte de pagamento do trigo que nos assim emprestou. d) deu 
160.873 reais por compra de 261 moios e 50 alqueires de trigo que comprou em o dito tempo enquanto teve o d~to 
cargo. e) deu e despendeu 43.001 reais em carrêto de 414 moios e 20 alqueires de trigo que se acarretaram dos lugares 
onde os trouxe e o levaram a Mértola e o entregaram a Pedro Esteiro para enviar para Ceuta. f) deu 15.108 reais 
de sisa da compra do dito pão que comprou em o dito tempo. g) deu 11.600 reais a Vasco Lourenço, carniceiro, 
morador no Torrão, que lhe nós mandámos dar em pagamento de certa carne que havia de dar para Ceuta. h) deu 
3.600 reais a um homem que com êle andou por nosso mandado para o mandar a alguns lugares por nosso serviço. 
I) tomou o dito Martim Afonso 6.000 reais que lhe mandámos dar de graça, pelo trabalho que teve em enviar o 
dito pão para Ceuta. j) deu e despendeu 1.806 reai<s com os homens que abriram as covas do trigo e o tiraram fora 
delas. l) deu e despendeu 440 reais a quem empalhou as covas e carretou o trigo. m) deu 2.000 reais a Pedro Esteiro, 
morador em Mértola, que lhe mandámos dar de graça pelo trabalho que tomou em receber e carregar para Ceuta. n) 
deu 5,927 reais ao dito Pedro Esteiro, que lhe mandámos dar para paga das lojas em que se pôs o dito trigo e a quem 
o acarretou das ditas lojas aos navios que o levaram a Ceuta. o) deu ao dito Pedro Esteiro 5 moias de cevada e 4 
moios de centeio para enviar com o dito trigo a Ceuta. 1') e assim vista a receita e despesa parece que despendeu 
tudo e mais 15 moios e 35 alqueires de trigo e 4.575 reais . q) despendeu mais 4 moios de centeio do que recebeu do 
nosso celeiro de Moura de que lhe também tínhamos feito mercê, o qual enviou a Ceuta ... ~edro de Azevedo, Do, 
cumentos das chancelarias reais! II1 págs. 153-5. 

APÊNDICE li 

(à pág. 152) 

Merc! de D . João II ao alcaide de Alcácer-Quibir das terras de Benarroz e Benamaçuma, ~ituldas no têrmo 
de Axzila. I 

Dom João, etc. A quantos esta nossa carta virem fazemos saber que havendo nós respeito à bondade e cava
laria do honrado Talha Laroci e por amor do honrado e nobre Mulei Xeque, rei de Fêz, que no-lo por êle enviou 
requerer, e também porque êle dito alcaide nos há-de servir, temos por bem e lhe damos daqui em diante enquanto 
nossa mercê fôr as nossas terras de Beniarroz e Benamancuma com tôdas suas estradas, 'saídas, fontes, montados, pa, 
cigos, foros, rendas, direitos, tributos e pertenças, assim como tudo a nós de direito pertence e milhor se o êle milhor 
puder ter e haver e recadar. E êle dito alcaide Talha Laroci seja teúdo e obrigado por estas terras de que lhe assim 
fazemos mercê e por nós há-de ter de nos servir nesta maneira abaixo declarada: que fazendo nossos capitães guerra 
a alguns lugares e a terras das nossas por qualquer maneira que seja ou alevantando-se alguns contra nós ou lhe nós 
quisermos mandar fazer guerra que êle a faça assim tão cumprida, leal e fielmente como a faria a cada um de nos
sos capitães; e assim fará a guerrl a Barraxe [alclide de Xexuão] ou a quaisquer outros que não forem da terra do 
Múlei Xeque quando a nós cumprir e fôr requerido por os nossos ditos capitães que a faça; isso mesmo será teúdo e 
obrigado de tomar e tome prendas e penhores aos lugares de nossas pazes que não quiserem pagar tanto que lhe por 
os ditos nossos capitães fôr requerido e as mandará entregar a nossos oficiais a cada um dos nossos lugares, assim como 
o faria cada um dos ditos nossos capitães: item, mais que, êle dito alcaide Talha Laroci, estará contÍnuadamente em a 
vila de Alcácer e suas terras ~em se daí ir, salvo quando por Mulei Xeque fôr chamado ou lhe a êle cumprir ir a Fêz 
por vinte ou trinta dias e que quando seja obrigado de o fazer saber ao nosso capitão de Arzila e deixar na dita vila 
de Alcácer seu irmão Xeque Amede com tôda sua gente para fazer e cumprir tudo o que êle dito alcaide faria e é 
obrigado fazer e qu~do assim o notificar ao dito capitão lho faça assim saber e se por algum caso ao dito nosso ca
pitão parecer que cumpre dêle todavia estar na dita vila ou em suas terras e lhe enviar requerer que assim o faça 
sendo êle chamado pelo dito Mulei Xeque antes de partir lhe fará primeiro saber de como assim disto é pelo dito 
capitão requerido e sôbre isso fará o que lhe o dito Mulei Xeque mandar e não sendo chamado cumprirá em tudo o 
que lhe pelo dito nosso capitão fôr requerido ... item, mais por assim darmos a êle dito alcaide as ditas nossas terras de 
Beniarroz e Benamancuma, êle será obrigado de nos servir e servirá em cada um ano com um bom cavalo que man
dará ~ntregar e será entregue ao nosso capitão e oficiais da dita vila de Arzila para no-lo enviarem a estes nos
sos remos ... 

David Lopes, História de Ar%114~ págs. 79-8z. 
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2. A PARTE 

- / A 

A EXPANSAO ATRAVES DO ATLANTICO 



Os reis D. João Il e D. Leonor orando. Gravura reproduzid" da Vita Christi. Edifão de 1495' 
Arquivo Nacional da Tôrre do Tombo. 

CAPÍTULO I 

Os conhecimentos geográficos do prIncípIo 
do século XV 

decadência das ciências geográficas precedeu de muito a dissolução do Im
pério Romano. À época brilhante que termina com Ptolomeu (c. 160) 
seguem-se trabalhos sem valor cientÍfico. As invasões dos bárbaros e o des
membramento do Império agravaram a decadência, e até ao fim do século IX 

segue-se o que Beazley denomina um dos mais negros períodos da Idade 
Média. A difusão do cristianismo, que séculos mais tarde tanto há-de con

tribuir . para os progressos da Geografia, não favorece a cultura geográfica, nessa aurora da 
Idade Média. Como os restantes autores pagãos, os geógrafos são considerados com horror j 
voltados ardentemente para o Reino dos Céus, que as tribulações dos tempos fariam ambi-
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cionar, os espíritos só vêem a terra através dos livros santos, isto é, das suas preocupações reli
giosas. Como escritores que caracterizam, até ao exagêro, esta tendência, apontam-se Paulo Oró
sio, no resumo geográfico que antecede a sua Historia Adversus Paganos (415) e Cosmas 
de Alexandria, ou Cosmas Indicopleustas) que na Topografia Cristã (535-47) pretende refu
tar os escritores pagãos, negando a esfericidade da Terra e a possibilidade de existência de 
antÍpodas, explicando a forma da Terra, que considera rectangular, pela forma do Taberná
culo de Moisés! 

Só as peregrinações à Terra Santa originam ainda uma pobre actividade geográfica 
mas essa mesmo quási de todo suspensa quando, no século VIII, o poder maometano torna as 
peregrinações cada vez mais difíceis e perigosas. 

Dois elementos de renovação vão aparecer: os árabes e as cruzadas. 
Dominando os principais centros da antiga cultura helén ica na África e na Ásia, os 

árabes aproveitaram-lhe os frutos com entusiasmo. Sob a influência dos califas Almansor e 
Almamun foram traduzidas as principais obras de geografia e astronomia, fundou-se um 
observatório em Bagdad, procurou-se determinar a obliqüidade da eclítica e medir o meridiano 
terrestre. O impulso régio, as necessidades de administração do vasto império islâmico, os 
movimentos dos exércitos, a actividade comercial em dilatadas regiões e o amor pelas viagens 
e pelas narrativas geográficas provocaram a aparição de muitos trabalhos de astronomia, tra
duzidos depois em hebreu e em latim, e descrições das regiões orientais, como as Almargens 

de Ouro e Minas de Pedras Preciosas) de AI-Maçudi (956), o L ivro das Estradas e dos Reinos) 

de Ibn Haucal (979), etc. Não se devem esquecer, já no declinar do domínio e da cultura mao
metanas, as viagens e as obras de Edrisi (1°99-1154) e de Ibn-Batuta (1 3°4-1378), esta porém 
só conhecida na Europa séculos depois. 

Em contacto com a China, com a índia, com a Pérsia, com a Rússia, com a costa 
oriental de África até às alturas de Sofala, os árabes trouxeram para o ocidente o conheci
mento das terras e das civilizações orientais. No entanto a sua imaginação e a forma literária 
dos seus escritos espalharam no ocidente lendas e erros que se mantiveram quando já a ciên
cia arábica declinava: tais a do teto do mundo, a de Gog e Magog, do mar tenebroso, etc. 

As cruzadas puseram os países do centro e do norte da Europa em contacto com o 
mundo islâmico e especialmente em contacto com a Espanha) onde a cultura árabe se fix·ara 
e já influíra nos latinos; aumentando o movimento comercial contribuítam para o engrandeci
mento das cidades italianas e para o aperfeiçoamento da navegação no Mediterrâneo, com 
a correspondente feitura de portolanos; provocaram numerosas viagens à T etra Santa, e com os 
reinos latinos contribuíram para o melhor conhecimento dessas regiões; por aí receberam os eu
ropeus notícia dos esplendores orientais . 

Com os cruzados renovam-se as narrativas dos peregrinos, que tinham constituído a 
principal manifestação da literatura geográfica dos primeiros séculos do cristianismo. Os prin
cipais nomes desta época são Saewulf de Worcester (1102-3), Daniel de Kiev (1106-11°7), 
Sigurd, rei da Noruega (I I 10-1 1 1 I) Adelardo de Batti (idem), que dão valiosas informações 
da regiões que percorrem, ou fazem, como Adelardo, uma rica colheita de manuscritos, que 
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traduzem depois de regressarem à pátria. 1\'1as pouco a pouco estes trabalhos vão perdendo 
o valor e os peregrinos que narram as suas viagens passam a repetir o que outros escreveram, 
a reproduzir sem crítica as lendas que ouvem, e transformam os seus escritos em guias sem ori
ginalidade, de que são tipos o Compendium, ou antes os dois livros conhecidos por êste nome 
e diferenciados pelas designações de velho e novo. 

O comêço do século XIII vê erguer no centro da Ásia o império Mongol, que sub
merge a Rússia, a Arménia, a Geórgia, a Polónia e a Hungria. Aterrados a princípio com a 
invasão, contra a qual se prega, sem resultado, uma nova cruzada, o papa e os príncipes cris
tãos, quando, em 1241, os tártaros retiram da Hungria, e os vêm atacar os seldjúcidas, passam a 
considerá-los como possíveis aliados contra o maometano, que se poderiam até converter ao 
Cristianismo. 

Seduzido por esta idéia o papa Inocêncio IV manda, em 1245, duas embaixadas aos 
chefes tártaros, uma pelo norte, pela Polónia e Rússia, a segunda pelo sul, pela Ásia Menor e 
Arménia. Da primeira, que foi por Kiev, atravessou o Dnieper, o mar de Azof, o Don, o 
baixo Volga, a depressão aral-caspiana e os montes Tian-Chan, encontrando o Grão-Cam 
perto de Caracorum, deixou João de Plano Carpini uma circunstanciada narrativa que reve
lou aos contemporâneos as regiões do centro da Ásia , de que, através de informações colhidas 
na Palestina, só tinham noções vagas e confusas. 

Poucos anos depois S. Luiz renova a tentativa de Inocêncio IV, e de Acre, em 1252, 
envia Guilherme de Rubruquis à costa do Grão-Cam. O relatório de Rubruquis completa em 
muitos pontos o de Carpini; é êle o primeiro que referindo-se aos povos que ficam para além 
das fronteiras do império do Grão-Cam identifica a grande Cataia com o território que nou
tros tempos se chamou Seres e de onde vêm excelentes tecidos de seda, isto é, com a China. 

O conhecimento directo das terras orientais era facilitado pela sujeição de grande parte 
da Ásia ao domínio mongol. ((Essa unidade de institUIções, escreve Humboldt, tornava aces
sível num grau depois jamais atingido uma vasta região da Ásia central , ao sul do Altai e ao 
norte da cadeia do Kuen-Lun, desde a depressão do mar Cáspio, do Oxus e do Jaxartes até à 
foz do Hoang-ho, às costas de Quinsai e de Zaitul1». 

Das três grandes estradas para o Oriente, a do Egipto estava nas mãos dos maometa
nos e por isso fechada aos europeus, mas a da Pérsia e Síria, pela costa, e a trans-asiática estavam 
patentes e êste facto foi considerado por um escritor tão importante para o comércio da Idade 
Média como o descobrimento da América para os homens do Renascimento. 

((A situação da Ásia central , aonde, pelas relações e comunicações rápidas de povos 
pastores, semi-selvagens, com povos de cultura antiga, os elementos de barbaria e civilização 
se aproximavam singularmente uns dos outros, facilitou as longas viagens dos Poli» (Hum
bolrt). A política económica de Cubilai-Cam, que procurava desenvolver as relações comer
ciais dos povos do norte do seu império com os das regiões tropicais, levara Marco PaIo do 
Pamir à China, a Samatra e à índia. Daqui resultou o Livro de Marco Pala. A nacionali
dade dos PaIo e a sua categoria social (nobres da cidade primaz do comércio e da arte), a curio
sidade que as suas longas viagens e os objectos que delas trazia despertaram · não só entre 
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venezianos mas até nas outras cidades da Itália, como prova a maneira por que Marco foi 
tratado no feliz cativeiro a que se deveu o seu livro, e as próprias qualidades da obra, deram
-lhe uma voga e uma influência inigualadas na literatura geográfica. ,..Ela abre para a Ásia, no 
dizer de Vivien de Saint Martin, a era da geografia moderna. A nomenclatura .dos gregos e dos 
latinos passa à História e a partir do século XIV são as indicações do viajante veneziano que for
mam durante muito tempo, na Europa, o fundo da geografia e da cartografia do Extremo 
Oriente. 

Muitos do dirigentes da expansão europeia no século XIV e na época dos grandes 
descobrimentos, diz Beazley, foram leitores apaixonados do Livro de Marco PoloJ e a sua 
influência pode ver-se no célebre mapa catalão de 1375, que no traçado e nas legendas 
copia as indicações do viajante veneziano. A oferta do livro ao infante D . Pedro quando da 
visita a Veneza, referida por Valentim Fernandes na sua edição, a divulgação do livro . em 
Portugal, pois existia na livraria de D. Duarte, o que dá a certeza de o ter lido atentamente o 
infante D. Henrique, e finalmente a influência que exerceu em Colombo, que encheu de no
tas o exemplar que possuía e se encontra na Colombina de Sevilha, testemunham a impor
tância que, no final do século XIV e princípios do século XV, teve essa obra, a grande infor
madora do pensamento geográfico da época. 

O período de relações com o Império Mongol, iniciado por Inocêncio IV, abrange mais .de 
120 anos (1245 a '1368) e acaba com a queda dêsse Império, A penetração da Ásia pelos euro
peus no século que ' se segue a Marco Polo foi meramente episódica e não obteve resultados 
duradouros. 

Com a restauração da dinastia chinesá em Pequim, foi restabelecido o is~lamento da 
Ásia, a política de fanatismo e exclusão «mas para os europeus a antiga ignorância, medo e 
acanhamento mental tinham acabado definitivamente e entre os objectivos práticos dos novos 
tempos nenhum é mais ardentemente perseguido · do que o redescobrimento e exploração do 
Catài e da 1ndia. As missões por terra fracassaram mas o seu lugar foi ocupado por explora
dores, comerciantes e missionários, que procuraram o caminho através dos mares; seguir os 
passos de Marco Polo tornou-se o sonho de todos os espíritos aventureiros e a revelação que o 
século XIII trouxe à Europa teve resultados permanentes e vitais para tôdas as nações cristãs» 
(Beazley 111-6). . 

Até à queda dos mongóis são numerosas as missões à Ásia e de muitas delas ficaram 
relações que esclarecem a geografia asiática, tais são as de João de Monte Corvino, que per
correu o T abriz', 1ndia meridional e China, aonde morreu em 1328, a de André de Peru'sia (13°8-
-1318) e a de Fr. Jordanus) que visitou a 1ndia e de cujas viagens resultou o livro Mirabilia Des

criptaJ escrito cêrca de 1330, As informações de Jordanus acêrca da 1ndia são dignas de 
aprêço e constituem a base e 'sistematização dos conhecimentos do século: divide a 1ndia em 
Minor J que é a costa meridional do Belutcliistão e costa ocidental da índia até ao Malabar, 
lndia MajorJ e lndia TertiaJ que é África OrientaL São muitas as notÍcias exactas da Pérsia 
e da índia Menor, tanto no que respeita à geografia física como à etnografia e produções; assim , 
refere-se aos desertos, aspecto físico e costumes das populações, e foi o primeiro europeu que 
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, " M~A~~.0,UND.o_ DO COMÊÇO DO SÉC4l0 XV, DO MUSEU BÓRGIA 
, 

Reproduzido do Alias do Visconde' de Santarém; existente na Soe, de Geografia de üsboa 



MAPAMUNDO CONTIDO NA INICIAL DA PALAVRA ORBIS DO MS. DE POMPONIUS MELA DA 
BIBLIOTECA DE REIMS, DE 1417 



MAPAMUNDO REPRODUZIDO DA GEOGRAFIA DE PTOLOMEU. EDiÇÃO DE 1525 

Aquivo Nacional do Tôrre do Tombo 



RECEPÇÃO DO EMBAIXADOR VENEZIANO DOMENICO TREVISIANO NO CAIRO PELO SUL TÃO EL-GHOURI EM 1512. IESCOLA DE GENTILE BELLlNII. 

Museu do Lcuvre 



descreveu os Persas e os seus ritos funerários ; descreve a jaca, a manga, a figueira dos baneanes 
e outras particularidades da flora. Na lndia Major refere-se aos elefantes, especiarias e frutas , 
e pelo que respeita à lndia Tertia confessa que não a visitou mas que as suas maravilhas lhe fo
ram referidas por pessoas fidedignas ; «o imperador da Etiópia é o que nós chamamos Preste 
João», informa o frade. 

Mais importante do que a obra de Jordanus é a Descriptio Orientalium Partium de 
Fr. Odorico de Pordollone. Fr. Odorico começou as suas viagens em 1316 ou 1318; visitou a 
costa ocidental da índia) esteve três anos em Pequim e veio morrer, em 1331, em Udina; foi 
beatificado ' pelos seus tra.balhos de missionário mas diz Beazley que o leitor moderno encon
trará na Descriptio a mais completa, pictoral e deleitosa descrição da Ásia daqueles tempos, pa
recendo o seu autor mais um homem cheio de curiosidade do mundo, excelente observador de 
terras e costumes, do que um santo preocupado com o Reino dos Céus. 

Fr. Odorico partindo de Constantinopla seguiu pelo caminho habitual através da Pérsia , 
por Trebizonda, Tabriz e Bagdad a Ormuz, de onde velejou para Tana. Visitou o Malabar, 
Ceilão e Madrasta e navegando para o oriente tocou em Samatra, Java, talvez Bornéu, vol
tando depois à Cochinchina e entrando na China por Cantão; de êste pôrto partiu para Zaiton, 
no Fo-kien, de onde seguiu para Pequim por Cansaia e pelo Grande Canal, caminho quási 
idêntico ao de Marco Polo. Depois de três anos em Pequim parece ter escolhido para regressar à 
Europa um caminho pouco usual, pois seguiu uma região que não era então percorrida por 
nenhum caminho comercial-regular e as tentativas de identificação das suas jornadas com as 
terras citadas por Marco Polo deixam ainda inexplicado o trajecto pelo Tibet) percurso longo 
e difícil. Para oeste do Tibet não nos dá nenhuma indicação do caminho seguido, excepto a re
ferência a Millestorte, que tinha sido uma famosa fortaleza dos Velhos da Montanha, referên
cia que deve atribuir-se à região montanhosa do Elbruz. 

O último missionário a apontar é João de Marignolli ou Marignola, ou João 'de Flo
rença, franciscano , legado do Papa na Ásia, aonde viajou de 1339 a 1353, De Constantinopla 
por Serai parece ter atingido a China em Junho de 1342, tendo-se demorado três ou quatro 
anos em Pequim. Seguiu depois pela índia para OrrÍlUz e de aí, viajando por terra, visitou nu
merosos lugares, incluindo Bagdad e Jerusalém. Depois de ter visitado Chipre regressava, em 
1353, a Avinhão e recebia como recompensa papal o bispado de Bisignano, na Calábria, e mais 
tarde, recomendado ao imperador Carlos IV, era escolhido para capelão da côrte e encar
regado de escrever a história do reino checo, a que deu o tÍntlo de Cronica Boemorum e 
aonde, incidentalmente, introduz «as cousas que êle próprio vira nas suas viagens». 

Perdidas na Cronica Boemorum, estranhamente confundidas com discussões a respeito 
dos rios do Paraíso e por vezes baralhadas umas com outras, as narrativas do bispo franciscano 
apresentam, por entre as suas rudimentares concepções geógráficas, algumas informações origi
nais e exactas sôbre os costumes e a flora das regiões que percorreu, como a «descrição exactís
sima da jaca e da jaqueira» a que se refere Ficalho, mas pouco podem ter influíôo nos conhe-
cimentos geográficos da época. . 

Destino diverso teve a narrativa aas viagens de um nomem que não viajou ... o célebre 
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livro de João de Mandeville, que, do fim do século xv ao comêço do século XVII, teve mais de 
quarenta edições em tôdas as línguas da Europa. Publicado entre 1357 e 137 I por um médico 
de Liége chamado João de Borgonha, ou Johannes Barbatus, que adoptou êsse nome literário, 
heráldico e sonoro, para cerzir narrativas de viagens pelo Egipto, Síria, região do Eufrates, T ar
tária, Pérsia, Arménia, Líbia, Etiópia) China e Tibet, de que se diz autor mas que na realidade 
pilhou sem escrúpulos nem crítica nas narrativas das viagens alheias. Assim, diz ter chegado 
a 330 de latitude sul, ter servido o imperador do Cataio numa campanha contra um rei que 
morreu antes de Marco Polo ter saído da China, e considera o Cataio e o Tibet como ilhas! 

A voga de êste livro explica-se pela curiosidade que desde Marco Polo se acendera pelas 
narrativas de viagens e pela mistura de exótico e de maravilhoso sempre atraentes para o espí
rito popular, mais ávido de fantasia do que de rigor. 

Além de contituir, como nota V. Saint Martin, o reflexo e o resumo da geografia po
pular da época, o livro de Mandeville tem ainda o interêsse de mostrar os autores mais conhe
cidos, pela identificação dos trechos do plagiador com os das obras a que recorreu: Assim 
Beazley indica, para os diferentes capítulos: Alberto de Aix, Brunetto Latini , Jaime de Vitry, 
Guilherme de Boldensel e o velho Co mpendium dos peregrinos à Terra Santa, Odorico, Vicente 
de Beauvais e a falsa e célebre ca1·ta do Preste João, além de Plínio e Solino, mas estes parece 
que indirectamente, por via de Beauvais. 

Tais eram pois para um homem de mediana cultura, como seria o médico de Liége, as 
fontes dos conhecimentos geográficos na segunda metade do século XIV. 

Não só por motivos religiosos e políticos se viajou pela Ásia ou dela se escreveu nesse 
tempo. Foi por motivos comerciais que os Poli foram parar ao Extremo Oriente e no século 
seguinte muitos lhes seguiram os passos. De entre os que percorreram as terras orientais por 
êsse motivo, ou delas escreveram, merecem referência Marino Sanuto (ou Sanudo) e Francisco 
Pegolloti. 

Tendo percorrido as costas do Báltico e do mar do Norte, a França, a Flandres, as ilhas do 
Levante, o Bósforo e o Egipto, Sanuto escreveu em 13°7 os Secreta Fidelium CrucisJ que ofere
ceu ao papa Clemente V e em 1321 ampliou com o tÍtulo de Opus Terrae Sanctae. Estes traba
lhos, que mostram uma curiosa mistura do espírito religioso com o espírito mercantil, sugerem a 
forma de obter os produtos do Oriente sem atravessar os estados do Sultão do Cairo, e dão infor
mações acêrca das vias de comunicação e mercados do sul e sudoeste da Ásia. No meio dessas 
valiosas indicações Sanudo incorre em erros grosseiros, colocando Aden na África, ignorando se 
Ormuz é uma ilha e supondo que o mar Vermelho não é navegável. 

Pegolotti , agente comercial, como hoje diríamos, da casa Baldi , de Florença, escreveu 
por 1335 o Libro di divisanenti di paesi, geralmente conhecido pelo nome de Pratica delta 
M C1'ca tura, verdadeira guia comercial, com informações da jornada para o Catai, lista de mer
cados, pesos, medidas e moedas, trabalho que Beazley deno~ina «de sumo valor para os comer
ciantes do século XIV e inapreciável para os estudiosos da vida, viagens e comércio da Idade 
Média» e Ficalho compara ao que, dois séculos mais tarde, escreveu António Nunes, o conhe
cido Dlvro dos pesos da lndia. 
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Paralelamente às viagens e à sua narração desenvolve-se desde o século XIII, com o 
movimento intelectual que se chamou primeiro renascimento, uma literatura científica que 
dá origem à publicação de numerosas obras de carácter enciclopédico e em que os estudos as
tronómicos e geográficos têm lugar importante. Uma delas é a Opus Majus do célebre Rogé
rio Bacon. 

Na quarta parte da Opus Majus ocupa-se Bacon da Geografia. Bacon avalia o grau no 
equador em 56 milhas e dois terços, o que o levou a calcular a circunferência com um êrro de 
apenas um catorze avos, por defeito. 

Seguindo Aristóteles, aceita, como outros escritores cristãos do seu tempo, a esferici
dade da Terra mas, conforme a doutrina corrente entre êles, considera-a como centro do 
Universo. Segue a opinião de Strabão dizendo que, ao contrário do que se pensa, o mar não 
cobre três quartas partes da superfície da Terra. A grande massa dos continentes do hemisfé
rio norte estende-se por mais de 180.° de forma que as suas partes extremas são separadas por 
um mar de medíocre extensão. Acentuando um êrro de Ptolomeu a obra de Bacon contribue 
para o manter até ao século ~v e influe nas idéias de Colombo, levando-o a procurar a índia 
por oeste. 

Outro êrro de Bacon, de vida ainda mais persistente, é a noção de que a massa de terra 
do hemisfério norte deve ser contrabalançada por um grande continente no hemisfério sul. 

Mais de acôrdo com a sua orientação científica está a afirmação de Bacon de que a 
construção dos mapas se deve basear em boas determinações de latitude e longitude. 

Alberto Magno ou Alberto de Colónia (1206-1280) no Libel' Cosmographicus de Na
tura Locorum ocupa-se também da geografia física, tratando da influência da posição do lugar 
sôbre o clima, do calor central, enrugamentos da crusta 'e tremores de terra, erosão e deposição 
pelas águas , mas o seu trabalho é eclipsado pelas enciclopédias que com os títulos de Imago, 
Mirabilia, etc., começaram então a divulgar-se. Um do seus discípulos, Tomás Cantipratensis, 
publica, por 1230, De Rerum Natm'a, em 20 livros, e quinze anos depois, de 1245 a 1250) apa
rece o Speculum Naturale, de Vicente Beauvais, compilação celebérrima que influe até ao 
têrmo da Idade Média. Aí se encontravam o Speculum Doctrinale, o Speculum Historiale, o 
Speculum Morale e finalmente o Speculum N atui'ale aonde o autor expunha as doutrinas físi
cas, a cosmografia e a geografia. Pelas autoridades citadas neste livro conhecem-se os orientado
res dos conhecimentos geográficos da época: Aristóteles, Orosio, o bispo Isidoro, Macróbio, 
Plínio, Séneca e Ptolomeu, de que cita o Almagesto mas não a Geografia. 

O Speculum foi uma das primeiras obras divulgadas pela imprensa pois foi impressa 
em Strasburgo de 1473 a 1476, em 10 volumes . Às duas obras do Cantipratensis e de Beau
vais devem acrescentar-se o Libel' N aturae, de Comado Meygenberg (de 1349) e o De Ima
gine Mundi (1410) e o Compendiu,m Cosmogfaphiae, de Pedro d'Ailly. 

Os livros do Cardial d'Ailly gozaram de o-rande nomeada e o Cardial foi um dos men
tores intelectuais de Colombo. No entanto dêste ~eógrafo e cosmógrafo do princípio do sé
culo xv escreve Humboldt que se preocupava mais com a erudição clássica do que com as nar
rativas dos viajantes contemporânos: Assim, não conhece as viagens de Marco Polo, já ha-



via perto de um século traduzidas em latim por Fr. Francisco Pipino; nem se re
fere a factos geográficos de que já viajantes e escritores tinham falado, como a AntÍ
lia e o Catai. 

A I mago M undi é acompanhada de um planisfério dividido em sete faixas conforme a 
doutrina dos climas. Na colocação das terras ,em cada clima o autor segue quási sem discrep~ncia 
as indicações de Ptolomeu. A zona tórrida é indicada como inhabitável por causa do calor. O curso 
do Indo é traçado de norte para o sul e a designação de fndia indica,vagamente as terras 'a oriente 
do rio. O gôlfo Pérsico e o mar Vermelho parecem constituir um só mar) com o nome de êste, e 
a indicação de que leva seis meses a atravessar; a Assíria, Babilónia, o Tigre e o Eufrates estão 
regularmente indicados. Na África indica a oeste os Mouros, os Gétulos, os Númidas, Cartago, 
etc.; a oeste o Egipto, a Núbia, os Trogloditas; a sul a Etiópia. Um pouco ao sul da. equino
cial marca com o nome de Arin a pretensa cidade de Arine, a suposta cúpula do Mundo, o 
ponto situado a 90° de cada um dos pontos cardiais. ' 

Tal é a geografia de um dos mais considerados autores (la época. Um ponto em que êle 
insiste e que Humboldt supõe que tenha sido a causa de predilecção de Colombo pelo seu livro 
é o da extensão da Ásia para leste e da proximidade a que afirma que a fndia se encontrava da 
Espanha. 

Pela mesma época em que Pedro d'Ailly publicava o De Imagine Mundi, Giacomo 
d'Angelo da Scarperia traduzia de grego para latim a Geografia de Ptolomeu, que o florentino 
Palla Strozzi mandava vir de Constantinopla, e que era desconhecida, ou quási, dos estudiosos 
da Idade Média, pois apenas se tinham divulgado as obras de astronomia do filósofo 
alexandrino. 

Giacomo d'Angelo fêz uma tradução (de que mais tarde Regiomontano apontou os 
erros) sem as cartas geográficas que acompanham o texto grego e só depois se juntaram à edi
ção latina. 

A publicação dêste trabalho teve como conseqüência colocar Ptolomeu em contradição 
com as cartas medievais. De uma maneira geral para as regiões distantes os cartógrafos adoptaram 
o traçado de Ptolomeu mas para as regiões mediterrânicas preferiram, e com razão, o traçado 
dos portolanos~ obtido pela experiência da navegação no Mediterâneo, e mais exacto, pois Pto
lomeu alongara excessivamente o Mediterrâneo para o Oriente. 

Assim, ao passo que o mapa mediceo de 1351 (?) e o atlas catalão de 1375 dão idéia 
aproximada da península industânica, o mapa de Fra Mauro, de 1457, e o globo de MartÍm 
da Boémia substituem-na por uma gran'de ilha, que ocupa o lugar correspondente a Ceilão. 

Em relação ao Mediterrâneo só Mercator, em 1554, se emancipa por completo de Pto
lomeu, mas ainda no seu planisfério de 1568 exagera a grandeza da Ásia e preenche a África 
com os nomes que Ptolomeu indicara. Corrigir as indicações de Ptolomeu e conciliá-las com os 
dados fornecidos pelas explorações geográficas, será a grande tarefa dos cartógrafos durante 
mais de um século. 

Os grandes viajantes do século XIV fornecem aos estudiosos informações extensas e em 
geral suficientemente exactas sôbre o Oriente, mas essas informações espalhavam-se com uma 
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lentIdão que hoje é difícil de conceber. À parte os livros de Marco Pala, os de Conti, Fr. Odo~ 
rico e poucos mais, as relações de viagens ficav~m sepultadas nos arquivos. 

As afirmações dos velhos autores clássicos repetiarri~se e ensinavam-se intactas, e o Conde 
de Ficalho observa que Garcia da Orta emenda erros ensinados por Plínio, já havia nove sé
culos apontados por Cosmas e dois séculos antes emendados de novo por Fr. Odorico. Pedro 
d' Ailly ignora as viagens de Marco Pala e não se refere uma unica vez ao Catai. 

Sanuto parece da mesma forma desconhecer Marco Pala, e Mandeville, tão largamente 
informado e tão interessado em se aproveitar do que os outros escreviam, parece também mala 
ter conhecido. As representações da índia, da Ásia Central e do Extremo Oriente no Atlas 
Catalão é que revelam, mas só passados cincoenta anos, a influência do viajante veneziano. Só 
a invenção da imprensa dissipará êste marasmo: repetir-se-ão então as edições de Marco Pala} 
e as cartas de Vespúcio e as narrativas dos descobrimentos espalhar-se-ão ràpidamente por tôda 

a Europa. 
Se as viagens do século XIV conseguiram dar um conhecimento suficientemente preciso 

do Oriente e dissipar as lendas acêrca das regiões e povos da Ásia, tiveram porém como resul
tado deslocá~las para a África. Assim, o Preste João, depois de ter desvanecido em várias re
giões da Ásia, vai, na carta de Sanuto que acompanha o Liber sect'etot'um Fidelium Crucis 
(1320) para a extremidade oriental da Asia, a índia inferior, para) nos primeiros anos do sé
culo xv (no Mapa-múndi do Museu Borgia), aparecer localizado na lndia T ertiaJ isto é, na 
Africa Oriental. O · mesmo sucede com a lenda de Gog e Magog, os Pigmeus e os monstros 
humanos que se supunha ocuparem várias regiões da Ásia. 

Por intermédio dos árabes sabia-se de terras ao sul de Marrocos até T omboctu, e da 
parte oriental localizaram~se ao sul do Egipto, nas nascentes do Nilo, as montanhas da Lua, 
de concepção ptolomaica, e por aí, mais ao norte ou mais ao sul, conforme a fantasia dos 
cartógrafos, o império do Preste João, que no entanto cartas do comêço do século (a do Museu 
Pitti de ' 1417) e até do final (uma do Museu Britânico de 1489) ainda figuravam no extremo 
orien tal da Ásia. 

O Conde de Ficalho, para mostrar como eram vagas as noções acêrca da geografia da 
Africa e da índia faz notar que um espírito tão claro e necessàriamente curioso e bem infor
mado de essas cousas, como o infante D. Henrique, recomendava a Antão Gonçalves, quando 
êste ia explorar a costa de Sahará, que lhe obtivesse notícias da índia e das terras de Preste 
João! A costa ocidental da Africa era conhecida até ao cabo Não; do lado oriental havia no
tÍcias até Zanzibar, e os geógrafos árabes do século XIV, Abulfeda e Al-Biruni) já dão no
tÍcias da navegação até Sofala. Porém do contôrno do continente não se fazia idéia. Al
guns cartógrafos do século xv, entre os quais Andrea Bianco (mapa~mundo de 1436) 
seguiam ainda a teoria dos geógrafos que prolongavam a costa oriental da Africa para leste, até 
ao CatigaraJ na costa de Malaca, fazendo do índico um mar interior. E até meados do século xv 
encontram-se cartógrafos que, como Ptolomeu, prolongaram a costa africana para o sul, ao 
passo que outros a traçavam do cabo Bojador, a oeste, até Zanzibar, a leste. 
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Sôbre o oceano, a leste e à oeste dos continentes, àparecem tiguradas numerosas ilha..: 
«cuja posição era ainda mais variável do que o nome» e que por vezes se têm pretendido iden
tificar com os arquipélagos atlânticos ou com terras do Novo Mundo. 

A êste respeito observa o Visconde de Santarém (Essai, I, 197) que nos mapas medie
vais aparecem reproduzidos todos os sistemas dos cosmógrafos e escritores greco-latinos bem 
como os dos Padres da Igreja. 

Assim muitos representam na Ásia Menor, Oll na Ásia Central, ou, depois, na África, 
os quatro rios que vêm do Paraíso e que outros representam a rodear a terra. O desejo de indi
car as terras vagamente mencionadas pelos escritores antigos levava-os a encher o oceano 
de ilhas. Para Humboldt a convicção da existência de terras espalhadas pela vastidão des
conhecida dos mares era anterior à construção dos mapas m undos) ao que Santarém acres
centa que para isso ainda contribuía a influência dos passos da Escritura em que se fala das 
ilhas, o que levara os cartógrafos a colocá-las à roda da Terra ( idem 203). E êste uso conti
nuou no século xv e chegou até ao XVI. 

Entre outras aí aparece a Atlântida, figurada sob o nome de Antília, e a não menos 
lendária ilha de S. Brandão, que ainda figura no globo de Martim da Boémia. 

A verdade é que se os conhecimentos acêrca do Oriente se desenvolvem nos sé
culos XIII e XIV, a respeito do que Herédia chamou «les bords misterieux du monde occidental» 
só as navegações dos portugueses hão-de esclarecer as dúvidas e dissipar os erros. 

Com o finalizar do século XIV as portas para o Oriente são fechadas pelas conquistas 
dos turcos. A fôrça moral do cristianismo quebra-se com o cisma (1378), e com as inúteis ten
tativas dos concílios para restabelecerem a unidade da Igreja. As tentativas de penetração no 
Oriente, por terra, falharam mas as necessidades económicas, as ambições despertadas, as ima
ginações acendidas, levam a procurar pelo lado ocidental, através do oceano, o que não se pôde 
conseguir pela parte oriental. 

O século xv vai ver divulgadas e esclarecidas as narrativas dos viajantes dos dois séculos 
anteriores, vai conhecer com exactidão a lição de Ptolomeu, e emendá-la, vai dissipar as últimas 
lendas geográficas que, expulsas da Ásia, se tinham refugiado no Oceano e nas ignoradas terras 
africanas. 

JOSÉ GONÇALO DE SANTA RITA. 
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CAPÍTULO II 

Os problemas do comércIo internacional e 
os caminhos de penetração para o Oriente 

A o iniciar-se o século xv nenhum indício pressagiava a interrupção da continuidade 
histórica; nenhuma mente, por ilustrada e sagaz, poderia vaticinar a transformação 
profunda que a Europa experimentaria ao cabo de poucas gerações, graças à rege
neração do saber, ao descobrimento de novas terras, ao estabelecimento de uma 

nova rota para o Oriente, e) pela substituição da economia natural pela economia monetária, 
ao desenvolvimento social da burguesia e dos sentimentos que tecem a alma burguesa, isto é, 
o espírito de iniciativa e o afã da poupança e do lucro, gerados um e outro do amor da inde
pendê.t;lcia pessoal e da concepção suspicaz da vida. 

I: o homem um animal que vive, antes de ser uma razão que pensa; não sur
preende, pois, que a rasgada transformação se iniciasse no plano da acção e dos interêsses, 
para abranger posteriormente a quási totalidade das formas da vida humana, assim nas idéias 
como nas iltilidades, nos sentimentos como nos recursos técnicos. São os grandes acontecimen
tos históricos a resultante do concurso de múltiplos factores, que mutuamente se enlaçam; no 
entanto, as conveniências da respectiva explicação e compreensão não raro forçam a que os 
isolemos para seu fácil aprêço. Por isso à maneira de prefácio dos capítulos subseqüentes e em 
obediência ao plano sistemático desta Histó1'ia J consideraremos apenas dois grandes eventos eco
nómicos dos meados do século xv: a necessidade de uma nova rota comercial para o Oriente, 
e a importância vital que o oiro alcançou . 
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Na primeira metade do século xv, o intercâmbio comercial do Ocidente com o Oriente 
manteve a feição tradicional. Da índia procediam algumas das mais ricas e cubiçadas mer~ 
cadorias; se umas, como os tecidos de Cambaia, obtinham largo consumo no mundo mu~ 
çulmano, outras, como as especiarias do Malabar e de Ceilão, o açúcar e o arroz de Canara, 
constituíam objecto de rendosíssimo comércio nos mercados europeus. Nos grandes arma 
zéns de Cambaia se amontoavam as sêdas e os panos de algodão, de fabrico indígena, a~ 
plantas medicinais e as cornalinas; nos de Calicut, a pimenta; e nuns e noutros, a noz mos~ 
cada} o cravo da índia, a cânfora. 

Para atingirem o Ocidente, estas mercadorias, transportadas na maior parte em navios 
árabes, que não indianos, tinham a primeira baldeação em Adem, pôrto preferido, em Suez 
ou em Ormuz, à entrada do gôlfo Pérsico, concorrido sobretudo por negociantes guzarates e 
por navios procedentes de Cananor, Diu e Cambaia; daqueles portos, as caravanas carrega
vam-nas, respectivamente, para a Síria e Alexandria, e para o litoral do Mar Negro e do Bós
foro, donde alcançavam Constantinopla, grande entreposto desta via. 

Simples pontos de escala, era dêstes últimos portos que as mercadorias orientais irra
diavam para a Europa, seu mercado final. 

Foram várias as vias de acesso aos mercados europeus. E~quemàticamente, mas sem 
deturpar a realidade, pode dizer-se que as mercadorias aportadas a Alexandria e ao Levante 
se reexportavam por via marítima, e as depositadas em Constantinopla, além da via maríti~ 
ma, seguiam em Garavanas pelo vale do Danúbio para a Europa setentrional. 

Destas vias, a marítima foi a mais importante; era a um tempo a mais cómoda, a 
mais económica, e a que proporcionava maióres lucros} visto o comércio dos produtos orien
tais consistir na importação de . mercadorias ricas, de grande cotação e de pequeno pêso. Por 
isso sulcavam o Medi~errâneo navios de armadores e comerciantes de diversos Estados e cida
des, venezianos, genoveses, florentinos, pisanos, anconitanos, palermitanos, ragusanos, mar~ 
selheses, narbonenses, montpelerianos, catalães. 

Dentre tantas bandeiras teve a supremacia a de Veneza, e, em segundo lugar, a de 
Génova. Nenhum outro poder marítimo se comparava ao de Veneza; no seu arsenal traba
lhavam 16.000' operários, e contavam-se 3.000 navios mercantes, com a tripulação de 25.000 

marinheiros, não entrando nestes números a frota de guerra, com 11.000 marujos, destinada 
à escolta dos combóios comerciais fora do Adriático. Veneia atingiu o auge do poderio marí
timo e comercial, mantendo estreitas e continuadas relações com o Levante e os portos da 
Europa ocidental e setentrional; os seus navios mercantes} repartidos em quatro frotas, a da 
Flandres, que partia em Abril, a do Mar Negro, em Julho, a do Egipto, em Setembro, e a 
da Síria, carregavam as mercadorias orientais e européias, assim como os produtos famosos .da 
indústria veneziana, as sêdas, os brocados, os vidros, as jóias, a quinquilharia. Tão intenso e 
dilatado tráfego reportava à cidade dos Doges lucrativas receitas. 
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o relatório do doge Mocenigo ao Senado, de 1421 , a-pesar-de se referir apenas ao 
comércio com o território peninsular, deixa entrever o volume e a importância dos negócios: 
«Tortona e Novara, diz , vendem-nos anualmente 6.000 peças de pano; Pavia, 3.000; Mi
lão, 4.000; Cremona, 4°.000; Coma, 12.000 ; M 011Za, 6.000; Bréscia, 5.000 ; Bérgamo, 
10.000; Parma, 4.000: total, 9° .000 peças. Além disto , estas cidades enviam-nos oiro fino 
no valor de 1.558: 000 sequins; em troca, adquirem-nos anualmente 5°.000 quintais de al
godão, 20.000 quintais de fio, 4° .000 quintais de lã catalã e outro tanto de lã francesa; por 
25°.000 ducados de estôfo de sêda e de oiro, 3.000 cargas de pimenta, 400 fardos de canela, 
2.000 quintais de gengibre; por 95.000 ducados de açúcar, por 3°.000 ducados de roupa 
branca e de bordados, 4°.000 quintais pe madeiras para tingir, por 5°.000 ducados, outras 
matérias de tinturaria, por 25°.000 ducados de sabão, e por 3°.000 ducados de escravos. Não 
entra na conta a exportação do sal. Pense-se no número de navios afectos ao transporte destas 
mercadorias, quer para as levar à Lombardia, quer para as trazer da Síria, da Rumélia, da Ca
talunha, da Flandres, de Chipre, da Sicília, numa palavra, de tôdas as partes do mundo. 
Veneza ganha sôbre o frete 2 Yz a 3 por cento. i Quantos homens , quantos milhares de famí
lias vivem dêste comércio, artÍfices, marinheiros, negociantes enfim, cujo ganho não monta 
a menos de 600.000 ducados! Veneza compra anualmente 200 peças de tecidos de oiro, de 
prata e de sêda; Vicensa, 120; Pádua, 200; T reviso , 120 ; o Friul, 5 0 ; Feltre e Belune, 12 ; 

e estas cidades compram 400 cargas de pimenta, 120 fardos de canela, 1.000 quintais de 
gengibre, 1.000 quintais de açúcar e 200 favos de cera. Florença envia-nos 16.000 peças 
de pano e 35°.000 sequins em espécies, em troca de lãs de Espanha e de França, de trigo, 
de sêdas, de fio de oiro e de prata, de cera, de açúcar e de quinquilharia. Em suma, o comér
cio de Veneza põe anualmente em circulação 10 milhões de sequins». 

Tão intenso comércio, de mais a mais em regime de monopólio, tão assombroso mo
vimento de capital, assegurava à república a prosperidade, calculando-se em 20 por cento o 
rendimento normal do dinheiro invertido. 

Pelos meados do século, porém, a prosperidade invejável e invejada de Veneza, de 
Génova, do comércio levantino, sofre subitamente a primeira investida ruinosa; a conquista 
de Constantinopla pelos turcos, em 29 de Maio de 1453 , seguida pouco depois pela da Ásia 
menor e península dos Balcãs, acarretou o dano e por fim a supressão do tráfego que as ci
dades comerciais da Itália, especialmente Génova, mantinham com os portos do Bósforo, do 
mar Negro e do Cáspio. A conquista de Constantinopla marcou o início de um crescente 
movimento de destruição das vantagens e regalias comerciais que Veneza e Génova usu
fruíam de longa data ; tornaram-se dia a dia mais difíceis as relações das colónias italianas 
estabelecidas no antigo império bisantino com as cidades pátrias, não só pelas dificuldades do 
intercâmbio, como pelas depredações, confiscos e perdas de foros que elas próprias sofriam. 

Perante as dificuldades crescentes do tráfego e a queda progressiva, sob o Ímpeto da 
expansão turca, das colónias ocidentais do antigo império bisantino e das do próprio arquipé
lago levantino, impunha-se uma solução urgente para o restabelecimento do volume dos negó-
cios e das importações. . 
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Recorreu-se inutilmente à fôrça, pediu-se baldadamente à astúcia a manutenção de foros 
e concessões; a conquista de Constantinopla comprometera inexoràvelmente o comércio do 
mar Negro, e esta perda arruinou Génova, que desde então deixou de ser a rival poderosa de 
Veneza, e determinou a intensificação do tráfego pelas vias meridionais, impondo, por conse
qüência, o Egipto e a Síria como intermediários supremos do Oriente. 

Dentre a multidão de factos comprovativos das vicissitudes das comunicações, sirva de 
exemplo flagrante a missão do veneziano Ambrósio Contarini ao xá da Pérsia, com o fim de 
firmar uma aliança contra o turco. Interrompida a via directa do Bósforo-Trebizonda-Táu
ris, Contarini saíu em 1474 de Veneza em direcção da Criméia, para o que teve de atra
vessar a Alemanha e a Polónia; embarcando em Cafa, atingiu a costa, e passando por Min
grélia, Geórgia, Arménia, e Táuris , chegou finalmente a Ispahan. No regresso, em 2 de 
Abril de 1475 estava em Táuris, donde segue pela Arménia e Tiflis , embarca em Derbent 
para Astracã, segue pelas estepes do Baixo Volga, chega a Moscovo no outono de 1476, 
donde parte no princípio de 1477 para Veneza, através de Viasna, Smolensk, da Polónia, da 
Alemanha e do TiroI. 

Mais astutos e mais bem servidos pelas circunstâncias, os doges concertaram-se com o 
turco, o que ainda mais agravou o comércio levantino dos genoveses, e sobretudo logram 
fazer de Alexandria o maior entreposto dos produtos orientais. Principal detentor do tráfico 
intermediário com os portos do Mediterrâneo ocidental, o Egipto alcançou então uma era de 
prosperidade assombrosa, só comparável) na sua milenária história, à que lhe proporcionou, 
aliás por motivos inversos, quatro séculos mais tarde, a abertura do canal de Suez. 

A-pesar-de tão grandes vicissitudes, o comércio do Oriente havia-se restabelecido quási 
em proveito exclusivo de Veneza e do sultão do Egipto; no entanto, a Europa sentia a impe
riosa necessidade, a um tempo económica e moral, de se libertar do monopólio veneziano e do 
arbítrio e rapacidade do sultão, tornado senhor da rota intermediária. 

Num esfôrço de libertação económica, importou-se para as ilhas recém-descobertas , 
designadamente a Madeira, o cultivo da cana sacarina; mas a produção insular nem abas
tecia o mercado europeu, nem uma cultura isolada poderia suprir a geral necessidade das mer
cadorias orientais. A complexidade do problema das relações com o Oriente não podia resol
ver-se com soluções parciais , nem se compadecia com a instabilidade, arbítrio e dispêndio 
das vias existentes; impunha uma solução radical, e essa solução consistia em colocar face a 
face o comprador europeu e o produtor indígena, e em libertar as mercadorias das alfânde
gas, alcavalas, fretes e extorsões de rapaces intermediários C). 

(1) Dentre a abundante bibliografia sôbre esta matéria utilizamos particularmente: João de Barros, Asia. 
Década primeira; H. Scherer, Histoire du Commerce de toutes les N ations ... , Paris, 1857; F. mie de la Primaudaic, 
Études sur le commerce au Moyen-Ãge. Histoire du commerce de la Mer Noire et des colonies génoises de la Kri
mée, Paris, 1848; W . Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen-Ãge, Paris, 1886; David Lopes, História 
dos portugueses em Malabar por Zinadim , Lisboa, 1898; Vicente M. M . C. Almeida de Eça, Normas económicas da 
colonização portuguesa até 1808, Çoimbra, 192I. 
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No mesmo ano em que o Crescente se desfraldava vitorioso sôbre Constantinopla e 
estendia sôbre o comércio ocidental com o mar Negro a sombra impérvia das ruínas, um 
outro acontecimento político, o têrmo da guerra dos Cem Anos, pelas suas conseqüências 
financeiras, colocaria a Europa perante a necessidade imperiosa do oiro, como garantia da esta
bilidade das moedas e socorro das transacções comerciais. 

A Europa da alta meia-idade não sacrificou ao bezerro de oiro. O tesouro das sés e dos 
mosteiros fôra, por assim dizer, o destino primário do metal precioso; os Estados) os domínios, 
as regiões, os burgos, vivendo dos recursos próprios, em regime de economia fechada, limi
tando ao mínimo as trocas com o exterior, não conferiram ao oiro o fundamento primacial da 
fortuna pública e privada. Nos séculos XIV e xv, porém, a economia senhorial cedera progres
sivamente o lugar ao regime de trocas para além das fronteiras; como conseqüência neces
sária do alargamento das transacções, o pagamento em espécie foi correlativamente subs
tituído pelo pagamento em género. A partir de então, o oiro, além do préstimo artÍstico e 
entesourativo, adquiriu o valor do estalão monetário, convertendo-se em instrumento 
de riqueza. 

As doutrinas económicas medievais haviam pretendido, sobretudo) o equilíbrio do anta
gonismo das fôrças económicas, pela respectiva submissão aos valores ético-religiosos; porém, 
com a expansão das relações comerciais · e o avanço da função económica do oiro desenvolve
ram-se, como seu fruto natural, o espírito capitalista e a avidez do lucro, e quebrantou-se, cor
relativamente, a influência moderadora da concepção do «justo preço», isto é, de um custo tanto 
possível em relação com o valor mercantil do objecto. 

Como escreveu Anselmo de Andrade, «a visita do oiro à Europa, sobretudo à sua parte 
ocidental», trouxe consigo a desgraça geral. Até aí com terras e produtos da terra se pagavam 
rendas, serviços e tributos. Quando se colhia muito, muito se pagava, mas quando se colhia pou
co, pouco também se pagava. Era uma distribuição de justiça feita com igualdade pela natureza. 
Depois, nesse regime novo, fundado na ilusão de uma idade de oiro também nova) veio a ter
rível obrigação do dinheiro. Foi um período de violências. A todos se exigiram partes de for
tuna. Nem a Igreja, que a êsse tempo tinha ainda os maiores privilégios, foi poupada. De
balde o papa lançou a excomunhão sôbre os que obrigassem o clero ao imposto, e também 
sôbre o clero que obedecesse à imposição. O pontífice clamava soberbamente de Roma, mas era 
como a voz do profeta nos desertos da Idumeia. Não se ouvia para além dos Alpes. O poder 
eclesiástico declinava. O braço de Filipe o Belo, que tinha sido bastante forte para destruir o 
Templo, era também bastante comprido, como disse um seu historiador, para chegar a Roma 
e desfeitear o papa. Sem oiro, quási sem prata, e com o prurido de estabelecer uma circulação 
metálica, que uma onda passageira de ouro sôbre a Europa apenas afigurou possível, pode-se 
fazer idéia do que teria sido a segunda metade do século XIV, e quási todo o século seguinte, 
em que a desordem bimetalista foi espantosa.A ficção do oiro tinha-lhe diminuído brusca-
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mente o seu poder comprador. A sua desilusão também bruscamente o elevou. De 3, em que 
os economistas numericamente o representaram no meio do século XIV, passava a 10 no século 
seguinte. Já quási se não cunhava moeda. Faltava a matéria prima. Estavam tão ricas de me
tais preciosos as grandes nações europeias como o minúsculo reino de Yvetot, que também 
tinha inscrito nos seus fastos o direito soberano da amoedação, mas que só moeda de sola 
podia fazer, por não ter metal para cunhar e). 

A imperativa necessidade de remediar tão geral penúria estimulou, naturalmente, a ex
ploração das minas conhecidas e a procura de filões novos; no entanto, reconhecida a insufi
ciência da produção aurífera europeia, foi para fora da Europa, de início à costa ocidental da 
Africa, que se encaminharam as esperanças de obter o metal precioso. 

A crise de câmbios consecutiva ao têrmo da guerra dos Cem Anos (1453) tornou ainda 
mais aguda a carência do ouro. 

Em França, Carlos VII decretou uma quebra da moeda, pela qual o valor fictÍcio exce
dia uma dezena o valor venal dos metais finos. Em quási todos os países, mais ou menos, 
a moeda sofria idênticas quebras e vicissitudes, e por tôda a parte, como remédio de circuns
tância, se estabeleciam barreiras à exportação do oiro e da prata. Assim, em Portugal, ouviu-se 
o clamor dos povos nas côrtes de Santarém de 1451, nas de Coimbra - Évora, de 1472-73, e nas 
de Évora de 1481-82, dizendo-se nestas últimas que florentinos e genoveses «nunca haviam 
feito outra coisa em Portugal senão tirar do país oiro e prata amoedados, e descobrir os segredos 
do rei acêrca da Mina e das Ilhas» e). 

Como afirmou Carlos de la Ronciere e) cujas idéias resumiremos, coube aos dirigentes 
genoveses a iniciativa da estabilização da moeda, baseada no oiro como garantia e estalão. Atin
gida pela flutuação das moedas estrangeiras, assim como pela depreciação da sua própria moeda 
divisionária, Génova cometeu a uma comissão, em 29 de Outubro de 1445, o encargo de pro
por uma solução para a crise dos câmbios. Trabalhou a comissão durante dois anos, até que, 
por sugestão de Benedito Centurione, assentou em preconizar a adopção do estalão oiro. Cen
turione sabia que o Oriente muçulmano, o Egipto, a Síria, o Yemen, o Hedjaz, haviam adop
tado como moeda corrente o ducado de oiro veneziano, ao qual o sultão do Egipto tinha assi
milado, em 1422, o florim. Se a constância do metal fino destas moedas lhes assegurava o 
valor de estalão monetário nos referidos países, porque não generalizar o facto, estabilizando o 
florim em relação a tôdas as demais moedas'? Aprovado o parecer de Benedito Centurione, a 
moeda foi estabilizada na base do florim oiro, de 44 soldos, determinando-se ainda, pelo regu
lamento de 21 de Junho de 1447, que) a partir de certas datas, seriadas em conformidade da 
distância dos vários países, do primeiro de Setembro de 1447 ao primeiro de Janeiro de 1448, 
todos os câmbios sôbre Génova passassem a ser cotados em oiro, e que 9S banqueiros fizessem 

(1) Evolução da moeda, Coimbra, 1923, págs. 184-6 
(2) Gama Barros, História da administração publica em Portugal, t. IV, Lisboa, 1922, pág. 401. 
(3) La decouverte le l'Afrique au Moyen Age, t. IlI, Cairo, 1927' 
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os pagamentos neste metal e prestassem a caução de cem peças de oiro para garantia do paga
mento das multas, no caso de infracção. 

Por sua conta e risco, os Centurione, famosos banqueiros, custearam a expedição de 
António Malfante, em 1447, ao Sudão, com o fim de recolherem oiro, ou, por outras palavras, 
de lograrem a valorização da moeda genovesa pelo acréscimo do encaixe do metal fino. A expe
dição não deu resultados apreciáveis, e) pensa de La Ronciere, Malfante não chegou mesmo a 
saber que o oiro do Sudão provinha do Senegal; porém, a despeito do insucesso, o simples facto 
da expedição testemunha quanto se havia tornado necessária à banca e à economia europeias a 
aquisição do metal rico. 

"*' 
* * 

Do exposto resulta que nos meados do século xv se impunham com acuidade três pro
blemas de ordem económica: 

I) O estabelecimento de uma rota para o Oriente, que libertasse o comércio das extor
sões e rapacidades de intermediários islamitas; 

2) A diminuição do custo das mercadorias orientais, que a Europa já não podia dispen
sar, pelo estabelecimento efectivo da concorrência com as repúblicas comerciais da Itália, espe
cialmente Veneza; 

3) O acréscimo da étrculação do oiro, para garantia dos câmbios e impulso da economia 
capitalista, que despontava. 

Ao descobrimento da América, deve a Europa a inundação dos metais preciosos e a 
consolidação definitiva da economia monetária; mas, como se verá nos capítulos seguintes, cabe 
a Portugal a quota máxima na solução dêstes problemas europeus, ao perseverar, para benefício 
da Humanidade, como disse o rei Venturoso na carta de doação de algumas mercês a Vasco 
da Gama, de 10 de Janeiro de 1502 e), na «entençom e desejo de pelia costa da ... terra de 
Guynee se aver de descobrir e achar a Y ndya ... nom soomente com proposito de a estes regn
nos se seguyr grande fama e proveyto das muytas ryquezas que nelia ha, as quaaes sempre 
pelios mouros forom pessuydas) mais por que a fee de nosso Senhor por mais partes fosse espa
lhada e seu nome conhecido ... ». 

JOAQUIM DE CARVALHO. 

(1) In Alguns dommentos do Arquivo Nacional da TEme do Tombo acêrca das navegações e conquistas 
portuguesas, Lisboa, 1892, págs. 127-8. 



CAPÍTULO III 

Arte de navegar dos portugueses 
dos descobrimentos 

/' na epoca 

N
o tempo que o infante D. Henrique começou o descobrimento de Guiné, tôda a 

« navegação dos mareantes era ao longo da costa, levando-a sempre por rumo, da 
qual tinham suas notícias por sinais de que faziam roteiros, como ainda ao pre
sente usam em alguma maneira, e para aquêle modo de descobrir isto bastava» e). 

Era o processo da navegação estimada dos pilotos do Mediterrâneo, em que serviam as 
cartas de marear «que se descrevem por rumos e distâncias, sem se atender às latitudes ou altu
ras das terras, nem às longitudes» e). 

Em continuação do passo acima transcrito, João de Barros explica quando e como os 
nossos pilotos substituíram esta navegação estimada pela navegação astronómica ou de altura. 

«Peró depois que eles quiseram navegar o descoberto, perdendo a vista da costa, e en
goLfando-se no pego do mar, conheceram quantos enganos recebiam na estimativa, e juízo das 
singraduras, que, segundo seu modo, em vinte e quatro horas davam de caminho ao navio, 
assim por razão das correntes, como doutros segredos que o mar tem, da qual verdade de ca
minho a altura (latitude) é mui certo mostradot». 

,(1) João de Barros - Década I, liv. IV! capo lI. 
(~) Manuel Pimentel- Arte de navegar. 



o maior inconveniente da navegação estimada estava no facto de os pilotos não pode
rem saber nem calcular quanto o navio abatia ou se desviava do rumo marcado pela agulha, 
desde o ponto de partida até o ponto de chegada. Nem podiam determinar, verdadeiramente 
o lugar do navio, no fim de cada singradura. 

Por meio do cálculo da latitude geográfica, no mar, e da sua combinação com o rumo 
da agulha seguido pelo navio, os navegadores portugueses conseguiram resolver o problema do 
ponto e o da navegação, até nas circunstâncias mais desfavoráveis, como era o caso de irem 
demandar uma ilha situada a muitas léguas de distância do ponto de partida. 

Mesmo entre autores de reconhecido mérito, anda muito espalhada a opinião de que os 
mareantes do Mediterrâneo inventaram e usaram, antes dos portugueses, êste processo de na
vegar pela observação da altura dos astros e cálculo da latitude geográfica, no mar, para conhe
cimento do lugar do navio. 

«Esto hicieron los portugueses en el último tercio del sigla xv, utilizando el cuadrante 
y las tablas de declinacion solar, con cuyos medios pudieron fijar en el hemisferio sur el para
lelo de la ruta. 

Otro pueblo, el catalano-mallorquino, se adelantó aI lusitano dos siglos en el empleo de 
los mismos procedimientos para la determinación de latitudes y longitudes, no sólo en el Me
diterráneo, sino en el Atlantico, possayendo tratados de Náutica titulados Llibre del art de na
vegar, como los portugueses llamarian a los suyos Regimento do astrolábio e do quadrante ... 

Donde se efectuó primeramente esta revolución, llamada a crear la civilización actual? 
Cuãndo se efectuó? Cómo se efectuó? Creemos que podemos contestar a todas las pregun
tas anteriores de una manera segura, positiva, documentada. 

La navegación de altura fué creada en el siglo XIV por los catalanes e mallorquines, de 
quienes, la tomaron primeramente los italianos e después los pueblos del Norte, flamencos , 
hanseáticos, sin excluir a los franceses» C). 

Já demonstrámos que esta tese da origem e uso da navegação astronómica, no Medi
terrâneo, antes da navegação de altura dos navegadores portugueses, no Atlântico, usada desde 
a primeira metade do século XV, é inteiramente falsa e). Segundo, de Ispizua supõe, a nave
gação de altura começou, em Portugal, quando os nossos pilotos empregaram «las tablas de 
declinacion solar, con cuyos medios pudieram fijar en el hemisferio sur el paralelo de la ruta». 

No dia I I de Dezembro de 1485, o embaixador de D . João II , Vasco Fernandes de 
Lucena, anunciava, em Roma, a chegada dos portugueses, no ano anterior (1484), «até perto 
do promontório Prasso, onde começa o gôlfo Arábico». E acrescentava: «foram explorados os 
rios, praias e todos os portos que desde Lisboa, numa extensão de mais de 45 centenas de mi
lhares de passos, estão enumerados com exactÍssima observação do mar, das terras e dos astros» 

(1) Segundo de Ispizua - Historia de la Geografia y de la Cosmografia en las Edades Antigua y Medi", 
etc., tomo lI, págs. 139 e 141. 

(2) António Barbosa - N ouos subsídios para a história da ciência náutica portuguesa da época dos descobri
mentos. (Memória apresentada no I Congresso da História da Expansão Portuguesa no Mundo, Lisboa, 1937). 
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((flumina, littora, portusque omnes perscrutati, que ab Olisippone supra quinquies et quadra
gies centena passuum millia certissima maris terrarum ac siderum observatione numerantur» C)· 

Na sua viagem de 1482-1484, Diogo Cão alcançou o paralelo de 13° e 2]' de latitude 
sul, onde já não se avistava a estrêla do Norte. 

E, naquela época, ainda não se conhecia o cruzeiro do sul. 
Assim, a afirmação contida na Oração do embaixador Vasco Fernandes de Lucena} de 

que os rios, praias e todos os portos até àquela data descobertos, já estavam «enumerados com 
exactÍssima observação dos astros», significa que os nossos navegadores já, naquela ocasião, ti
nham usado as regras do cálculo da latitude geográfica, pela altura meridiana do sol, como estão 
expestas no Regimento do Estrolábio de Munich, elaborado por mestre José Vizinho, médic-o 

da côrte de D. João lI. 
Não tinham, então, outro meio de calcularem latitudes, no hemisfério sul, para deli

nearam, nas cartas de marear, os rios, praias e todos os portos «com exactÍssima observação 
dos astros». 

Mas a navegação astronómica, em Portugal, é mais antiga. 
Diogo Gomes) moço da câmara do infante D. Henrique e pessoa da sua confiança, que 

em 1456 comandou uma expedição de três caravelas, que passaram além do Rio Grande, com 
ordem de navegarem «avante quanto pudessem» e levava «Jacob, índio, que o senhor Infante 
connosco mandou, para que chegássemos à índia, nos servisse de línguas» e), fêz navegação , . 
astronomlca. 

Na narrativa do descobrimento da Guiné, De prima inventione Guinea, a propósito da 
sua viagem de 1462, diz êle: «et ego habebam quadratem, quamdo ivi ad partes istas: et scri
psi in tabula quadrantis altitudinem polo artici, et ipsum meliorem inveni quam cartam. Cer
tum est, quod in carta videtur via marinandi, sed semel errata, nunquam redeunt ad primum 
proposltum». 

l:ste passo de Diogo Gomes prova, indiscutlvelmente, que fêz navegação astronómica 
com observação da altura da estrêla Polar para o cálculo da latitude geográfica, no mar. E pode, 
com segurança, afirmar-se que os portugueses navegaram pela altura do polo, desde a primeira 
metade do século xv, e que foram os primeiros que usaram esta nova arte de navegar, em
quanto que os pilotos do Mediterrâneo sempre navegaram apenas com o auxílio da bússola e 
distâncias estimadas, até à segunda metade do século XVI. 

Foi o grande historiador alemão Barão de Humboldt que, há perto de um século, pro
clamou a ignorância dos navegadores por"tugueses da época dos grandes descobrimentos. Fê-lo 
nestes termos pouco delicados: «Ce n' est pas à la foule guerriere et peu civilisée des conquis
tadores que 1'on doit faire honneur des progres scientifiques qui ont incontestablement leu r 
principe dans la découverte du nouveau continent» C). 

(1) A. Fontoura da Costa - As portas da lndia em 1484, Lisboa, 1936, pág. 80. 
(2) Diogo Gomes - As relarões do descobrimento da Guiné e das ilhas dos Arôres, Madeira e Cabo Verde; 

versão do latim por Gabriel Pereira: in Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 18~-1899, 17'& Série, n.O 5. 
(3) Humboldt - Cosmos, vol. 11, pág. 332, da ed. francesa de 1848. 
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Ao mesmo tempo que pôs a tese da ignorância dos conquistadores, Humboldt apre
sentou os seus dois compatriotas Behaim e Regiomontanus como os fundadores da arte de na
vegar da época dos descobrimentos. Na sua opinião, Behaim «avait reçu du roi de Portugal 
Jean 11 l'ordre de calculer une table des déclinaisons du soleil, et d'enseigner aux pilots à se 
guider d' apres les hauteurs du soÍeil et des étoiles» C). 

E sustentava que «Regiomontanus publia à Nuremberg ses tameuses Ephémerides as
tronomiques ... qui ont servi sur les côtes d' Afrique, d' Amérique et de l'Inde, dans les pre
miers grands voyages de découvertes de Bartholomeu Dias, de Colomb, de Vespucci et du 

Gaman r~. 
Por outro lado, Colombo começou a figurar na história como verdadeiro criador das 

emprêsas do seu século. 
Nasceu assim, com tôda a aparência de verdade demonstrada, a lenda da 9rigem alemã 

da ciência náutica portuguesa da época dos descobrimentos, com eliminação total da obra do 
Infante e de D. João 11. 

Os estudos de Ravestein, de Luciano Pel'eira da Silva e de Joaquim Bensaúde deitaram 
por terra os erros e falsas concepções postas a correr mundo desde a publicação do Examen 
Critique e, mais tarde, do Cosmos, e fizeram-no por forma tão magistral, que já ninguém ou
sará reivindicar para Behaim e Regiomontanus a glória de terem contribuído para o progresso 
da ciência náutica portuguesa. 

A descoberta do Regimento do Estrolábio da biblioteca de Munich provocou importantes 
estudos que vieram esclarecer e resolver o problema da origem e progressos da ciência náutica 
portuguesa a tal ponto, que conhecemos, hoje, o modo como nasceu e evolucionou a arte de 
navegar dos nossos pilotos, desde a segunda metade do século xv em diante. 

Sabemos, agora, que os navegadores portugueses foram os próprios criadores da ciência -
náutica que empregaram nas suas repetidas expedições dos descobrimentos e explorações marí
timas, desde a época do infante ,D. Henrique, conforme o testemunho insuspeito do Regi
mento do Estrolábio, do Esmeraldo, do Livro de Marinharia, da Arte dei Marear de Francisco 
Faleiro, dos Roteiros de D. João de Castro, das obras de Pedro Nunes e de dezenas de manus
critos da mesma época. Veja-se o que a êste respeito escrevemos na nossa Memória apresentada 
no I Congresso da Histófia da Expansão Portuguesa no Mundo, realizado em Lisboa, no mês 
de Junho de 1937, 

Mas precisamos, ainda, de uma longa série de monografias, tôdas sólidas, documenta
,das e profundas sôbre problemas ainda tenebrosos, muitos deles de sensação - todos destina
dos a revolucionar a história dos descobrimentos portugueses, como ela hoje circula C). 

O exemplo mais típico dos erros que ainda correm mundo é-nos dado pela falsa tese 
da existência e uso de cartas de marear delineadas em projecção cilíndrica. 

(1) HumboIdt - Cosmos, voI, 11, pág. 312. 
(~) HumboIdt - Examen Critique, voI! II pág. 2.4. 
(8) Joaquim Bensaúde - Luciano Pereira da Silva e a sua obra, Coimbra, 1927. pág. 20. 



Outros problemas fundamentais da arte de navegar nunca foram estudados. Estão neste 
caso o problema importantÍssimo do rumo e o da. influência da ignorada declinação da agulha, 
que até hoje nunca mereceram a atenção dos historiadores da ciência náutica da época dos des
cobrimentos. E o conceito que actualmente se tem das cartas de marear é totalmente errado. 

Tudo isto mostra que ainda se desconhece a obra científica dos nossos navegadores. 
Com todo o respeito pelas regras da crítica histórica, no estudo que segue daremos 

idéia da forma como os nossos pilotos da época dos descobrimentos resolveram alguns dos 
mais importantes problemas da navegação. Certos problemas preliminares que convém conhe
cer, para melhor compreensão do que segue, á foram expostos no nosso citado estudo e por 
. . . . 
1SS0 os omttlmos aqUl. 
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I) O problema da navegação 

«Nam ha df4vida que as navegafões deste regno 
de cem ános a esta parte, sam as maiores, mais maravi
lhosas, de mais altas e mais discretas conieyturas, que as 
de nenhúa outra gente do mundo». 

P EDRO NUNES «T ratado da Sphera ». 

QUANDO O piloto pretende levar o navio de um lugar para outro, o problema fundamental 
que tem de resolver consiste em conhecer a direcção ou rumo que há de seguir e saber 
determinar, num dado instante, a posição do navio. 
Se o piloto determina a posição do navio em função de pontos visíveis da terra) diz-se 

que faz navegação costeira. 
Se determina a posição do navio em relação a outra posição anterior já conhe

cida, pelo emprêgo de processos simples, sem recorrer a observações astronómicas, faz 
navegação estimada. . 

Finalmente, quando se serve da observação dos astros e por meio dê,les calcula a posição 
do navio, faz navegação astronómica. 

A agulha de marear é o instrumento que os pilotos usam para determinarem a direc
ção da rota. 

l.: sabido que o magnetismo terrestre orienta a agulha, em cada lugar da Terra, na di
recção do meridiano magnético, que, em geral, não coincide com a direcção do meridiano 
geográfico. 

Chama,..se declinação da agulha o ângulo formado pela direcção do meridiano magné
tico com a direcção do meridiano geográfico. 

A bordo, além da acção do magnetismo terrestre, a agulha sofre também a acção do 
magnetismo do ferro do navio, que influe na orientação, fazendo-a desviar do meridian() ma
gnético de um ângulo que se denomina desvio. 

O ângulo do desvio da agulha é um elemento variável, que até num mesmo navio 
muda de valor segundo os rumos que o navio toma. 

Chama-se rumo verdadeiro (R vI) e ângulo que forma a direcção da proa do navio com 

a direcção do meridiano geográfico (N Sv). 

Chama-se rumo magnético (R m) o ângulo que forma a direcção da proa do navio com 

a direcção do meridiano magnético (N S m). 
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E chama-se rumo da agulha (Ra) o ângulo que forma a direcção da proa do navio com 

a direcção da agulha (N Sa)' 

Na navegação moderna, o timoneiro dirige o navio pelo rumo da agulha (Ra)' mas o 
rumo que serve para delinear o ponto ou lugar do navio, na carta, é o rumo verdadeiro. Por 
isso tem de transformar o rumo da agulha em rumo verdadeiro tôdas as vezes que quere 
delinear o ponto ou lugar do navio na carta de marear. Do mesmo modo, tem de transfor
mar em rumos da agulha os rumos verdadeiros tôdas as vezes que solta o rumo, na carta, 
para navegar. 

Soltar o rumo é o mesmo que traçar a direcção do caminho entre dois lugares, ou do 
navio a um lugar determinado, e medir o ângulo dessa direcção com ~ meridiano da carta. 

Nas cartas delineadas na projecção cilíndrica de Mercator, êste ângulo é o que se 
chama rumo verdadeiro, do qual se passa para o rumo da agulha e vice-versa por meio das 
regras segmn tes : 

Para converter o rumo da agulha em rumo verdadeiro, somam-se algebricamente o 
rumo da agulha, a declinação e o desvio. O sinal do resultado indicará o quadrante a que 
pertence o rumo verdadeiro. 

Inversamente: 

Para converter o rumo verdadeiro em rumo da agulha, subtraem-se algebricamente a 
declinação e o desvio, do rumo verdadeiro. O sinal do resultado indicará o quadrante a que 
pertence o rumo da agulha. 

O uso destas duas regras impõe a necessidade de saber determinar o sinal de cada 
uma das grandezas referidas. Antigamente, e ainda hoje se usa esta regra, os rumos da agu
lha contavam-se do N ou do S da agulha até leste da agulha ou oeste da agulha, de 0° a 
90°, em cada um dos quatro quadrantes. Consideram-se positivos os rumos dos quadrantes 
NE e SW e negativos os rumos dos quadrantes NW e SE. O desvio e a declinação E têm 
o sinal + e o desvio e a declinação W têm o sinal -. 

O ângulo formado pelo NS v com o NS a é igual à soma algébrica da declinação com 
o desvio e chama-se variar:ão magnética. ~-;,.,5j.""!-::.~11.·~,:~:~ 

T' I~~ .'l"'~ ...... !_, 

Se fôr R a = 65° SW, O = 5° W e D ';" "15° W , passa-se do rumo da agulha para o 
rumo verdadeiro como segue: 

Ra = 65° SW + 
o = 5° W -

R = 60° SW + m 

D = IS° W -

Rv = 45° SW '+. 



Se fôr R v = 45° SW) D = IS° W e o = 5° W, passa-se do rumo verdadeiro para 
o rumo da agulha dêste modo: 

R y = 45° SW + 
D = IS° W + 

Rm = 60° SW + 

" = 5° W + 

Ra = 65° SW + 

~ o problema inverso do anterior. As correcções da declinação D e do desvio o foram 
aplicadas com sinal contrário, porque se trata de subtracções algébricas. 

Quando o desvio é nulo, os dois problemas ficam simplificados e tomam a forma 
segul11te: 

R = 60° SW + a 
D = IS° W ,--., 

Ry = 45° SW + 

Ry = 45° SW + 
D = IS° W + 

R = 60° SW + a 

Estes resultados estão de acôrdo com a fórmula geral 

R = R + D y a 

que permite passar do rumo verdadeiro para o rumo da agulha ou vice-versa, quando se co
nhece a declinação e uma das outras duas grandezas. 

Quando o navio segue sempre no mesmo rumo verdadeiro, corta os meridianos sob 
um mesmo ângulo e descreve uma curva denominada curva loxodrómica, que, nas cartas de
lineadas na projecção cilíndrica de Mercator, é representada por uma linha recta que faz , com 
os meridianos da carta, ângulo igual ao que faz a rota seguida pelo navio com os meridianos 
terrestres . O valor dêstes ângulos é o rumo verdadeiro. 

Dêste modo a loxodromia que passa por dois pontos da carta corresponde sempre à 
linha de -rumo verdadeiro entre êles e vice-versa. 

Os paralelos e o equador são loxodromias de rumo 90° e os meridianos são loxodromias 
de rumo 0°. 

As cartas modernas indicam o valor da declinação da agulha referida a época deter
minada por meio de curvas de igual declinação (isogónicas), geralmente de dois em dois 
graus. Por interpolação feita à vista, pode avaliar-se o ângulo da declinação aproximado até 
um grau. 

Também é costume indicar a variação anual da declinação, que permite fazer a cor
recção correspondente ao tempo decorrido até o ano presente. 

/ 238 



Dêste modo, a carta de Mercator fornece os rumos verdadeiros e as 'declinações da 
agulha J que é tudo quanto o piloto precisa saber para calcular os rumos da agulha com que 
há de navegar. 

Voltamos a dizer que supomos o desvio nulo. Também não levamos em conta o aba
timento resultante da acção do vento) que obriga o navio a descair para sotavento) porque 
só nos interessa, por agora, considerar o problema do cálculo do rumo verdadeiro em função 
do rumo da agulha e do ângulo de declinação. ~ fácil de ver que o problema da passagem do 
rumo da agulha para o rumo verdadeiro e vice-versa, não podem ser resolvidos quando não 
se conhece o valor da declinação. 

E, agora, se dissermos que a declinação da agulha só começou a ser conhecida num 
muito reduzido número de lugares, dos meados do século XVI em diante, poderá preguntar
-se: como e por que processo foi resolvido o problema do rumo J na arte de navegar dos sé
culos XIV, XV e XVI? 

A êste problema do rumo estava ligado o problema do ponto ou seja o cálculo do 
lugar do navio. 

Por outro lado, a natureza da carta de marear dependia da maneira como eram re
solvidos um e outro. 

mCfíl 'polICie ilClIPA 'l o vorao, pc 000 t paClnco t cdc 
th).Df naturt,a Doentfo Õ ~~a fNfiJ.obcD(enre.terncroro;, 
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I I) O problema do rumo 

O problema do rumo, na arte de navegar da época dos descobrimentos, compreende três 
fases. A primeira abrange a época em que navegadores supunham que a agulha magné
tica tinha a propriedade de se fixar na direcção do meridiano geográfico. Segundo esta 

doutrina, seria 

e a agulha de marear indicaria, sempre, rumos verdadeiros, «porque algunos tienem que el 
aguja de marear en todas partes de la redondez de la tierra y agua, mira aI meridiano que 
pasa por los palas del mundo si fuere tocada con piedra fina» C). O problema da conversão 
de rumos da agulha em rumos verdadeiros e vice-versa não existia. Os mareantes orientavam
-se pelos rumos da agulha e era também pelos rumos da agulha que os cartógrafos delinea
vam as terras, nas cartas de marear. Foi assim que os pilotos do Mediterrâneo navegaram, 
durante os séculos XIV, XV e primeira metade do século XVI , como mostram as cartas de ma
rear, onde os lugares estão delineados pelos rumos da agulha como se fôssem rumos verdadei
ros C). E a dupla tabela de números conhecida pela designação de toleta de marteloio, do 
A tias de Andrea Bianco (1436), que os pilotos e cartógrafos do Mediterrâneo usaram na sua 
navegação estimada e no delineamento das cartas de marear daquela época, refere-se também 
a rumos verdadeiros. 

Os pilotos continuaram a navegar pelos rumos da agulha, ainda depois que a expe
riência mostrou que a agulha não apontava o norte geográfico, porque pensaram que o facto 
era acidental e resultava de a agulha não ter sido cevada com pedra de boa qualidade ou 
porque, sendo a pedra de cevar de boa qualidade, a agulha não fôra tocada no ponto da pedra 
que tinha a virtude de levar a agulha a apontar o norte. 

(1) Alonso de Santa Cruz - Libro de las IOrlgitudirles, Sevilla, 1921, pág. 35. 
r") António Barbosa - N ouos subsídios para a história da ciêrlcia náutica portuguesa da época dos desco

descobrimentos. 
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«Puede haber otro hierro para que la aguja cebada con piedra iman, aunque sea muy 
fina, no mire puntualmente aI norte y es que no sea tocada con el punto perfecto que tiene 
la piedra que mira aI norte o aI meridiano que le corresponde en la tierra, para lo cua! ha de 
saber V. S. que todas las piedras imanes tÍenen virtud de hacer que las agujas cebadas con 
ellas miren a dos partes dei cielo como son aI septentrional y aI mediodia, por manera que 
siendo cebadas con la una mitad della, miran aI septentrion y cebadas con la otra mitad 
oposta miran aI mediodia y como en cada una de estas mitades haya un pumo que el uno 
precisamente mira aI norte y otro que aI mediodia, tanto cuanto las agujas fueren cebadas 
con partes más allegadas a estos dos puntos, tanto menos diferencia hará dei meridiano y 
acertando a cehallas con el mismo punto, ninguna diferencia hará en el meridiano verda
dero» C). 

Outros supunham que a agulha mostrava o norte geográfico com certo êrro, invariá
vel no tempo e sempre o mesmo em todos os lugares da Terra. 

Segundo esta hipótese, a fórmula anterior R v = ~ a perdeu todo o seu valor. 
Agora era 

R v = R a + [o êrro da agulha] 

e os construtores dos instrumentos da navegação julgaram que era possível fazer as bússolas 
de modo a indicarem, em todos os lugares, sem nenhum êrro, a direcção do meridiano geo
gráfico. 

Com êste fim «andavã mudando os ferros dagulha fora da froll de 11is pera que na
queles meredianos homde as çevavã .ffos sem ffixas no pollo do múdo 'e por esta rezã acha
mos todas as outras fallsas por húa - 4. a -- e por duas» C). 

Com êste artifício, na construção das agulhas de marear, «como muitas vezes se cos
tuma a fazer pera se emmendar a variação que fazem» C), os navegadores deixaram de obser
var os rumos da agulha e passaram a medir o rumos da flor de lis, que supunham serem 
iguais aos rumos verdadeiros, pois que, por construção, nos lugares onde faziam as bús
solas, era 

R (flor de lis) = R v • 

Estamos, agora, dentro da segunda fase, que corresponde ao período em que os 
pilotos navegavam pelos rumos da flor de lis, que tomavam como rumos verdadeiros e por 
êles os cartógrafos delienaram as cartas de marear, conforme os elementos que os navegado
res lhes forneciam. 

Compreende-se que os problemas da conversão de rumos também não existiram nesta 

(1) Alonso de Santa Cruz -loco cito 
e) LiUTO de Marinharia , pág. 20. 

(3) D. João de Castro - Roteiro da India, pág_ r02. 
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fase. Foi assim que os pilotos portugueses e espanhóis navegaram, no Atlântico, durante o 
século xv e quási todo o século XVI. São testemunhos insuspeitos dêste facto os roteiros coe
vos, do Livro de Marinharia, e as cartas de marear, onde as terras estão delineadas pelos ru
mos da flor de lis: vem dêsse tempo a elaboração e uso do «Regimento das léguas» dos 
manuais náuticos portugueses, que dá o percurso efectuado pelo navio segundo um deter
minado rumo verdadeiro e o apartamento do meridiano correspondente ao avanço de um 
grau em latitude. 

Com a expansão das explorações marítimas, veio a saber-se que a direcção da agulha 
não era a mesma nos diferentes lugares. Desde êste momento estava descoberto o fenó
meno da declinaFão da agulha, que então recebeu o nome de vaí'iaFão, por não ter o 
mesmo valor em todos os lugares da Terra. Mas «tinha-se por opinião que sempre era a 
mesma nas mesmas partes, como em Lisboa, onde variava 7 gr. e meio para o nordeste, que 
sempre variava o mesmo número de gr. para o nordeste; e que nas paragens onde era fixa , 
sempre era fixa, como na ilha do Corvo, no cabo das Agulhas, e em outras partes» C). 

Desde que se descobriu o fenómeno da variaFão, as fórmulas R v = R a e R" = R (flor 

de lis) perderam todo o significado. Em seu lugar deviam usar a fórmula R " = R a + D , 
onde D representa uma grandeza variável a que correspondia uma infinidade de valores, 
cada um deles fixo e bem determinado para cada lugar da Terra, por ser opinião corrente de 
que a variação «sempre era a mesma nas mesmas partes». Sabia-se somente que não tinha 
o mesmo valor em todos os lugares da Terra. 

Quando Cristóvão Colombo, no ano de 1492, atravessou o «meridiano vero, onde as 
agulhas verdadeiramente fazem o polo do mundo», notou, no dia 13 de Setembro, que as 
agulhas noroesteavam, tendo assim observado a passagem da declinação da agulha, de oriental 
para ocidental. . 

A medida da variação tomou então enorme importância por se julgar que, por meio 
dela, se podia determinar a longitude geográfica. 

Por outro lado! se as agulhas nordesteavam e noroesteavam mais ou menos segundo 
os lugares em que se encontravam" deixava de ter significado a prática de «pôr os fer
ros dagulha fora da froll da lis pera que naqueles meredianos homde as çevavã ffossem ffiixas 
no polIo do múdo», e houve logo quem se lembrasse de propor que as bússolas passassem a 
ter as agulhas na direcção da flor de liso 

Em Espanha, Pedro de Medina e Alonso de Chaves, no ano de 1545, consultados 
sôbre os erros das cartas de marear e instrumentos que o piloto mor Diego Gutierrez construía 
e mandava usar, reprovaram as agulhas, nos termos seguintes: 

«iten digo que yo tengo provado que las agujas de marear ql dho Diego Gutierrez 
haze no tienen verdad pues no se pone la flor dIa rosa dI aguja precisamente sobre los hier-

(1) Manuel Pimentel- A rte de Navegai', pág. 64. 



ros qestan cebados conla piedra iman que asi confiesa el dho Diego Gutierrez que nolos 
pane lo ql es causa qla flor senale auna pte ylos hierros a otra yesto es muy gran falta y 
defecto pIa navegaciol1» C). (Pedro de Medina). 

«de las agujas digo que mas neçesaria cosa es que tengam sus azeros en el norte para 
navegar a las indias que donde los tienen porque mejor se vera lo que la aguja decae que no 
como esta que una cosa senala el azero y otra la rrosa e aI piloto si no fuere muy sabia no sa
bra juzgar la descaida quanta es». (Alonso de Chaves). 

A idéia encontrou, porém, grandes dificuldades, que não foi possível vencer, e ainda 
porque os homens do mar tinham opinião diferente a respeito das cartas e instrumentos de 
Diego Gutierrez: 

«son buenos conforme aI uso que hacemos los pilotos porque fue esta la primera pla
tica de cartas que nos mostraron a los pilotos e por ellas vamos e venimos muy segura
mente ... e asi los e yo usado e acostumbrado desde que soy piloto e navego a las indias que 
a mas de veinte e dos anos y que en el entretanto que su Magestad provee lo que es ser
vido en bien de los dichos pilotos que hacen la dicha navegacion la haga por los mesmos 
instrumentos que hasta agora son e trahen e lo firme de mi nombre - Fernan rodriguez (ru
bricado)) C). 

A maior . parte dos pilotos já sabiam de cor a arrumação das terras, 
rear, e os rumos indicados nos roteiros. Nas sucessivas viagens que faziam, 
pelos rumos costumados, que os levavam aos lugares onde queriam ir. 

nas cartas de ma-
. , 

segUIam sempre 

«Esta se entiende estando las agujas de la manera que agora estan porque mudando 
los azeros se a de mudar aquella cuarta por la cuaI an de mandar governar» C). 

A observação é exacta e já o nosso João de Lisboa, muitos anos antes, tinha afir
mado o mesmo, a propósito do uso das agulhas que levavam os ferros fora da flor de lis: 
«pera se isto aver démédar her'a necessareo navegar pela verdade ainda que na costa e) 
équanto nã for émédada, nã navegareis se não pelo costumado porque como fallso se ha de 
naveguar o faliso e como verdadeiro o verdadeiro» C). OU então como disse Francisco Faleiro: 
«seria menester a verse enello como el q . de rriba el edifício acabado y lo torna azer de nuevo 
porq. fue falsam .e fundado». E porque tudo isto é absolutamente exacto, os pilotos continua-

(1) José Pulido Rubio - EI Piloto Mayor de la Casa de la Contl'actación de Sevilla, Sevilla, 1923' 
(2) José Pulido Rubio -loco cit. 
(3) José Pulido Rubio -loco cito 
(4) Supomos que a leitura correcta é «cartas» ,em vez de «costa» como está no original, talvez por êrro 

do copista. 
(&) Livro de Mal'inharia, pág. 2 0 , 



ram a navegar «com os ferros aos 2 terços da quarta de nordestear, e desta he a de que ategora 
usarão, e ainda hoje usão» C). 

Mas era tão forte a convicção de alguns pilotos de que a noroesteação e nordesteação 
das agulhas para um e outro lado do «meridiano vero» se fazia proporcionalmente à dife
rença de longitudes, que além da agulha «com os ferros aos 2 terços de quarta de nordes
tear», para a navegação) levavam outra «pera verdadeiramente saberes a deversydade das 
agujas ... e é a froll de llis se hãde por os ferros sé tomar de nordeste né do noroeste porque 
estimão allgús como dito he ao tirar fora da froll de llis por húa quarta e por mea mas a ver
dade disto he seré asemtadas na dita froll» e). 

Na mesma época os pilotos espanhóis navegavam, como os portugueses, pelos rumos 
da flor de liso 

«Em el meridiano de la ciudad de Sevilla se haIla nordestear el aguja media cuarta, 
la qualllevan dada de resguardo las agujas de marear que se hacen y ceban con la piedra iman 
en la dicha ciudad, porque los aceros o hierros cebados los ponen debajo de la rosa media 
cuarta de la flor de lis hacia la parte del viento nordeste, por manera que en la dicha ciudad 
la dicha flor de lis mira precisamente aI norte, el cu aI resguardo no dan los portugueses ni 
maestros de hacer cartas y agujas en la ciudad de Lisboa porque los hierros cebados con la 
piedra iman ponem debajo de la flor de lis» e). 

A afirmação de Alonso de Santa Cruz relativa às agulhas portuguesas não é intei
ramente exacta, porque a verdade é que os nossos pilotos usavam dois padrões de agulhas. 
A que servia para a navegação levava os ferros fora da flor de lis, «por húa quarta e por mea», 
segundo o Livro de lvJarinharia, «aos 2 terços de quarta de nordestear», segundo o Regi
mento dos Pilotos, ,que acrescenta a seguinte informação: «e desta he a de que ategora usa
rão, e ainda hoje usão». Além dêste padrão) com que navegavam, os pilotos levavam outro, 
com os ferros debaixo da flor de lis, para medirem a declinação e por meio dela avaliarem a 
diferença de longitudes segundo a doutrina do Tratad;o da Agulha de marear, achadq por João 
de Lisboa no ano de , 15 14' 

O uso dos dois padrões de agu.Ihas manteve-se até o fim do século XVI, tanto em 
Portugal como na Espanha. «Lusitani (ut in eorum scriptis pated) Lusitanicã utuntur pyxi
dulã cuius ferramenta magnetica, seposita sunt á lilio versus orientem dimidio vnius rumbi» e). 

Na Espanha, em Junho de I 596, ordenava-se a Andrés Garcia Céspedes, cosmógrafo 
mor, que mandasse fazer «dos padrones deel aguja de marear y el padron deestos sea conel yerro 
çevado a la media quar.ta como se usa y el otro conel yerro çevado debaxo dela flor de lis para 

(1) Regimento de Pilotos pela quinta vez impresso em 1655 (Roteiro de Lisboa a Goa, pág. 24)' 
e) Livro de Marinbaria, pág. 20. 

(S) Alonso de Santa Cruz - Libro de las longitudines, pág. 28. 
(') Guilherme Gilberto - De Magnete, magneticisque corporibus, etc., liv. IV, capo XIII, pág. 177 (publi

cado em Londres no ano de 1600). 
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que los pilotos lIeven dos agujas conforme el uno y otro padron porque con la una navega
ron como se usa e con la otra iran averiguado lo que la aguja les desvia en cada parte» C). 

Em conseqüência da imperfeição das agulhas de marear e da maneira pouco precisa 
como então mediam a declinação, não foi fácil os navegadores darem conta da lenta variação 
anual que sofre a declinação, em cada lugar. 

Só nos fins do século XVI, os navegadores portugueses começaram a notar que os deli
neamentos das terras, nas cartas de marear antigas, já não concordavam com os rumos das 
suas agulhas, vindo a concluir que o ângulo de declinação, em alguns lugares, tinha mu
dado de valor tanto, depois que as terras foram delineadas nas cartas, que já não era possível 
ajustar os ·novos rumos da agulha ao delineamento das terras das cartas de marear antigas . 

Foi preciso decorrer mais de um século para os navegadores descobrirem que o desa
côrdo entre os rumos da agulha, registados nos delineamentos das cartas de marear antigas, 
e os rumos da agulha observados nos fins do século XVI, resultavam da lenta variação anual 
que ~ofre o ângulo de declinação, em cada lugar da Terra. 

Com o fenómeno conhecido pela designação de precessão dos equinócios as coisas pas
saram-se de maneira bastante análoga. 

Hiparco (séc. II a. C), comparando as suas observações com as de TimocarisJ feitas 
século e meio antes, notou que as estrêlas fixas se deslocavam tôdas paralelamente à eclíptica, 
de ocidente para oriente) crescendo lentamente as suas longitudes, e descobriu assim a cha
madaprecessão dos equinócios. 

Sem as observações de Timocaris, Hiparco não podia ter observado que as estrêlas 
fixas se deslocavam em movimento de conjunto, paralelamente à eclíptica, de ocidente para 
oriente, crescendo lentamente as suas longitudes. 

Também os pilotos e cartógrafos do fim do século XVI não teriam sentido a variação 
anual da declinação, sem as observações dos pilotos, as informações dos roteiros e os delinea
mentos das cartas de marear organizadas desde a primeira metade do século xv. 

Sucede que as grandes viagens dos descobrimentos foram anteriores não só à desco
berta da variação anual da declinação como ainda ao conhecimento exacto do fenómeno da 
nordesteação e noroesteação das agulhas. Durante muito tempo os pilotos julgaram que as 
agulhas gozavam da propriedade de apontarem exactamente o norte e o sul geográficos, em 
todos os lugares da Terra, sem limitação de tempo. 

Consideravam apenas a circunstância de a agulha poder indicar o norte com certo êrro, 
que geralmente atribuíam a defeitos ou insuficiências de magnetização. Neste caso e se
gundo a doutrina estabelecida, o êrro da agulha seria constante no tempo e no espaço e po
diam ser anulados os seus efeitos, pondo a agulha fora da flor de lis, em posição conve
niente, «pera que naqueles meredianos homde as çevavã ffossem ffixas no polIo do múdo». 
Supunha-se que) dêste modo, a flor de lis ficava a apontar o norte verdadeiro, em todos 
os lugares. 

(1) José Pulido Rubio - loco cito 



I I I) Os roteiros 

QUEM se der ao trabalho de comparar os diferentes roteiros dos séculos xv e XVI, fàcil
mente encontra diferenças que à primeira vista só podem ser levadas à conta de erros 
e imperfeições da arte de marear dos pilotos daquele tempo. 
No Livro de Marinharia, que, como se sabe, é um códice que contém documentos 

do fim do século xv e primeiro quartel do século XVI, a rota da Madeira é assim definida: 

«Sabe que a carreira dalcaçova jaz cõ a ilha da Madeira e o pôrto Santo nordeste 
sudueste e ha na derrota - 160 r- léguas» (pág. 125)' 

E mais adiante: 

«Lisboa estaa em 39 )Ia graos e jaz com as Ilhas da Madeira nordeste sudueste e ha na 
rota - 172 - leguas» (pág. 211). 

Também o doutor Pedro Nunes informa que «a carreira dalcaceva e a ilha da 1tla
deira estam nordeste e sudueste» (Tratado da Esphera, pág. 128). 

Deixemos para outro lugar a análise das distâncias apontadas e registemos o facto de, 
em dois roteiros do Livro de J1"larinharia, certamente elaborados com informações oficiais, e 
no Tratado da Esphera de Pedro Nunes, se fixar a ilha da Madeira no rumo de «nordeste 
sudueste», que, como vamos ver, não corresponde aos rumos citados em roteiros que foram 
escritos depois: i 

«governarão ao sudueste 60 leguas e depois t9do o mais caminho ao sudueste e a quarta 
do sul por respeito da agulha» (Vicente Rodrigues, v. Roteiros portugueses por Gabriel Pe
reira, pág. 16); 

«hão de governar ao sudoeste oitenta leguas, e fazendo-se estar a dita distanCia se 
governe ao sudoeste apartado do sul até à vista da ilha do Porto Santo» (Aleixo da 1\10ta, 
v. Roteiros portugueses, pág. 95); 

«Saindo da barra de Lisboa, se irá na volta da ilha da Madeira, fazendo a derrota ao 
sudoeste, guinando sobre a quarta de oeste, sem dar outro abatimento, salvo o do navio» 
(Manuel Pimentel - Arte de Navegar. pág. 38 I). 



Nada menos de três rumos diferentes entre si e cada um deles diferente dos anterio
res. Ao todo quatro rumos distintos a definirem um caminho antigo e tão freqüentado, que 
mal se compreende que, sôbre êle, houvesse tantas diferenças. 

Só a derrota pelo sudoeste verdadeiro pode conduzir o navio, de Lisboa para a Madeira. 
As outras derrotas são manifestamente erradas e contêm doutrina que está em desa

côrdo com os dois roteiros do Livro de Marinhatia e a opinião de Pedro Nunes, expressa 
nestes termos: 

(mam se pode negar estar a ylha da Madeira com esta cidade nordeste e sudueste: e 
com a Terceira noroeste sueste: cousa que cada dia se experimenta» e). 

o caso da Terceira será tratado mais adiante. 
Quem examinar a posição da ilha da Madeira, a respeito de Lisboa, nas cartas mo

dernas do Almirantado Inglês, delineadas na projecção cilíndrica de Mercator, para uso da 
navegação, vê que a ilha fica efectivamente no rumo do sudoeste verdadeiro, fazendo um 
ângulo de 450 com a direcção do meridiano geográfico da carta. 

Daqui conclue-se que êste rumo das cartas modernas delineadas na projecção cilín
drica de Mercator é justamente o rumo indicado nos dois roteiros do Livro de Marinharia e 
aquêle que Pedro Nunes dizia que «nam se pode negan>, como «cousa que cada dia se ex
perimenta». 

E quem verificar a posição da Madeira, nas cartas de marear portuguesas da época dos 
descobrimentos, lá vai encontrá-la também situada justamente no rumo do sudoeste verdadeiro 
a respeito de Lisboa. 

Esta coincidência do rumo da Madeira das cartas de marear antigas com o rumo das 
cartas do Almirantado podia levar a supor que as primeiras são da mesma natureza das segun
das, isto é, que as cartas de marear também estão delineadas segundo a projecção cilíndrica de 
Mercator. 

Por outro lado devia também concluir-se que a navegação dos pilotos do século xv, 
expressa nos roteiros do Livro de Marinharia, era mais certa que a navegação dos pilotos dos 
fins do século XVI e século XVII, conforme se deduz dos trechos que atrás deixamos transcri
tos, dos roteiros de Vicente Rodrigues, de Aleixo da Mota e de Manuel Pimentel. Até ao 
cabo Formoso, no gôlfo da Guiné, o primeiro roteiro do Livro de Marinharia é cópia fiel do 
Livro de Rotear do códice de Valentim Fernandes, que já vinha do século xv com a mesma 
forma que se lê no Livro de Marinharia e). Neste ponto, parece que os pilotos dos séculos 
XVI e XVII sabiam menos do que os do século xv. 

Vamos ver que não é assim e que as diferenças apontadas são apenas aparentes e re
sultam somente de diferenças de processos de navegar. 

Os roteiros do século xv e primeira metade do século XVI não são comparáveis com os 

(1) Pedro Nunes - Tratado da Espbera, pág. 129, 

(2) Fontoura da Costa - A Marinbaria dos Descobrimentos, pág. 280. 
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roteiros dos fins do século XVI e designadamente com os roteiros do século XVII. Do mesmo 
modo, as cartas de marear do século xv e primeira metade do século XVI, também não são 
comparáveis com as cartas de marear da segunda metade do século XVI em diante. 

Os roteiros e cartas de marear do século xv e primeira metade do século XVI, contêm 
os rumos que foram medidos com agulhas que levavam «os ferros fora da fro11 de llis» e os 
roteiros e cartas de marear dos fins do século XVI em diante contêm os rumos que foram me
didos «com ha agulha ferrada debaixo da flor de lis». 

O Livro de Rotear do códice de Valentim Fernandes e os dois roteiros do Livro de 

Marinharia pertencem ao primeiro , grupo. São do segundo grupo o roteiro de Vicente Ro
drigues, o de Aleixo da Mota e o de Manuel Pimentel. 

E ainda um roteiro, hoje desaparecido, de João Baptista Lavanha, códice que o biblió
filo José Ferreira das Neves adquiriu no leilão da livraria Nepomuceno, em cujo catálogo 
tinha o n.o 2.060, assim intitulado: 

«Roteiro da navegação da lndia e derrotas com a agulha ferrada debaixo da flor de lis 

e differenças del/aJ e sinais corentes 'de agoaJ de ventos que em diversas parages se achão. Este 

derroteiro foi ho que emmendou João Baptista Lauanha pollo de Vicente RoizJ e he muito 

ce~·toJ e tem muitas e mui boas curiosidades» C), 

Cá temos nós, bem evidente, no , próprio título, a declaração de que os rumos foram 
medidos «com a agulha ferrada debaixo da flor de lis» e de que a obra foi extraída da de Vi
cente Rodrigues. 

O códice manuscrito n.O 3.176 da Biblioteca Nacional de Madrid também contém, 
vertido em língua espanhola, um roteiro português «Derotas de la navegacion de la lndia con 

la aguja que tenga los hierros debaxo de la flor de lis y de sus diferencias y variaciones e assi 

mismo las senãles corrientes e vientos que en 'diversos parages se hallan. Hecho en Lisboa por 
Manuel Montero; Gaspar Ferrera [Reimão] Pilotos de la Carrera de la India. Estando pre
sente Juan Bautista de Labãna Cosmógrafo mayor del Rey nuestro senor en los Reynos de Por
tugal a 25 de Março de 1600» (J. 

Antes de Lavanha, já o pilôto mor Gaspar Ferreira Reimão tinha organizado um «Ro
teiro da navegaçam e carreira da IndiaJ com seus caminhosJ e den'otasJ sinaesJ e aguageisJ e 

differenças de agulhaJ tirado do que escreveo Vicente Rodrigues e Diogo Affonso pilotos 

antiguos». 

Na edição de 1608 da Hydrographia do cosmógrafo mor Manuel de Figueiredo, tam
bém aparece o «Roteiro de Portugal para a lndia com os ferros dagulhaJ Debayxo da Prol de 

Lis. Por Vicente Rodrigues. E novamente emmendado segundo os Pilotos modernos» C). 

(1) Sousa Viterbo - Trabalhos Náuticos dos portugueses ~JOs séculos XVI c XVII, parte I, pág. 180. 
(2) A. Fontoura da Costa - Marinharia dos Descobrimentos, pág. 487' 
(3) Armando Cortesão - Cartografia e cartógrafos portugueses dos séculos XV e XVI, voi, I, pág. :,6. 
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PLANISFÉRIO DE DIOGO RIBEIRO. - 1529 
~ste planisfério e o de 1527, elo mesmo cartógrafo, são os cortas de marear mais' antigos que actualmente conhecemos, onde os costas do bacia 

do Mediterrâneo estão emendo-dos e os<: lugares' aparecem nos suas' latitudes exactas. 

Museu do Propaganda Fide, dé: Roma.. 

CARTA DA EUROPA E DO NORTE DE ÁFRICA, REPRODUZIDA DO ATlAS DE LÁZARO LUIZ.-l563 
Nesta carta o bacia do Mediterrâneo ainda reproduz o delineamento comum o tôdas os cortas de marear do navegação estimado 

que os pilotos do levante usaram até o fim do século XVI 

Exemplar da Academia das Ciências, de Lisboa 



CARTA REP.R.JDUZIDA DO. ATlAS DE LÁZARO LUI Z: - 1563 

Exemplar.' do Academia dos Ciências. de Usbaa 

CARTA DA ÁFRICA, REPRODUZIDA DO ATLAS DE FERN ÃO VAZ DOURADO. - 1568 

Biblioteca Nacionol de Lisboa 



L 

iz:r: tlnltunlidl (ti'm.nmenluJI/:!lrI i~ 
,~ 

,:JjJJ:era.. ~,;i7iúnomi(1Ju 
c/ 

" " 

,C; i/e )e;~..-egn~ ftxhv eeúlrimit:iJ Â dJ;h:'tl..JPdi' ,f)~"w jimi/l,it/~"f. amlun~ 
'Yili~m/ eA. r;lurJ,t:1Jim Ji?:em1":l j~f ?tt7lJ# !ttm d'lmeri)'-Iflld JU~"'t,:y. "'?fJrJdtlV' 

üttn I') "";"/. Jd~l'l.,..I;'.Ij: Im J": ~",,/!~., t:l,r'J!"·"'" t.~ Iv! /;t<;t 

},n1dt ~tfn)JJ!k J;IJIJ;1Jv la71,_ diut!1fN 771·ai liA"J1,O/ tt!'IÚ77 ?,;(',m ;htAê'Y1"'~ 
. di j~;~,~nlw rm/J'ltII'~ di#it/l't-Jj'J,n~ 1AttY11'~«af m~"II um wi", /; 4rtm'lfoJ ~ I ;1'" ,-

. (1 I. "? . . 
'Ui d7 mf/Yllit7f71rl /tnllLO !,uIUlI Ua/Y11tr .lt77~ 1La;Ylt1/. ·l"n~ ~'~?d'/?l<tíl'l7~ 

aiF:! ):(fY ~~;,t m, !!M't'o);/: Itfe7/:lwa df.JtIe., (JZ(/t,,'""C{) ·)"J/.·tVY~1 ,(?dtt-tFhmL-

PÁGINA REPRODUZIDA DA ARTE PRÁTICA DE NAVEGAR E REGIMENTO DE PILOTOS. DE LUIZ SERRÃO PIMENTEL 
COSMÓGRAFO MÓR. - ANO DE 1673 

Biblioleca Nacional de Lisboa 

• I 



Marca-se em 1568 a primeira viagem de Vicente Rodrigues à índia. Sabe-se que fêz 
segunda viagem em 1570 e uma outra no ano de 1591. O seu roteiro gozou de grande fama e 
autoridade e foi o mais citado dos roteiros portugueses antigos da carreira da índia. 
. O roteiro de Vicente Rodrigues marca, em Portugal, o início de uma nova arte de 
marear «com a agulha ferrada debaixo da flor de lis». 

Para interpretarmos e compreendermos as rotas aparentemente tão diferentes, é neces
sário saber qual era o valor da declinação magnética, em Lisboa e ao longo do caminho que os 
navios seguiam até à Madeira, nas datas em que foram organizados os diferentes roteiros. In
felizmente não sabemos nada a respeito da declinação no século Xv. 

A informação mais antiga de que há notícia acha-se no Livro de Mttri11.haria e deve cor
responder aos primeiros anos do século XvI. 

Nesta época calculava-se o ângulo de declinação «núa quarta de quarta que agulha 
nesta cidade de Lixboa nordestea» C). 

Depois, no seu Roteiro de Lisboa a Coa) escrito no ano de 1538, D. João de Castro diz 
que «na cidade de Lisboa, assi como muitas vezes tenho experimentado, nordesteão as agu-
lhas 7 graos». . 

E segundo informação de Vicente Rodrigues, cêrca de 1591, «tinha a agulha, em Lis
boa, ordinariamente de differença de nordestear dous terços de quarta que são sete gráos e 
meiO». ~ste valor acha-se ainda no roteiro de Gaspar Reimão, «tirado do que escreveo Vi
cente Rodrigues», e no roteiro de Aleixo da Mota; no de Gaspar Man{iel atribue-se à declina
ção «meia quarta de nordestear a qual faz com a costa de Portuga!», na latitude de Lisboa. 

Pelo que se sabe da variação anual da declinação em um mesmo lugar, não é admissível 
que ela se tenha conservado constante, em Lisboa, durante os sessenta ou setenta anos que 
decorreram desde as observações de D. João de Castro, registadas em 1538, até às observações 
de Vicente Rodrigues, Gaspar Reimão, Aleixo da Mota e Gaspar Manuel, registadas no fim 
do século XVI. 

Parece, pelo contrário, ter havido wn máximo, entre as duas épocas, de modo que o 
valor de D. João de Castro representará a passagem da agulha pelos 7'° E no seu movimento 
para a direita. O nordestear da agulha crescia, no tempo de D. João de Castro, e o ângulo 
de declinação subiu ainda até cêrca dos 9'° E, entre os anos de 156o e 1570, 

Em seguida começou a diminuir e voltou a passar pelos 7'° E, no fim do século XVI. 

~ste último valor da declinação, em Lisboa, nos últimos anos do século XvI, é confir
mado por nova informação de Aleixo da Mora. dada nestes termos: «a agulha nordesteia à 
vista da Roca 8.° e à vista de Sines e em altura de 38.° nordesteia 7'° e meio e sete e 
dois terços». 

O gráfico representado na figura 1 mostra a marcha da variação anual da declinação, 

(1) !.Aura de M ari/lharia, pág. 18. 
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em Lisboa, desde o fim do século XV, segundo valores conhecidos em épocas mais ou menos 
certas, conforme o seguinte quadro: 

DATA 
VALOR 

DA DECLINAÇÃO 
FONTE HIST6RICA 

i 500 30 E João de Lisboa - (Livro de Marinharia, pág. 18) 
1538 70 E D. João de Castro - (Roteiro de Lisboa a Goa, pág. 229) 
157° 70 !h E Vicente Rodrigues - (Roteiros portugeleses, pág. 15) 
1600 5° !h E Gaspar Manuel- (Roteiros portugueses, pág. 73) 
166f5 20 4°' E Manuel Pimentel- (Arte de Navegar, ed. )681, pág. 77) 
1668 36',5 W Manuel Pimentel- (Arte de NavegaI", ed. 1681, pág. 73) 
1671 10 15' 40" W Manuel Pimenrel - (Arte de Navegar, ed. 1681, pág. 73) 
1681 2° W Manuel Pimentel- (Arte de Navegar, ed. 1681, pág. 72) 
1683 3° W Manuel Pimentel- (Arte de Navegar, ed. 1819, pág. 64) 
1710 7° W Manuel Pimenrel- (Arte de Navegar, ed. 1712, pág. 65) 
1746 15° W Manuel Pimenrel- (Arte de Navegai', ed. 1746, pág. 65) 
1858 21 0 38' W (Observatório Magnético de Lisboa) 
1868 20° 39' W (Observatório Magnético de Lisboa) 
1878 19° 22 , W (Observatório Magnético de Lisboa) 
1898 17° 28' W (Observatório Magnético de Lisboa) 

1908 16° 46' W (Observatório Magnético de Coimbra) 

1918 15° 35' W (Observatóáo Magnético de Coimbra) 

Depreende-se do gráfico que a declinação deve ter sido nula entre os anos de 1470 e 1480 
quando passou de ocidental para oriental. Por essa época, o «merediano vero» corria ao longo da 
costa de Portugal em direcção às Canárias. Depois , à medida que a declinação foi crescendo, 
~ste «merediano vero» foi-se deslocando para ocidente. 

O pilôto João de Lisboa, em 1514, assinalou a sua passagem pelas ilhas de Santa Maria 
e S. Miguel, do arquipélago dos Açôres , e pela ilha de S. Vicente, do arquipélago de 
Cabo Verde. 

Depois localizaram-no na ilha do Faial donde depressa se afastou , porque no tempo 
de Aleixo da Mota já estava bastante para ocidente. 

«Isto achei eu ser errado porque à vista do Faial nordesteia a agulha 4'° e do ponto em 
que achei agulha fixa para a dita ilha sempre a agulha me veio nordesteando por qualquer 
rumo por que mandei governam C). 

Põe-se então «aloes-sudoeste da ilha das Flores como 200 léguas: e desta paragem se 
forem mais para oeste noroestear-Ihe-ha a agulha, e do dito ponto e distância vae nordesteando 
até à vista da ilha das Flores adonde à sua vista nordestea quási 3° e meio». 

(1) Aleixo da Mota - Roteiros porttlgueses, pág. 164. 
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FIGURA I 

Agora já podemos interpretar melhor as diferenças dos roteiros a respeito da derrota 
que cada um dêles aponta na navegação que os pilotos faziam de Lisboa para a Madeira. 

PRIMEIRO. - A derrota pelo rumo do sudoeste, segundo os dois roteiros do Livro 
de Marinharia, era marcada pela flor de lis das agulhas que levavam os ferros «desviados do 
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norte e frol de lis, como muitas vezes se costuma a fazer para se emmendar a variação que 
fazem». Nestas condições a flor de tis, em Lisboa, apontava o norte geográfico e, pràticamente, 
os rumos marcados, entre Lisboa e a ilha da Madeira, coincidiam com os rumos verdadeiros. 
E é esta a razão porque vemos o rumo do sudoeste (rumo da flor de lis) dos roteiros do Livro 
de Marinharia coincidir com o rumo do sudoeste (rumo verdadeiro) das cartas modernas do 
Almirantado delineadas na projecção cilíndrica de Mercator. 

SEGUNDO. - A derrota do roteiro de Vicente Rodrigues é diferente da anterior por
que Vicente Rodrigues media os rumos «com a agulha ferrada debaixo da flor de lis». A 
declinação da agulha era, então, em Lisboa, de cêrca de t E e, por isso, entre o «sudueste» 

N 

L 

s 
M 

p 
FIGURf.. 2 

dos roteiros do Livro de Marinharia, LM, e o 
«sudoeste» do roteiro de Vicente Rodrigues, LR, 
há diferença dêstes 7 graus que é quanto o rumo LR 
da agulha erra a Madeira pela banda de oeste (fig. 2). 
E Vicente Rodrigues sabia isto, pois mandava que, 
à distância de 60 léguas de Lisboa, se virasse «ao su
doeste e a quarta do sul por respeito da agulha», para 
ir demandar a ilha, situada a sudoeste verdadeiro de 
Lisboa, como a figura mostra. 

TERCEIRO. - A derrota do roteiro de Ma
nuel Pimentel, que também foi marcada «com a 
agulha ferrada debaixo da flor de !iS», refere-se à 
época em que o ângulo de declinação, em Lisboa, era 
de cêrca de 3° W. 

O segmento LP representa o sudoeste da agu
lha nestas condições e a figura mostra que o navio 
que seguisse sempre neste rumo errava a ilha pela 
banda de leste. Por isso, para levar rumo certo, o 

pilôto tinha de fazer a derrota «ao sudoeste (da agulha), guinando sôbre a quarta do oeste, 
sem dar outro abatimento, salvo o do navio» como muito bem ensina Pimentel. 

Os diferentes processos que os pilotos usaram na determinação dos rumos podemos 
resumi-los no esquema seguinte: 

PRIMEIRO (Século xv) - Com os ferros da agulha desviados da flor de lis «por húa - 49. - e 
por duas» segundo a prática dos pilotos que João de Lisboa clas
sifica de «antigos» (Livro de Marinharia, pág. 20). 

SEGUNDO (Primeiros anos do século XVI - Com os ferros da agulha desviados da flor de lis «por 
húa quarta e por mea» como «estimã allgús» (Livro de Mari
nharia, pág. 20, Alonso de Santa Cruz - Libro de las IO'ngitudi-



nes, pág. 28, e Guilherme Gilberto -_ De magnete, magneticis

que, etc., pág. 177)' 
TERCEIRO (Século XVI) - «Com os ferros aos 2 terços de quarta de nordestear» (António de 

Mariz Carneiro-Regimento dos Pilotos pela quinta vez im

presso em 1655). 
QUARTO (Do último quartel do século XVI em diante) - «Com a agulha ferrada debaixo da 

flor de lis» (João Baptista Lavanha - Roteiro da Navegação da 
lndia. .. e Manuel de Figueiredo - Hydrographia - ed. 1608). 

Nas figuras 3 e 4 vão representados dois padrões da agulha de marear que os nossos 
navegadores usaram. A figura 3 corresponde às bússolas que levavam «os ferros aos 2 terços da 
quarta de nordestear». A figura 3 corresponde às bússolas que levavam a agulha «ferrada de
baixo da flor de lis». 

Nos desenhos, os ferros da agulha estão 'representados na face superior do cartão da 
rosa dos ventos, somente para se ver a sua posição a respeito da flor de liso Nas bússolas da 
época dos descobrimentos, como nas actuais, a agulhas eram colocadas na face inferior do 
cartão. Assim, os ferros das agulhas eram invisíveis pela face de cima da rosa dos ventos e 
os rumos da navegação eram sempre contados desde a flor de lis ou do ponto diametral
mente oposto. 

GRAVURA REPRODUZIDA DO <\TRATADO DEL ESPHERA E DEL 

ARTE, DEL MAREAR», POR F~NCISCO I:AL5IRO. SEVILHA, 1535 
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I V) O Problema do ponto 

No pequeno tratado do Livro de Marinharia, em que se ensina «como 
tear para qualquer dos pollos», lê-se a seguinte regra para achar 
nav10 pela estima : 

se hade car
o lugar do 

«Tomay hú compaço tédo ja estimado quanto amdou a naao e asy abatimento se ho ahy 
ouue pelo caminho que ffez e tiray com elle do tromquo da carta as llegoas que vos parecer 
que a naao amdou e com outro cõpaço açertay o caminho a que foy a naao pomdo húa pomta 
na terra domde partiste ou no derradeiro pomto que teverdes posto e cõ a outra acertay no 
rumo-quarta ou meia partida a que foy a naao e como ho ffezerdes tomayo compaço das lle
goas e pomdeo direito no vosso verdadeiro pomto e vindo com outro derribado pelo ca
minho que fez tee tocardes as pomtas de fora e homde verdadeiraméte as tocardes poreis hú 
pomto e hy temdes a naaO» (l 

o ponto assim calculado ((supõe duas coisas sabidas, que são o 'fumo por onde se na
vegou, e este se sabe pela agulha, e as leguas que se andarão, e estas não tem outra certeza 
mais que a conjectura ou fantasia do piloto» C). 

Isto já o sabiam e praticavam os navegadores do Mediterrâneo, desde o século XIII 

pelo menos, e não navegaram de outra forma até meados do século XVI. 

Um pequeno êrro, no rumo, desvia o navio do caminho que o pilôto pretende seguir, 
de tal modo, que, se navegar para uma ilha, pode suceder passar tão afastado que não é pos
sível avistá-la, e ainda com o grave inconveniente de o pilôto não poder saber nem calcular 
por que lado a errou nem se o êrro foi grande ou pequeno. Na verdade o pilôto não tinha 
maneira de saber) num dado instante, se o navio fêz determinada derrota ou se, em conse
qüência da acção dos_ ventos, das correntes ou da ignorada variação da declinação da agu-

(1) Livro de Marinbaria, pág. 11. 

(~) Manuel Pimentel - Arte de Navega,.. 



lha, abateu ou se desviou da derrota que imaginava seguir. Estes êrros eram inevitáveis, so
bretudo quando ainda não se conhecia a variação das agulhas. 

Isto significa que o problema do rumo e o da determinação do ponto ou lugar do 
navio não estavam resolvidos, quando os nossos pilotos começaram as suas navegações no 
Atlântico. 

Com a introdução do cálculo da latitude geográfica no mar, os portugueses criaram a 
navegação de altura e processos de cartear mais aperfeiçoados, e resolveram os importantes 

problemas da determinação do rumo e do ponto com a aproximação suficiente para poderem 
navegar com mais segurança e certeza do que o faziam quando navegavam pela estima. 

Na navegação de altura, o ponto era determinado, geralmente, em função do rumo e 
da. latitude geográfica calculada. 

«Isto sabido, põe-se huma ponta de hum compasso no ponto ou lugar da partida, e a 
outra no rumo, por onde se andou, e com a ponta do outro compasso se tomarão no meri
diano graduado os gráos de altura observada e a outra ponta deste segundo compasso se põe 
no rumo de leste-oeste mais vizinho; e correndo os dous compassos, até que se venha a 
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ajuntar a ponta que saiu do lugar, donde partiu , com a ponta que sam da altura, onde se 
ajuntarem estas duas pontas, alli será o lugar do navio» e) . 

.Este era o ponto de esquadria. 
Sabemos que, em mar calmo, os pilotos calculavam a latitude geográfica com êrro in

ferior a meio grau e, quando as observações eram feitas em terra, raras vezes erravam mais 

FIGURA 4 

de um quarto de grau e). Tanto num caso como no outro, a aproximação do resultado era 
suficiente para a navegação daquele tempo. 

Quanto ao problema do mmo, sabemos que a sua resolução só foi possível por forma 
satisfatória; depois que os pilotos conheceram o valor da declinação magnética, nos lugares por 
onde navegavam, e principalmente depois que aprenderam a corrigir o rumo da agulha em 
função do ângulo de declinação) em cada lugar. Ora isto só se alcançou depois da primeira 
metade do século XVI, quando já tinham terminado as grandes viagens dos descobrimentos, 

(1) Manuel Pimentel- A rte de N avegar. 
(2) «Quem tiver honesta extimativa não poderá errar passante de meo gUOll (Roteiro de Lisbolt fi 

Coa, pág. 63). 
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de modo que vale a pena ver como foi possível levar as naus «por mares nunca dantes navega
dos», durante mais de um século que precedeu o conhecimento da declinação. b ainda no 

.precioso Livro de Marinharia que se encontra descrita a maneira muito engenhosa como os 
nossos navegadores resolveram o problema do rumo e com êle o problema do ponto. 

Nos lugares onde não havia correntes e quando a declinação magnética mudava pouco 
de valor, desde o lugar da partida até ao da chegada, o ponto achado pelo processo anterior do 
rumo e altura, denominado ponto de esquadria, ficava determinado com exactidão suficiente. 

Mas podia acontecer «governaré mal ou vos furtaré ou mudaré os ferros fora da froll 
de lis pera vos fazeré lamçar per outra parte» C) : neste caso já a regra anterior não servia, por
que o rumo da navegação era indeterminado e, 
por conseqüência} indeterminado ficava também 
o lugar do navio. 

Daqui nasceu a idéia de tornar o problema' 
do ponto independente do rumo e os pilotos pas
saram a calcular a posição do navio em função da 
latitude geográfica combinada com a distância 
estimada, como se mostra no seguinte exemplo 
do Livro de Marinharia : 

O navio saíu da ilha da Madeira, que está 
em 32 graus de latitude, e supõe-se que fêz «o 
caminho per vossa agulha ao sudoeste» (fig. 5). 
Vinte e quatro horas depois tinha abaixado 2° ~ 
em latitude e estava no paralelo . de 29° ~ : «e 
achaste per vossa estimativa que a naao cortou -
- 50 - Ilegoas e que nã podia cortar mais». A 
figura mostra que o segmento MP lançado no 
rumo do sudoeste verdadeiro entre os dois parale

? 

N 

M 

s 
FIGURA 5 

los, mede 62 ~ léguas. Ora, segundo a estima dos pilotos, o navio andou 50 léguas e aten
dendo ao vento ' que levou e mais circunstâncias que eram de atender, é manifesto «que nã 
podia cortar mais». Do que se conclue que não percorreu o caminho MP, no rumo do sudoeste 
verdadeiro que vale 62 ~ léguas, mas sim outro diferente MP', que mede as 50 léguas avalia
das pela estima. 

Quando isto acontecer, «entam fareis esta operação» : 

«busquareis caminho comveniéte ou mais porpimquo aos 2 ~ graos que a naao .cortou 
e as - 50 - llegoas que asy estimastes e achareis que o mais porpimquo he fazerdes ho cami
nho do sudoeste e a - 4& - do sul por homde vali o grao - 20 - llegoas homde mõtã nos - 2 ~ 
graos - 50 - llegoas que asy estimastes». 

(1) Livro de MarinhlZria, pág. 7. 
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Segundo a regra enunciada, o rumo do sudoeste marcado pela agulha foi abandonado 
e substituído pelo rumo determinado pelo segmento MP' acomodado às 50 léguas de cami
nho estimado: « esta regra fareis geraLmete per todollos outros caminhos que fezerdes homde 
achardes o tall desvairO». 

O pior é que, para fugirem das dificuldades do problema do rumo, as pilotos caíam 
no problema da estima do caminho navegado, em que podiam cometer erros de tal monta 
que o ponto calculado pelo último processo ficava tão errado e indeterminado como ficaria 
se fôsse calculado em função do rumo e altura. 

Em tal caso era então preferível usar a seguinte regra estabelecida para demandar uma 
ilha ou terra firme duvidosa: «e partindo do porto tomay húm compaço e apallpay cô elle os 
rumos da vossa carta e o que achardes que pera vosa navegaçã apreseta milhor caminho a ese 
llevareis a nao e seja de maneira que quãdo na sua alltura fordes fiqueis della - 30 - llegoas 
e menos se poder ser pera que e breve tepo sejaes cô ella demandandoa de lleste oeste» n. 

Tratando-se da navegação de Lisboa para a Madeira, por exemplo, em vez de seguir 
o rumo LM por onde se vai direito à ilha, a regra mandava fazer o caminho pelo rumo LM' 

M 

N 

de maneira que o navio alcançasse o paralelo da lati
tude da Madeira no ponto M', à distância de 30 
léguas da ilha (fig. 6). 

Em conseqüência da acção dos ventos, das cor
rentes, da variação da agulha) etc., o ponto M' era 
mais ou menos indeterminado, de modo que, na ver
dade, o pilôto apenas podia garantir que o navio tinha 
alcançado o paralelo da latitude da Madeira pelo lado 
de leste da ilha. E era justamente isto que êle preten
dia saber, para ter a certeza de ir demandar a ilha, na-
vegando de M' para M pelo rumo de leste-oeste. 

Pode ler-se, em vários roteiros do século XVI, a 
320 aplicação desta regra na navegação que faziam as naus 

-~~-t---- da carreira da índia, na viagem de regresso a Por
tugal, do cabo da Boa Esperança para a ilha de 
Santa Helena: 

S ccE depois de passarem o dito cabo irão deman-
FIGURA 6 dar a ilha de Santa Helena e isto será de maneira que 

estando 70 léguas de lIa a leste estejam já na sua pró
pria altura de 16° e % em que está, e por ella rão correndo sempre até a verem e surgirem 
nella, e torno a advertir que pela dita altura d0 16° % a vão demandar porque desta maneira 
tendo tomado bem o sol irão bem, lembrando a variação da agulha para se lhe dar seu 
descontO» e}. 

(1) Liuro de Marinharia, pág. 13' 
(2) Gaspar Manud - Roteiro da In dia (v. Roteiros Portugueses publicados por G. Pereira, pág. 67)' 
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Em vez das 30 léguas do exemplo da Madeira, aqui os pilotos recomendavam que 
se fôsse demandar o paralelo da ilha pela banda de leste à distância de 70 léguas (fig. 7)' em 

. conseqüência da maior distância de caminho a percorrer desde o cabo da Boa Esperança, razão 

.... 
.... 

. . 
". 

'. 
" ..... 

FICURA 7 

". 
" . 

N 

.•.•...•.....•..... 

. .......••.. 
..... 

C. B. ESf-d. 

s 

suficiente para dever admitir-se, no final da derrota) a existência de desvios e erros de rumo 
maiores do que os desvios e erros prováveis da derrota Lisboa-Madeira de muito menor 
extensão (fig. 8). 

Pode dizer-se que, dêste modo, os navegadores jogavam pelo seguro. 
Em vez de navegarem em direcção à ilha, tomavam por caminho que êles já sabiam 

que os havia de levar por fora dela pela band de leste, até alcançarem a latitude de 16° YG, 
que calculavam pela altura meridiana do so com êrro de «um quarto de grao, mais ou 
menos, que é o que pode errar quem tem notÍcia de tomar bem o sol» n. 

(1) Vicente Rodrigues - Roteiro da fndia, pág. 44. 



Depois, não tinham mais que navegar cêrca de 70 léguas ao longo do paralelo dos 
16° %, para oeste. Dêste modo não era difícil ir dar com a ilha. Ainda assim, os mestres da 
navegação ensinaram a maneira como os pilotos haviam de proceder, se porventura a 
errassem C). 

b evidel}te que só tinham de considerar dois casos. Se o navio ultrapassou a ilha pela 

FIGUIlA 8 

banda do norte, sem dar nela, foi porque se desviou do paralelo dos 16° 16 para latitude geo
gráfica mais baixa; pelo contrário, se a ultrapassou pelo sul, havia de encontrar-se em lati
tude mais alta que a da ilha. 

O cálculo da latitude resolvia sempre a dúvida. 

(1) Livro de Marinharia, pág. 13, 

26o. 



E a regra mandava então tomar o rumo do sul, quando se desse o primeiro caso, e 
seguir no rumo do norte, quando se desse o segundo caso, até o navio alcançar outra vez o pa
ralelo dos 160 .Y6 e ir, depois, no rumo de leste direito até chegar à ilha, como se repre
senta na figo 7. 

Vê-se assim que o problema do cálculo da latitude geográfica do mar resolveu o pro
blema da determinação do lugar do navio e o da navegação, mesmo nos casos mais difíceis 
como era o de ir demandar uma ilha situada a mais de quinhentas léguas do ponto de partida. 

A viagem directa do cabo da Boa Esperança para a ilha de Santa Helena pelo método 
da navegação estimada era impossível, porque, neste caso, o lugar do navio só podia ser conhe
cido em função do rumo marcado pela agulha e distância estimada. 

A superioridade da navegação de altura criada pelos nossos navegadores, no 
Atlântico, sôbre os métodos antigos da navegação estimada dos navegadores do Medi
terrâneo, é, pois, evidente. 

PÁGINi\ DO CÓDICI! ILUMINADO «REGIMENTO DA DECLINA

çÃO DO . SOL», DE FERNÃO FREIRE 
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V) As cartas · de 11'larear 

TEM-SE dito e escrito que os nossos cartógfafos e pilotos dos séculos xv e XVI substituíram 
o s1stema cartográfico dos portulanos medievais pela projecção de Marino de Tiro ou 
«carta plana rectangulan> que; depois, tomou a forma de «carta plana quadrada». 
«Depois da graduação do meridiano, introduziu-se também a graduação dos paralelos 

na carta de marear, que assim tomou a forma de projecção de Marino de Tiro. O professor Her
man Wagner considera o mapa de Toscanelli, a quem chama «Marinus redivivus», como a 
primeira carta marítima do século XV, de que há notícia, nesta projecção. Era uma carta plana 
rectangular. Depois que as naus portuguesas navegaram ao sul da linha equinocial, as longi
tudes contaram-se no equador, e portanto em graus de círculo máximo como as latitudes. 
Assim se chegou à «carta plana quadrada», que é uma projecção cilíndrica eqüidistante, em 
que o cilindro de projecção é tangente à esfera terrestre ao longo do equador» C). 

lá demonstrámos que esta doutrina é totalmente falsa r). 
Ao contrário do que geralmente se supõe .e tem escrito, nenhuma carta de marear conhe

cida dos séculos XIV, XV e XVI, tanto de cartógrafos portugueses como de cartógrafos estrangei
ros, pertence ao grupo das «cartas planas rectangular·es» como a de Marino de Tiro, com os 
graus de longitude mais pequenos que os de latitude, nem ao grupo das «cartas planas quadra
das», desenhadas na projecção cilíndrica eqüidistante. 

«Cartas planas rectangulares» e «cartas planas quadradas» são designações infelizes 
que, além disso, se referem a supostas espécies cartográficas da marinharia dos descobrimen
tos, onde não tiveram existência real. 

A tese da suposta existência e uso de cartas desta natureza só poderia aceitar-se, depois 
de se provar que alguma vez os pilotos usaram processos de navegar e de cartear compatíveis 
com os princípios em que assenta o seu traçado. 

Ora acontece que, até agora, tudo quanto se sabe da arte de navegar e marear usada nos 

(1) Luciano Pereira da Silva - História da Colonização POl'tuguesa do Brasil, v. I. pág. 92. 
(2) Antóruo Barbosa - Novos subsídios para a história da ciência náutica portuguesa da época dos desco

brimentos. 
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séculos XIV, XV e XVI, é absolutamente incompatível com o uso de cartas delineadas segundo os 
sistemas de projecção das supostas «cartas planas rectangulares» e das «cartas planas 
quadradas». 

. Enganaram-se os pilotos e cartógrafos d época dos descobrimentos e enganaram-se tam
bém os historiadores modernos que consideram as cartas de marear delineadas em projecção 
cilíndrica. 

Nem uns nem outros repararam que não se pode alcançar a projecção cilíndrica quando 
o delineamento da carta se força à condição de ser feito em escala constante e de os lugares se 
assentarem pelos rumos da agulha a respeito de outros lugares já delineados nas mesmas condi
ções, em todo o plano da carta, como sucedeu nas cartas de marear. 

«A distância de léguas que ha de huma parte a outra, se sabe) pondo a ponta de hum 
compasso em huma terra, e a outra na outra; e transferindo o compasso ao tronco das léguas, 
mostrará a distância» C). 

Nem podiam proceder de outra forma, r'0rque, no delineamento das terras, aplicavam 
exactamente o mesmo princípio da escala constante: 

«!t. himdo pera qualquer parte não podemdo tomar alltura do so11 por lio tepo liamdar 
nublado he neçesareo carteardes per estimativa e como o quiserdes fazer sera ao meio dia: 
tomay hú compaço tedo ja estimado quanto amdou a naao e asy abatimento se ho ahy ouue 
pelo caminho que Hez e tiray com elIe do tromquo da carta as lIegoas que vos pareçer que a 
naao amdou e com outro cõpaço açertay o caminho a que foy a naao pomdo húa pomta na terra 
domde partistes ou no devradeiro pomto que teverdes posto e cõ a outra açertay ho rumo -
quarta ou meia partida a que foy a naao e como ho Hezerdes tomay o compaço das llegoas 
e pomdeo direito no vosso verdadeiro pomto e vimdo com outro derribado pelo caminho que 
fez tee tocardes as pomtas de fora, e homde verdadeiraméte as tocardes poreis hú pomto e hy 
temdes a naao» e). 

o modo como os lugares estavam arrumados é assim definido por Francisco Faleiro, 
na sua Arte delivIarear: «quando se dize rumbo se entiende el mismo camino que en la carta 
de marear se senala que la nao deve seguir en la mar». 

E ensina a soltar o rumo desta maneira, que concorda perfeitamente com a defi
nição dada: 

«Buscar en la carta el rumbo o viento que mas dereclio vaya dei puerto o pumto de que 
parte la nao aI otro a que espera yr: e si ovier rumbo que rectamente vaya del uno aI otro, 
poner en ella proa dela nao conel aguja: e po el tal rumbo seguir su derrota». 

(1) Manud Pimentd - Arte de N4veg4r. (Cap. XVI - Do uso da carta plana ou commua). 
(2) Uf/TO de Marinharia, pág. li, 
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Por sua vez João Baptista Lavanha, de acôrdo com esta doutrina, exprime-se da ma
. neira seguinte sôbre a posição das ilhas da Madeira e Terceira, na carta de altura: 

«Pondre en 39 grados la altura de Lisboa onde mas camada me fuere para la descripcion 
que tengo de hazer, y porque de Lisboa a la isla de la Madera se irá por la derrota de nordeste 
sudueste, estando la isla aI sudueste de Lisboa tomare de Lisboa con un campas el rumbo de 
nordeste sudueste que le estuviere mas cerca y con otro campas tomare en el meridiano gra
duado 32 graus de latitud que tiene la dita isla con el qual por la misma altura ire corriendo 
asta topar con el otro que viene senalando la derrota y adonde las dos pUlHas delas 2 compases 
se encontraren alli esta la isla de la Madera. Dela misma manera si quiero situar la isla de la 
T ercera la qual está aI norueste de la isla de la Madera, tomare con el campas la dita derrota 
de noroeste sueste dende la isla de la Madera, y con otro la altura dela T ercera quasi de 40 
graus y haziendo la misma operacion adonde seencontraré alli esta la isla T ercera, con el qual 
modo) situare. todos los puertos, cavos,islas, baxios, ensenadas, cuyas alturas .y derrotas de unas 
e otras fueren conocidas y assi ni mas ni menos» C). 

Francisco Faleiro tira-nos de tôdas as dúvidas quando diz que «rumbo se entiende eI 
mismo caminho que en la carta de marear se senala que la nao deve seguir en la mar», e, depois, 

. quando manda «poner en dIa proa dela nao c~mel aguja: e por el tal rumbo seguir su derrota». 
Trata-se, evidentemente, de rumos da agulha. 

Chamamos assim aos rumos medidos desde a flor de lis da rosa dos ventos da bússola, 
ou do ponto diametralmente oposto a êste, até leste e oeste da rosa, ' em cada um dos quatro 
quadrantes, ,quer se trate de bússolas «com a agulha ferrada debaixo da flor de lis», quer 
se trate de bússolas com os ferros da agulha desviados da flor de lis como os pilotos costuma
vam fazê-las . 

E assim chegamos ao ponto em que temos de fazer uma discriminação necessária das 
cartas de marear e agrupá-las por espécies bem distintas: 

PRIMEIRO (Século xv) - Cartas de marear delineadas com rumos medidos pelas bússolas que 
levavam os ferros da agulha desviados da flor de lis «por húa - 4. IL 

- e por duas» de nordestear, segundo a prática dos pilotos que 
João de Lisboa classifica de «antigos»; 

SEGUNDO (último quartel do século xv e primeiros anos do século XVI) - Cartas de marear 
delineadas com rumos medidos pelas bússolas que levavam os 
ferros da agulha desviados da flor de lis «por húa quarta e por 
mea» de nordestear, como «estimã allgús); 

TERCEIRO (Século XVI) - Cartas de marear delineadas com rumos medidos pelas bússolas que 
levavam os ferros «aos 2 terços da quarta de nordestean); 

(1) António Barbosa - Novos subsídios, etc. 
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QUARTO (Do último quartel do século XVI em diante) - Cartas de marear delineadas com 
rumos medidos pel~ «agulha ferrada debaixo da flor de lis?). 

Além destas espécies, que são distintas umas das outras pelo simples facto de serem di
ferentes os processos usados na avaliação dos rumos, é preciso ter em conta a contÍnua variação 
anual da declinação da agulha, por virtude da qual os rumos referidos a duas épocas distantes 
já não são iguais, mesmo quando tenham sido medidos pelo mesmo processo. 

Verdadeiramente só contam duas ou três espécies distintas, que se fixaram em outros 
tantos padrões definitivos , onde os cartógrafos foram acrescentando novos descobrimentos: 
«porque seria grande trabajo por cada carta que se hiziesse poner todalas costas de la mar por 
derrotas y alturas suelen los hidrografos tener hechas con esta arte Padrones conlos quales con 
mucha facilitad hazen las cartas, y solamente se sirven de la arte para situar en ella nuovas tier
ras o isla o banco de'scubierto porque conforme la informacion del navegante, y la derrota que 
levan, y altura que toman, en el propuesto lugar, assi la desçrive y assi se va de una a 
la otra ... » C). 

Tôdaa navegação do século xv, desde as primeiras viagens dos pilotos do infante 
D. Henrique, deu dois padrões distintos de cartas de marear : o padrão da navegação estimada 
e o padrão da navegação de altura. Podemos chamar-lhes os padrões da época dos descobrimen
tos . Desapareceram ambos e não se conhece, infelizmente, nenhuma cópia dêles. Resta-nos ao 
menos a consolação de existir, dos dois, uma descrição que se pode diz~r oficial e absolutamente 
fiel. E tão minuciosa que não é impossível fazer a sua reconstituição geral, com exclusão de 
pa,rticularidades de desenho e pintura, que não interessam ao nosso caso. 

O padrão da navegação estimada tem a sua descrição no roteiro publicado de páginas 
125 a 194 do L ivro de Marinharia com o tÍtulo seguinte: 

«Este !liuro he das Rotas de Lixboa ate a l ndia e as ylhas dos açores. E asi de todas as 

outras que neste caminho estão per portos e luguares e fundos e sinais que em os ditos portos 

e a dita costa de llomguo a llomguo ha Asy que co m este lliuro podes naueguar fazendo todos 

estes caminhos segumdo diz ao diamte». 
Como já dissemos, desde Lisboa até o cabo Formoso, no gôlfo da Guiné, êste roteiro é 

cópia fiel do Livro de Rotear do códice de Valentim Fernandes, que já vinha do século xv. 
~ trabalho dos pilotos do infante D. Henrique, organizado desde a primeira metade 

do século xv, quando as expedições partiam de Sagres. 
~ por isso que o roteiro aponta os tllimos em que está o cabo de S. Vicente a respeito 

do cabo Espartel, cabo Cantim, Azamor e ilhas de Pôrto Santo, T enerife, Lançarote e Grã 
Canária. Esta abundância de indicações sôbre umas de lugares a respeito do cabo de S. Vi
cente, para uso da navegação, contrasta com a falta absoluta de indicações relativas à arruma
ção de Lisboa ou da bôca do Tejo a respeito dos mesmos lugares ou de outros. 

Isto significa, com tôda a evidência, que ao autor do roteiro e aos pilotos do seu tempo, 

• (1) João Baptista Lavanha - Arte deZ marear, 

265 



na primeira metade do século xv, não era a bôca do Tejo que interessava saber demandar, 
quando as naus vinham na sua viagem de regresso, dos mares da Guiné para Portugal, mas 
sim a derrota que conduzia para Sagres] no cabo de S. Vicente, de cada um dos luga
res citados. 

Pelo contrário, o roteiro de páginas 125 a páginas 194 do Livro de Marinharia J organi
zado no fim do século xv, tem, logo à cabeça, esta informação: «sabe que a carreira dalcaçova 
jaz cõ a ilha da madeira e o porto samto nordeste sudueste e ha na derrota - 160 _ Las - ». 
Segue neste estilo] a descrição dos rumos mas nunca faz referência ao cabo de S. Vicente por
que, no tempo em que êste roteiro foi organizado, a navegaçao já tinha mudado de Sagres 
para Lisboa. 

Tanto mais que grande parte das indicações figuram nos dois roteiros, tendo passado 
para o mais moderno, por cópia do mais antigo. Quem fêz a cópia bem podia estendê-la às in
formações que diziam respeito ao cabo de S. Vicente. Se o não fêz foi porque elas já não ti
nham interêsse para os navegadores do seu tempo. 

O padrão da navegação de altura tem a sua descrição no roteiro publicado de páginas 
211 até páginas 271 do Livro de Marinharia J com as derrotas de Portugal para a índia e desta 
para Malaca, Java e Malucas. 

São do mesmo padrão as «alturas das terras da linha quanúncial: até ho cabo de finis 
terra» e «as alturas das terras que estam da linha quanúciall pera o sull atee o cabo de boa 
esperança» e daqui «pera a costa de Moçambique» e «costa do Brasil» do mesmo Livro de 
Marinharia (pág. 85 a 89) ' 

Do exposto conclue-se que as cartas de marear dos séculos XIV, xv e XVI têm fisiono
mia e características próprias, que não existem nas outras espécies cartográficas. 

A comparação que alguns autores fazem, por sobreposição) das cartas de marear com 
cartas modernas, é inadmissível, por'que não há nenhuma carta moderna delineada no sistema 
de projecção das cartas de marear. 

Só é lícita a comparação, quando é feita entre cartas da mesma espécie. Não é admissí
vel comparar cartas de marear da navegação estimada com cartas de marear da navegação de al
tura, mesmo quando umas e outras sejam da mesma época, porque cada espécie tem fisionomia 
própria e os princípios e regras aplicadas no delineamento das primeiras eram diferentes das re
gras e princípios empregados no delineamento das últimas. 

E, embora isto pareça muito extraordinário, nem sempre duas cartas de marear da mesma 
espécie são comparáveis entre si. Uma carta de marear da navegação estimada só é comparável 
com outra carta de marear da navegação estimada, quando os elementos empregados no deli
neamento duma foram os mesmos ou colhidos na mesma época e nas mesmas condições que os 
elementos empregados no delineamento da outra. 

Também uma carta de altura só é comparável com outra carta de altura, quando ambas 
estiverem delineadas com os mesmos elementos ou com elementos colhidos na mesma época 
e nas mesmas condições. 

Cartas de marear delineadas com elementos colhidos em épocas diferentes já não são 
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comparáveis. Em virtude dos princípios e regras em que assentava o seu delineamento, as car
tas de marear eram cartas de ocasião, boas só para a época em que eram feitas, e enquanto não 
mudava muito o valor do ângulo de declinação da agulha, elemento variável que punha os ru
mos da navegação em desacôrdo com os dados da carta. 

Tratámos êste assunto C0111 bastante desenvolvimento no já citado estudo intitulado 
Novos subsídios para a história da ciência náutica portuguesa da época dos descobrim entos, 

onde ficou demonstrado que nunca nenhuma carta de marear foi delineada em projecção cilín
drica rectangular ou quadrada e tudo quanto se tem dito em contrário não passa de errada in
terpretação dos verdadeiros sistemas adaptados no delineamento das cartas de marear. 

N as cartas da navegação estimada, não há meridianos nem paralelos bem definidos e 
determinados; nas cartas de altura também não há meridianos bem definidos e determinados; 
só os paralelos são representados por um feixe de linhas rectas eqüidistantes como as da projec
ção cilíndrica. 

Esta circunstância permite distinguir as cartas de altura das cartas da navegação esti
mada. E, por outro lado, torna as cartas da navegação estimada absolutamente impróprias para 
servirem na navegação de altura. 

A célJrtografia náutica da época dos descobrimentos tem de ser vista à luz desta nova 
interpretação dos métodos e processos que os pilotos e cartógrafos usaram no seu delineamento. 
Muitos factos até agora mal compreendidos, e outros que nunca puderam ser explicados, 
saem perfeitamente esclarecidos desta nova interpretação do sistema de projecção das car
tas de marear. 
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CAPíTULO IV 

O conhecimento dos arquipélagos atlânticos 
no século XIV 

N ÃO colhe a afirmação de Codine, Amat di San Filippo e outros, de que, figurando em 
certas cartas de m.are~r do século XIV ~s ilhas do mé~io, Atlântico ocid~ntal com 
nomenclatura em italtano, se deva segUir que os arquipelagos da Madeira e dos 
Açôres foram achados pelos marean tes de Génova ou de Florença. Levados pelo 

mesmo critério, teríamos de reconhecer, por exemplo, que o grande promontório do sudoeste 
de Portugal o descobrira igualmente essa gente, pela simples razão de nelas o representarem, 
por vezes, com o nome de sancto uizenzo. E não saberíamos como, à luz do referido critério, 
compreender a Cadamosto, quando afirma que os portugueses haviam dado, a três ilhas da 
costa da Guiné, por êles descobertas, os nomes de Isola Bianca, Isola delle Garze e Isola 
di Cuori. 

Mas também não é de aceitar a hipótese de que as representações de algumas dessas 
ilhas nos portulanos elaborados anteriormente à actividade do Infante D. Henrique resultem 
de aditamentos feitos em tempo posterior a essa actividade. 

A permanência de nomes e grafias que acompanham essas representações, '- sôbre as 
quais, aliás, há testemunhos suficientes e autorizados que caucionam. a sua autenticidade -, 
a seqüência dos erros na configuração, nas distâncias e no arrumado dessas ilhas, contribuí
ram também para que Nordenskjold concluísse, ante uma paciente estatÍstica, que os por tu
lanos descendiam por cópia sucessiva de um. modêlo primitivo a que êle chamou Portulano 



Normal. Interessa-nos apenas registar que está verificada uma subordinação não só dos portu
lanos como das próprias representações e nomenclatura dos arquipélagos do médio Atlântico. 

Admitindo, todavia, que assim não fôsse, isto é, que, na verdade, quando concluídos 
êsses portulanos, nêles não figuravam os arquipélagos, teríamos de convir então em que, dis
persos tais documentos por várias mãos, se haviam conjurado os seus possuidores em manter 
caprichosamente na cópia dos aditamentos a mesma subordinação que, anos atrás, se verificara 
na dos portulanos pràpriamente ditos. 

~ numa carta de Dulcert, de 1339, que pela primeira vez aparecem esboçadas algumas 
das Canárias, v. g. Insula de lanzarotus Mal'ocelus, vegi marí, la fOl'teventMa . Foi cópia do pla
nisfério de Dalorto, de 1325, que não as menciona. 

Aos 15 de Novembro de 1344, concedeu o Papa Clemente VI a conquista e senho
rio das ilhas Afortunadas a D . Luiz de la Cerda, conde de Clermont e de T elemont, com o 
tÍtulo de Princeps Fortuniae, e desta decisão deu conhecimento aos reis de Portugal, de Ara
gão e de Castela, aos de Sicília, ao delfim de Viena e ao doge de Veneza, -aos quais simultânea
mente lhes solicitou todo o auxílio que pudessem dispensar-lhe para bom êxito do empreen
dimento em vista. 

Dois meses depois, a 12 de Fevereiro, respondia D. Afonso IV, de Montemor-o-Novo, 
ao apêlo e informação do PontÍfice. Acatava a sua decisão mas reverentemente protestava o 
seu agravo, pois já tinha êle e a sua gente começada a emprêsa da conquista das ditas ilhas. 
Tinham sido os portugueses os primeiros a descobri-las C), e, atendendo a que se achavam 
mais próximas do seu reino que de nenhum outro, principiara a ocupar-se delas, mandando ex
plorar a qualidade da terra. Em alguns navios os seus naturais, abordando as referidas ilhas, 
apoderaram-se de homens, animais e outras coisas que trouxeram ao Reino. Premeditava a 
conquista com grande número de cavaleiros e peões, quando se ateou a guerra com Castela 
e, em seguida, a que fizera aos sarracenos. Tudo isto que, por notório, não se escondia a 
S. Santidade, era motivo para ter dado preferência aos portugueses na conquista. 

A exploração mandada realizar por D . Afonso IV verificou-se, pois, an teriormente a 
Agôsto de 1336, e, com muito mais razão, o descobrimento. 

Alguns meses após a vitória do Salado, . o Rei retoma o projecto, mandando nova ex
pedição, por certo ainda no propósito de atentar mais profundamente no valor e dificuldades 
da conquista, pois tal expedição se fazia apenas em duas naus grandes e uma pequena. Pro
vidos de cavalos, armas e máquinas de guerra, sob o comando, parece, de Angiolino dei T eg
ghia de'Corbizzi, largaram de Lisboa no 1.0 de Julho de 1341. Houveram vista de, pelo me
nos, 18 ilhas, umas habitadas outras não, entre as quais, sem dúvida, as Desertas, Madeira 
e Pôrto Santo, pois o grupo das Canárias é composto apenas por onze, e numa delas, 
deshabitada, abundavam os ribeiros, boníssimas águas e arvoredo, predicados que, con-

(1) No texto: «00. predictarum Insularum fuerunt príus nostri Regnicole inventores». Não se conclua, po
rém, que o descobrimento a que a carta faz referência se realizou forçosamente no tompo de D.. Afonso IV. 



jugados, são tão fora do normal para as ilhas do médio Atlântico que, ao descobrir-se a costa 
da Madeira no século xv, foram êles precisamente causa de maior espanto. Dos acidentes da 
viagem, que durou até Novembro dêsse ano, e do que viram fêz um dos capitães, o genovês 

. Niccoloso da Recco, uma descrição que aos mercadores florentinos de Sevilha forneceu assunto 
sobejo para cartas aos seus conterrâneos. Alguém que as coligiu (Boccacio, diz-se) acrescenta que 
muitas outras coisas se acharam nas ilhas visitadas que o dito Niccoloso não quis contar. Trouxe
ram para o Reino quatro mancebos da ilha de Canária, de cabelos longos e loiros que cantavam 
suavemente e bailavam à maneira dos franceses; como prêsa, trouxeram ainda peles de car
neiro e de cabra, gordura e óleos. 

Quere-se ver na carta do rei de Portugal uma jactância e um artifício político, quando 
afirma que mandara as suas gentes e naus a explorar as ilhas Afortunadas, sendo os navios} 
e muitos dos expedicionários de 1341 , estrangeiros C). 

bste juízo é falso, porque as premissas que o informam o são: o rei de Portugal na 
sua carta de 1345 não se refere a esta viagem de exploração, pois a que cita se verificara antes 
das guerras com Castela. A própria circunstância de irem as naus de 1341 aparelhadas de 
instrumentos de guerra denota um conhecimento prévio e seguro das dificuldades a vencer 
na emprêsa. Além disso, do texto de Florença não se infere que essas naus fôssem estrangei
ras, o que, aliás, em nada diminuía o carácter português e oficial da expedição. 

Não implica falta de verdade dizer EI-Rei também que os seus naturais foram os pri
meiros a descobrir as ilhas Afortunadas. Cinco meses apenas sôbre o regresso da, tão falada 
em Sevilha, expedição de 1341, o lugar-tenel.te do rei de Maiorca concedia a Francisco Des
valers a capitania de uma expedição que se dirigia às ilhas de Fortuna «noveylament trobades». 
Dias depois, a um Domingos Gual e outros, fazia o dito lugar-tenente uma concessão seme
lhante para irem «a les ylles noueylament trobades ales parts de ponent». Dêstes privilégios 
fêz-se registo nos livros da chancelaria de Maiorca. O relativo à primeira permissão tem a 
rubrica em letra coeva ~ Concessio capitanie navium insularum noviter inventarum frtcte 

Francisco de Valeriis. 

Mais tarde, em 1386} quando Pedro IH de Maiorca roga a Urbano VI protecção 
para alguns eremitas e outros que se propunham ir às ilhas de Canária num propósito reli
gioso, não tem dúvida em dizer que essas ilhas «a tempore pauco citra fuerunt in Oceanis 

climatibus reperte» e). 
Para os próprios maiorquinos, marinheiros experimentados, o encontro recente das 

ilhas Afortunadas era considerado um descobrimento. 

(1) Le Nauigazioni AtIantiche di AIuise Da Ca' da Mosto a cura di RINALDO CADDEO -'Seconda Edi
zione Riveduta - Milano, 1929. A pág. 64, em nota, lê-se: I\ re di Portogallo Alfonso IV in una sua lettera accenna 
alIa sped~zione di Niccoloso da Recco del 1341 dicendo: «Gentes nosttas et naves illuc misimus, ad illius patriae 
conditionem explorandum», ma si ttatta di una vanteria e di un artifizio politico fatti valere quando si dibatteva tta 
Portogallo e Castiglia la lotta per il possesso delle Canarie, poiche sappiamo che il da Recco e compagni non ebbero 
daI Portogallo altto che di vettovaglie. 

(2) Alguns dêstes documentos podem ler-se no artigo «EIs CataIans de MallorclZ ales illes Canàries», de 
Elias Serra y Ràfols, publicado nos «Estttdis U niuersitari Catalans», volume XXII, Barcelona, 1936. . 



Antes de 1336 2 que conhecimentos havia acêrca das ilhas do médio Atlântico? Pràti
camente não se assinalam quaisquer. Dos Vivaldi que, em 1291, tentavam ir pelo Mar Oceano 
às partes da índia, nenhuma notícia então houve. Da viagem de Lançarote Malocelo, que 
legou a uma das Canárias o seu nome, nada se sabe de exactoJ nem qualquer documento 

. . 
a,ntenor a 1339 a reglsta. 

Após as expedições portuguesas, porém, jàmais caíu o arquipélago em esquecimento. 
Às tentativas de 1342 seguia-se a malograda emprêsa do Príncipe da Fortuna. Aos 7 de 
Novembro de 135 I nomeava Clemente VI o primeiro bispo das Canárias; no ano seguinte, 
fazia-se uma concessão semelhante às de 1342 a um tal Arnau Roger. Em 1369, recomendava 
o Sumo Pontífice aos bispos de Barcelona e T ortosa uns religiosos mendicantes que se propu
nham ir à ilha de Canária e outras adjacentes; em 1377, assinala-se a estada aí do biscaí
nho Martim Roiz de Avendaiío; em 1386, interessa-se Pedro IH de Maiorca junto do Papa 
por uns eremitas, e outros, que pensavam ir às ilhas de Canária C); em 1393, cinco naus de 
Sevilha às ordens de Gonçalo Peraza Mattel saqueiam Lançarote e trazem grande despôjo; 
em 1394, há um Jacme Ultzina, bispo de Canária; e, por fim, em 1402, João de Bethen
court e Gadifer de la Salle iniciam a morosa ocupação dessas ilhas, tão morosa que só por fins 
do século xv, dobráramos já o Cabo da Boa Esperança, conseguiram os castelhanos concluí-la. 

Ante esta permanência de interêsse, de cobiça ou simples atenção dos estrangeiros) e 
ante o próprio desinterêsse e) dos portugueses de então por uma aventura mal compensada, 
como já começa a revelar-se na renúncia fácil de D. Afonso IV, não podemos d~ixar de admi
tir que as expedições assinaladas na carta régia realizaram o verdadeiro descobrimento das 
lhas Afortunadas. 

E, de passo, pois que falamos em descobrimento, lembremos o que escreveu o vene
rado Humboldt: On atribue la découverte des Açores,,,. celle de rUe de Madere, des Iles du 
Cap-Vert, et des côtes équinoxiales de rAfrique occidentale aux navigations du I5.e siecle; on 

confond les marins qui ont retrouvé des terres, avec ceux qui les premiers les ont découvertes e). 
Esta afirmação, velha e já em muito arruinada, logra ainda viver em certos livros 

de história dos descobrimentos . Na verdade, com freqüência se faz entroncar a his
tória na lenda e se colocam no mesmo plano emprêsas de descobrimentos e explora
ções ciendficamente concebidas e realizadas, ficções mitológicas dos heróis de Homero, 
e bárbaras aventuras) em geral malogradas e sempre improfícuas, de marinheiros ou mercado
res audazes. Ora a verdade é que cumpre atentar no conceito do têrmo descobrir. Descobrir não 

(1) Segundo Ràfols é êste o primeiro documento conhecido onde as Atortunadas se designam por ilhas 
de Canária . 

.(2) O documento publicado por Fortunato de Almeida no tômo III da sua História de Portl1gal não está 
estudado suficiente~ente para crermos na sua autenticidade. 

(3) Examen crit;qHC! tômo I, pág, ~86 e sego 



Carta de firmidão subscrita, em 20 de Dezembro de 1452, 
por João Gonçalves Zargo. Leitura feita pelo Dr. Franco Machado 

As letras impressas a vermelho, são as que completam as palavras escritas em abreviatura no texto original 

lhesus 

11 Saibhã OS que esta carta de fyrmjdam bjrem Como Eu Iohã gornçalluez zargo /2 caua

lero da cassa do Ifante dõm anrique e Regedor por ho dicto Senhor em a sua 113lha da madeyra 

em ho fonchall e seus termos per ho poderiho e mãdado que eu tenho 14 do dieto Senhor dou e 

cõfirmo deste dia pera todo Senpre húa terra apar da madanela I ~ aluoro gornçal luez e a breo

langa afomso sua molher a qual erra (sic) chamã ho arco •• e parte de húa (sic) cõl6 a R ybera 

da madanella e da outra parte cõ ho Rybeiro de martJ mendez a quall terra 17 em testa cõ ho 

mar asy como uay de húa Ribeyra aoutra Indo pera serra nõ se me 18 tendo outre (sic) açima 

do sobre dicto a quall terra lhes eu dou e cõfyrmo deste dia pera to 19 do Senpre cõ todas suas 

em tradas e sajdas e deretos e pertenças que a dicta terra perlIOtécem pera elles e pera todos 

seus fylhos e netos e pera quatos (sic) delles decenderem que/" elles aposam auer e posohir e 

a posã bender e dar e doar e aforar efazer della e em 112 ella asy como de sua cousa pro

pea e lha dõu cõ esta cõdiçã que elles nã aprouentã 1
13 

do adicta terra da feytura desta carta 

ate cinquo anos que ho Senhoriho a posa dar 114 a quém lhe aprouger e por bem teuer e lha 

dou cõ esta cõdjçam que se per adicta 1
15 

terra for naçasareos algús camjnhos que eles dictos 

hereos hos dern e façam per que 1
16 

se alã de serujr os bjznos (sic) e moradores da dicta Ilha 

Eu rnãdo aqueles que de põs 117 m j beherem e meu cargo teuerém que gardem e mãtenhã esta 

carta de fyrmjdam 1
18 

asy e pella gujsa que em ella he cõtehuda e lhes mãdo de lo asy fazer esta 

carta de IIQ fyrmjdam fecta em a dicta Ilha em ho fonchal bjnte dias do mes de dezenbro da 

erra (sic) 1
20 

do naçimento de noso Senhor Ihesu christo de mjll e quatro centos e cinquoenta 121 e dõus 

ãnos Eu Iohã anes tabaliam em a dicta Ilha por ho Ifante dõm anrique meu 122 Senhor que esta 

car ta de fyrmjdam per mãdado e outoridade do dicto caualero espriuj ' I23 e a quj meu Synall 

fyz que tall he 

pago cõ nota xx Reaes 
• falta-lhe preposição . 

•• sobre «arco» sinal supérfluo de contracção. 

Versão em linguagem actual da mesma carta de firmidão 

Jesus 

Saibam os que esta carta de firmidão virem como eu João Gonçalves Zargo, cavaleiro da Casa do 
Infante D. Henrique, e Regedor pelo dito Senhor em a sua llha da Madéira em o Funchal e seus termos, 
pelo poderio e mandado que eu tenho do dito Senhor, dou, e confirmo dêste dia para todo sempre, uma terra 
a par da Madalena a Álvaro Gonçalves e a Briolanja Afonso, sua mulher, a qual terra chamam o Arco, e 
parte (confronta) duma parte com a ribeira da Madalena, e da outra parte com o ribeiro de Martim Mendes, 
a qual terra entesta com o mar, assim como vai duma ribeira à outra, indo para a serra, não se metendo 
outrem acima do sobredito. A qual terra lhes eu dou, e confirmo dês te dia para todo sempre, com tÓdas suas 
entradas e saldas e direitos e pertenças que à dita terra pertencem, para êles e para todos seus filhos e netos 
e para quantos deles descenderem, que êles a possam haver e possuir, e a possam vender e dar e doar e 
aforar, e fazer dela e em ela assim como de sua coisa pr6pria. E lha dou com esta condição: que êles não 
aproveitando a dita terra da feitura desta carta até cinco anos, que o Senhorio a possa dar a quem lhe aprouver 
e por bem tiver. E lha dou com esta condição: que se pela dita terra forem necessários alguns caminhos, que 
êles, ditos hereus, os dêem e façam porque se hajam de servir os vizinhos e moradores da dita llha. Eu mando 
àqueles que ap6s mim vierem e meu cargo tiverem, que guardem e mantenham esta carta de firmidão assim 
e pelo modo que em ela é contido, e lhes mando de o assim fazer esta carta de firmidam. Feita em a dita 
Ilha, em o Funchal, vinte dias do mês de Dezembro da era do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 
mil quatrocentos e cinqüenta e dois anos. Eu João Anes, tabelião em a dita Ilha pelo Infante D. Henrique Meu 
Senhor, que esta carta de firmidão por mandado e autoridade do dito cavaleiro escrevi e aqui meu sinal 
fiz, que tal é : 



REPRODUÇÃO DUMA CARTA DE FIRMIDÃO SUBSCRITA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1452, POR JOÃO GONÇALVES ZARGO 

Um dos quatro únicos documentos que se conhecem, firmados pelo descobridor da Madeira, e recentemente encontrados pelo autor dêste Capítulo 
no Arquivo Nacional da Tôrre do Tombo 



significava apenas achar por acaso. Era, antes, resultado de calculado esf8rço de busca de uma 
terra de cuja existência havia conhecimento prévio, ainda que vago ou erróneo: 

« .. . pareçeo hy Fernam Dulmo, cavalleiro da casa dei Rey nosso senhor, e capitam na ylha Terçeira, que 
ora vay por capitam a descobrir a ilha das Sete Çidades per mandado dd Rey nosso senhor ... » (Carta régia de 24 
de Julho de 1486). 

E ainda que mais de uma vez da terra se tivesse havido vista, o conhecê-la nos acidentes 
de maior interêsse corográfico era ainda descobrir: 

c(, . . e vos com os ou tros dous navios descobryrees as jlhas de Comora.» 
cc ... trabalharees de fazer ho caminho pella jlha de Camdaluz ou por Maldiva que folgaryamos de serem 

desct1bertas.» (Reg.o de Diogo Lopes de 13 de Fev.O de 1508). 

Em igual acepção se empregava o vocábulo , quando a parte já conhecida de margem de 
rio ou de costa oceânica suscitava a devassa do que de uma ou outra. ficara por descobrir: 

cc .. . e trabalharees de por este rio descobryrdes quamto bem poderdes toda a terra ... » 
c(Acabado de fazeMes o descobrim ento de toda esta terra de Sam Louremço ... » (Ibid.). 

1:ste primitivo sentido do têrmo, bem preciso entre os navegadores portugueses de qua
trocentos e quinhentos, foi-se modificando pelo desenvolver dos tempos, de tal sorte que houve 
mister fazer entrar na terminologia da História novos vocábulos como re-descobrir e reconhe
cer, no justificadíssimo receio de cometer êrro perante a notÍcia imprecisa de algumas ilhas que 
os portulanos do século XIV já patenteavam. 

Por motivos de ordem lógica, diz-se que a costa da Guiné foi descoberta pelos 
marinheiros do Infante D. Henrique; por motivos da mesma ordem, seja-nos lícito afirmar, 
ainda que não fôsse senão por termos revelado as suas costas, detel1minado as suas distâncias e 
corrigido os erros grosseiros da tradição, que as ilhas da Madeira e dos Açôres foram descober
tas pelos portugueses no século xv, não sabendo precisamente se achadas por êles também no 
século anterior a êste. 
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CAPíTULO V 

Descobrimento e colonização do arquipélago 
da Madeira. - -A questão das Canárias 

A mais antiga referência à viagem que se fêz em 1402 às Canárias, encontra-se na ins
trução dada pelo rei Carlos VI de França ao bispo de Chartres, por fins de Julho 
dêsse ano, para que, tratando com os plen ~poten.cjárias inglêses) em resposta a uma 
queixa de pirataria, os informasse de que o Senhor de Bethencourt e Gadifer de la 

Salle tinham vendido quanto possuíam em França e se haviam partido a conquistar as ilhas 
de Canária e do Inferno e). 

Quando estes dois franceses (um natural da diocese de Ruão, outro da de Saintes), 
com alguns companheiros se instalaram em Lançarote, contava o Infante D. Henrique 
O1to anos. 

À ocupação dessa ilha, - de que João de Bethencourt só fêz preito e homenagem 
ao rei de Castela em Novembro de 1403' - não pode chamar-se conquista. Fêz-se de con
senso com os naturais , como se fêz a de Forte Ventura no ano seguinte, como se fêz a de 
Ferro, embora com traição, num dos anos mais próximos. Muito menos se pode chamar con-

(1) «Item, si de la dite parne d'Angleterre est demande reparanon des attentas pieza faits en la mer par le 
Sieur de Bethencourt, dont ils ont outrefois demande; responderont, que le dit de Bethencourt, & Mesire Gadifer 
de la Salle vendirent tout ce qu'ils avoient au Royaume, & disoient qu'ils alloient conquerir les Isles de Canarre & 
l'Enfer, la sont demeures, & I'on ne scait qu'ils sont devenus». Trait. des Nauigations, apud Viera y Clavijo, Noti
cias de la Historia General de las [s/as de Canaria! Madrid, MDCCLXXU, tomo I, p. 28sJ. 



quista das Canárias, porque durante mais de trinta anos os documentos relativos à Históna 
dessas ilhas não acusam qualquer esfôrço inteligente (não digamos intenção), no sentido de se 
ocuparem quaisquer outras além das três acima citadas: cingem-se os documentos a conces
sões de privilégios, homenagens, e vendas, escambos ou alienações de senhorio; e um ou ou
tro diploma pontifício denota o interêsse da Igreja pela conversão dos infiéis C). 

E a actividade foi tão apagada, a dentro, até, das próprias ilhas em que se achavam 
os primeiros ocupantes, que Viera y Clavijo, ao tentar estudá-la através das crónicas do seu 
país, teve de confessar que «todos nuestros Autores Espanoles se equivocaran, y halucinaron 
con el peso de su autoridad à los antiquarios de estas Islas, quando no dudaron se debia fixar 
la primera venida de Bethencourt à Lanzarote em 1417, robandole quince anos de progresos 
militares á aquel Heroe y otros tantos de antiguedad a la primera reduccion de nuestra co
marca» e). 

1: mercê dêsse vácuo, dêsse silêncio que não tem foros de diplomático por ser de mera 
inactividade, que se pode compreender haver-se formado a tradição entre nós de que, chegan
do, por 1415, algumas caravelas portuguesas, impelidas por tormenta, à ilha de Lançarote, 
se espalhasse grande fama por tôda a Espanha de ilhas achadas no mar oceano ocidental. Isto 
era tradição oral para Diogo Gomes, e tradição escrita para o autor da descrição das Ilhas de 
Canária no códice de Valentim Fernandes: .«achey na cronica delrey Dom Joham o primeyro 
de portugal». 

I 

.e durante êsse colapso na História das Canárias que os portugueses ocupam o arqUI
pélago da Madeira. 

Tem-se o ano de 1418 como o do descobrimento de uma das suas ilhas, a do Pôrto Santo, 
e o ano de 1419 ou o seguinte como o da ilha mais importante do grupo, que é a da Madeira 
propriamente dita. 

Nenhum documento oficial do século xv abona, porém, qualquer destas datas. 
Onde, pois, a origem de tal tradição escrita? 
Devemos crer, por enquanto, que na Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné. 

Por Azurara, com efeito, seguiram outros 'cronistas, entre os quais Damião de Góis e João de 
Barros, êste o mais citado de todos quantos sôbre êsse empreendimento escreveram. 

Em verdade, Azurara não determina mais que a data do comêço da povoação da ilha da 
Madeira (1420 ). Todavia, através das circunstâncias que estes e outros cronistas dizem ter-se 

(1) Vejam-se os documentos na obra citada de Clavijo, e principalmente nos estudos, muito importantes, 
do Dr. Dominik Josef WOLFEL, publicados pela revista madrilena Investigacion y ProgTeso (1930, 1931 e 1934) e 
ainda pela vienense Anthropos (1930)' 

(2) Viera y Clavijo, op. cit., pág. 287. 
Não são todos os autores espanhóis, como quere o historiador, que incorrem na sobredita falta mas sim a 

maioria, entre a qual Estêvão de Garibay, o veio, por assim dizer, do mesmo equívoco entre alguns escritores portu
gueses. Por êle seguiu Frutuoso no primeiro livro, inédito ainda, das Saüdades da Terra. António Cordeiro, por sua 
vez, resumiu as informações de Frutuoso na sua História Insulana. 



verificado antes do ano em que se começou de povoar a ilha maior do arquipélago, deduzi~ 
ram-se e legitimaram-se as restantes datas. 

A base cronológica que nos legou Azurara é, porém, mexacta, como êle próprio o 
denuncia. 

Eis, em síntese, o que nos conta o cronista acêrca do descobrimento e comêço de colo
n ização das referidas ilhas: . 

Após o descêrco de Ceuta o Infante D. Henrique manda que em uma barca dois escudeiros de sua criação 
vão de armada contra os Mouros e de caminho em busca da terra da Guiné, a qual éle já tinha em, vontade de 
mandar buscar. Com tempo contrário, chegaram à ilha do Pôrto Santo. Observada a terra por alguns dias, tomaram 
ao Reino, e manifestaram ao Infante desejo de a povoar. bste, por isso, ordena que partam para a dita ilha assim que 
pudessem haver as coisas que, para tal, lhes cumpria. N esta segunda viagem, junta-se-lhes Bartolomeu Perestrelo. 
Na ilha, soltam uma coelha e descendentes, os quais multiplicados, em pouco tempo lhes estragam tudo quanto se
meiam. No ano seguinte que ali chegaram mataram muitos dêles, não fazendo, porém, míngua. Por êsse motivo, pas
sam-se à ilha da Madeira onde ficam os dois escudeiros, que eram João Gonçalves e Tristão. Perestrelo tor
na-se ao Reino. 

Começam de fazer suas sementeiras, de que lhes vieram bastantes novidades. De esta e outras bondades 
da ilha, tudo fazem saber ao Infante, o qual se trabalhou logo de enviar lá outras gentes e corregimento de igreja 
com seus clérigos. 

Foi o comêço da povoação desta ilha no ano de 1420, 

Não pode estar certa a data. O descêrco de Ceuta, como diz Azurara na Crónica de 
D. Pedro de Meneses J verificou-se a partir de Agôsto de 1419, e o Infante demorou-se nessa 
praça três meses, isto é, até Novembro C). Para que o comêço da povoação se realizasse em 
1420, forçoso seria admitir, esquecendo o inverno, o tomar das decisões e os precalços das via
gens, que em 13 meses caberia o aparelhamento de uma barca, o descobrimento do Pôrto 
Santo, outro aparelhamento com todo o necessário para colonização, e a estada consecutiva de 
um ano, pelo menos, na referida ilha. 

A isto devemos aduzir que o mesmo Gomes Eanes, na Crónica da GuinéJ capí
tulo IX, e ainda VIII, nos dá para comêço dos trabalhos do Infante na busca da terra de 
Guiné o ano de 1421: «doze annos continuados durou o iffante em aqueste trabalho, man
dando em cada huú anno a aquella parte seus navyos»; « .. . finalmente, despois de doze 
annos, fez o iHante armar húa barcha ... E foi esto no anno de Jhú x.po de mil e quatro cen
tos e trm ta e trez». 

Esta mesma incompatibilidade de afirmações se nota em João de Barros) que, aliás, se
gue - êle o confessa - «o processo do descubrimento de Guiné» . Há, no entanto, peque
nas variantes, entre as quais a da demora dos colonizadores na ilha do Pôrto Santo por e9paço 
de dois ' anos, o que mais reforça a incoerência notada. 

Nas Décadas lê-se, con tudo, um pormenor em que não entrou Azurara, qual é o de 
que João Gonçalves e T ris tão houveram vista da ilha por determinarem, no Pôrto Santo, «de 
ir ver se era terra hua grande sombra» que de longe avistavam. Distingue-se aí a influência 

(1) Estas objecções à afirmação de Azurara foram já postas e com mais desenvolvimen~ em 1920, pelo 
Dr. Manuel Pestana Júnior no seu opúsculo O R~conhecimento do A rquipélago da M adeira, editado no Funchal. 
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de uma ((escritura mui particular deste descobrimento» que tinham os herdeiros do Zargo e), 
e que João de Barros conheceu. Dela passamos a falar . 

.e esta uma relação das mais antigas e pormenorizadas que conhecemos sôbre o feito do 
descobrimento da Madeira ~). Traziam-na, diz Frutuoso, «os capitães da dita ilha ... nos seus 
escriptorios como couza hereditaria de descendentes». Diz-se escrita por Francisco Alcoforado, 
escudeiro do Infante D. Henrique e companheiro de Zargo, e deve ter sido elaborada por 
meados do segundo quartel do século xv . .e ela a scriptura mater do referido feito para Jerónimo 
Dias Leite, no seu Descobrimento da Ilha da Madeira C); para Gaspar Frutuoso, no Livro 2.° 

das Saüdades da Terra; para Manuel Tomaz, na sua lnsulana; para D. Francisco Manuel de 
Melo, na terceira das Epanáforas de V ária H istória; e ainda para a História que sôbre as ilhas 
escreveu António Cordeiro. 

Que nos diz sôbre o descobrimento a Relação de Alcoforado? 
Há nela duas partes distintas: a preambular, explicativa das circunstâncias que condi

cionam a busca das ilhas do Pôrto Santo e da Madeira , e que se nos afiguré! premeditada
mente elaborada para desvirtuar precedentes na época em que andava acesa a questão das Ca
nárias, e uma segunda parte relativa ao descobrimento da costa sul da ilha e comêço da colo
nização a que logo procederam. 

Circunscrevamo-nos, por enquanto, à última parte. 
Segundo a referida Relação, partem os descO'bridores de Lisboa na entrada de Junho em 

demanda da ilha do Pôrto Santo, à qual chegam em poucos dias, ainda que de noite não cor
ressem mais mar que o avistado de dia, conforme as ordens do pilôto. Aí, aguardam que passe 
aquêle quarteirão da lua, a ver se se muda ou desfaz um negrume que ao largo da ilha aparece. 
Nunca se desfaz, e um domingo ante manhã três horas manda o capitão fazer os navios à 
vela. Correm com bom tempo direito ao negrume e, certificando-se de que é uma ilha, vão an
corar à baía de Machi'Co. Ao outro dia, -. - por.tanto numa segunda-ieira, - diz-se a primeira 
missa na terra nova ((q foy em dia da Visitação de S. Isabel», isto é, 2 de Julho. Nos três dias 
seguintes exploram a costa em dois batéis, até que , na noite de 5, regressam aos navios para 
dormir. Partem para o Reino e chegam a Lisboa no fim de Agôsto. No ano segu,inte, na en
trada de Maio, aprestam-se três navios para dar comêço à colonização. 

Em tôda a narrativa não se alude a qualquer ano. Porém, o primeiro após a conquista 
de Ceuta, onde o dia 2 de Julho corresponde a uma segunda-feira, é o de 1425 e). 

Uma circunstância favorável à exactidão dos elementos cronológicos é que, tanto na 

(1) A grafia Zarco é posterior à morte do 1.° capitão. 
(2) Por nós publicada no Arquivo Histórico da Marinha, vol. l , n.O 4, sôbre fotografias de um apógrafo que 

existia na Biblioteca Nacional de Madrid. Publicou-a também, por êsse tempo, sôbre a transcrição muito deficiente 
de Femandez Duro, o Sr. António Gonçalves Rodrigues no seu D . Francisco Manuel de Melo e o descobrimento da ' 
Madeira, opúsculo que então não citámos por, quando concluído o nosso trabalho, não estar ainda editado. 

(3) «Descobrimento da Ilha da Madeira, e discurso da vida e feitos dos capitães da dita Ilha. Tratado feito 
por Jerónimo Dias Leite, cónego da Sé do Funchal». Publicá-lo-emos no vol. 2.° da revista Ethnos. 

(4) Esta mesma observação já foi feita, mas sôbre a transcrição que dêste passo nos deu Frutuoso no Li
vro 2.° das Saüdades da Terra. V . Elucidário Madeirense, vol. l, pág. 314' 



viagem de ida como na de regresso, navegam com a melhor idade da lua, isto é, quando cheia. 
E ·o mesmo se observa ao abalançarem-se a partir da ilha do Pôrto Santo, da uma para as duas 
horas da manhã, a-fim de verificar que era o negrume no mar que de tão longe se avistava. 

A êste argumento podemos ainda juntar um outro. Quando se refere Akoforado à 
família do capitão Zargo que então o acompanhou, diz que ela se compunha de sua mulher, 
Constança Rodrigues de Almeida, de seus filhos «q erão João GIz e Ilena e Briatiz mininas». 
O futuro 2.° capitão da ilha na parte do Funchal já então se não considerava menino, pois , 
nascido em 1414, ao tempo teria doze anos. tste passo) para conciliar-se com a data de 1420 
que Jerónimo Dias Leite de seu alvedrio, na cópia dessa RelaçãoJ acrescentou , vem transfor
mado no Descobrimento em estoutro: «trouxe sua molher Costança Rodrigues dealmeida 
e tres filhos que della tinha João giz, e Ilena, e Breitiz meninos de pouco idade». 

Dando comêço ao povoamento da ilha logo no ano seguinte, conforme o diz a Relação J 

é êle, portanto, o de 1426. 
Sobejamente conhecido é o depoimento seguríssimo, sem dúvida, do Infante D. Hen

rique em sua carta de 18 de Setembro de 1460, que dá a colonização como iniciada por volta de 
1425: «comecei de povorar a minha ilha da Madeira averá ora trinta e cinco annos, e isso 
mesmo a do Porto Sancto, e deshi proseguindo, a Deserta ... ». 

A estes documentos podemos hoje juntar o que, em apêndice, se publica na íntegra, 
e que achámos entre os do extinto convento de Santa Clara, hoje depositados no Arquivo Na
cional da Tôrre do Tombo. 

E uma carta de sentença do Duque D. Diogo a frei Nuno Gonçalves, seu capelão e 
vigário na sua ilha da Madeira, e dada em Moura aos 6 de Fevereiro de 1483 (Apêndice I). 

Tendo-se ordenado um feito perante êle, fr. Nuno Gonçalves, em que eram partes o 
procurador da igreja de Santa Maria do Calhau, como autor, e um tal João Afonso, como 
réu, em virtude de possuir êste umas casas erguidas sem consentimento em terreno da igreja, 
mal julgado o dito feito, veio o réu a seguir sua .apelação perante o Duque. 

No documento apresenta-se a contestação do réu ao libelo dado por parte da igreja. 
Nela, começa-se por dizer que podia haver cinqüenta e sete anos que à ilha fôra João 
Gonçalves Zarco, levando consigo sua mulher e filhos, e outra gente. A sentença é do ano de 
J 483 mas o feito iniciara-se no anterior. 

A qual dêles se refere o cômputo? 
Na carta de sentença, ao enunciar a argumentação do libelo, há o cuidado de referi-la 

ao ano de 1482: «Dizemdo que era verdade que podia aveer cinquoenta e dous annos pouco 
mais ou menos os mais chegados ao anno passado de miU e quatroçemtos e oytenta e dous 
que ... fora edeficada e setuada a dieta Igreja .. . ». Porém, na contestação do· réu, omite-se qual 
quer base de contagem, o que faz crer que implkitamente se trata do ano com que vem subs
crita a sentença, tanto mais que, no historiar as duas fase~ por que passou a igreja de Santa 
Maria do Calhau, se conta para ano de referência o de 1483: «semdo asy a dicta ermida fecta 
por espaço de trimta e dous annos E podera ora aveer vinte e quatro annos que o poboe dessa 
villa ... fezerom a dieta igreja do gramdor que ora era». 
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Os 32 anos que durou a ermida como a ,fizera Zargo, e os vinte e qua:rro que decor
reram desde a transformação até 1483, prefazem cinqüenta e seis anos, os quais deduzidos 
desta data, nos dão a de 1427 para a erecção da dita ermida. 

Sabendo, quer por êsçe documento quer pela Relação de Francisco Alcoforado, que foi 
esta a primeira casa de Igreja que se fêz na Ilha em que mandava o Zargo dizer sua missa .e 
seus oHcios divinos, casa em que mal cabiam oito a dez pessoas, é-nos lícito não crer que a 
construção do pequeno templo só terminasse dois anos após o comêço da colonização. 

Pelos documentos acima indicados, e pelo anacronismo manifesto de Azurara, somos 
coagidos a aceitar o ano de 1425 como o do descobrimento da ilha da Madeira, e o de 1426 
como o do comêço da sua colonização. 

Ocorre agora preguntar quando foi descoberta a ilha do Pôrto Santo. Quási todos os 
cronistas estabelecem um intervalo de três anos entre o descobrimento daquela ilha e o comêço 
de povoação da Madeira. 

Segundo João de Barros) após o achado da ilha do Pôrto Santo houve uma tentativa de 
colonização durante dois anos nessa ilha, ao fim dos quais foram os povoadores a descobrir a 
outra da Madeira. 

Diogo Gomes não fixa os intervalos de tempo, mas dá como realizado o descobrimento 
da Madeira depois duma segunda viagem. 

Na Relação de Alcoforado, diz-se, com referência ao ano em que encontraram a Ma
deira, que a ilha do Pôrto Santo era descoberta havia dois anos. 

O cronista Azurara também quere que, antes de se passarem à Madeira João Gon
çalves e T ristão, estes, com Bartolomeu Perestrelo, tentassem povoar a ilha do Pôrto Santo 
durante pelo menos um ano após o achado desta ilha numa primeira viagem . 

Com pouca probabilidade de êrro podemos dar o ano de 1423 como o do descobri
mento da ilha de Pôrto Santo, dado que foi o de 1425 o do descobrimento da ilha da Madeira C). 

Foi o descobrimento das ilhas da Madeira, casual ou premeditado? 
Emparceiram os autores principais, queremos dizer mais conceituados, em afirmar que 

a ilha do Pôrto Santo foi achada pelos portugueses, numa ida à costa de África, correndo êles 
com tormenta. Assim Azurara, assim Diogo Gomes, Damião de Góis, João de Barros. 

Mas, l'las relações que se circunscrevem mais a êsse descobrimento, acentua-se ter ha
vido um prévio conhecimento da ilha da Madeira, cuja busca levou os mareantes portugueses 
à ilha do ' Pôrto Santo . A indicação da sua existência, obtêm-na de um pilôto que, cativo 
em Marrocos durante anos, a houvera de outros cativos companheiros, os quais, partidos de 

(1) E motivo para ponderar que Cadamosto, tão meticuloso no pormenor da sua narrativa, sempre que pre
tende datar um feito, tomando para ano de referência o da sua viagem (1455 ?), se engane redondamente. Afirma 
êle que a ilha de p~~ Santo f~ra achada havia vinte e sete anos, e a da Madeira começara a habitar-se havia vinte 
e quatro. Se aos anos acima deduzidos de 1423 e de 1426 adicionarmos os que diz terem decorrido, obteromos para 
ano da sua viagem o de 1450. Esta data justificaria o passo do capítulo XV da Prima Nauigaziollc, onde diz o ve
neziano que, cinco anos antes que fizesse esSôl viagem, o Senegal f~ra achadv por três caraveli!S do Senhor Infante. 
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Inglaterra, ou porque lhes dera a tormenta ou potque do mar não sabiam, haviam chegado 
a uma ilha desconhecida que, depois, se chamou da Madeira. 

À circunsta.nciada história dêstes homens se deu o nome de lenda de Machim. Dela 
há três variantes, por enquanto. Uma, a da ReLação de Alcoforado; outra, a do códice de 
Valentim Fernandes; e a terceira, a do T ratado dos Descobrim!entos, cuja publicação nas 
«Hackluyt' s Voyages» foi a origem do seu conhecimento e divulgação da Grã-Bretanha. 

Das três variantes passamos a dar o resumo no seguinte quadro: 

GALVAO 

Machim, vindo de Inglaterra para 
Espanha com urna mulher furtada, 

vai ter à Ilha [da Madeira] com 
tormenta, ao pôrto que do seu nome 
se chama Manchico (1). 

Por vir enjoada, a amiga sai em 
~rra com alguns da companhia, e a 
nau com tempo faz-se à vela. 

Ela, de anojada, morre. Para sua 
sepultura, Machim faz urna ermida 
do Bom Jesus, e escreve numa pedra 
o nome seu e dela e a causa que os 
ali trouxera. 

Do tronco duma árvore fazem um 
barco, e sem velas nem remos vão 
dar à costa de Africa. 

V ALENTIM FERNANDES 

Machim, degradado de Inglaterra, 
parte para Espanha numa barca que 
comprou, com urna sua manceba. 

Uma tormenta leva-o ao Pôrto 
Santo. Ai deixa umas cabras que tra
zia, e passa a outra ilha [a da Madei
ra] a um pôrto a que pôs nome Ma
chim, designação que os castelhanos 
depois corromperam em Malchico. 

Desembarcando Machim com al
guns companheiros, os da barca, co
biçosos das riquezas que nela esta
vam, fogem. 

Naufragam na costa da Berberia, 
e muitos ficam cativos dos Mouros. 

A manceba, de pasmo, morre. En
terrada numa ermida a que Machim 
pôs nome Santa Cruz, 

num batel que fizeram vão dar à 
Berberia, onde ficam cativos. 

ALCOFORADO 

No tempo do rei Duarte de In
glaterra, Machim, namorado de Ana 
de Arfet, senhora nobre, vendo o 
seu amor desfeito por um casamento 
que os parentes desta lhe impuseram, 
foge com ela de Inglaterra numa nau 
furtada, e decide alcançar a Gasconha 
ou Espanha. 

Como não sabem do mar, o vento 
leva-os a urna terra brava [Madeira, 
a um pôrto a que mais tarde o Zarco 
chama Machirn]. 

Para desmarcar-se, Ana de Arfet, 
com alguns da sua companhia e Ma
chim, vai num batel a terra. À ter
ceira noite, a nau desamarra-se, dá à 
costa da Berberia, e os da nau ficam 
catlvos. 

A dama, de se ver assim ficar em 
terra, pasma e, ao terceiro dia, morre. 
Sôbre a sepultura deixa o amante um 
escrito, em latim, que contava tudo 
o que lhe tinha acontecido. 

Machim não durou mais que cinco 
dias. 

Meteram-se os companheiros no 
batel e, chegados à Berberia, ficam 
catlvos. 

Os .Mouros têm isto por cOisa ml- E, porque encontrando os traido- Tudo o que fica dito contam a 
lagrosa, e por tal os apresentam ao res Machim tenta matá-los; de têda outro cativo, o piloto João de Amo-
Senhor da terra, a aventura vem o rei de Fêz a saber; res. 

(1) Em todos os documentos públicos do séc. xv por nós compulsados, não encontrámos outra grafia que 
não Machiquo . 



GALVAO 

e êle, pela mesma causa, os manda a 
El-Rel de Castela. 

A informação de Machim move a 
muitos de França e Castela irem a 
descobti-la. Daí, a expedição caste
lhana de 1393 às ilhas Canárias. 

Um castelhano dá conta ao In
fante de como êles acharam a ilha 
do Pôrto Santo, quando foram dcs
cobtir as Canaárias. 

Perestl'elo, Zarco e T ris tão vão ter 
a ela. 

Dois anos depois passam-se à Ma
deira, onde acham como Machim ali 
estivera. 

VALENTIM FERNANDES 

o qual, vendo que não podia aprovei
tar-se das ilhas novas, manda o in
glês a D. João [I] de Castela. 
Ocupado nas guerras com Portugal, 
passa o feito em delonga até que Ma
chim morre. 

Os castelhanos, conquistando as Ca
nárias, encontram o Pôrto Santo c 
assim as cabras, c daí por diante sem
pre Já vão fazer carnagem. 

João Gonçalves Zarco que, contra 
êles, andava de armada, por conselho 
de um castelhano, procura surpreen
dê-los no Pôrto Santo, o que não 
consegue. 

Atentando, porém, na terra, deter
mina povoá-la, se o Infante o quiser. 
Assim que regressam, êste escreve a 
El-Rei a pedir-lhe as ditas ilhas (sic) 
para as povoar. 

ALCOFORADO 

Bste, liberto, quando regressa a Es
panha, 

é aprisionado por João Gonçalves 
Zarco, capitão de uma armada que 
guardava as costas do AIgarve contra 
os castelhanos. «O piloto ... como se 
vio em poder de Christãos, foyse logo 
ao Capitão e contoulhe tudo q ti
nha sabido dos Ingreses, e da terra 
nova q acharão q podetia pertencer 
à el Rey de Portugal». 

Em demanda da nova ten'a, chega 
Zarco à ilha do Pôrto Santo que ha
via dois anos era descoberta por uns 
navios de castelhanos, 

e daí logo parte a descobrir a Ma
deira. 

Aí acha as sepulturas dos inglêses. 
Sôbre a sepultura (?), traça uma igreja 
da invocação de Ctisto, como êle pe
dia. 

Estruturalmente, as narra.tivas de Galvão e do manuscrito de Valentim Fernandes 
harmonizam-se. Numa e noutra, o conhecimento do feito verifica-se no século XIV: naquela, 
antes de 1393, nesta, no tempo de D. João I de Castela (1379-139°); numa e noutra, Ma
chim não morre na ilha, antes é cativo dos mouros, e mandado ao rei de Castela. Nisto, so
bretudo, diferem da de Alcoforado. 

A narrativa dêste está cheia de anacronismos em que não nos deteremos. Dêles fala, 
através de Frutuoso) Rodrigues de Azevedo em nota às Saüdades da Terra. A largada de 
Bristol ocorre pelo menos no tempo de Duarte IH de I,nglaterra (1327-1377)' mas Zargo 
toma conhecimento da ilha achada mais de quarenta anos depois. Em contrapartida, a. des
crição que se lhe segue do descobrimento, isto é, a do revelar da costa, os pormenores exactÍssi
mos da topografia, os nomes dos companheiros de João Gonçalves, e a enunciação de factos 
históricos que os documentos comprovam, fazem que essa última parte da Relação se re
vista de completa veracidade. 



A história de Machim, considerada, porém, a dentro das épocas fixadas pelas duas 
outras versões , é aceitável, por verosímil, e) como faz supor Galvão, assim correria por terras 
de Espanha. 

Nada se opõe a que existisse um homem chamado Machim; que êsse homem fizesse 
uma viagem e se transviasse) e que, chegado a uma ilha despovoada, dela procurasse fugir. 
Era natural. Nestes termos a aventura teria ainda menos importância para a História que a 
de Lançarote Malocelo. 

Todavia, posta a correr naqueles em que nos fala Galvão e Fernandes, isto é, fazendo 
que êsse homem fôsse a el Rei de Castela declinar direitos de outrem e revelar a aventura, e 
dessa revelação surgissem ou expedições às ilhas Afortunadas ou o reconhecimento duma 
nova terra, nesses termos já ela a,fectava a História no tocante a prioridades, ainda que não 
fôssem senão morais. 

Esquecidas pelas crónicas as nossas expedições do século XIV, correndo uma lenda, 
uma tradição como esta, num tempo em que as provas nos litÍgios com Castela sôbre as ilhas 
se aduziam principalmente por textos, estava indicado dela nos apropriarmos inteligentemen
te, tanto mais que a designação genérica de ilha de Canária ou Canárias chegava, por vezes , 
a atingir as do muito próximo arquipélago português e). 

E assim) na Relação de Akoforado, mata-se Machim na ilha da Madeira; sôbre a sua 
sepultura faz-se que recaia a traça duma igreja , que, aliás , se ergueu a Cristo por ser a ilha 
do Mestrado ; e a informação que de longe vinha ao rei de Castela é interceptada muito a 
tempo por Zargo. Dêste modo urdida, guardam os capitães a escritura como coisa hereditária. 

O descobrimento teria ocorrido, então, mais ou menos como rel(l!tam os cronistas: 
idos João Gonçalves e Tristão, por 1422 ou 1423, contra a Guiné, e, desfavorecidos da fortuna, 
mercadejando nas Canárias, ou salteando-as, como soía então fazer-se , em luta aberta contra 
Guillen de Las Casas, filho de um pirata exímio, correndo com tormenta ou sob propósito 
de cativar castelhanos, vão dar à ilha do Pôrto Santo, que «por ser cousa pequena não fazião 
della estima)) . Regressados estes, e dada conta das bondades da terra, de mandado do Infante 
e com autorização de EI Rei , seguem na companhia de Bartolomeu Perestrelo a ocupá-la e 
colonizá-la ; e, ou porque os coelhos lhes consomem as sementeiras ou ainda porque Bartolo
meu entra de questionar com os dois companheiros a ponto de, como quere Valentim Fer
nandes, numa escaramuça morrerem quatro dos seus homens, todos voltam ao Reino. E, no 
ano de 1425, João Gonçalves e T ristão, ficando Perestrelo em Portugal, de novo partem na in
tenção de averiguar se uma sombra que de longe viam no Pôrto Santo seria uma nova terra. 
Assim descobrem a Madeira, e, desembarcando na primeira baía que encontram, acham uma 

(1) Temos presente o mapa que ilustra a tradução i.nglêsa do manuscri to de Abreu Galindo sôbre a história 
das ilhas Canárias, que foi editada em 1764. A-pesar..Jo adiantado da époCa, ainda sob a epígrafe de «A Map of 
the Canary lslands» se desenham as ilhas da Madeira e do Pôrto Santo. Viera y Clavijo, op. cit., tomo l , pág. 400, 

diz que esta confusão não se pode reputar ~rro : a Madeira é «una tierra tan inmediata à Ias mismas Cananas que 
no se puede reputar por error d que algunos la hayan puesto en el numero de ellas». Com efeito, a Madeira está 
tão próxima da ilha de Palma como o está a de Lançarote. 
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«cruz de húa arvore com letras que dizião: Aqui chegou Machim ingres com tormonta, e 
aqui iaz enterrada húa molher, q com elle vinha» (Frutuoso). 

Mais tarde, conhecida em pormenor a história do aventureiro inglês, é ela serzida ao 
processo do descobrimento . 

A crermos no incidente de que fala Valentim Fernandes, houve a vantagem para o 
Zargo de omitir o nome de Bartolomeu Perestrelo na escritura que legava aos descendentes. 

* 
Por fins de 1418 passou o senhorio que João de Bethencourt vinha exercendo nas ilhas 

já conquistadas, isto é, em Lançarote, Forte Ventura e Ferro, para as mãos do Conde de Nie
bla. Dois anos depois, aos 29 de Agôsto, doava o Rei de Castela as não conquistadas a Afonso 
de Casaus ou de Las Casas, vinte-e'-quatro de Sevilha e bom corsário, com o senhorio civil e 
cúme, alta e baixa justiça, mero e misto império . Afonso de Las Casas em breve tempo mor
reu. Por 1423 ou 1424, firmado nessa la:tÍ-tudinária autoridade, Guillen, seu filho) entrou de 
litigar as ilhas conquistadas, eJ por truculências e represálias, delas se apoderou. Prendeu a Ma
ciote, parente do Senhor de Bethencourt e capitão que era pelo Conde, e a sua mulher, e o 
mesmo fêz a outros da sua valia por onde quer que os foi encontrando, entre os 'quais, João, 
sobrinho daqueles, que mandou enforcar. De tal fado esccrpou o capitão, porque os portugue
ses, que ao .tempo com êle faziam o seu principal comércio, o arrancaram da ilha de Ferro e, 
com sua mulher, o trouxeram ao Reino em seus navios, donde depois seguiu para Sevilha. 

Esta passagem do legítimo capitão das ilhas conquistadas pelo território pOfltuguês, assi
nalando a anarquia em que se achavam algumas das Canárias (só em 1426 pôde o rei de Cas
tela confirmar os direitos Ido Conde de Niebla), se se verificou C), muito devia ter influído para 
que o In.fante D . Henrique se determinasse à conquista da Grã-Canária, no decorrer de 1424' 
Era uma das principais, se não a principal ilha do arquipélago, mas a escolha não foi feliz, por
que era ela, de sua natureza e pelos muitos habitantes que tinha, de demorada conquista. E, 
assim, D. Fernando de Castro, que comandava a frota que o Infante lá enviou, onde seguiam 
cêrca de 2500 homens de pé e alguns de cavalo, teve de renunciar à conquista de tôda a ilha, 
por se temer falecessem os mantimentos. 

No ano seguinte, havendo notícia de que se preparava em Portugal nova armada com 
o mesmo propósito) veio Alvaro Garcia de Santa Maria, em nome do rei de Castela, protestar o 
seu agravo, dizendo que as ditas ilhas eram de sua conquista, o que, comenta Azurara, certa
mente não era assim. O Infante, então, rogou ao rei de Castela que lhe fizesse mercê dessa con
quista, pois sempre lhe faria algum reconhecimento de senhorio por elas; a isto se escusou o 
requerido, por' ser concessão que ofendia a honra da Coroa de Castela) e importava uma des
membração. 

(1) V., entre outros, W<ilfel, na citada revista lnv. y Prog. (1931 e 1934)' 



A resposta foi imediata. O Infante determina colonizar intonsivamente a Madeira, e 
para que se não afigure em terras de Espanha que se trata duma obstinação sua resistindo à 
recusa e ocupando a seu talante algumas das Afortunadas, é o Rei de Portugal, o vencedor de 
Aljubarrota) aquêle que assume manifestamente a responsabilidade e o senhorio. 

E, assim, na carta de mercê que êle concede e outorga para sempre aos novos povoado
res da ilha da Madeira (Apêndice II), acentua que os foi distribuir João Gonçalves Zargo por seu 
mandado; que é «como Rey e Senhor da dita ilha e de todo o q nella ha»J e de todo seu «poder 
regulado e absoluto» que lhes faz a dita mercê para sempre como de coisa sua própria. 

Mais tarde, porém, não importando já tal distinção aos interesses da Coroa, acei·ta 
D. Afonso V, na confirmação da carta de capitania outorgada a João Gonçalves, que fôra êste 
o p1'limeiro, que, de mandado do Infante, povoara a ilhada Madeira; e na bula, de 18 de Outu
bro de 1469, por que ao Zargo lhe é confirmada a doação das redizimas na dita ilha, se diz que 
ela «per eundem Infantem primo ad habitabillem redacta fuit». 

A colonização foi uma obra rápida e intensiva: «tanto que estas Jlhas descobrio loguo 
em vida Del Rey seu pay no anno do Sfior de 1425' começou a pouoar de moradores estas 
Jlhas E as fazer cultiuar E as trazer ao proueito que dellas se podia tirar sem alçar mão, E com 
tanta diligencia que já no anno de 1433", erão ja em tanto pouoadas e aproueitadas estas Jlhas 
specialmente a da Madeira que ja os direitos impostos erão de muyta renda E proueito» n. 

O rei de Castela não replica. E assim que morre D. João I, sendo tempo para enfren
tar o problema dos direitos à conquista dalgumas das Canárias, é o Infante D. Henrique 
que leva por diante a solução posta desde 1425' 

O senhorio dessas ilhas achava-se então alienado da Coroa de Castela com prerogativas 
tão caracteristicamente feudais (concessão hereditária, faculdade de cunhar moeda, de exercer 
ba,ixa e alta justiça, obrigação de ajuda militar), que poderia dizer-se nenhum príncipe cris
tão tinha mão nelas. A êste supremo domínio opõe a Coroa de Portugal nitidamente uma res
trição de poderes no toca,nte às suas ilhas da Madeira, quando os direitos, rendas e jurisdição 
destas passam do Rei de Portugal para o Infante D. Henrique, em 26 de Setembro de 1433, 
Pela mercê régia são doadas «com sua lurdiçom cível e crime saiu o em' Sentença de morte ou 
DalhamtCnto de mébro mandamos que a alçada fique a nos E venha aa casa do cível de lix
boa». E mais se precisa (no que o Infante nunca teria pensado) «que adicta Iffante nom possa 
mandar fazer em ellas moeda mas praz nos que a nossa se corra é eUas». 

Precisamente no mesmo dia, faz EI Rei D. Duarte doação à Ordem de Cristo, 
para todo o sempre, do espiritual das suas referidas ilhas, «que agora noua mente adicto 
Iffante per nossa autoridade pobra» J e pede «ao padre sancto que praza aa sua santidade» 
lhas outorgar e confirmar. A confirmação era implicitamente o seu reconhecimento à posse. 
E, por êsse tempo, suplica ao Papa que a êle, Rei de Portugal, fizesse mercê da conquista das 
ilhas não ocupadas de Canária porque, diz Zurita, «ya la Isla dela Madera ... se auia poblado 
de sus naturales: y auiá descubierto la isla q llamaron del Brasil: q no era habitada» (j. 

(1) «Livro das escrituras de Pedro Alvares Sêco», foI. iij - iij v. Cód. 737 da Bib. Nac. de Lisboa. 
(2) Zurita, A nales de Aragon, Livro xx. 
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o golpe fôra dado por mão de Mestre: se o facto da ocupação das ilhas de Lançarote, 
Forte Ventura e Ferro era precedente para se outorgar a conquista de Grã-Canária, de T ene
rife, de Palma e de Gomeira, à Coroa de Castela, não menos era de ponderar a ocupação e po
voamento eficacíssimo da ilha da Madeira, que bem se podia reputar como integrada no mesmo 
vasto arquipélago. 

Logo que constou estar o Sumo Pontífice na disposição de conceder a pretensa conquista 
ao rei de Portugal, Álvaro Garcia de Santa Maria, um dos representantes de Castela no concílio 
de Basilea, aí levantou a questão, para largamente a debater. 

Das suas alegações ressuma um esfôrço por cobrir os falsos através dos quais se iam pre
cipitando os direitos de Castela : começa por enunciar quais são as ilhas de C.anária; salienta 
que as de Lançarote e de Forte Ventura haviam sido ocupadas por mandado de Henrique 111) 
e que as doara o soberano não com o supremo domínio, mas segundo o costume de Espanha; 
por um distinguo capcioso, assegura o embaixador, ainda, que o caso das ilhas da Madeira e do 
Brasil não tocava de modo algum ao das Canárias C). 

Para remate das suas considerações, o futuro bispo de Burgos entendia que, não reconhe
cendo o PontÍfice os direitos do rei de Castela, então pelo menos se alcançasse que a conquista 
referida não nos fôsse outorgada. Era, ipso facto admitir um equilíbrio de direitos. 

De pouco valeu a sua larga exposição. Pela bula Dudum cum, de 31 de Julho de 1436, 
limitou-se Eugénio IV a aconselhar D . Duarte a que examinasse cuidadosamente as letras apos
tólicas pelas quais lhe era dada a conquista das terras de Á,frica e de «.certas insulas Canariae 
quas ab infidelibus possideri», e que não intentasse coisa em prejuízo do Rei de Castela ou de 
qualquer outro, visto a concessão ter sido feita sob expressa condição de não pertencer aquêle 
território a pessoa alguma. 

Nos anos seguintes a êste de 1436, ocupou-se Portugal em contestar os direitos que o Rei 
de Castela dizia ter à conquista da Tingitânia (). 

Mas ao Infante importava a posse imediata de, pelo menos, duas das ilhas de Canária 
para que os feitos da Guiné viessem a melhor perfeição, como faz notar Azurara. E, por isso, 
umas vezes directamente, outras por intervenção régia, requeria ora ao Rei de Castela, ora aos 
que tinham o senhorio das ilhas já conquIstadas, que houvessem por bem lhas ceder. E com 

(1) As ilhas, segundo êle, podiam ser encontradas de três modos: 1.0 quando nascidas recentemente; 2.0 
quando, não nascidas de fresco, sem habitantes; 3.° quando conhecidas e habitadas. 

Ao falar do segundo aspecto diz: Secundus modus est quando insulae non nasclmtur de nouo, sed repe
rilmtur vacuae sine habitatore, ut insula Brasilii, quae dicitur esse in linea occidentali contra Olixbonam, et non est 
habitata, et raro possunt eam reperire nauigantes; et insula lignorum quae est in eadem /inea magis declinans ad le
uam, quae a paucis citra temporibus incipit habitari per aliquos POTtugalenses. 

!ste segundo modo, como o primeiro, não diz respeito ao caso das Canárias c<quia insulae Canariae non 
reperiuntur de novo, set semper fuerunt repertae et habitatae». 

!ste passo das alegações que o Deão de Santiago e de Segóvia expôs no Concílio, e a afirmação de Zurita, 
oferecem três elementos importantes para a história das ilhas: 1.0) que em 1435, ou um pouco antes, estava oficial
mente descoberta uma ilha chamada do Brasil; 2.°) que a dita ilha não se achava ainda habitada; 3.°) que, nessa 
data, como ilha po\ oada se falava apenas na Madeira. 

(2) Vide pág. 144 dêste volume. 
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tanta persistência andou, que, no ano de 1447, obteve de Mice Maciote a quem, desde 1432, 
esta:va doada a ilha de Lançarote, a cessão condicional de seu senhorio por 20.000 reais brancos 
anuais. Em sua carta de 9 de Março de 1448 dá conta das disposições em que se achava: «eu 
tomo a dita Ilha em minha deffensam e a emtemdo com a graça de deos de deffemder e em
parar De quaaes quer que de feito ou de direito queiram fazer comtra ella alguúa offemsa, ou 
a queyram conquistar per quall quer guisa que seia». Maciote passou-se à ilha da Madeira, e 
em 1450, numa frota de oito caravelas e uma fusta onde seguiam perto de mil homens de pé 
e cem de cavalo) foi Antão Gonçalves, em nome do Infante, tomar posse da sobredita ilha, não 
sem que para a efeotivar morressem cem dos castelhanos. 

Desta ocupação, invoca.ndo os tratos de paz, se queixou muito o Rei de Castela ao de 
Portugal, e nas cartas que lhe enviou em 1452 e 1454 a responsabilidade dêste e outros actos 
de violência, foi de todo imputada ao Infante D. Henrique «que se queria entremeter nas coisas 
tocantes às ilhas de Canária». 

Ainda nesse tempo se duvidava dos direitos a que se arrogava Castela. Diz D. Afon
so V, na resposta à primeira das cartas citadas, que, se nas escrituras apresentadas pelos embai
xadores «se achasse que as ditas ilhas pertenciam ao rei e à Coroa de Castela» , então faria res
peitar os evocados tratos de paz. 

A morte de D. João lI, ocorrida no mesmo ano em que subscrevia a segunda carta ao 
Rei de Portugal, pôs têrmo a uma questão que ia assumindo grave aspecto. Com efeito, um 
ano depois, Henrique IV, seu sucessor, ao casar com D. Joana, irmã de D . Afonso V J doou ao 
Conde de Atouguia, que a levara a Cas tela , tôdas as ilhas não conquistadas do arquipélago, 
isto é, Grã-Canária, Palma e T enerife. 

Estava a desejada conquista enfim em mãos de portugueses, mercê, sem dúvida, da 
pertinácia do Infante D . Henrique. Mas, não correram dez anos sôbre a sua morte, que êste 
negócio se não perdesse de todo. 

Estando os direitos de conquista cedidos, por venda, a D. Pedro de Meneses, Conde de 
Vila Real; havendo bulas prontas a legitimar mais ainda êsses cedidos direitos C), dêles se 
apoderou D. Fernando, il.1mão do Rei de Portugal e filho adoptivo do falecido Infante, 
para, correndo o ano de 1466, e andando, já por seu mandado, nas ilhas uma frota a efectÍ-var 
a conquista, de todo a largar, sem razão plausível que justificasse tamanha decisão. 

Quis o destino, talvez em memória daquele a quem um historiador espanhol chamou 
«el monstruo de su siglo», que ainda um português ficasse ligado por direitos, nesse final de 
acto, às ilhas de Lançarote e de Gomeira : o comandante da expedição de 1466, D. Diogo da 
Silva, futuro Conde de Portalegre, pelo casamento que nas ilhas de Canária contraíu com 
D . Maria de Aiala, filha de Diogo de Ferreira, senhor delas . 

(1) O Sr. Conde de Tovar encontrou, num índice dos Ar<J.uivos do Vaticano, referência a duas bulas idên
ticas, originais, assinadas, e seladas com sêlo de chumbo pendente, e com data de 16 de Set.o de 1464, pelas quais 
Paulo II concedia a D. Pedro, Conde de Vila Real, senhor de ALmeida na diocese de Lamego, e antigo Governador 
de Ceuta, o direito de ocupar as ilhas de Grã-Canária, de Palma e de T enerife, conforme já lhe fôra concedido por 
Pio 11. (Ref.: AA. 4369 e 4370)' 

Devemos a cedência desta informação à amabilidade do Sr. DI'. Jordão de Freitas. 



* 
Com a ocupação da Madeira, verificou-se a primeira experiência de colonização de 

Portugal, Íamos dizer da Europa. Essa experiência, porém, não se limitou a estudar a capa
cidade de se adaptarem portugueses a terras estranhas. Foi , antes, uma luta, numa sublima
ção do seu e9pÍrito combativo, por conformar a terra ao homem, luta ,firme e premeditada contra 
a natureza, na intenção de a reduzir ou de a converter a uma natureza cristã) produzindo le
nhos, mas produzindo pão e produzindo vinhos. Foi uma experiência cientÍfica da Idade Mé
dia, que desafiou o juízo de cinco séculos e o es.pírito innovador do Renascimento. As ilhas vi
vem ainda, sobr,etudo, da'quilo que o Infante entendeu 'que elas , com benefício, podiam produzir: 
o vinho e o açúcar. 

Nas Canárias a vida dos ocupantes foi puramente vegetativa: vIviam do que a terra 
dava .. Mas, na Madeira, desde o início do seu povoamento houve o cuidado de a trazer à 
produção daquilo que ela não dava mas podia dar. 

Nas 'Canárias houve ocupação; na Madeira, passe o trocadilho, houve preocupação. 
Ao chegarem os descobridores à ilha maior do Arquipélago, deparam-se-lhes duas coisas: 

madeira e águas. Cêrca de trinta anos decorridos sôbre o descobrimento, produzia a ilha trigo em 
abundância (180.000 alqueires por ano) C), açúcar, vinhos excelentes que exportava, cera e 
mel, e madeiras trabalhadas donde se fornecia todo o Portugal e outros mais lugares. E diz 
quem nos deixou estes informes, Cadamosto: tudo o que aí se recolhe é ouro. Em contraste, 
diz o veneziano, falando das ilhas de Canária habitadas pelos castelhanos: não têm vinho 
nem trigo ... poucos frutos) nem quási outra coisa boa têm. 

Esse desenvolvimento económico atingiu-se mercê do estudo imediato das possibilida
des do terreno. Foi estudada e realizada a colonização com o mesmo espírito com que se estu
dou e realizou a conquista de Ceuta . Ao tomar conta pela primeira vez da ilha, já João Gon
çalves recolhe «vasiJhas de terra e agoa e paos não conhecidos no Reyno pera levar ao Infante 
que lhe mandou q levasse» C). Ante a resistência oferecida à colonização pelo matagal e 
muito arvoredo que aí estava «desdo começo do mundo» e eeq não se podia cõ trabalho de 
homés desfazer» lança-se-Ihes fogo para a reduzir, o qual durou, diz-se, pela terra sete anos . 
E mal êste despejara de ·arvoredo a costa do mar (cêrca de 1427)' andando o fogo pelo interior 
da ilha, começou-se eea por em obra a edificação das Igrejas, e lavrança da terra» , para efelw 
do que todos os anos, pelo verão, chegavam navios com eeferro e aço e sementes e gados q 
tudo fortificava m. to

, de cada alqueire q semeavão pello menos colhião sessenta, e as reses ainda 
mamavão, e ja parião, e tudo se dava, assi avia grande quãtidade de madeyra e fermosa, e a 
levarão pera m .tas partes e começavão cõ ella a fazer navios de gavea, e castelo d avante , porq 
d ' antes não nos avia no Reyno, né tinhão pera onde navegar, não avia mais q caravellas no al
garve e Barineys em Lisboa e no porto». 

JOÃO FRANCO MACHADO . 

. (1) Trigoso, em nota às Navegafões de Lltiz de Cadamosto, calcula erradamente a produção em 300 moios 
e r6 alqueires. 

(2) In Relafão de Alcoforado. 
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ILHA DE SAMIGUELL 

mosteir0s; porto fremosso; porto do nordeste; o morro de samiguell; 
povoaçam; vila franco; ponto delgado. 

ILHA TERCEIRA 

t 

quatro Ribeiras; Serra de João de teve; praia ; amgra; o brassill; a terceiro 

CARTAS DE VALENTIM FERNANDES. - 1506-1508 

AS ILHAS DOS. AÇÔRES E DA MADEIRA, EXCEPTO PÔRTO SANTO. REDUZIDAS A ClRCA 'I. DO CÓDICE PERTENCEN TE 
À BIBLIOTECA DO ESTADO, DE MUNICH ICÓD. HISP. 271 



ILHA DE SANTA MARIA 

porto de spiritu santo; povoaçam velha; Santa Maria; Ribeira de Som francisco. 

ILHA DO FAYAll 

a praia; porto de gaspar dias; perto pio 

ilHA atli JORGE 

~~os. 

CARTAS DE VAIEN ANDES. -1506.1508 

AS ILHAS DOS AÇÔRES E DA MADEIRA, EXCEPTO PÔRTO SANTO, REDUZIDAS A a DO CÓDICE PERTENCENTE 

ILHA DO PICO 

porto de gonçalo de perera. 

ILHA DA GRACIOSSA 

porto de Som francisco; a prova. 

À BIBLIOTECA DO ESTADO, DE MUNICH ICOD. HISP. 27) 



ILHAS DO CORVO E DAS FRORES 

porto dos framencos. 

ILHA DA MADEIRA 

punta de san lorenço i machico i funchall i punta do çervo i Camara de lobos i 
Ribera brava i punta do soll i punta do parvo i fayall i janela de clara. Dessertas. 

-o-

Reprodução, reduzida a 
circa 3/4, do tronco das léguas, 
de Valentim Fernandes, que 
acampanha cada uma das 

cartas das Ilhas 

CARTAS DE VALENTIM FERNANDES. 1506·1508 - AS ILHAS DOS AÇÔRES E DA MADEIRA, EXCEPTO PÔRTO SANTO, REDUZIDAS 
A ClRCA 'I. DO CÓDICE PERTENCENTE À BIBLIOTECA DO ESTADO, DE MUNICH ICÓD. HISP. 271 



APtNDICE I (à pág. 279) 
Eu O Duque Etc. Haço saber a uos ffrey nuno gomçalluez meu eapdlam o vigairo em a minha ylha da 

madeira na ViII a Do funchall. I I E a outros quares quer a que o conheçimento desto pertençer e esta minha carta de 
sentença Hor mostrada. I que pera-mte mim fo~ . apr~tada huúa apeUaçõ. de húu ffecto que se perarnte vos 
ordenou per proçesso ordenado amtre partes. scihcet. Dlego Gomçalluez amo como procurador da ' igreja de saneta 
maria do calha0 como autor de huúa parte e Johã a-ffonso ffilho de affonso annes carpêteiro morador em essa ylha 
como Reo da outra apresemtamdo o dicto autor por parte da dieta ygreia comtra o dieto Reo huú libello per 
escprito dizerndo que era vordade que podia aveer çinquoenta e dous annos pouco mais ou menos os mais chega
dos ao anno passado de mjll e quatroçemtos e oytenM e dous que em essa villa fora edeficada e setuada a dieta Igreia aa 
q~all fora asynado e dado pera adro e çemiterio daqueUes que se em elle quisesem emterar huú gramde chãao 
daRedor da dicta Igreia o quall da parte do poemte partia com a Ribeyra que se chama de saneta maria e da 
pane do sull com o mar. e da parte do levamte com Rua ppruviea que se chama de saneta maria atee eomfrontar pol
Ias casas que forom da eominheira e da parte do norte partia per huúa tapagem amtigua que era fecta amtre a de
feremça do dicto adro e o lugar que foy de Joham gomçalluez capitam o udho que dle depois deu a garcia homem 
seu Jernrro I lEque ssemdo assy o dieto chãao asynado pera o dicto çemiterio e adro. a dicta igreja fora de posse delle. 
soil1cet. emteramdose em dle muytos ffinados e as pessoas eclesiasticas que na dicta igreja seruiam saiom com cruz 
e agoa bemta e deziam seus Responssos sobre os dietos finados em a quall posse a dieta igreja esteue por espaço de 
tcimta e cinquo annos pouco mais ou menos. sem eomtradiçom denehúa pessoa E que estamdo asY a dicta Igreja ê pose 
do dieto chãao. polias dictas eomfromtaçõces. o dicto affomso annes pay do dicto Reo por sua propia força e auto
ridade sabemdo bem o dieto chãao sser da dieta igreja e que ella estaua de pose ddle se enuestio e mete0 depose 
de húu ehãao que esta demtro no dieto adro e oemiterio na quella parte da dieta eomfromtaçom do sull asi como 
ora parte com cassas que ora fazia gomez eannes eorreeiro que tam bem estauam no çemiterio da igreja e da outra 
parte partia com cassas de Joham Rodryguez pescador que forom do dieto affomso annes e que da outra parte com 
a dieta Rua ppruuiea chamada de saneta maria e fezerom ê o dicto ehãao húua cassa de madeira como lhe aprouue 
em que ssoya de morar o dobrado a quaIl ora era deRibada pollo dicto Reo. como Hilho e erdeiro e ssoçessor do dieto . 
affomso annes seu pay e abrira é o dieto chãao aliçerçes per fazer cassas de nouo. E que por parte da dieta igreja 
fora ffeeto Requerimento por uezes ao dieto Reo que abrisse mãao do dieto chãao e o leixasse liuremente aa dieta 
igreja a que pertençia pera ddle hussar naquillo pera que fora ordenado o quall Reo nom quis nem queria fazer. 
temdo a dieta igreja esbulhada do dieto ehãao E que desto era ppruuiea voz e fama I I pedirndo o dieto autor em 
nome da dieta igreja que por [reza]m do que dicto tijnha eomdepnasseis e eomstramgessees o dieto Reo per çems
sura eclesiastiea que abrisse mãao do dieto ehãao de que asi a dieta igreja per elle e polIo dieto seu pay Hora esbu
lhado em cuja posse dle dieto rreo era como seu filho erdeiro e o leixasse liure mente aa dieta igreja e o eomdepnas
sees nas custas. I I o quall libe1lo ffoy por vos Jullgado que proçedia e mandastes ao dieto Reo que comtestase I o 
quall contestou e veo com sua defessa I I dizomdo que era verdade que podia aveer cinquoemta e sete annos pouco 
mais ou menos que a çssa ilha fora Joham Gomçalluez zarco eapitam que fora nessa ilha I leuamdo com siguo ssua 
molher e filhos e outra gemte e que ao tempo de sua chegada nom avija em essa terra igreja nehúua e ordenara de 
fazer húua ermida no calha ao e lhe possera nome sancta maria do ealhaao em que mãdaua dizer sua missa e seos ofi
çios diuinos e que o dieto eapitam fezera húua cassa pera a dicta ermida que nom podiam é dia caber mais que oyto 
ou dez pesoas pera a quall ermida nom tomara nehúu chãao pera çemiterio e semdo asy a dieta ermida feeta por 
espaço de trimta e dou5 annos E podera ora aveer vinte e quatro annos. que o poboo dessa ViIla por sua deuaçom 
fezerom a dicta igreja do gramdor que ora era sé nunca aa dicta igreja seer dado çemiterio e que em a era de mill e 
quatroçemtos e sasemta e dous annos. vinte e quatro dias do mes de Janeiro. da dicta era gomçallo e annes çapa
teyro e lianor Comçalluez sua molher pedirom húua parte do dicto ehãao a manuell affomso meu almoxariffe que 
lho desse de sesmaria pera ê eIle averem de fazer húua cassa o quall almoxaríffe lho deu de sesmaria I os quaees gom
çallo annes e liano (sic) Gomçalluez sua molher forã de posse do dieto chãao e fezerom é dle húua cassa ê que mora
rom annos e tempos o quall Gomçallo annes se viera a finar da vida deste mundo. I fiearndo a dieta sua molher 
viua e de pose da dicta cassa a quall depois viera a vemder per autoridade de Justiça a Joham do porto barbeiro por 
dous mjll e seis çemtos rrcaes brancos E que dambas as partes da dita cassa estaua húu chãao por aproueitar e 
affomso annes pay deIle Reo e luis aluarez o pedirom a Joham Gomçaluez capitam que lho desse de sesmaria o quall 
lho dera .1 pera fazerem cassas I as quaoes fezerom e forom de posse deIlas da era de miI1 e iiijclxbj annos. aos 
vinte dias do mes de nouembro atoe ora sem comtra diçom de pessoa algúua. o quaIl chaao (sic) partia com ho maar 
e com Rua de saneta maria e com cassas de Joham affomso barbeiro E que o dieto eapitam lhe dera o dicto chãao 
com eomdiçom que o dieto seu pay fezesse da parte do mar húu muro muyto forte pera defemssam da dieta igreja 
e seu Çemiterio o quall fezerom e tijnham Heeto e que a dieta igreia nom fora de posse do dicto chãao nê lhe fora 
dado né asijnado por çimiterio né fora esbulhada pollo Reo nê por seu pay E quanto era ao mais eomtheudo no 
libdlo dado por parte da igreja c.mtra eIle bo eomtestaua polIa crasulla Jeral!. I I Apresemtam.do ,húua carta de 
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vernda da dicta cassa que adicta lianor gomçalluez molher do dicto gomçallo annes vemdera ao dicto Joham do 
porto. E ysso mesmo a carta da sesmaria que do dicto chãao lhe fora dado poli o dicto almoxariffe e capitam / / a 
quall comtrariedade e defessa lhe por vos foy Reçebida e Mandado que por o libello da dicta igreja e per ella sse 
soubesse a verdade I polias quaees fforom tirados Imquiriçoees e forom acabados e abertas e pobricados e dada a 
vista aas partes. e se Razoou tamto de húua e da outra parte que o ffecto foy comclusso. o quall visto por vos' por 
Sentença defenetiua Julgastes que o dicto Reo abrisse mãao dodicto chãao pollas dictas comfromtaçõees em o li
bello por parte da dicta igreja comtheudos e lho leixasse liure mente pois se amostl13ua sser seu e o comdepnastes nas 
custas I I da quall vossa Sentença o dicto Reo apellou e lhe foy por vos Recebida apellaçom e atempada que a dous 
messes primeiros seguintes li viesse seguir presemte my. ao quall termo o dicto Reo pareçeo per sy e a dicta igreja 
per Joham lujs seu procurador I e ouuerom a vista do ffecto e Razoarom tamto de seu din'eito que o ffecto foy 
comclusso I I o quall visto por mim amte de eu dar ffinall determinaçom mamdej dar Juramento nos ssanGtos avam
gelhos a pero aluarez de camara morador é essa ylha .1 E por o dicto Juramento lhe foy fecta pregumta que era o que 
do dicto casso ssabia I o quall disse pollo dicto Juramento que era verdade que a metade das cassas da dicta com
temda era no chãao da dicta igreja com o quall dicto ffoy o ffecto comclusso. I I o quall visto por mim em Rollaçom 
com os do meu dessembarguo acordey seer por vos bem Jullgado em comdepnardes o dicto Reo. mas nom em tamta 
quamtidade e corregemdo vossa Sentença. I vÍlsto o testemunho do dicto pero aluarez é que declarou. que a metade 
da cassa da dicta comtemda estaua no da igreja pollo qual! testemunho se cullca e comcorda os testemunhos e per
juro das testemunhas asi dadas por parte da igreja como do Reo o que todo bem visto .1 Jullgo a metade (do chãao, 
na entrelinha) da dicta cassa da comtemda aa dicta igreja I e bem asi a metade da dicta cassa por seer ffecta no 
chãao da igreja E por que a Igreja nom quer Irnrrequeçer com o trabalho e despessas alheas I I Mamdo que o dicto 
Roo tenha ã dicta cassa em perpetua e Imfatiosse e Reconheça aa dicta igreja por Senhorio dirteito na dácta metade 
E paguelhe é cada húu anno duzemtos rreaes brãcos de foro .1 e Comdepno o dicto Reo nas custas do proçesso. sso
mente .11 Eu porem vos Mamdo que asi a compraees como por mim he Jullgado e determinado sem outro algúu 
embarguo. Dadada (sic) na minha villa de moura seis dias do mes de ffeuereiro Joham Rodryguez a ffez anno do 
naçimento de nosso Sennor Jhesu christo de mjll e iiijclxxx tres .11 Nom seja duujda na amtrelinha omde diz do 
ohãao que eu escpriuam o fiz por verdade I I (Does. do Convento de Santa Clara do Funchal- MO I). 

A 

APENDICE II (à pág. 285) 
Item Hey por bem e me pras de dar doar, e fazer Graça E merce, como por esta dou, e doo p.a sempre 

dos sempres aos nouos Pouoadores da Ilha da Madeira que por meu Mandado Joam Giz Zargo foi distribuir que as 
terras lhe seyão somente dadas forras sem penção algúa aquelles de maior qualidade e a outros que posansas tiuerem 
p.a as aproueitarem, e aos de menor que viuão de seu trabalho e de Cortar e talhar madeiras, e dar criações de 
gados e as terras serão Repartidas pellos capitamis, e as aproueitarão Em des annos e somente lhe sera dada a terra 
que Rezoadamente ::lles nos ditos des annos aproueitarem digo possam aproueitar e toda aquela que nos ditos des 
annos aproueitarem lhes pasarã e não a outra que não aproueitarem. E pedirão de nouo athoridade minha p.a a 
poderem aproueitar, e nas madeiras, paos Lenhas matos, aruoredos fontes, tornos e olhos de agoa, pastos eruas 
pazigos nem defezas Ramas eruagens, bagas, belotlas Lande das amores, pra'ias e costas do mar Rios e Ribeiras 
particular algum não T era, nem yamais Em tempo algú posão ter nem adquirir dominio nem direito algú digo 
nem Direito por Titulo algum, nem por posse immemorial, vzo, nem custum.e em contrO nem se possa filhar 
nem Emtroduzir, e de todo o q dito he comcedo o vzo a todos os moradores da dita ilha p.a q de todo vzem 
esta merçeque de todas estas faso Merçe aos moradores e nouos pouoadores da dita ilha e em Rezão de a hirem 
pauoar e deixarem suas terras e pateias, e por firmidão de todo lhes mandey dar esta minha carta pella quoal 
como Rey e senhor da dita ilha E de todo o q nella ha, e de todo meu poder Regulado e absoluto lhes faso 
a dita Merçe p.a sempre como de cousa minha propia em q não podem ser offendidos meus sucessores, a quem 
pesso e Rogo não uão contra esta minha vontade tenhão E mantenhão aos moradores da dita ilha q gozem e 
vzem todo esto, e asim o mando a todas as minhas yustiças p.a maior fermidam e por esta minha carta Reuogo 
e anullo abrogo e quebro e hey por reuogado, e anullado todo e qualquer outro dr.to comum, ou Leis q ahy 
ouuer, e hey por bem E me praz e mando q na dita ilha se não guardem nem cumprão nem minhas iustiças 
do direito comum ou outras leis q a contrario q em todo esto q dito he dispuzerem, e pratiquem na dita 
ilha não uzem nem pello dr.to comum Iulguem nem sentenceem, nem se (a)legue contra o comtheudo nesta 
minha Carta e p.a todo o q dito he se Comthem em essa ilha lhe Reuogo e tiro toda a forsa E uigor e o dou 
por nenhú, e se para esto faltar aquy algúa clausula solene e esensial de direito ou de feito eu a supro e hey por 
suprida e em todo e por todo me pras e he minha vontade se guarde, E cumpra como ahy he comtheudo, 
E declarado (Cap.o de uma carta de mercê outorgada por D. João I aos povoadores da Madeira, inserto, sem, qual
quer referência de data, numa carta de confirmação de 7 de Maio de 1493' Do L .o 13'° da Provo da Alf." (séc. XVIII), 
p. 100 vO, hoje no Arq.o N. da T. do Tombo, N.O II50 dos Livros da Rep. de Faz. do Funchal). 
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CAPÍTULO VI 

As ilhas do arquipélago dos Açôres na história 
da expansão portuguesa 

PELA sua situação geográfica, estas ilhas ~ão devi~ ter escapado à vista e obs~~ção dos 
navegantes portugueses (nostri regntcolae) enVIados por D. Afonso IV as Ilhas de 
Canária cêrca de 1335 e em Julho de 1341, a quando do seu regresso a Por:tugal C). 

Constrangidos pelas correntes e pelos ventos do Norte, geralmente dominantes 
na costa de África) e assim impedidos de retôrno à vela pelas mesmas águas em que, na ida, sul
caram as naus que os transportavam - os eXpedicionários de D. Afonso IV) para regressa
rem à península, ter-se-iam visto na necessidad de afastar-se do litoral afr:icano e fazer-se ao 
largo. Velejando com o pano latino das suas embarcações e bolinando com bordos cada vez 
maiores, devido ao alargamento do vento com o amarar, teriam atingido, numa rota "em arco, 
a zona dos ventos variáveis ou ventos de oeste e desta maneira alcançado a altura em que 
as ilhas dos Açôres emergem das águas. Assim, acidentalmente, as teriam encontrado e abor-" 
dado aquêles eXpedicionários, ao mesmo tempo que descobriam o caminho ou derrota de 
regresso do sul. " 

Certo é que a partir do quinto decénio do século de trezentos, muitos cal1tógrafos pas-

(1) ConE. A carta de D. Afonso IV ao Papa Clemente VI e a honestidade literária de Joáo dA Rochat artigo 
de Jordão de Freitas in Portvcale! revista portuense, vaI, III, n.O 8 (1929)' 



saram· a figurar a maioria 4estas ilhas nos portulanos que desenhavam, apondo a cada uma de
las o nome com que os mareantes, após o seu acidental encontro e subseqüente abordagem, 
as iam designando e enumerando. Porventura sucessivament~ copiados uns dos outros, ou 
tendo por padrão um mapa único, a que Nordonskjold deu o nome de «Portulano normal», 
é longa a série dos documentos cartográficos da segunda metade daquele século em que estas 
ilhas estão debuxadas com os seus correspondentes nomes designativos, em parte colhidos 
em nomenclatura zoológica. Nêles as registaram, muito embora inexactamente debuxadas 
quer no que respeita à sua real arrumação ou orientação geográfica, quer em relação à distân
cia a que na realidade se cu:ham do continente e do arquipélago da Madeira, quer ainda no 
tocante às dimensões, configuração e contornos de cada uma delas, 

De 8 das 9 ilhas que constituem o arquipélago açoriano - e incluídas no número das 
então chamadas ilhas perdidas - fêz também explícita menção nominal o autor dum livro 
escrito em espanhol poucos anos após o envio das expedições de D. Afonso IV às ilhas de 
Canária, escrito hoje assás conhecido, intitulado Libro dei conosçimiento de todos los rey
nos e tierras e senorios que son por ei mundo C). Mencionando-as após «el cabo de Buidem 
(cabo Bojadoi) e seguidamente às dos arquipélagos das Canárias e Madeira, o autor enume
rou-as com os nomes seguintes; da dei lobo, isla de las cabras, isla dei brazil, isla columbtfria, 
isla de la ventura, isla de san Jorge, isla de los conejos e da de los cuervos marinos. 

Na totalidade ou em parte, e com os respectivos nomes em italiano, ou em catalão, 
ou em latim, estas ilhas acham-se sucessivamente debuxadas nos seguintes monumentos car
tográficos do século XIV: carta n. O 5 do atlas laurenci-ano ou medilCeu (1351 ?) r), carta dos 
irmãos Pizzigani (1367) C), atlas catalão de Abrahão Cresques (1375) e), atlas de Pinelli-Wal
knaer (138o ou 1384) C), carta de Soleri. (1385) e), uma carta de 1385-1 390 O, outra dos fins 
dêste s.éculo e). Fac~o interessante, digno de nota: nos portulanos de Dalorto (1325) e Dul-

(1) Escrito pOr um frade mendicante espanhol nos fins da primcir<l metade do século XIV, depois de 10 de 
Abril de 1348 e antes de USo. Dividido em XCIV parágrafos, o texto original, de que se conhecem 3 c6pias, foi 
dado a lume por Jiménez de La Espada em 1877, primeiramente no Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid 
(tomo 2.°, primeiro semestre) e depois em volume de 300 páginas. com LXXIII Notas, um Vocabulário g.eográ
fico e três Apêndices. 

(3) Neste atlas vêm figuradas 7 ilhas, assim distribuídas na direcção sul...norce: Insule de cabrera (duas), 
1: de brazi, Insule de umtura siue de colombis (duas), Insule de corois m4rinis (duas). A I. de brazi vem debuxada 
no mesmo paralelo do· cauo Sanuizenzo. As In-sule de cabrera e Insule de .untura s;ue de colombis, num mesmo 
q1eridiano, a poente da 1. de brazi. Menos a. 6." do Libro deZ conosçimie.nto. 

(3) Apenas uma ilha: insula de Brazi ou Bracir, num medalhão. 
(4) Sete ilhas, ' na direcção sul-norte: isltt- de capria (n.a legenda da carta), in.rulll de bruil,.li columbi, ;rmlla 

de I. ventura, san zorzo, li coniji, insule de coroj marini. Menos a La do Libro deI conosçimiento. 
(6) qito: luouo, c4prara, y" de .brazi/, y~ de la uentu.ra, sIIn zprzi, li con;gi, y" de coroi mllrini. Entre a 

y" 'de braii/'e a y" de la uenturll, ' um'a ilha sem nome. A y" de braziZ está figurada senslvelmente no paralelo do 
C4UO s~ ui~en%o. 

(6) Sete: eaprari", insula de brazir, columbis, insula de uentura, san zorzo, li conigi, insula dI! coroi marini" 
Menos a La do Libro. 

(7) Oito: (ovo, caprarill, Je brazir, columbis, insula de uentur., san %orzo, li conigi, insula d. coroi marini. 
(8) OÍto:. 'lovo; caprara, y'" de brazil, li colpnbi, y" de uentMa, sá zDrz;, li conibi. ya de corui 1TMrin . 

\ 





cert (1339) C) e nos demais documentos cartográficos desenhados antes da expedição afonsina 
de 1341 às ilhas de Canária, não se encontram debu~adas quaisquer ilhas atlânticas em frente 
da costa de Portugal ou do noroeste africano. 

Quer pôr aquêles ou alguns outros documentos cartográficos, dêste século, quer por 
. informações pessoais dos seus marinheiros - de alguns dos quais não seriam também desco

nhecidos êsses portulanos - o Infante D. Henrique estaria ciente da existência destas ilhas, 
muito antes de se ter lançado no afanoso empreendimento das navegações oceânicas e dos· des
cobrimentos marítimos. Tão pouco lhe seriam desconhecidos os planisférios dos catalães Ma
cián de Viladest:e de 14 I 3 () e 1423 C) e de Albertin de Virga (14 I 5) - da mesma escola 
de cartografia a que pertencia o célebre Jácome de Maiorca, vindo para Portugal presumlvel-' . 
mente entre 1420 e 1427 (') - nem ainda o portulano do veneziano Giacomo Giroldi 
(1426) C) e o planisfério do genovês Battista Beccário (também de 1426) (6), em todós os 
quais continuavam a ser debuxadas as 8 ilhas que figuram nos documentos cartográficos do sé
culo anterior, já referidos. Provàvelmente desta época seria o mapa trazido para Portugal em 
1428 pelo Infante D. Ped-ro no seu regresso de Veneza, Roma e Barcelona e a que alude 
Duarte Galvão. 

Legítimo é igualmente conjecturar que também alguns dos navegadores contemporâ
neos do Infante as tenham novamente encontrado e ahordado no regresso de alguma daque
las sucessivas viagens, expedições, feitas à costa ocidental de África, em busca da terra de 
Guiné ('), nos «doze anos» que precederam a passagem do cabo Bojador por Gil Eanes na sua 
barcha, e dos quais Azurara nos fala nos capítulos VIII e IX da sua Crónica de Guiné. Se não 
mesmo já antes de 1421 ~ no seu regresso da expedição de D. João de Castro às Canárias em 
1415 (antes da conquista da cidade de Ceuta) e no da viagem de Gonçalo Velho em 1416 
até a Terra Alta - os mareantes do Infante deviam ter levado as suas navegações até o mar 
dos Açôres quando do seu regresso na eXp'edição de D. Fernando de Castro, em 1424: nave-

(1) O portulano de Angelino Dulcert, desenhado 4 anos depois da expedição afonsina realizada por volta 
de J335, já traz Insule Capraria; figura-as, porem, nv arquipélago das Canárias, entre Canaria e Canaria. 

. (2) Oito ilhas: louo, capraria, insola de brazjl, insola de le eonige, insola de uentura, san zorzi, li conigi, 
imola de le coru; mar;n;. 

(3) Oito: lovo, capraria, brazill, insol4 de san luis, insola dele uentura, zan zarzi, li conigi, insola de 
com marini. 

(4) Observa Gonçalo Reparaz Júnior: «O cattografo do Infante teria vindo a Portugal entre o descobri
mentI> da Madeira - J420 - e o dos Açares - 1427 -, quando devia ter de 60 a 68 anos .. . Parece-nos ter deixado 
demonstrado à evid~cia ser Mestre Jácome de Malhorca, cartógrafo do Infante, a mesma pessoa que o célebre cartó
grafo ~alhorquino J~fu?a Cresques, converso sob o nome de Jaime Ribes; e que a data de sua vinda a Portugal se 
pode fixar com veroslmilhança entre J420 e J427 - mas isto a-penas como hipótese» (in revista coimbrã «Biblos», 
vol. 6, 1930, pág. 3°7: Mestre Jacome de Malhorca, cartógr4fo do Infante. Contrib'~lfão para o estudo da ori({em 
d4 c.rtOg-tafi4 portuguesa). 

(5) Oito ilhas: y3 de 1,40vo, y& c4pr4~a, y" de br4cil, y" de colonbis, y& de ventura, y" de sco zorzi, deUi 
eoniglli, c~rtJi n:4rini. ~ste portulano consta de 6 cartas; o seu original encontra-se na Biblioteca de S. Marcos (Veneza). 

(6) OIto; louo, eapr4ria, insola braziZ, columbi, insola uentt~ra, san zorzi, eonigi, insula de (sie) Vide La 
dtcouverte de 1'.Afriq1~~ 4U moyen-4ge, por C. La Ronciere, tomo 2.°, págs. 24-25. pl. XXII. 
. (l) « ... encammhandoos como fossem em busca de telTa de Guinee»; <rdespois da viinda que .0 Iffante fez 
do descuco de Cepta» (Croniea de Gtnné, capo 83)' . 



gador já então bem experimentado no conhecimento prático dos ventos (tanto dominante!, 
como variáveis) do Oceano C). 

Aos pilotos do Infante D. Henrique que regressavam das Canárias e da costa a.fricana 
vizinha do cabo Não, teria assim, e muito naturalmente, sucedido o mesmo que, um século 
antes, acontecera aos expedicionários de D. Afonso IV. Muito judiciosamente observou, por 
isso, Gaspar Frutuoso quando escreveu: «salvo melhor juízo, parece que alguns dos que o In
fante mandou descobrir aquela costa, com os tempos que ali cursam (como hoje em dia fazem 
os que vêm da índia Oriental e de S. Tomé, da Mina, de Arguim e do Cabo Verde) vieram 
pelo rumo destas Ilhas demandar estas frieiras ou ft'escuras que nelas há, com que chamam 
assim os ventos e monções daquela parte, que ao longo da costa de África não há tão comuns 
nem cursam tanto, servindo mais à ida que à tornada, em que se afa'stam da terra e vêm des
caindo do mar largo para estas ilhas, dariam informação ao Infante D. Henrique, além de 
alguma notfcia antiga que teria, como se pode coligir do que atrás tenho dito e conjecturado 
de seus mais antigos descobridores; e assim, não adivinhando, mas sabendo, com conjecturas 
de engenho e informações dos seus súbditos, de que não se acham escrituras nem memória al
guma, que estavam estas ilhas dos Açôres neste grande mar, as mandou descobrir como cousa 

certa» ~). 
Coincidindo com as viagens que se foram realizando na costa ocidental da África após 

a passagem do cabo Bojador em 1434, um outro planisfério do genovês Babtista Beccário, da
tado de 1435 C), e a carta do veneziano André Bianco de 1436 e) fornecem-nos novas indi
cações históricas no tocante à situação das ilhas açorianas, sem todavia deixarem de continuar 
a figurá-las com os erros de orientação e conf~guração já notados nos documentos cartográ
ficos anteriores: Não assim a carta de Gabriel de Valseca, «fecta en Malorcha lany 
MCCCCXXXVIIIJ» (I439)' na qual as ilhas vêm já debuxadas com a orientação sueste-no
roeste e em posição aproximada da realidade e). Numa carta catalã do século xv, que Teo-

(1) «E foe esta frota Ia envyada no anno de xpõ de mil e üijc. xxmj»: 2500 homens e 120 cavalos. 
~2) Saüdfldc5 ti, terra e do céu, Liv.o 6.°, capo 1. 

(3) Oito ilhas: louvo, coprara, Insula de brazjl, collonbi. insulla de ventura, san zorzo, li conigi, corvo ma
rino. Na Biblioteca de Parma. 

(4) O ito : lobo, chapisa, y" de brasil, y" de collonbi, y" de bent/~sta, y" de san Zorzi, com os, corbo m4rinos. 
Na Biblioteca: de S. Marcos. Nordenskjold dá-nos uma reprodução desta carta no seu Periplus, pI. xx. A orientação 
geográfica das ilhas continua a ser inexacta: sul-norte. A y" de brasil está figurada em frente de Odemira e no 
mesmo meridiano da ilha da Madeira (ao sul) e das ilhas coruos e corbo marinos (ao norte). Eqüidistantemente dos 
paralelos destas duas ilhas e do da y" de san Zorzi, porém mais para o ocidente, encontra-se esta legenda: questo 
xemar de Bagua (o mesmo que mar de Sargaço?). Mais para o ocidente, defronte das ilhas açorianas centrais, uma 
grande ilha de forma rectangular: . i' de antillia. _ 

(5) Na Historia de Espana de Ballesteros y Berreta, tomo 3'° (1922), pág. 592, vem uma reproduçao colo
rida desta carta, compreendendo a parte do Atlantico com os Açôres. No Bulleti de la Biblioteca J.e Catalunya, 
tomo 5.0 (1920), págs. 207-208, encontra-se reproduzida uma outra fracção dêste documento cartográfico. 

Ocupando-se desta carta de Valseca, em uma das Notas à Crónica de Guiné (Paris: 1841), o Visco~de de 
Santarém diz que as ilhas são «8 em número e 3 peqilenaS» e que os nomes delas são respectivamente os segulOtes: 
Ilha de Sperta, Guatrilla, Ylla de l'Inferno, Ylla de Frydols, Ylla de Osels (Uccello), YUa de .. . , Ylla de Corps-Mari
tJOS, Conigi (Lugar citado, pág. 389, nota 2). 



balde Fischer julga ser de 1.
11 têrço dêste séculO' a erientaçãe é também sues te-nerees te, mas 

diferentes as designações da respectiva nemenclatura C). Mais curiesa e interessante é a carta 
de" André Biance «fexe a Londra 1'anne M.CCCCXXXXVIIl» (1448). Traz deis grupes de 
ilhas: um cem a erientaçãe sul-nerte, de ladO' nascente, mais próximO' de literal centinental, 
com a nemenclatura e sistematizaçãO' des pertulanes de séculO' XIV \); e eutre cem a erien
taçãe sueste-neroeste, a eeste de antecedente e cem diferente nemenclatura C). NO' mesmO' 
género, perém mais interessante de que esta carta, é e pertulane de venezianO' Cástefale Selige 
(1455 ?) (carta 28. a de atlas de Museu Britânico--Colecçãe Egerten, Ms. 73)' em que as ilhas 
estãO' debuxadas nas duas sistematisações: sul-nerte (') e sueste-neroeste e); esta cem nemen
clatura quási idêntica àquela cem que e Infante D. Henrique as designeu e incluindO' já a ilha 
Graciesa, invariàvelmente emissa nas espécies cartegráficas anterieres. b de netar, tedavia, 
neste porrulane a errónea lecalizaçãe das três ilha's de san piero, san dinis e salvis (5. Jerge, 
Faial e Pice), nas suas relativas pesições. 

Nalguns portulanes des fins de séculO' xv, ainda as ilhas des Açôres vêm debuxadas 
cem a antiga nemenclatura e cem a sistematizaçãO' sul-norte. Tal e de Graciese BenÍncasa 
de 1482 (j. . 

AO' mesmO' tempO' que, aO' debuxar as ilhas na sua carta, lhes deu uma dispesiçãe e 
erierutaçãe muito próximas das que na realidade têm nO' AtlânticO', Gahriel de Valseca jU!1r 
teu-lhes uma inscriçãO' cem impertantes permeneres infermatives relativamente aO' anO' em que 
diz terem elas sidO' encontradas e à categeria e neme de mareante que as encentreu. Como se 
sabe, muitO' discutida tem sidO' desde es tempes de Tastu esta inscriçãO', deSenhada em caracte
res gótices a vermelhO', à direita de debuxe das ilhas e debaixO' duma legenda (incempreensí
vel) de grande tamanhO', que parece querer designar e neme dadO' a êste agrupamentO' insular. 
Co nferme , porém, e auterizade parecer de Pref. Jerdi Rubió i Balaguer, directer da Biblieteca 
da Catalunha e paleógrafe muitO' censiderade, que a examineu - nãO' através dum decalque, 

(1) Oito ilhas: illa de rays marinos, il!a de foucols, illa de aIJcelles, illa dei inferno, illa bel", ill" deserta. 
Num meridiano mais ao ocidente: li coniji, illa de corp marin 01. pl. V da Histoire de la découuerte des Afores, 
por J. Mees, págs. 79-80). 

(2) Oito: li congi, coruo marin, de braxil y" de colombi, bentusta, s. zorzi, coruos, coruos marinos. 
(3) Oito: y" di uechi marini, y" de falconi y" fortunatll, y" de beati blandan, y" dinferno, y" de iplluion, 

bela ixola, y" dexerta. 
(~) Oito: y" de lu ovo, y" cllprara, y" deZ bracil, y" de colonbis, y" de ,!entHra, y" de s"n Zorzi, y. deZ 

conilgli, y" de corbi marini. 
(5) Nove, em quatro meridianos: y" de santa maria, y" de san michel; y" de ihü xpo, y" de san piero, 

y" de san dinis, y" de saluis; y" gracioxa; y" de santa ana, y" de san tomas. Salvis e San piero serão erros do co
pista, por san luis e san Jorge. Acima de y" de ihü xpo escreveu-se: y" de san michieZ, sem dúvida por êrro do co
pista; por cima de y" de santa ana (Santa Eiria?) também se lê y" de santant. No mesmo meridiano da y" de J4ntan" " 
e da y. de san tomas, eilcontta-se a y" de sete zjtade e a y& de monte cristo e a inscrição seguinte: «questi ixole viem 
nominade / ixolle de.10s azores quele che sono / scrite de roso sono abita<!.ell. 

(6) Louo, chaprara, isola de bracil, cholombi, y" de ventura, San giorgio, li chonilli, coro; m"rilli. Ao oci-
dente delas, as ilhas Saluaga e Antilia. de grandes dimensões. . 



AS ILHAS ATlÂNTICAS NA CARTA CATALÃ, DE 1375 

Reprodução do Atlos do Visconde de Sonlorém. Exempla r do Sociedade de Geo9rofio de ListoQ 
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como o fêz o Visconde de Santarém C) - mas directamente no original existente no «Institut 
d'Estudis Catalans» - esta é a sua verdadeira leitura: 

AQUESTES ILLES FORAN TRO 

BADES P. DIEGO DE SUNIS 

PELOT DEL REY DE PO 
, 

RTOGALL AN LAY 

MCCCCXXVIJ. 

Reproduzindo-a tal qual também a leu no original, em Barcelona, diz Gonçalo Rep!raz 
Júnior, no acima citado artigo da «Biblos», na pág. 308: «Graças às côres da tinta pode-se ler 
claramente a data de 1427'" Só a palavra Sunis poderia ter outras interpretações, como seja Si
mis. Mas a data está claríssima no original». 

Em resposta a uma minha carta, que lhe havia dirigido em 9 de Junho de 1932, o 
Prof. Rubió teve a gentileza de informar-me: «La partie de la carte de Vallseca atteinte pa,r 
l'encrier lors de la visite de George Sand à Majorque comprend surtout les côtes de l'Afrique. 
Les iles Açores sont bien visibles, mais je n'y ai réussi à voir aucune trace de nom et je pense 
qu'il n'y en a jamais eu. La légende avec le nom d.u pilôte portugais est bien lisible et la tâche 
d'encre, d'ailleurs pas si grande que l'éxageratíon de George Sand pourrait faire croire, ne l'a 
pas endommagée. Il n'y a aucune trace de restauration. La lecture du nom est bien douteuse, 
mais je ne crois pas qu' on puísse y tire sines; sunis c' est le plus probable». 

Assentemos, pois, em que as ilhas dos Açôres .foram encontradas (trobades) pelos por
tugueses em 1427, isto é, 7 anos antes de Gil Eanes ter dobrado o cabo Bojador na sua barcha, 
e que se chamava Diogo o «pilôto do rei de ' Portugab) que então pilotava o navio que as 
encontrou. 

Singular coincidência. De 1439 é também a carta régia que concede ao Infante D. Hen
rique a necessária licença para mandar povoar as ilhas encontradas. Tem a data de 2 do mês de 
Julho dêste ano e está concebida nos seguintes termos, pelos quais se mostra tê-las já o Infante 
ocupado anteriormente, mandando nelas lançar gado: 

«Dom Afomso etc. A qntos esta carta virem fazemos saber q o Ifante Dom anrriq meu 
tio nos éujou dizer q el mandara lançar ouelhas nas ssete Ilhas dos açores E que se nos apuguese 
q as mandaria pobréllt". E porq a nos dello prz lhe damos lugar E licença q as mande pobrar. E 
porem mandamos aos nosos veedores da fazenda Corregedores Juizes E Justiças E a outros 
qoaís qr q esta ouuoré de ueer q lhas leixé mandar pobrar. E lhe nom ponhã sobrello enbargo. 
E ai nom façades dada em a cidade de lixboa doos dias de Julho ElRey O mandou com autori
dade da s.ra rrajnha sua madre como sua tetor e curador q he Com acordo do Ifante do Ifante 

(1) Referida nota da edição da Crónica de Guiné (l8.p). 
I 



... 

(sic) dom pedro seu tio defensor por el dos ditos R~gnos e Senhorio. paay rroiz a fez escrepuer 
E ssocrepueo p sua maaõ. Anno do naçimeto de nosso Snor Jhú X

O de mjl E iiijC xxxix» C). 

Dado em Lisboa IO meses depois do fafecimento del rei D. Duarte, êste diploma régio 
é o mais antigo dos documentos que se conhecem relativos ao arquipélago dos Açôres. 

Haviam então decorrido 3 anos sôbre o descobrimento do rio do Ouro e a chegada de 
Afonso Gonçalves Baldaia à Pedra da Galé e de Heitor Homem e Diogo Lopes de Almeida à 
Angra dos Cavalos e); 5 sôbre a passagem do cabo Bojador por Gil Eanes; 14 sôbre o co
mêço do povoamento das ilhas do arquipélago da Madeira \); e 15 sôbre o envio da grande 
expedição comandada por D. Fernando de Castro às Canárias. 

Foi, portanto, no decurso dos anos 1427-1439 que o Infante D. Henrique mandou lan
çar nas ilhas as ovelhas a que a carta régia se refere e). 

Nove - e não apenas as sete indicadas n~sta carta, ou as oito debuxadas nos portulanos 
- são, porém, as ilhas que constituem o arquipélago dos Açôres. Tais os seus nomes, a'Ctual
mente: Santa Maria, S. Miguel ; Terceira, Pico, Faia!, S. Jorge) Graciosa; Flores e Corvo. 
Tantas quantas, com uma nomenclatura aliás diferente em 5 delas, foram mencionadas e enu
meradas pelo Infante D. Henrique - quer separadamente em 3 das suas 6 cartas de doação 
datadas de 18 de Setembro e) - quer conjuntamente em um seu «escrito)} ou «título)} 
testamentário feito em 13 de Outubro seguinte, na vila que edificou no Alganre, no Cabo 
que se chamava T erçànabal, e à qual êle próprio havia pôsto o nome de Vila do Infante. T am
bém em número de nove e com os mesmos r:omes que lhes dera D. Henrique, as menciona a 
carta régia de 3 de Dezembro de 146o, pela qual D. Afonso V fêz delas mel.'lcê a seu Lrmão 
D. Fernando, doando-as «como as nos podemos dar e as tinha e avia o dito Iffante Dom Am
rrique meu tyo que Deus aja» (6). 

Quais das 9 ilhas seriam as 7 a que aludem as cartas régias, de 2 de Julho de 1439 e 10 
de Março de 1449? Está averiguado que e~am as chamadas Ilhas de baixo, isto é, as que cons-

(1) Tôrre do Tombo-Chancelaria de D. Afonso V, liv.o 19, fi. 14. Confirmada por uma outra, de 10 
de Março de 1449 (Ibid., id., Liv.O 20, fI. 37 v. e Liv.O 2.° de Misticos, fi. 36 v.). 

(2) Azurara, Crónica de Guiné, capo 10, pág. 63 na edição de Paris (1841). 
(3) O povoamento das ilhas do arquipélago madeirense começou cêrca de 1425. Cf. Serras de água nas 

ilhas da Madeira e Porto Santo, por Jordão de Freitas, in Revista de Arqueologia, tomo IH (1938), pág. 169, nota L 

(4) Em fins de Agôsto ou princípios de Setembro de 1428, regressava a Portugal o Infante D. Pedro, que 
de cá saíra em 1425, tendo ultimamente visitado Veneza, Roma e Barcelona. 

(5) S. Miguel e Santa Maria; Jesus Cristo e Graciosa; S. Luiz, S. D enis, S. Jorge, S. Tomás e Santa 
Eiria. - A ilha de Jesus Cristo é também mencionada pelo Infante D. Henrique em 2 outras cartas suas: na 
de 2 de Março de 1450 ((Ilha de Jesu Cristo terceira das ditas ilhas dos Açores» - doada a Jácome de Bruges para 
a povoar e reger) e na de 22 de Agôsto de 1460, de doação ao Infante D. Fernando, seu sobrinho (e filho adoptivo), 
na qual diz que «ora estão por povoar» a «ilha de Jesu Cristo» e a «ilha Graciosa». 

(6) Liv.o 3.0 dos Misticos, fi. 58 V. - Damião de Góis enumera-as no capo 17 da sua Chronica do príncipe 
Dom Toam: (c. .. sam Luis, S. Denis, sam George, sam Thomas, sancta Eiria, de Jesu Christo, Graciosa, Sam Miguel, 
sancta Maria». No capo 9 havia escrito: «Estã estas Ilhas leste oeste da rocha de Sintra, e sã perto das IX, S. sam 
Miguel, que foi ha primeira que se achou, & apos esta foi descuberta ha de sancta Maria, & depois ha terceira que 
~e chama de Iesu Christo, & logo sam Iorge, Graciosa, Faia), Pico, Flores, & Corvo». 



tituem o grupo oriental (Santa Maria e S. Miguel) e o grupo central (f erceiu, Pico, Faial, 
S. Jorge e Graciosa). Em 10 de Março de I449 ainda não tinham sido achadas ou descobertas 
as do grupo ocidental: Flores C) e Côrvo. Foram-no por volta de I450-I452, como se con
clue do que, referindo-se à «isola da Friori» , escreveu o filho de Cristóvão Colombo, no capo IX 
do seu livro «Le historie della vita e dei fatti di Cristóforo Colombo» ~). Por carta de 20 de Ja
neiro de I453, D. Afonso V doou a seu tio D. Afonso, I.o duque de Bragança e conde de Barce
. los, a «ilha por nome chamada do CorvO», «assim despovoada como ela ora é» C). 

Segundo referiu Diogo Gomes de Sintra (contemporâneo do Infante D. Henrique e 
antigo moço de sua câmara), era «cavaleiro nobre» e chamava-se Gonçalo Velho o «capitão das 
caravelas que levavam animais domésticos que (o Infante) enviava para cada uma das ilhas» : 
«(Ovelhas) porcos, vacas, etc». Gonçalo Velho, aquêle navegador a quem D. Henrique (no dizer 
do me~mo Diogo Gomes) mandara, em I416, «para-além das ilhas Canárias, ao longo da beira
mar», averiguar a causa ou causas das grandes correntes de mar que a expedição de D. João de 
Castro àquelas ilhas encontrara além do cabo Não, no ano antecedente. 

Sem a menor referência ou alusão ao nome de Gonçalo Velho, diz-nos Martinho de 
Boémia (Martin Behaim), no seu célebre Globo .feito em I492, que «em I43 I, e por ordem do 
Infante D. Henrique, se equiparam dais navios, fornecidos de quanto era necessário para uma 
viagem de dois anos, para descobrir países que se achavam atrás de Santiago de Finisterra; os 
quais navios, assim equipados, se dirigiram para o Poente, numa distância de quási quinhentas 
léguas alemãs; que por fim foram avistadas) certo dia, dez ilhas, e tendo nelas desembarcado, 
só encontraram pássaltOs que eram tão mansos, que não ,fugiam diante de quem quer que fôsse; 
mas não existiam nestas solidões nenhuns vestígios de homem, nem de quadrúpedes; o 
que era causa dos pássaros não serem ali ferozes. Eis porque se deu a estas ilhas o nome de Açô
res, o que quere dizer, em alemão, ilhas dos falcões. E para cumprir a ordem do rei de Portu
gal, se enviaram, no ano seguinte, dezasseis navios, com tôda a sorte de animais domésticos, 
sendo distribuídos por cada ilha para que ali procreassem)) e). 

(I) «Quando esta ilha fôsse discuberta se não sabe, nem quem fôsse seu descobridor chama-se das Flores por 
ser povoada por Cubres que florecem no veram e por ser vista ou descuberta neste t=po lhe poseram este nome» 
(Cronica da Província de S. Joáo Evangelista, por Fr. Agostinho de Montalverne, Liv.o 4, pág. 343 ; da Biblioteca da 
cidade de Ponta Delgada). 

(2) «Cio fu piu di quaranta anni avante che sis coprissero le nostre Indie)). 
(3) Segundo se deduz de uma carta régia de 28 de Janeiro de I474, as ilhas Foreiras (Floreiras?) tinham sido 

achadas pouco antes desta data: «Outrossy nos praz e queremos, que o dito Fernão T ellez tenha e aja, e assy seus 
sobresoçessorcs, as ylhas que chamam as Foreyras, que ha pouco acharam Diogo de Teyve e Joham de Teyve, seu 
filho)). Conforme tambóm se infere duma disposição do Tratado de 6 de Março de I480, celebrado entre D. Afonso V 
e seu filho o príncipe D. João com D. Fernando e D. Isabel (reis de Castela e Aragão), as aí chamadas Ilhas das Flo- .. 
res não eram ainda consideradas no número das ilhas dos Açôres: «qualesquier otras yslas, costas, tierras, descubiertas 
& por descobrir, falladas e por falI ar, yslas de la Madera, Puerto Sancto, & Desierta, & las yslas de los Afores & 
islas de las Flores, e asy las islas de Cabo Verde, e tod.as las islas que agora tiene descubiertas». 

(4) As. ilhas debuxadas no Globo são I2, e não apenas dez - como se diz na respectiva inscrição: Ins~la 
de sÁcta maria, Insula de sant michel, Insula de Jesu Cristo, II/sula de pico, Insula de faial e Insule de flores (seiS), 
A nascente da lnsultl de pico e da Insula de fa;(11, uma ilha inominada (Insula S. Jorge?) . 



Sabido, ·como é, que o autor do Globo foi quem escreveu em língua latina as Relações 
ou nanrativas, atinentes às ilhas atlânticas, que ouvira a Diogo Gomes, e advertindo-se que, ha
vendo casado nos Açôres em 1486 com a filha do donatário da ilha do Faial, aí teria também, 
nos anos que lá viveu, ouvido a tradição local e citar os nomes dos que primeiramente aportaram 
ao arquipélago - é de estranhar que tal autor nenhuma referência ou alusão faça ao nome 
de Gonçalo Velho, mais duma vez referido naquelas Relações . .e caso para nos levar à sus
peita ou presunção de que Gonçalo V el~o não foi capitão de nenhum dos. dezóito navios que 
o Globo diz expedicionados nos referidos anos de 143 I e 1432, mas sim e apenas de algumas 
das caravelas posteriormente enviadas. 

Como quer que seja, não sofre dúvida que Martim Behaim não fala em Gonçalo Velho, 
nem em .qualquer outro mareante sôbre quem faça recair a prioridade de encontro ou acha
mento das ilhas açorianas - mau grado o que o sr. Aires de Sá escreveu em duas suas tradu
ções da referida inscrição do Globo. 

«Nobre fidalgo») «pessoa notável» e personagem de destaque no descêrco de Ceum 
(14 18-1419) C) e nos combates de Tetuão (1435) C), Gonçalo Velho tem lugar marcado na 
história das nossas lutas contra os mouros de Granada em 1437, sendo-lhe consagrado por Azu
rara ocap. IX, Liv.O 2.°, da Crónica do conde D. Pedro de Meneses, onde regista a sua acção, 
navegando de Lagos para Ct;uta e Belléz e). Provàvelmente, portanto, só depois de. 1437 teriam 
sido iniciadas as viagens de Gonçalo Velho para as ilhas dos Açôres. 

Levadas e lançadas por êle ou por outrem, certo é todavia que em Julho de 1439, como 
vimos, já haviam sido deitadas ovelhas nas sete ilhas. Certo é igualmente que já em 3 de Abril 
de 1443 (data duma outra carta régia arquivada na Chancelaria de D. Afonso V, Liv.o 27, 
fI. 107 v.) algumas das ilhas se achavam povoadas; delas era já comendador Gonçalo Velho e 
aos seus povoadores era dada a isenção, por cinco anos, do pagamento da dízima e 'portagem de 
quaisquer cousas que das ilhas trouxessem para a metrópole. Tal regalia é-lhes dada então .«por 
graça e mercê a Gonçalo Velho comendadordas ilhas dos Açôres» - diz ° diploma. 

Na sua Descrição das ilhas do Atlântico, refere Valentim Fernandes, em 15°7: (Anno 
de 1443 ho IHante dom Arnrrique mandou duas caravellas para occidente para buscar se achas
sem terra firme ou nom. E em 270 legoas de Li}Cboa acharom huma ylha que agora se chama 
de Sancta Maria despovorada com muytos açores. E virom outra e foram a ella que agora se 
chama de Sam Miguel tambem despovorada, ' e chea d'açores e assi acharom a Terceyra e ou-

(1) Azurara, Crónica do conde D. Pedro de Meneses, Liv.o 1.0, capo 67' 
(2) Id., Ibid., Liv.O z.o, .cap. 35; e Crónica do conde D. Duarte de Meneses, capo 14' 
(3) Aqui diz o cronista, contemporâneo do Infante . D. Henrique: «Como Gonçalo Velho Comendador, 

que foi ao diante da Ordem de Christos, armou contra os Mouros; e do que fez na parte de Graada. - Aquelle no
bre fi4algo, que se chamava Gonçalo Velho, que adiante foi Comendador da Ordem de Christus, desejando servir a 
Deos, e a EIRey, e acrecentar sua honra, armou huma Gallé na cidade do Porto; per:o porque lhe nÇ)m foi dado o 
que cumpria 'pera sua armação, ouue outro Navio de remos mais pequeno, o. qual sendo em Lagos fez chegar ao 
bordo da Gallé e mete0 todo dentro em dIa; e seguindo sua viagem chegou a Cepta, donde parti0 pera Bdléz (a 
resgatar certos Mouros, que tomara em hum Caravo) onde então estava por Senhor hum Mouro, que chamavam 
Almançar, do qual Gonçalo Velho recebe0 muita honra». 
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tras todas com muytos açores pello qual a estas ylhas ficou o nome de açores» e). E mais 
adiante: «Anno de 1444 mandou o Iffante dom amrrique por capitam huum cavalleyro cha
mado gonçalo velho comendador da ordem de chústo, a povorar esta ylha e outra. E pos a esta 
seu nome s. ylha de gonçalo velho. E despois da sua morte lhe poseram nome ylha de sancta 
maria. Este capitam lançou nella porcos e vacas e ovelhas e cabras. E viveo nesta ylha alguums 
anos» e). E a seguir: «Sam miguel ylha, foi assi chamada porque no anno de 1445 ho Iffante 
dom pedro mandou com aprazimento do Iffante dom amrrique seu irmão fez (sic) povorar e 
lhe mandou poer nome saro miguel por singular devoçam que tinha ao dito sancto. E se
guia-se sua morte em breve pello qual ficou a dita ilha aó Iffante dom amrrique ... Em esta ilha 
gonçalo velho lançara os anos passados porcos, vacas, ovelhas e trotones de alemanha» C). 

Reportando-se a êste mesmo .ano de 1445, Azurara havia escrito na sua Crón;ca de Gui
n;: «E na era de mil e iiijC rv annos mandou o Iffante a huú cavalleiro, que se chama Gonçalo 
Velho, comendador que era na ordem de Xpõ, que fosse povoar outras duas ilhas, que estam 
afastadas daquelas (da Madeira) CLxx legoas ao noroeste» e). 

João de Barros - que não conheceu a carta régia de 1439, mas apenas a de 10 de 
Março de 1449 - escreveu o seguinte: «achámos, que no anno de quatrocentos quarenta e 
nove deo EIRey licença ao Infante D. Henrique que pudesse mandar povoar as sete ilhas dos 
Açôres, as quaes já naquelle tempo eram descubertas e nellas lançado algum gado per mandado 
do mesmo Infante, per hum Gonçalo velho Commendador de Almourol, junto da Villa de 
Tancos» e). 

bste passo de João de Barros' tem sido interpretado de diferente modo, conforme a atri
buição dada ao antecedente gramatical do complemento «per hum Gonçalo Velho». Segundo 
uns, João de Bavros quis aqui dizer que Gonçalo Velho foi descobridor das sete ilhas açorianas, 
nelas lançou gado e as p'ovoou de gente; para outros, o autor da Asia não pretendeu, nesse seu 
dizer, mais do que registar que um Gonçalo Velho foi seu povoador, tendo lançado nelas ani
mais domésticos -. - e não seu descobridor. Também Diogo Gomes, na sua segunda narrativà, 
se refere (conforme vimos) a Gonçalo Velho, mas como povoador - e não como descobridor, 
tendo-se logo antes ocupado do Descobrimento das ilhas dos Açôres nos seguintes impessoa-

(1) Com êste nome já elas vêm designadas na carta régia de 2 de Julho de 1439, como vimos. 
(a) «Ilhas de q Gs.O (Gonçalo) Velho tem o cargo», é como a carta régia de 22 de Maio de 145.5 designa 

as ilhas para onde João de Lisboa é degredado (Chancelaria de D. Monso V, Liv.O 15, fI . 139 v.). 
(3) Na Relação de Diogo Gomes Das ilhas do mar oceano do ocidente também se lê, som indicação de ano: 

«Foram depois à ilha de S. Miguel, lançaram aí igualmente porcos, vacas, ovelhas, etc ... . Não muito tempo depois 
o infante D. Pedro, irmão do infante D . Henrique, pediu a seu irmão esta ilha, que foi dadG no temporal, e no espi
ritual, que assim ficou como as outras ilhas da Ordem de Christo .. . O Infante D. Pedro, que naquele tempo era 
re~ente do reino de Portugal, mandou homens para ali a povoar esta ilha, e enviou para aí muitos trotones l cavalos 
da AlemanhaD. . 

(4) Cr6nica de Guiné, capo 83' Em referência às ilhas de Santa Maria e S. Miguel. No final dêste cap., 
ao. falar das ilhas do arquipélago da Madeira, diz Azurara que o Infante deu à Ordem de Cristo «todo o spiritual 
da Ilha da Madeira e do Porto Santo e todo o spiritual e temporal da outra ilha (S.ta Maria) de que fez comenda
dor Gonçalo Velho e mais da ilha de S. Migu~l lhe leixou o dizemo, e ameetade dos Açucararaes» (sic). 

(5) A ' D' d . . L' o o fi ed' ~ d na, eca a lmmefTIl, IV. 2 . , cap, I, • 21 v., na Iça0 e 1552. 
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lÍssimos termos: «Em tempo o infante D. Henrique, desejando conhecer as regiões afastadas do 
oceano ocidental, se acaso haveria ilhas ou terra firme além da descrição de T olomeu, enviou 
caravelas para procurar ter.ra. Foram e viram terra a ocidente além do Cabo de Finisterrae umas 
trezentas léguas, e viram que eram ilhas, entraram na primeira, acharam-na deshabitada, e, per
correndo-a, acharam muitos açôres e muitas aves; foram à segunda, que ora é chamada ilha de 
S. Miguel, igualmente despovoada) tendo também muitas aves e açôres, onde, além disto, en
contraram muitas águas quentes naturais, s. de enxofre. De aí viram outra ilha, agora chamada 
Ilha T erceíra, que era assim como a ilha de S. Miguel cheia de arvoredos, aves e muitos açôres. 
E descobriram ali perto outra ilha, agora chamada Jlha do Faial. E imediatamente outra ilha a 
duas léguas da ilha do Faial, agora chamada Ilha do Pico C); esta ilha é um monte de sete lé
guas de altura, tanto que muitas vezes os habitantes acendem luzes julgando ser noite, e 
ainda se vê o sol no cume do monte. Os navios voltaram a Portugal anunciando esta notícia 
ao senhor D. Henrique, o qual se alegrou muito». 

Além de concordante e harmónica com o que, neste particular, nos referem Azu
rara e Diogo Gomes, essa segunda interpretação dada ao texto da Década afigura-se-me mais 
lógica. Se Barros houvesse pretendido informar os seus leitores de que Gonçalo Velho, além de 
povoador, ,fôra também descobridor, outra redacção teria certamente dado àquele seu dizer. 
Tem-se dito que Gaspar Frutuoso, escritor açoriano dos fins do século XVI e autor da conhe
cida obra Saüdades da terra e do céu, ao referir que Gonçalo Velho foi descobridor, se baseou 
no trecho de Barros, interpretando-o do primeiro modo. Não é exacto. A tal respeito, Gaspar 
h-utuoso refere apenas o seguinte: «diz o douto e curioso João de Barros que em algumas 
lembranças do Tombo e livros da Fazenda d 'EI-rei D. Afonso, o quinto do nome, somente 
achou que no ano de mil quatrocentos e quarenta e nove deu El-rei licença ao Infante D. Hen
rique que pudesse mandar povoar as Ilhas dos Açôres, as quais naquele tempo eram descober
tas e nelas lançado algum gado, por mandado do mesmo Infante, por um Gonçalo Velho, 
comendador de Almourol, junto da Vila de T ancos» C). E ainda: (mo Capítulo 1.° do livro 2.° 

da Primeira Década da Ásia, de João de Barros, diz êle mesmo que o que escreveu de El-rei 
Dom Afonso 5'° de nome, não são mais que algumas lembranças que achou no Tombo e nos 
livros de sua fazenda, sem ordem de anos, somente uns fragmen tos dêste descobrimento; nas 
quais lembranças achou que no ano de 1449 deu El-rei licença ao Infante Dom Henrique que 
pudesse mandail' povoar as ilhas dos Açôres, as quais já naquele tempo eram descobertas, e ne
las lançando algum gado, por mandado do mesmo Infante, por um Gonçalo Velho, comen
dador de Almourol, junto da Vila de T ancos» C). 

A informação, por parte do autor das Saüdades da Terra, de que Gonçalo Velho foi o 

(1) Note-se: o Faial a seguir à Terceira e antes do Pico. Pouco verosímil, tratando-se duma única viagem. 
e) Obra citada, Liv.O 4'°, capo 2 - 9· Neste mesmo Liv.o 4'°, capo I - 9, Gaspar Frutuoso tinha escrito: 

ccE logo no ano de quatrocentos e quarenta e nove EI-rei D, Afonso, sendo ainda no primeiro ano do seu reinado, 
deu licença ao Infante D. Henrique, seu tio, para mandar povoar estas Ilhas dos Açôres, que havia dias que eram 
descobertas». Isto mesmo já antes escrevera António Galváo, no seu Tratado dos d~scabrjmentos. 

(3) Ibid" Liv .. o 6.°, capo 1. 
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descobridor das ilhas dos Açôres, além de seu povoador) tem fundamento apenas em tradi
ções locais] já alteradas por duas gerações, como se lê nos seguintes trechos dos Livros 3.0 

e ,4.0 dessa obra: 

«2 - Dizem alguns antigos q de logo perto dêste tempo em que Gil Eanes passou o Cabo Bojador, es
tando o Infante D, Henrique em Sagres, no AIgarve (1), mandou um navio descobrir a Ilha que agora chamam 
de Santa Maria, primen-o que todas as outras Ilhas uos Açôres, o qual navio vindo, andou certos dias no mar e, 
não a achando, arribou ao AIgarve, e querem dizer que àquela mesma hora disse o Infante aos que com êle esta
vam em Sagres: - «Agora arribou o navio, que ia a descobrir a Ilha»; e depois, chegando o mesmo navio, 
disse o Infante ao capitão e mestre dêle: - «Tal dia arribaste», e respondendo-lhe que era verdade, lhe disse o 
Infante que por certo a não acharam; e d'ali a dias tornou a mandar o mesmo navio a,visando aos que iam nêle 
que fôsscm mais adiante e que logo a achariam! como de feito acharam; mas o que mais certo oote descobrimento 
pude saber, é o que agora direi. 

«3 - Pelas informações e notÍcias que o Infante D, Henrique tinha destas Ilhas dos Açôres, como 
atrás dito tenho, ou porque Deus lho inspirava para bem destes reinos, no ano do Senhor de I4]1 , reinando em 
Portugal El-Rei D. João, de Boa Memoria, decimo em número e primeiro do nome, tendo o dito Infante em sua 
casa um nobre fidalgo e esforçado cavaleiro, chamado Frei GonçalQ Velho das Pias, comendador do Castelo de 
AImourol, que está sôbre o Rio T ejo, arriba da Vila de T ancos, de quem por sua virtude, grande esfôrço e pru
dência tinha muita confiança, o mandou descobrir destas Ilhas dos Açôres a Ilha de Santa Maria, ou porventura 
também esta de S, Miguel; o qual, aparelhando o navio com as cousas necessárias para sua viagem, partiu no 
dito ano da Vila de Sagres (2) e, navegando com próspero vento para o ocidente, depois de passados alguns dias 
de navegação, teve vista de uns penedos que estão sôbre o mar e se vêm da Ilha de Santa Maria, e de uns ma
rulhos que fazem outros que estão ali per.to, debaixo do mar, chamados agora todos Formigas, nome imposto 
por êle, ou por serem pequenos como formigas, em comparação das Ilhas, ou porque ferve ali o mar, como as 
formigas fervem na obra que fazem; de qualquer maneira que seja, estas Formigas são uns baixos perigosos de 
rocha e penedia, que estão em trinta e sete graus e meio de altura da parte do norte setentrional, pouco levanta
dos sobre o mar". 

(<] - Vindo a estas Formigas Frei Gonçalo Velho do novo descobrimento, não achando Ilha frutuosa 
e fresca, senão estéreis e feios penedos, e em lugar de terras altas e seguras, vendo somente baixas pedras, tão bai
xas e perigosas, cuidando e suspeitando êle e os da sua companhia que o Infante seu Senhor se enganara, 
julgando aquela pobre penedia por uma rica Ilha, não entendendo todos êles com esta suspeita que havia mais 
que descobrir, se tomaram desgostosos ao AIgarve, donde partiram, sem mais ver outra cousa que terra pare
cesse; e dando esta nova ao Infante D. Henrique, juntamente dizendo seu parecer, que não havia por êste mar 
outras terras senão aquelas duras pedras que nêle somente acharam (3). 

«(1 - Como na alta mente do Infante estava posta e entendida outra cousa que os seus não entendiam 
nem cuidavam, recebendo-os êle com alegre rosto e fazendo as mercês costumadas a semelhantes serviços, con
firmou mais o que cuidava de estar ali perto daquele baixo de penedia a Ilha que êle mandava buscar, e sa
bendo mui bem quem porfia mata caça e a lebre que uma vez se esconde outro dia se descobre, determinou 
provar outra vez a ventura e aventurar o pouco que gastava pelo muito que disso esperava cobrar; e como foi 
tempo disposto para o descobrimento, no ano seguinte tomou com rogos e com promessas (como alguns dizem) 
a mandar o mesmo Frei Gonçalo Velho a descobrir o que dantes não achara, dando-lhe por regimento que passasse 
àvante das FOL1migas. O qual Gonçalo Velho, tomando a fazer esta viagem como lhe era mandado, vindo com 
próspero tempo, querendo Deus já fazer esta tão alta mercê ao Infante e a êle, houve vista da Ilha em dia da 

,(1) Segundo Duarte Pacheco Pereira, no seu Esmeraldo de situ orbis, somente depois de 1433 ((finado» 
já D. João I) é que o Infante D. Henrique «se apartou com sua casa das fadiguas e maldades dêste mundo»! (COQ 
cabo de S. Vicente que por outro nome antiguamente Sacro Promontorio se charna-va,». Para João de Barros, na Dé
cada primeira, somente depois de 1437 (<<depois da vj.nda de Tânger») é que D, Henrique «se apartou da corte e 
nego cios della», indo assentar sua «vivenda» no reino do AIgarve». - Conf. O Infante D. Henrique no Promon
tório Sacro (Separata da «Revista de Arqueologia», tomo III), por Jordão de Freitas; Lisboa, 1938. 

(2) Advirta-se que a Vila de Sagres só foi edificada depois de 1443, Conf, A vila e fortaleza de Sagres nos 
séculos XV a XVIII, por Jordão de Freitas; Coimbra, 1938, 

(3) Obra citada, Liv, 3'°, cap, 1. 
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Assunção de Nossa Senhora, quinze dias de Agôsto do ano do Senhor, uns dizem de 1430, outros de 1456; mas 
isto não pode ser, porque comummente se disse e afinnou sempre, e assim se acha em algumas lembranças de ho
mens graiVes desta Ilha de São Miguel, que foi achada depois da Ilha de Santa Maria sér descoberta doze anos, 
e se achou na era de 1444, como depois direi tratando <leia; pois se esta Ilha de São Miguel se achou nesta ora 
de 444 e a Ilha de Santa Maria foi achada primeiro que ela doze anos, como todos dizem e nunca caíu isto da 
memória dos homens, quem de 1444 tira doze ficam 1432, que é o ano em que se achou a Ilha de Santa Maria. 
Assim que a mais verdade que pude saber, é que foi achada e houve vista d'ela Frei Gonçalo Velho e seus com
panheiros, que com êle iam, no ano de 1432, reinando ainda em Portugal El-rei D. João de Boa Memória, dé
cimo rei em número e primeiro do nome, no penúltimo ano do seu reinado» (1). 

«E comumente se 'diz ,(ainda que em seu lugar direi o que outros dizem e sentem por mais certeza) que 
vindo Frei Gonçalo Velho a esta emprêsa, mandado do dito Infante, descobriu primeiro a Ilha Terceira, e depois a 
de São Jorge e a Graciosa, com o que o Infante lhe ficou m~is afeiçoado, fazendo-lhe cada vez mais mercês e fa
vores, quando o viu diante de si tão ditoso e bem afortunado descobridor de tantas ilhas, de que se esperava acres
centamento e grande provimento e bem do Reino» (2). 

«Quàsi doze annos inteiros depois de ser descoberta a Ilha de Santa Maria, aos oito dias do mês de maio 
da era de mil e quatrocentos e quarenta e quatro anos, por dia do a.parecimento do arcanjo S. Miguel, príncipe da 
Igreja, foi vista e descoberta por êles (Frei Gonçalo Velho e o pilôto que trazia consigo, que se chamava João Vi- . 
cente, natural do Algarve) esta ilha; que por ser acha.da e aparecer em tal dia e festa do aparecimento do arcanjo, 
lhe foi pôsto êste nome de Ilha de S. Miguel, de felicissima sorte, governando o Reino o Infante D. Pedro, filho 
d'EI-rei D. João de Boa Memória» (3). 

Quanto a mim, as viagens de 1431 e 1432, referidas por Martinho de Boémia e Gas
par Frutuoso, foram realizadas na intenção de se reconhecer a existência e exacta localização 
de ilhas de que já tinhamos prévia notícia e informação, tanto cartográfica como tradicional e 
oral. Viagens de mero reconhecimento ou de l"edescobrimento. o.s pilotos e os capitães das 
embarcações expedidas por D. Henrique nesses dois anos teriam tido primeiramente po~ mis
são buscar ou procurar as ilhas já encontradas (trobades) em 1427 pelo pilôto do rei de Portu
gal, de nome Diogo. Ao mesmo tempo, entre nós ter-se-iam feito novas cartas de marear - in
felizmente perdidas - em que as ilhas viriam debuxadas com mais exacta orientação e melhor 
disposição relativa do que nas espécies cartográficas anteriores, cartas essas nas quais bem po
deriam ter colhido indicações e elementos de informação o genovês Battista Beccario para o 
seu planisfério de 1435, o veneziano André Bianco para o seu portulano de 1436 e o malhor
quino Gabriel de Valseca para a sua carta de 1439, Efectuadas dentro do período de 12 anos 
decor.ridos de 1427 (ano em que, conforme a inscrição da carta de Valseca, as ilhas foram 
encontradas pelo referido pilôto do rei de Portugal) a 1439 (ano em cujo mês de Julho o In
fante foi autorizado a mandá-las povoar), essas viagens de 1431 e 1432 foram imediatamente 
seguidas de outras, tão somente para transporte dos animais domésticos, que não de pessoas, 
povoadores e colonos. A condução dêstes só pôde ter começado depois do dia 2 de Julho de 
1439' Somente a partir dêste ano entraram os Açôres na Civilização. 

(I) Ibid., id., capo 2 - 1. 

(2) Ibid., id., capo 12 - 1. 

JORDÃO DE FREITAS. 

(8) Ibid., Liv.o 4.~, cap, I - 8, Outra é a versão recolhida por Valentim FerIlollndes, como vimos. 
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CAPíTULO VII 

Exploração ao longo da costa ocidental 
de África até 1460 

DESDE 1421 que o Infante D. Henrique tentava conhecer a teoca para além das ilhas 
de Canária e do cabo Bojador que, por muito se meter no mar, não convidava os 
mareantes a transpô-Io. Bojava quarenta léguas para oeste e uma restinga de cêrca 
de cinco quilómetros fazia as águas aparceladas em tal modo, que todos criam que 

daí pãr diante o Oceano era inavegável. Doze anos continuados viu o Infante D. Henrique 
baldarem-se os esforços no sentido de vencer êsse limite convencional do mundo, não obstante 
a inquebrantável certeza de que para além dêsse marco outro mundo havia de surgir. A bar
reira do mar revôlto não era, porém, o que fazia naufragar a execução do seu firme propósito. 
Eram, antes, as correntes e os ventos dominantes os verdadeiros obstáculos ao bordejar do cabo 
e mais ainda à viagem de regresso ao Reino. 

Gil Eanes, escudeiro do Infante, natural de Lagos, foi o primeiro homem que os ven
ceu. Em 1434, na mesma barca em que vira frustrar-se uma anterior tentativa, pôde ir além 
do temeroso cabo e costear algum tanto a nova terra, que viu deshabitada. Com esta nova e al
gumas ervas aí colhidas que testemunhavam o feito, volveu ao Infante pelo que «foi dele bem 
recebido não sem proveitoso acrecentamento na honra e fazenda». Alcançava uma vitória não 
apenas cont1I'a uma lenda tenebrosa, velha de séculos, contra a «geografia mítica» de quatro
centos, mas mais ainda contra uma dificuldade material que era mister vencer: a da viagem 
de rerorno, fugindo ao alisado de Nordeste, que sopra todo o ano para o sul das Canárias. Do-

305 
20 



brar o cabo Bojador implicava um triunfo mais largo que se conservou cuidadosamente em .se
grêdo: o descobrir a derrota indirecta, em arco pelo Noroeste} pela qual tornariam os marean
tes ao Reino e). 

Com o ano de 1434 abre-se na História de Portugal um período de sistemáticas explo
rações marítimas que, lançadas cadenciadamente, como vagas, contra a costa de todo o Sul 
de Africa, em sessenta e quatro anos rasgará o caminho pelo Oceano até a índia. 

A primeira que se regista é a de Afonso Gonçalves Baldaia e de Gil Eanes, que, em 
uma harca e um barinel, foram para além do Bojador cêrca de cinqüenta léguas, atingindo a 
angra que se chamou dos Ruivos. Foi aí que houveram a certeza, pelos vestÍgios encontrados, 
de que a terra era habitada. No ano de 1436, porque desejava o Infante tomar conhecimento 
dela e das povoações que aí pudesse haver, ordenou outra viagem com o fim de se trabalha
rem os mareantes de cativar língua que de talos informasse. Baldaia foi assim mais uma vez 
para além do Bojador e, ganhando cento e vinte léguas de costa, mandou que dois pOIitugueses 
entrassem pela terra quanto pudessem. Eram êles dois moços, de cêrca de dezassete anos, os 
quais, a cavalo, houveram um recontro com dezanove indígenas a sete léguas da costa. Mataram 
a um dêstes, e saíu ferido um dos cavaleiros. «Naquele dia, pela primeira vez, correu o san
gue dos Cristãos na terra de Guiné». Eram os adolescentes Heitor Homem e Diogo Lopes 
de Almeida. Prosseguiram seu descobrimento até uma ponta a que, pela configuração, chama
ram da Galé. 

Nos anos mais próximos a êste de 1436, não continuaram as expedições, por se entre
meterem sucessos que desviaram o Infante dêste propósito: a malograda-conquista de Tânger, 
em 1437, e a morte de D. Duarte, ocorrida no ano seguinte. SegJ1.iram-se as questões da regên
cia, e, por isso, só em 1441 puderam elas recomeçar, mas, desde então, com mais continUI
dade. Foi nesse ano que se verificou a primeira prêsa de indígenas por Cristãos para além do 
Bojador, com a tomada que Antão Gonçalves fêz de dois mouros por alturas do rio do 
Ouro, onde fôra com a missão de carregar coirama e azeite de lôbos marinhos. Aí se encon
trou com Nuno Tristão, cavaleiro que traz·ia por seu regimento passar além da ponta da Galé, 
tão longe quanto pudesse. Um intérprete árabe que o acompanhava não pôde entender-se com 
os dois cativos de Antão Gonçalves. No bom desejo de ganhar mais ainda a simpatia do In
flante, os dois capitães exploraram aquela costa e conseguiram capturar dez indígenas. T er
minado o feito e porque aí se distinguíu Antão Gonçalves, foi êste armado cavaleiro no pôrto 
que desde logo se chamou do Cavaleiro. Enquanto a caravela carregada de óleos e peles tor
nava ao reino, Nuno Tristão mandou pôr em terra a sua, para limpeza e corrigimento, como 
se fôsse no pôrto de Lisboa. Prosseguindo sua derrota, descobriu a costa até o cabo a que pôs 
nome de Branco. 

Entre os dez cativos trazidos a Portugal, um dêles, Adahú, cavaleiro e entendido na 
Hngua dos Alarves, deu a conhecer ao Infante como a terra era de infiéis, e tomando êste em 

(1) V. Passagem do Cabo Bojador pelo Alminnte Gago Coutinho, in Boletim da Sociedade de Geografia 
de Lisboa, série: 52.a, n.08 11 e: 12, Novembro e Dezembro de 1934' 
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!cu propósito mandar lá muitas vezes seus· navios armados, onde, certament~, teria de pe
lejar, obteve letra pontifícia, dada em Roma aos 5 de Janeiro de 1443, pela qual Eugé
nio IV concedia e outorgava, a todos e a cada um que na guerra contra os inimigos de Cristo 
dessas terras de além combatessem, perdão de todos seus pecados. Pela carta régia de 22 de 
Outubro de 1443, obteve o exclusivo das navegações para além do Bojador, e o quinto e dí
zima de tudo quanto de lá viesse. 

As expedições à costa das terras que, genericamente, se chamavam da Guiné, desde 
então, sucedem-se, comprimem-se num curto espaço de cinco anos. 

Tendo o cavaleiro negro manifestado desejo de regressar a África, Antão Gonçalves, o 
futuro escrivão da puridade do Infante e que bem parece ter sido o preferido por êste na exe
oução dos planos de mais difícil realização, partiu a resgatá-lo) e bem assim a dois mo
ços, e simultâneamente a informar-se da terra, das índias e do Preste João. Largado o mouro 
na Guiné, êle não torna. Era uma traição que, somadas a outras já ocorridas, punha de so
breaviso aos mareantes portugueses e incitava-os a, sem comiseração, exterminá-los. Cum
prindo a ordem do Infante, entra pelo rio do Ouro e aguarda sete dias que venham resgatar 
os dois moços. E por êles lhe deram 10 negros, entre mouros e mouras, mercê do entenêli
mento que Martim Fernandes havia da linguagem. Trouxe para o Reino ainda algum ouro 
em pó, uma darga e ovos de ema, que um dia vieram à mesa do Infante. «E bem é de pre
sumir que príncipe cristão não seria em esta parte da cristandade que semelhantes iguarias 
\ . 
a sua mesa tiveSSe». 

Esta viagem, que assinala o primeiro resgate em terras de Guiné, pouco devia ter pre
coo·ido a que, no ano de 1443, fêz Nuno Tristão para além do cabo Branco. Descobrem dessa 
vez as blhas de Argüim e das Garças, a primeira das quais, pela sua si,tuação e excelentes águas, 
passará em anos chegados a ser o pôrto de aguada mais freqüentado pelas caravelas do In
fante C). Eram essas ilhas então muito habitadas e forneceram grande parte dos escravos que 
da Guiné vieram a Portugal. Só dessa vez trouxe Nuno Tristão ao Reino vinte e nove. 

A tomadia despertou a iniciativa particular. Lançarote, escudeiro e almoxarife del-rei 
na vila de Lagos, pôde juntar seis caravelas, e, com permissão do Infante, levou-as até essas 
ilhas. Trazia, cada uma delas, bandeira da Ordem de Cristo, e obrigavam-se a dar o quinto 
ao Infante, como era expresso no privilégio de 1443, 

Na frota seguiam) entre outros, Gil Eanes, Estfvão Afonso, Rodrigo Álvares, João 
Dias e João Bernardes. Foram directamente às ilhas de Argüim. Numa delas, chamada de 
Naar, cativaram cento e sossenta e cinco indígenas. Em Tiger e Tider, outras duas ilhas, 
e bem assim no cabo Branco, fazem mais prisioneiros, e trazendo dêles um total de 235, re
gressam ao Reino. 

Em Lagos, procedem à divisão dos nogros, os quais são concentrados num campo à 
porta da vila, no dia seguinte ao da chegada das caravelas. O melhor dos mouros é ofere-

(1) Aí se começou a erguer urr;a fortaleza om 1449, de que foi capitão ou governador $oeiro Mendes. 



cido à igreja daquele lugar, e outro, que depois foi frade de S. Francisco, é elwiado a S. Vi-
cente do Cabo. . 

Azurara no capítulo XXV da Crónica da Guiné lastima, «chora ' piedosamente», o 
padecimento dêstes homens que eram da geração dos filhos de Adão. Mas reconhece o cro
nista que os tratavam com grande favor por não os acharem endurentados na crença dos ou
tros mouros, e por verem que de boa vontade vinham à lei de Cristo. Não faziam diferença 
dos servidores livres da própria terra, antes aquêles que cobravam de pequena idade faziam, 
ao diante, ensinar a ofícios mecânicos, e aquêles que viam aptos a governar fazenda, faziam
-nos livres e casavam-nos com as mulheres naturais da terra. 

«E algumas viúvas honradas que compravam algumas daquelas, umas as recebiam por 
filhas, outras lhe deixavam em seus testamentos de suas riquezas, por que se ao diante mui 
bem casavam, havendo-as de todo por livres» C): 

Pouco tempo depois da vinda de Lançarote, mandou o Infante que Gonçalo de Sintra 
fôsse direitamente à terra de Guiné propr.iamente dita, que era a terra dos negros. Mas êste 
cubiçou fazer tomadia de indígenas na terra de Argüim} contràriamente ao que determinava 
o seu senhor, e aí veio a morret em peleja com os indígenas. Nesse mesmo ano, foi Antão 
Gonçalves, e bem assim Diogo Afonso, em duas caravelas; ao rio do Ouro, a ver se alguns 
mouros que nelas seguiam poderiam trazer os indígenas a tratos de mercadoria, mas ao fim ' 
de seu trabalho não houveram mais que um negro; um mouro velho de sua livre vontade 
«quis ver o Infante, do qual recebeu muita mercê, segundo sua pessoa, e depois o mandou 
tornar para sua terra». Aí quis ficar um escudeiro de nome João Fernandes, para saber de no-
vas que mais tarde levasse ao Infante. . . 

Também por êsse tempo foi Nuno T ristão até às ilhas de Argüim já visitadas, e pas
sando adiante descobriu que a' nova costa de arenosa e maninha se tornava diversa, pois era 
acompanhada de muitas palmeiras e outras árvores verdes e formosas , e assim ((todolos cam
pos da terra». 

Deniz Dias, escudeu-o) criado que fôra de D. João I, vai além ainda dessa terra de pal
mares atingindo o rio Senegal e o cabo a que chamou Verde. Foi êle o primeiro que chegou à 
terra dos negros, a Guiné propriamente dita. 

Em 1446, Antão Gonçalves, Garcia Homem e Diogo Afonso; em 3 caravelas, vão em 
busca do escudeiro João Fernandes que sete meses havia ' estava entre os mouros e com tanta 
felicidade, que o encontram para além do cabo Branco, na costa de Argüim. Depois de uma 
aventurosa estada nesta:s paragens, regressam ao Reino trazendo muitos mouros e negros , 
alguns dêles comprados no cabo do Resgate, mercê do entendimento que houvera João Fer-

(1) Este proçe<;limento para com os escravos, que reputamos peculiar à índole dos portugueses, revda-se 
em documentos de vária ordem e de todos os tempos. Eis os motivos, por :xemplo, que encontrámos numa carta 

. de alforria do século XVII, que levam uma dona viúva a forrar e libertar uma escrava de Guiné «por nome maria 
he um filho da dita escraua . .. por nome afomso»: porque lhes «tem mujto amor a húa por o dito afomso lhe 
nascr em Sl!as maos he dia o criar como filho he a outra por a dita escraua maria lhe criar seus netos». Arq. N . 
da T. Tombo: Does. do Conu.o de s.el!. Clara ·do·FunehaJ, Pasta 1- n.O 80. ' 
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· "andes com um cavaleiro de nome Ahude Meimam. Aportaram com sua prêsa a Lisboa, o 
que foi tido como verdadeiro acontecimento. 

Despertadas as cobiças, sucedem-se expedições de carácter particular. 
Alvaro Gil, ensaiador da moeda, e um tal Ma.faldo, morador em Setúbal, em duas cara

velas de que eram senhorios, com Deniz Eanes da Grã, capitão de uma outra, armada por Gon
çalo Pacheco, seu tio, passam além do cabo Branco, desembarcam numa ponta a que chamam 
de Santana e atingem a costa da Guiné, onde uma aturada tormenta os impede de conhecer a 
terra. Na viagem de retôrno, andando a explorar as baías ao sul do cabo Branco no mero in
tento de capturar indígenas, perdem sete dos portugueses num recontro. 

Por êsse tempo, uma frota de 14 caravela's havia largado de Lagos, sob o comando 
de Lançarote, o almoxarife. Nela vinham, entre outros, Soeiro da Costa, alcaide daquela vila, 
Álva-ro de Freitas, comendador de Aljezur, Gomes Pires, Rodrigo Eanes de Travassos, Pa
lenço, capitão prático na guerra· aos Mouros , Gil Eanes e Estêvão Afonso. Chegando Ia delas 
à ilha das Garças, uma das de Argüim, vieram a encontrar-se com as três outras caravelas que 
antes se haviam partido de Lisboa. Tôdas juntas foram sôbre a ilha de Tider, e após um 
desembarque em som de guerra, a que não faltava a bandeira de cruzada que lhes dera o In
fante, então entregue a Gil Eanes, desbarataram os mouros e dêles limparam a ilha, como 
trazia Lançarote em seu regimento. 

Algumas caravelas da frota seguiram até o rio Senegal, e daí, feito um pequeno re
conhecimento, passaram ao cabo Verde: Visitaram duas ilhas adjacentes a êste, e numa delas 
pelas armas e moto do Infante que viram entalhados nas árvores, souberam que outra cara
vela os precedia. Era a de Álvaro Femandes, sobrinho do capitão Zargo que por mandado 
dêste fôra mais ao sul do cabo Verde que nenhuma outra, passando um pouco além do cabo 
a que chamaram dos Mastros. 

Até 1446, diz Azurara, foram às terras de Guiné SI caravelas. Por dois anos mais se 
fizeram outras expedições, cujos maus sucessos deviam ter pesado na nova orientação que deu 
o Infante às explorações a pal.1úr de 1448, pois, diz Azurara, «as causas seguintes não foram 
tratadas com tanto trabalho e fortaleza como as passadas, que depois dêste ano avante, sem
pre se OS feitos daquelas partes trataram mais por tratos e avenças de mercadoria que por for
taleza nem trabalho das armas». 

Foi, com efeito, por êsse tempo que morreu Nuno "tristão e bem assim quási todos os 
tripulantes da sua caravela, num rio , sessenta léguas para o sul do cabo Verde, após uma 
peleja com negros que os feriram com uma chuva de frechas ervadas C). Em 1448, Valarte, 
dinamarquês, capitão de uma caravela do Infante, foi vítima, para além de cabo Verde, num 
lugar a que chamavam Abram, de uma cilada posta pelos guinéus, e aí ficou não se sabe 5e 

(1) Só dois escudeiros, m.al feridos, escaparam ao mortidnio. Estiveram vinte dias entre a vida e a morte, 
sem que pudessem prestar qualquer amo1io à tripulação da caravela, que ficara reduzida a tr~ moços inexpe
rientes e a duas crianças. Um d~les, Aires Tinoco, narura de Olivença, conseguiu traz~-la até a costa de Porrugal, 
em frente de Sines. Foi ~te moço da C~mara do Infante, mais tarde cavaleiro c:1a Casa Real, e era vivo ainda em 
10483, crome se depreende de uma carta de confirmação de privilégios dêsse ano. (Ch4nc. D. Joio lI, L.· 27, f. 3 fJ.·). 



morto. Já Alvaro Fernandes, que dois anos antes, numa sua segunda viagem de exploração, 
fôra 110 léguas para além do cabo Verde, tivera igual recepção por parte dos naturais. Com
preende-se que nesse tempo se houvesse a exploração da costa Guiné como trabalho de difícil 
conquista, a qual em pouco se deixou de prosseguir, em parte por virem os naturais a enten
dimento com os portugueses, em pal:lte por assim o desejar D. Henrique. 

As viagens que, depois desta data, até a morte do Infante, se assinalam como mais 
importantes são as de Luiz de Cadamosto, gemilhomem veneziano, a de Antônio de Nola) 
genovês, e a de Diogo Gomes, almoxarife do Paço de Sintra. 

O primeiro, indo a caminho da Flandres, e aportando a Lagos, seduzido pelo que 
soube poder trazer-se da Guiné, pediu uma caravela ao Infante D. Henrique, a qual logo foi 
arma:da, e embarcando nela, com Vicente Dias, de Lagos, passou pelo cabo Branco, visitou o 
Senegal, e chegou ao pôrto que hoje se chama de Yof. Tinha essa terra o nome do seu rei, 
Budomel, em casa do qual passou alguns dias o veneziano. Indo para além ao rio Gambia, en
controu-se com uma caravela portuguesa em que seguia Antônio de Nola, a qual 
se fazia acompanhar de uma outra. Seguiram os três navios mais para o sul, chegaram ao 
rio a que chamaram de Barbacim. e ainda à foz do Joombas, onde foram recebidos à frechada. 

Cêrca de 1456, ' foi Diogo Gomes por caprtão-mor de três caravelas que passa
ram além do rio Grande. Entraram os poorugueses pelo Gâmbia até a povoação de Cantor) e fize
ram pazes com Frangazick, senhor dos negros que habitavam ~ parte direita do rio, e com dois 
outros grandes senhores, Batimansa e Nomymans. Este, o che·fe dos guinéus que haviam atrai
çoado a Valarte, pediu com insistência, depois de algum tempo de 'convivência com os portu
gueses, que o Infante lhe mandasse quem o instruísse na fé. «O Infante tudo fêz, e ma.ndou 
para ali o sacerdote parente consangüíneo do cardial, abade de Soto de Cassa, para que fi
casse com aquêle rei, e o industriasse na fé. E com êle foi um moço de camara chamado Johan 
Delgado e isto foi no ano de 1458». 

Um ano antes, ao que parece, indo Antônio da Nola e Cadamosto a buscar o já 
conhecido rio Gâmbia, haviam-se descoberto algumas das ilhas de Cabo Verde, entre as quais 
a de Boa Vista e de Santiago. 

Diogo Gomes afirma, sem precisar datas, que, indo em companhia de Antônio de 
Noli, e sendo a sua caravela mais veleira, fôra o primei.ro que chegara a uma delas. Certo é, 
porém, que até 1460 se achavam descobertas cinco das referidas .ilhas, as quais se chamavam 
de Santiago) de S. Filipe) 'das Maias) de S. Cristóvão e "do Sal. 

Foram estas, que se saiba, as prin.cipai5 viagen~ realizadas em vida do Infante D. Hen
rique. A mais baixa latitude geográf~ca (10° N.), logrou-a, em 1446, Alvaro Fernandes, so
brinho do capitão Zargo, o qual, diz Azarara, foi para o sul do cabo Verde ,cento e dez léguas. 

À déllta da morte do Infante (1460), estavam, por conseguinte, descobertos, reconheci
dos, estudados e explorados OOrca de dois mil quilômetros de costa para além do cabo Bojador. 

FRANCO ~ACHADO. 
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. CAPÍTULO VIII 

o Infante D. Henrique. O seu tempo e a sua acçao: 
I) O Infante do retrato de Zurara 

Do Infante nos ficaram dois retratos tirados do natural. Um, nos painéis de N uno Gonçal
ves, a que se pode agregar a iluminura da Crónica da Guiné no manuscrito de Pa
ris, da mesma mão se não antes da mesma inspiução. A pintura primitiva, mesmo 
quando reúne em rettélltos as figuras vi'vas e dirigentes do país, como nos retábulos 

do mestre português, ou quando fixa burgueses das cidades mercantes do norte, tem sem
pre um sentido religioso: no retrato do Museu de Viena que D. João I mandou a João-sem
-Mêdo, o rei ora, como no retrato de ChantilIy, que presumo o que João-sem-Mêdo enviou 
ao rei, o Duque é representado em postura idêntica. Fazendo as figuras de Nuno Gonçalves 
parte duma vasta alegoria religiosa, seria absurdo ante a expressão do Infante tirar conclusões 
sôbre o seu carácter, como se tem pretendido. 

O retrato primeiro debuxado por Zurara (Cap. IV da Grónica da Guiné) é o dum cava
leiro galo-bretão, traçado como o exigia a cultura da nobreza da época e a sua interpretação da 
vida: duro nas coisas da guerra e temeroso ao primeiro encontro, brando e enternecido nas 
de coração e ao depois na intimidade, acolhedor de senhores, inimigo da avareza, e perene
mente casto segundo comandava a D~manda do Santo Graal para vencer como venceram 
Galaaz e Percival. Os dois capítulos de enumeração · dos seus feitos e de exaltação da fi
gura 01 e VI), traçados já em obediência a outro espírito mais humano e real, sofrem de 
t:ôdas as deformações inerente.5 aos memorialistas do tempo. 
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Tal como foi pinta'do pelo pesa'do cronista de Afonso V, o retrato do Infante foi aceite 
e louvado pelos historiadores de Quinhentos, seguindo Barros (Década Primeira, Liv. I, Capo 
XVI), por êles afeiçoado e retransmitido. Os historiadores da Reooscença, vivendo numa atmos
fera heróica, sentiam pouco as figuras do obscuro tempo antigo em que o homem se não 
libertara ainda da massa, alçando-se em plena luz de epopeia; por isso mesmo a figura do 
Infante traçada por Zurara sofreu apenas ligeiros retoques de Barros. O Infante não era 
ainda uma figura de Plutarco, mas uma vontade surgindo na confusa sociedade dos precur
sores em que o bronze dos heróis de Quinhentos já se caldeava. Através de Barros, Camões 
retoma o rude retrato de Zurara, afaga-o a cinzel, compõe-lhe as pregas do manto, enche-o 
de visão interior, projecta-o ao longo de quatro séculos de história; e ainda hoje historiadores 
serenos vão pedir ao épico e à sua intuição genial a exegese duma figura arrancada ao meio e 
ao tempo, já nêles de resto gravada em prosa pelo cronista que mais reflecte as suas 
deformações. 

P~ra ver o Infante, o primeiro trabalho sereno é lihertá-Io do primitivismo do seu cronista 
e dos ouropéis humanistas que o ergueram a condutor dum século: e, feito êsse esfôrço de 
reintegração, não tenhamos receio de que venha a faltar-lhe glória. As crónicas de Zurara 
pertencem com efeito a um tipo que Portugal só a partir dêle conheceu, enquanto na prosa 
europeia haviam perseverado antes, com Chastelain, indo ergu,er ainda a floração derradeira: 
o da crónica para o senhor, que é nela figura centraI e fulcro dos altos feitos que relata. :Ele 
próprio buscou escrever a de D. Afonso V, que recusou a oferta na sua simplicidade de gover
nante que não buscou nunca forçar as portas da história; e presume-se o que ela seria de lou
vor ao senhor, quando Zurara não cala o que devia à sua munifÍ!cência, com que saíra do nada, 
- o cronista, como é sabido, faho de cónego, só em idade adiantada havendo iniciado estudo 
e cultura. Fernão Lopes, escrevendo embora a parte mais viva das crónicas a dois decénios de 
elaboração das de Zurara, teve uma formação mental, revelada na obra,' em meio muito dife
rente. Tôda a juventude de Fernão Lopes, quando o ambiente imprime feitio decisivo à inte
ligência, decorrera numa sociedade em que o povo dos mesteres, a burguesia mercante e a 
pequena nobreza empobrecida acabavam de sagrar um rei, de que cada um julgava ter feito 
-o seu rei, e de assistir à criação duma nobreza nova como elemento social e militar da nação. 
Zurara abre já, e abre sobretudo um pouco tarde, os olhos do entendimento para uma socie
dade em que o príncipe se destaca e eleva a~ima do comum, em que os movimentos dos ele
mentos sociais procuram ser incarnados nêle, uma sociedade de que é o fecho de ogiva entre o 
espírito medieval e as realidades modernas, reveladas já na Itália no príncipe citadino que o 
poder da comuna, personifi,cando-se, erguera. A grave depressão que dominara todo o lon go 
reinado de D. João I dissolvera-se; as moedas readquiriam o seu valor, as rendas da nobreza 
subiam de novo, os artigos em carência começavam a chegar das ilhas, a mão-de-obra agrária 
citadina era em parte já suprida pelos escravos mouros e negros) e uma nobreza condenada 
decénios antes à quási miséria rural ou ao. parasitismo régio, ante 'o refôrço dos réditos das ter
ras buscava consolidar-se como classe, alcançar mesmo um neo-feudalismo, dominar as activÍ
dades nacionais já desanuviadas. 
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o INFANTE D. HENRIQUE 

Gravura repro:Juzida da edição publicada pelo Viscondt: de Sanlarém, em 1841, do Crô nico do Guiné, de Azurara, 
códice exislenle no Biblialeca Nacional de Paris 
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o INFANTE D. HENRIQ UE. - DO POLíPTlCO 'VENERAÇÃO A S. VICENTE" DE NUNO GONÇALVES 

Museu dos Jan elas Verdes 
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o espírito de Zurara fêra, já 'numa adolescência tardia, moldado em munificências 
,dum rei que era <> instrumento duma nobreza territorial buscando postumamente dominar o 
pod'er. Traçando a crónica de D . Henrique, numa altura em que já eram mortos o rei 
D . Duarte e os infantes D. Pedro e D. João, todos partidários duma política de enriqueci
mento pela ' troca, que não de exclusivos feitos de cavalaria, numa sociedade em que a cul
tura-'tipo intelectual era em grande parte o reflorescimento místico em novelas de matéria 
poética galo-bretã, atribuir-lhe-ia o menos possível intuitos especulativos, que se não com
padeciam com ' uma concepção de nobreza alheia aos negócios de tráfego. O momento em que 
escrevia era o da luta decisiva entre a nobreza e o regalismo aliado aos interêsses das cidades e 
dos mercadores, - da luta trágica que por vezes terminava em Alfarrobeira, ante o punhal 
do rei em 'Setúbal, ou no cadafalso de .evora. Zurara é o homem que desdenha do comércio, 
para quem a história das descobertas só interessa enquanto é a história dos feitos vitoriosos; 
a sua prosa dilue-se sem re1êvo na Crónica da Guiné, enquanto se exalça nas acções ilustres 
da coriquista e do govêrno de Ceuta. Justificando o têrmo da Crónica 'da Guiné em 1448, em 
vez de a levar até a morte do Infante, êle próprio nos diz que «as cousas seguintes nom foram 
trautadas com tanto trabalho e fortelleza como as passadas, ca despois deste anno avante, sem
pre se os feitos daquellas partes trautarom mais per trautos e aveenças de mercadarya, que 
per fortalleza nem trabalho das armas» (cap. XCVI, ed. Santarém, pág. 456; voI. lI, pág. 267 . 
na ed. Bragança). 'Por outras palavras, a crónica fenecia quando a cavalaria era obscurecida por 
matéria indigna dela. Verem.os adiante que no drama soóal com que termina a Idade Média 
portuguesa, o Infante, como espírito medieval, fôra levado a estar de início muito mais com os 
interêsses da nobreza que com os duma economi,a global já então unificada. No conflito 
entre a nobreza saída de Aljubarrota, palpitante de medievalismo regressIvo, procurando con
solidar as suas rendas incrustando postumamente no país um feudalismo que êle não conhe
cera, incarnada no Duque de Bragança, e o regalismo nacional representado por 1? Pedro, 
9 Infante só podia estar ao lado da nobreza, o seu medievalismo não se compadecendo com o 
modernismo do irmão: por isso o abandonou ao seu destino em Alfarrobeira. Não por tibieza 
de carácter, como ,pretendem alguns biógrafos seus dos nossos dias , mas por lógica da sua 
visão social. Zurara, seu cronista e cronista duma sociedade em que a nobreza efemeramente 
dominava, por idênticas razões, a que acresciam as da sua cultura, que era apenas a cultura 
grata à nobreza , só podià traçar, num momento histórico de campos extremes, o retrato duma 
figura erguendo-se num dêsses campos. 

No, século xv portugl:lês, e antes que a Renascença erguesse os heróis acima dos mortais, 
o epicismo toma a forma de arturismo. 'As grandes figuras são realçadas, comparando-as com 
as do ciclo arturiano; as suas virtudes têm de ser as virtudes das figuras bretãs, julgadas tão 
,reais e verdadeiras em sua vida e histórias que o Conde de Barcelos lhes traça a genealogia 
entre as famílias do seu Livro de Linhagens, estabelecendo a relação consangüínea dos reis 
peninsulares com os dos romances bretões. 

A Crónica da Guin;, escrita logo a seguir à de Ceuta, reflecte li preocupação de traçar 
tlm' romance vivido de cavalaria, ten<Io por figura: central o Infante. O que noutros cronistas 



HUS oontempor~neos é ~penas exagêro C), nêle é a necessidade de valorizar feitos, dando-lhe.s 
por vezes um sabor de novela. Baltasar Osório, num livro retórico e medíocre, mas onde há 
por vezes observações fulgurantes, destacou já certo passo da Crónic4 de Ceut4 em que «os 
portugueses se viram em frente dum negro que talvez recordasse a alguns dos que eram lei
tores de novelas os gigantes dos livros de cavalaria». A agiografia civil na agonia da Meia
-Idade construía figuras tal como ela concebia a figura ideal: dando-lhe por traços caracterís
tico·s a pureza virginal, os cilíçios, o leito duro, a abstinência de bebidas. 

O cronista só podia ver o que a sua Visão do mundo lhe entregava como digno de ser 
fixado. Ao desenhar no seu traço rude um grande senhor, ao construir com elementos do real, 
como o mister lhe impunha, o seu romance, que era, despido das imagens poéticas do género, 
o que o século seguinte chamaria - o poema épico, tinha de fazê-lo como o seu mundo o con
cebia: um grande cavaleiro, igual em feitos e em virtudes aos modelos estabelecidos. O cro
nista do Infante Santo, ao referir a sua vida, diz dêle que (<110m tam soomente foi virgem» 
como ainda que «s'e abstinha de toda las viandas e cheiros, que prouocar se podem os autos 
luxuriosos» (cap. V). 

(1) As crónicas quatrocentistas estão pedindo uma reintegração ne esplrite do seu tempo, em vez: de setem 
consideradas como documentos históricos de valor actual; êsse estudo pressupõe um outro ~bre li cultura e a viR. 
do mundo na sociedade em cujo ambiente foram traçadas. Aquêle trabalho destacaria o que constitue demente 
de fantasia resultante de rebusca retórica ou de visão unilateral, já pôs to em destaque por R. Ricard, «Le Maroc 
Septentrional au XVe siede d'apres les chroniqueurs portugais», in Hespéris, vol. XXIII, 1936, pág. 93, e o que 
representa hipertrofia do real e valorização de feitos ante o ideal do século. Evocarei alguns exemplos, que 
em vários pontos deformam a figura do Infante: atribuir-lhe a insistência da conquista de Ceuta junto do 
rei, que com êle a discute, quando noutro lugar (Cap. LXII) afirma que o rei meditava nela havia cêrca de seis 
anos, o que transporta o início do plano a 1409, pouco passando então o Infante dos 14, e quando Fr. Jerónimo de 
São José (Hist. Cron. da Sant. Trindade, I, 260) refere que já em 1410, contando o Infante 15, o rei dera conta dos 
seus projectos ao Papa pelo Embaixador D. Sebastião de Meneses (Luiz T. de Sampaio, Antes de Ceut4, Coimbra, 
1923, pág. 26; nos Arquivos do Vaticano, após pe3quis~s aturadas do seu actual director, Mg. Ângelo Mercati, 
nada se encontrou sôbre a Embaixada ou o projecto do rei), quando em 1413 João XXIII promove a Bispo de Mar
rocos, a pedido do rei, D. Fr. Aymar (Paiva Manso, Hist. Ecl. Ultramarina, Lisboa, 1872, t. I, págs. 30 e 36; T. 
Sampaio, Iv., pág. 26), e sobretudo quando o próprio D. Duarte consigna que no conselho de AIgeciras, insistindo 
muitos do conselho em que a frota «non deuya tornar sobre cepta», e estando presentes os Infantes D. Duarte, 
D . Pedro e D. Henrique, é o rei quem, contra êsses avisos, se resolve à conquista - <tque mais querya morrer em 
aprollar fazendo seu deuer que detal guisa se partir ... e que nem embargando todas as suas rezõcs com a graça 
do senhor Deos entendia filhar a cidade (Leal Conse/beiro, ed. Paris, 1842, págs. 86-87); atribuir a vitória decisiva 
de Ceuta a um feito do Infante D. Henrique durante a acção militar, que Mascarenhas (Hist. de 14 Ciudad de 
Ceuta, ed. Dornelas, capo 21) estende já a numerosas fôrças, e que La Salle, testemunha presencial, considera ape
nas um acaso temerário, pondo mesmo na bôca do rei que - «I! est vray que quand la cité de Cepte fut presque 
concquise, jusques auprés du chastel, une compaigne de Sarrazins, par une traverse rue, vindrent endorre Henry 
qui combatoit d'aultres, a peu de gens, ainssy que à telles aduentures aduient souuent» (Du Réconfort de Madame du 
Freme, pubI. em J. Neve, Antoine de La Salle, Bruxelas, 1903, págs. 151-152); tr.ansfotmar o desastre de Tânger num 
alto feito de cavalaria tocando a vitória (a vitória segundo os mandamentos arturianos interessava menos que o 
feito), e atribuir-lhe o govêrno de Ceuta durante trinta e cinco anos quando, por motivos que adiante veremos, 
tinha apenas o carrêgo das coisas de Africa (já destacados por Bragança na sua ed. da Cr. d4 Guiné, I, pág. '41, 
notas); o autor da Crónica do Conde D. Pedro, que bem sabia quem governava a cidade, escrevendo êste trech. 
em vida do Infante, ao referir-se ao ordenamento supremo que a D. Henrique cabia, atribue-lhe, em homenagem 
ao cavaleiro, que só podia praticar acçõcs directas e não direcções políticas, o govêmo directo. Maior deformação é 
atribuir ao Infante o policiamento do Estreito pelo oor30 contra sarracenos que, antes de inidade o povoamentll da 



A geração dos Infantes viera ao mundo no momento preciso em que se vertiam a por
tuguês as grandes novela,s, e em que, a par da decadência da sociedade feudal, a cavalaria se 
erguia a requintes e artifícios que a alheavam do real. 

Nesta sociedade, em que a pequena nobreza ascendera aos títulos e rendas da nobreza 
velha e ao mais alto plano da hierarquia social, em que a ambiência de cultura a guindava ainda 
mais alto - à fotosfera dos heróis de romance) uma quebra sem precedentes de valores e rédi
tos agrilhoava-a às pequenas coisas da terra; e buscava refazer-se numa construção neo-'Íeudal, 
assente na nobreza e no valor estável da terra, degradando a mobilidade do dinheiro da troca, 
que corroera o edifício antigo. O exemplo de hoje mostra-nos que foi assim em todos os mo
mentos da decadência e agonia dos velhos valores sociais: as classes privilegiadas buscam refa
zer-se regressando a instituições att1tigas, e purificando-as. 

Zurara, num dos capítulos consagrados à exaltação do Infante, não hesita em informar 
que os seus feitos encontraram por vezes oposição ou censura: (c .. não podem os seus feitos 
receber ofensa, por nenhuma cousa que faça na terra, pôsto que a alguns pareçam dignos de 
repressão, que se lhe pode dizer aquêle dito de S. Crisóstomo Scilicet: que não há aí cousa 
tão santa em que o mau interpretador não ache que travar» (Cap. VI). No Conselho dado por 

ilhas, e durante a longa depressão econômica que vai até fins do reinado de D . João I, já se praticava como meio 
legítimo de captura de bens pela coroa, os infantes e a nobreza; o próprio Infante D. Pedro nêle tomando parte activa 
com tal fim, a seguir ao seu regresso da Hungria (Carta de mercê ao Infante D. Pedro, Santarém, 6 de Nov. de 
1433, Chancelaria de D. Afonso V, liv. 19, fl. 79, do quinto de tôdas as coisas que os seus navios tomassem quando 
ccde casso no estreito», àt. por Aires de Sá, Pref. aos Estudos de Cartografia Antiga do Visconde de Santarém, Lis
boa, 1919, vaI. I, p. LXXXVIII; depois que, a partir de 141 I, pela paz de Castela, não era possível ass.>lar a 
Estremadura espanhola, numa necessidade financeira resultante da falta dos recursos das entradas, os olhos desvia
vam-se para os mouros; segundo Zurara, já em 1412 D . Henrique aparece no A1garve fazendo corso. ~ste corso 
dos Infantes e dos nobres era feito em nome do direito de ocupação das terras nos mares adjacentes a elas. Todo o 
século xv mediterrâneo palpita do seu fragor. O prof. Marinescu publicou uma vasta documentação sébre ê1e em 
tempos de Afonso de Aragão, que era categórico nos seus motivos: c(On retrouve dans les registres de Barcelone 
de sauf-conduits accordés à des marchands, à des nobles, à des Hospitaliers qui partaient pOU! la course «pour 
nous servir et pour attaquer nos enne.mis et les Infideles», disait le roi, ou encore (cpour attaquer les ennemis de la 
foi catholique et nos ennemis à nous et ainsi pour le profit public (beneficio de la cosa publica) . Les mêmes regis
tres renferment des instructions données par le souverain de Naples à des gens de son entourage chargés d'entre
prendre des guerres de course». Segue uma lonaa exemplificação, acompanhada de documentos na íntegra (c(Notes 
sur les corsaires au service d'A1fonse V d'Arag~n, roi de Naples», in Mélanges d'histoire générale, Publications de 
l'Institut d'histoire générale de l'Université de Cluj, Cluj, 1927, págs. 155-173. - Sôbre o corso do Infante D. Hen
rique, detalhes em Pedro de Azevedo, (cOS escravos», Arq. Rist. Port., I, 1903, pág. 296). Quand~, teliIIlinada. a 
conquista, o rei vai partir de Ceuta, deixou «por Capitão d~ duas galera~ para a gua;da ~ do Estrelt~», como. diZ 
Mascarenhas, Hist. de ltl Ciud"d de Ceuta, ed. Domei as, pago 114, a Mlsser Carlos, Irmao do Almirante Mlsser 
Lançarote, o que bem indica que a guarda do Estreito entrava nos planos do Rei, com a utilização da~ prêsas, e a 
determinara ainda em Ceuta; de resto, ainda segundo Mascarenhas, Ih ., pág. 191, em 1428, o rei envIou. uma ar
mada contra os corsários do Estreito, de que fêz capitão-general a D. Fernando de Noronha, neto do rei D . Fer
nando, ao depois 1.0 Conde de Vila Real O próprio Zurara refere largamente dum navio c(armado à sua custa por 
Ál'Varo Vasques de Almada», para fazer o corso, que aproou a Ceuta, onde se fizeram grandes festas e~ sua honra. 
(Cf. ainda sôbre êst"e ponto B. Osório, Ceut.s e " CapitAnia de D. Pedro de Meneses, págs. 168-171); D,ngo Gomes, 
mais realista que Zurara, aponta apenas que (ctudo gastava na guerra e em constant: armada no mar ~ontra os 
5erraCenos, pela fé cristã» - sendo aqui a «fé cristã» a imagem a wentificar o adversáno, conforme o estilo d~ma 
época em que a f6rmula religiosa dominava sempre nas invocações e nos sucessos (pág. z84 daed. G. Pereira). 
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D. Duárte ao Infante antes de Tanger têm alguns querido ver uma injustiça do Rei C) ou 
uma pintura crua do seu carácter (). Isso devetá porventura resultar da discordância de 
D. Duarte com a finalidade, ainda então unilateral, da acção do irmão, - havendo o pro
blema das descobertas e conquistas implicado, desde o soo início, finalidades diferentes, só visí
veis quando, em vez do apriorismo de o julgar conduzido pela acção de D. Henrique, como 
no-lo amostra Zur3l1'a, o consideremos antes conseqüência dos acontecimentos sociais e eco
nómicos de meio século da história dum povo. 

O htstoriador do perturbado século de Quatrocentos deve ter sempre à vista o conceito 
de geração J que no último decériio já produziu trabalhos decisivos, graças sobretudo às contri
buições de Wechssler e Pinder, de que, numa notável previsão, Ottega y -Gasset afirmara 
antes que o estabelecimento dos seus limites constituiria uma das mais impor:tantes contri
buições do nosso tempo para a interpretação da história; por êle o ritmo da evolução é quási 
sempre constituído pela reacção no conceber do mundo aos ideai<s dominantes da geração an
terior r). Fernão Lopes, cronista duma geração, ' fôra o animador das massas populares, er
guendo-as num estilo bruxo que era todo o maménto; Zurara, ajoujado tardiamente de pre
-humanismo, escolhendo para a sua prosa regtada -apenas motivos nobres, desdenhava todo 
o confuso drama social de que se alheara, entrincheirando-se ao lado do elemento orgânico 
mais pobre como tal, já por então arrastando uma vida de quási artifício. O mundo do pri
meiro era pois .incomparàvelmente m.ais vasto que o do segundo. Sobre~udo na sociedade de Zu
rara, como nas sociedades europeias suas contemporâneas, a expressão da vida era sempre fra-

(1) Aires de Sá, Frei Gonfalo Velho, cit., p. I, XCIV. 
(2) José de Bragança, prei. ed. Crónica da Guiné, I, XXXI; A. Ferreira de Serpa, Como se fal! a históri4 

das descobertas, Lisboa, 1936, pág_ 8.- Inclino-me antes a ver nêle uma série de recomendações abstractas par.! o 
futuro, que não verificações do passàdo, idênticas na forma às dos escritos, porventura de humor menos sombrio, 
a D. Pedro quando partiu para. a Hungria, passadas' ao Leal Conselheiro, capo XXIV, e onde há por vezes expres
sões que, a verberar factos precisos, implicariam uma censura incompatível com a frase inicial- «Conselho pera vos 
sobejo me parece screver, porque a vossa grande buondade e discreçom me faz nom saber que avysamento vos possa 
dar, que per vos melhor nom sejaaes avisado» (ed. Paris, pág. 141). Do escrito endereçado a D. Henrique nada me 
parece poder concluir-se contra o Infante: o sombrio moralista, dispondo ainda dum pobre instrumento de ex
pressão para as suas locubrações morais, generalizava e aplicava aos irmãos seus pensamentos e suas fórmulas, sem 
com isso querer castigá-los por feitos passados. O próprio carácter do documento, que ficaria registado num livro 
onde o Rei juntava os seus memoriais, as suas lembranças e as coisas que lhe convinha fixar, o i1iba do tom de cen
sura; tanto mais que, referindo-se às virtudes que «a um senhor e capitão. pertençam», não só consigna que «gra
ças a Deus haveis delas mui grande e boa parte», como ainda porque nesse Conselho lhe anuncia que «vos não 
faço doutras menção de si, porque em alguma vos toco em outro meu escrito, que mais em forma parceira vos 
escrevo», nesse documento íntimo podendo então dar-se a censuras, se lhas buscasse enumerar. 
. (3) El Tem4 de N úestro Tiempo, Madrid, 1934, págs. J3~I4 . No meu vol. [n troduction 4UX études histo-

riques et sociologiques, Paris, 1938, consagro todo um capítulo ao conceito de geração. Tão decisivo o reputo para 
a interpretação do nosso séc. xv que não resisto à tentação de refazer para o estudioso dêsse assunto tentador uma 
sumária indicação bibliográfica: - G. von Below, Ueber historische Periodisierung mit besonderem Blick 4uf die 
Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit, Berlini, 1925; E. Wechssler, Die Generation ais Jugeridreihe, Berlim, 
1930 (conceitos sôbr~ os dirigen'tes, pág. 60 55.); do mesmo autor, Jugend Reihen des deutschen Menschen, 1733-
-1933, Berlin, 1934 (um capítulo s.ôbre o fim da Idade Média, págs. 11-29) ; W . Pinder, Das Problem dá Genl!Ytt
tion in der Kultelrgeschichte Europas, Leipzig, 1928; Bliiter für iJe'4tsche Philosophíe, Bd. 7, fidt 5, 1937, pá~s. 
-i0S-IS· - Um discípulo do proi. Wes"chssler, o dr. Bruno Rech, Secretárie do Instituto Português tU Universidade 
ele Berlim, prepara justammte uma aplicação dêste conceito à ler4f~o ., ' 6itos ["f_"us. 

316 



gmentária, e traduzida num estilo cOnvencional, a que a cert~a, a precisão e o objectivo eram 
alheios'; o predomínio do valor espiritual, buscando nas formas materiais de expressão o sim
bolismo, não só impossibilitava a medida exacta das coisas reais, como conduzia a um super
naturalismo assente no saber tradicional, que era a lente com que essas coisas deveriam ser 
apercebidas C). Há que alcançar os relatos de viagem, verdadeiramente despidos de sentido 
literário e oficial, em que o autor da relaçáo apenas transmite o que êle próprio viu e ouviu 
e sem que uma cultura pre-existente, assente rias bases do tempo, lhe deforme a visão e· mos-o 
queie o trama e a exposição do formalismo delas, para sentir aflorar o dmido intuito realista 
medieval que a crónica do senhor desnaturara. Diogo Gomes pode assim fornecer-nos um sen
tido real, embora tumultuoso, da acção do Infante, a que Zurara era cego, descontando em
bora o facto de êle nos traçar uma fase dessa acção com início no têrmo da narração do cronista. 
As próprias Navegações de Ca Da Mosto nos ajudam a reconstituir as fases da sua acção com 
um empirismo que o espírito de Zurara, integrado no saber tradicional, era incapaz de alcan
çar. Assim, dos relélltos contemporâneos do Ill1fante que inda nos restam, o seu cronista é decerto 
o menos idóneo a fornecer-nos elementos vivos com que lhe traçar as linhas do pensamento e 
da acção. Diogo Gomes, Ca Da Mosto, a pequena carta de Usodimara, mesmo a relação da. 
viagerr1 de Eustache de la Fosse, realizada ~bóra depois da sua morte, fornecem a quem se 
debruce sôbre o momento do Infante, e nêle busque penetrar afastando elementos inaptos à 
visão do tempo, a cujo contacto a re·alidade a éada instante se transforma e deforma, elemen
tos mais seguros a reconstituir as várias fases do 'seu plano que o estreito romance de cavalaria 
do seu cron'ista, onde o sentido do real não falta decerto, onde não falta também a vontade 
de ver 'claro e de ser justo, mas onde tudo é deformàdo pela neblina da cultura contemporâ
nea, em que o pouco precoce Zurara se engolfara com fervor de recuperar uma juventude 
perdida por longe dela. . 

Como cronista e como apologista, Zurara fêz do Infante o supremo coordenador do seu 
tempo, desde alguns anos antes de Ceuta até que depois da morte orientou ainda a seqüên
cia da sua obra. Correia da Serra verberou já o que chama ~ a parcialidade de Zurara a favor 
do' Infante, atribuindo-a a dois factos: ter recebido da sua mão os materiais para a obra, 
como confessa, e «à inclinação que todos os homens de letras daquele tempo tiveram ao In
fante D. Henrique, que solidamente os protegia, e a quem êles pagaram com larguíssima 
usura a sua protecção C). Esta hipertrofia das coisas e figuras que erguem e de que fazem 
centro do mundo que referem, é comum aos contemporâneos de Zurara; . mas não se pode 
tratá-la de parcialismo. Trata-se apenas dum campo visual limitado para erguer figuras di-

(1) «li vaiare oggettivo ddle cose e la loro intrínseca esistenza sono nelle abitudine intdlettuali e senti
montale dei mondo mediev.ale sconosciute e inconcepibili», sintetiza o mais saga~ analista da literatura geográfica 
e histórica do têrmo da Média-Idade, Leonardo OlschkÍ, Storia letteraria delle Scoperte Geografiche. Aorença, 
1937, pág. 136. ' 

(~) Intrad. ao Livro da Guerra de Ceuta de Mateus de Pisano, Inéditos da Acadomia, I, pág. 5· - «A 
marked partiality, if not a blind admirariam), diz Edgar Prestage no prd. da trad. inglêsa da Crónica J. GH;'" 
- Tbe Cbro,,;cle of ,be Discover-y of GHi"ea~ Londres, 1~. vaI. I, p, üi. 



gnas de servir de: motivo a histónas, tal como nos romancistas post-românticos, como Balzac 
e Proust, a alçada de criar personagens, lhes dar drama e vida, é limitada ao ambiente que 
respiram; fora dessas figuras que a sua observação directa alcança, desenham apenas autóma-
tos, que não personagens realS. 

Se o retrato do Infante fôsse o que nos dá a Grónica - êle seria bem mesquinho. Em 
vez do homem isolado que a épica e a históri de Quinhentos depois fundiram em bronze, 
e do defensor da nobreza empobrecida que êle foi de facto at~ depois .do desastre de Tânger, 
e no seu fnti.mo ficou sempre até a morte, a madurez colou-<> à vida total da nação, num equi
líbrio sereno entre as suas primeiras funções e as de vedor do comércio e das fontes móveis 
da sua riqueza. Pelo contrário, Zurara permaneceu sompre o arrivista de ambiência nobre, a 
ela delimitando o escasso campo visual. 

O feitio duro e tenaz vislumbrado para o Infante nos retratos de Nuno Gonçalves e de 
Zurara levou a aceitar a personificação feita pelo cronista da nossa expansão quatrocentista 
na sua figura; donde a sua exaltação a uma vontade suprema afastando obstáculos, a condu
tor duma sociedade estática quando ela era um dinamismo orgânico com vida própria e reac
ções imanentes, a fazer do 5éculo xv - o século do Infante. No seguinte, a cultura da côrte 
vinha-nos, tôda importada e já feita, duma Espanha dogmática e totalitária, pollticamente 
desarticulada, mas unificada pela compressão religiosa graças a um estado unificador em que 
os elementos políticos e religiosos se juxttapunham, - «dividindo os misteres mas coordenando 
as acções», na fórmula de Fernando de los Rios, premindo-<> a uma finalidade religiosa em 
que a própria Igreja era adstrita a integrar nêle as suas instituições. A lógica da evolução de 
Portugal, como o século xv a desenvoltvera, seria reali~r no seguinte o maquiavelismo, pela 
exaltação. do expansionismo nacional a finalidade do Estado, através do Príncipe aliado às fôr
ças orgânicas duma nação já então definida e unificada. O ecumenismo nascente da Espanha 
podia apenas prolongar-se em Império, dentro dum estado aglutinado em casamentos dÍlnásticos 
ou em conquistas doutl'a raça e doutra religião, 'por uma super-unificação que só a religião ca1tó
hca poderia nivelar, fundindo êsses elementos numa unidade para que só a Igreja dispunha 
de meios eficazes. Assim se constituía um estado teocrático, incarnado num monarca repre
sentante directo de Deus. A doutrina espanhola era tão contrária a êle como o dinamismo por
tuguês. A nobreza, a flanco da munificência régia, só encontrou compensação à sua decadên
cia territorial, buscando criar um monarca oopiado de Espanha. Os rei.!; poJ:1tugueses de Qui
nhentos nunca buscaram alçar-se até o modêlo vizinho; mas uma côrte palaciana e parasitária 
importou a cultura espanhola, vestiu as figura nacionais das vestes sombrias com que a Es
panha se adornava. Essa cultura iria fazer do cavaleiro arturiano de Zurara o cavaleiro da fé de 
Tronto. Camões via-<> como um cruzado póstumo, rodimindo o mundo do êrro agareno e bus
cando exterminá-lo. O Quixote do Desconhecido de Zurara e o cruzado ardente de Camões 
projectaram-se nos nossos dias, juxtapondo-se, num artifício que reduziria a acção dum povo a 
uma figura e a duma sociedade viva, no cume da gestação nacional,-a um mero anacroni,smo. 



IT) Sua pretensa Cru{ada: 

E STES retratos do Infante D. Henrique levaram a personificar nêle tôda a vida orgânica 
dum país, que durante meio século se quedaria em êxtase, substittuída na evolução nacio
nal pela sua vontade-medium. Daí a i,solá-Io itnteiramente do ambiente e a fazer dêle -

numa sociedade que definia o seu particularismo nacional e lhe buscava expressão pela aliança 
entre o expansioni,smo da burguesia nascente e a consolidação do poder real, já estendido a uma 
nação política e econàmimmcnte unificada - um cruzado póst\.tmo, um agente supremo da . 
cristandade medieval, una e ecuménica, contra o islamita, atento a estrangulá-lo, não se fêz 
grande caminho. Isso era de resto facilitado pela concepção da sociedade quatrocentista, em 
que as bases feudais inda não estavam totalmente aluídas nos países onde esta fácil visão era 
formulada, e onde uma economia nacional se não definira no quadro duma unidade política. 
Com efeito, ver no Infante um cruzado ecuménico, reacendendo o facho medieval do aniqui
lamento muçulmano, e nas suas mãos o erguendo ao longo do périplo africano, portanto 
numa visão sem fronteirAs do problema político e religioso, só fôra possível ante duas pre
missas: conceber a sociedade portuguesa no século xv em bases idênticas às de outros países 
de Europa, mormente às daqueles onde o post-feudalismo lhe emprestava ainda assento, e ao 
mesmo tempo ignorar, como se tem até hoje ignorado, que a formação política do reino por
tuguês, em bases de modernid.de que não de medievalismo, o conduzia a, antes de qualquer 
outro país, definir e realizar o moderno estado europeu. Só perante uma visão clara e precisa 
da formação social da nação se poderá seguir a curva da sua evolução, definir-se o que repre
senta nela cada fenómeno social ou político, e libertar-lhe enfim a história do conceito perso
nalista rom que a historiografia do século épico a revestiu, substituindo, na sua visão huma
nista, a serena e lógica marcha dum povo pelos acasos pessoais dos seus dirigentes C). 

(1) A formação social de Portugal, iniciada já, e como construção nova, numa faxa de terra atlântica, 
quando a sociedade medieval agonizava e uma nova sociedade, que entrou em muito nessa formação, se cons
truía, conduziu a essa unidade cconómÍca e política, de expressão capitalista, isto é, de estado moderno, desde 
os fins do século xv. Já por duas vezes me ocupei dês te assunto, restituindo a Portugal o início do modernism • • 
det:mninado pela lógica da sua formação, não pdo policelulismo de aglomerados feudais, que não pre-existem no 
sw tttritório, mas numa sociedade bem particularizada que era (para dar agora alguém por mim) na f6rmula de Al· 



Para os países criados s8bre base de organização feudal, que só vieram a. ter contacto 
com o sarraceno dentro do seu próprio território ou na gesta heróica da Terra Santa} a luta 
contra êle só poderia ser feita em tom de cruzada. Boissonade, num volume rico de erudição, 
Du nouveau sur ia Chanson de Roiand Ç), viu em tôda a acção tendente a entregar aos reinos 
cristãos da Espanha os territórios ocupados pelos sarracenos, uma reconquista e uma cruzada, 
a que a cavalaria francesa vinha dar o seu auxílio, emprestando o seu carácter, iniciando na Pe
nínsula um plano de ataque aos muçuLmanos, que depois estenderia aos Lugares Santos e ao 
Norte de África. A acção portuguesa no Norte de África, sendo de luta contra os mouros, 
seria assim, e apenas, a seqüência da cruzada peninsular, transportada para a outra banda do 
Estreito no têrmo da conquista do terrritório reservado a Portugal. Para isso, seria preciso em
prestar ao pequeno reino atlântico formação e finalidade idênticas à dos reinos peninsula
res 'já constituídos na hora alta da sua definição. Para isso seria preciso eliminar da história 
portuguesa os dois séculos decisivos que vão da conquista do derradeiro território · aos mouros 
até o preparo de Ceuta, em que a vioo nacional germina e toma .rumos definitivos pela eli
minação dos factores medievais que a impediam ainda. De' resto} os auxílios da cavalaria 
francesa a Castela e Aragão, como os dos cruzados que tocavam nos portos portugueses e que 
com remunerações imediatas pelos despojos das cidades conquistadas os reis dos dois países 
aliciavam, não emprestam à conqui·sta dum território, que em breve iria definir-se em povo u,no, 
o carácter de luta pela fé em cruzada. Na própria Espanha leonesa, que a influência de 
Cluny mais aproximava do espírito que conduzia a . sociedade francesa, o fanatismo cris
tão ' nunca imprimiu carácter à conquista moira. Sanchez-Albornoz conta que, quando 
Afonso VIU partiu a combater o. muçulmano com cavaleiros franceses, flamengos e alemães, 
palpitantes de cruzadismo, ávidos de degolar mouros como. inimigos da fé cristã, Afonso, 
rei de três religiões, se opôs a. êsse extermínio. O Cid, herói nacional, serve por vezes a muçul
manos; e o escasso ortodoxismo religioso que Portugal recebia da Galiza, aflorando e!Il mitos 
e crenças que mergulhavam raízes na primitivida:de pre:-cristã, nunca se transmudou em ódio 
de religião durante a conquista do seu território ao sarraceno ocupante. É certo que o Papado 
incent~vava sempre, no aspecto religioso que dominava êsse-período, a luta peninsular contra 
os inimigos da fé, utilizava-a nos seus esforços de congregar novas levas de cavaleiros para a 

berto Sampaio (As «uillas» do norte de Portugal, P~rto, 1903, pág. 144), «exactamente o oposto do regimen feudal», 
- t~da na dependência do rei, único senhor territorial (Ib ., I I I - I 12) e t~da de acesso à terra; duma sociedade 
que, enquanto a restante Europa se formava fechando-se sôbre a terra, nascera em boa' parte do contacto com o 
mar, fonte de liberdades, e de instituições a êsse contacto inerentes. De ambas as vezes o fiz em moldes estrangu
lados, ante a carência do espaço, e sobretudo sem referências de apoio e prova; a primeira numa das minhas lições 
~o Institut d.es Hautes. ~tudes, de Bruxelas, publ. na Reu. E~onomique Internationale, Agôsto de 1932, de que se 
fizeram depOIS duas edlçoes em separata, Bruxelas 1932 e ParIS 1933; e mais recentemente na tese - Portugal, o 
ouro, .as ·descobertas e a criafão do estado capitalista, enviada ao 1.0 . Congresso da Expansão Portuguesa, Lisboa, 
1937, Prometo no entanto contribuir para o 8.° Centenário da Fundação de Portugal com uin volume consagrado 
à Formafão da Sociedade Portuguesa. - As páginas que H. Hauser, La Modernitl du XVle siecle, Paris, 1930 , 

págs. 59-86, consagrou à formação do estado moderno deviam sempre estar à vista dos que procuram os funda~en
aos à sociedade peninsular atlântica. . 

(1) Paris, 1923. O livro 1,° é inteiramente consagrado' à cruzada francesa em Espanha! 
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Terra Santa, ia mesmo, como Urbano lI, a considerá-la a «ala direita da Cruzada». Mais tarde 
faria o mesmo à acção dos portugueses no Norte de África. Mas nunca dirigiu uma ou outra; 
a cruzada, no traço distintivo que lhe empresta um historiador católico dos nossos dias , não 
era feita pelos reis, mas pelos senhores e cavaleiros de conta da Santa Sé ou com sua aprova
ção. A sua idéia encontrara terreno fácil para germinar numa sociedade em que o temporal e 
o espiritual, entrelaçando-se e por vezes confundindo-se, pertenciam ao Imperador e ao Papa; 
sociedade policrómica, gerida superiormente por uma monarquia desprovida de soberania efec
tiva, fôra brotando em épocas juxtapostas junto a castelos de senhores e de bispos, no cruza
mento de estradas de troca, definindo-se em senhorio de príncipes laicos e eclesiásticos, de 
nobres, de aglomerações urbanas de formação comercial, num mosaico de pequenas soberanias 
de limites oscilantes, curvadas sôbre a sua terra, cerzidas pela unidade nominal dum impera
dor. Para se libertar do poder do império encostava-se a Roma, criava a luta entre o sacerdo

tium e o imperium, em que o Papa ficaria por isso mesmo transitàriamente vencedor: essa vitó
rÍ-a teria por expressão as cruzadas, agremiando sob a bandeira comum, içada pelo poder de 
Roma, senhores e cavaleiros com as suas hostes , para quem a terra originária era já riqueza 
escassa, ao combate pela libertação dos Lugares Santos e pela pilhagem sôbre o infiel. Foi esta 
projecção dum sentido feudal, estendendo-se a tôda a sociedade europeia e à península ibérica, 
onde a sociedade cristã se formara, mesmo na era carolíngia, sôbre a base centrípeta da sobe
rania una e condutora do rei, que levou Ranke, no equívoco duma formação análoga da 
França e dos reinos peninsulares, a çoncluir, ao traçar as bases orgânicas daquele país: «Da 
mesma forma foram fundidos os novos reinos que na Espanha surgiam, Aragão, Castela e 
Portugal, inteiramente sob o espírito de cruzada» C). Na sociedade de além-Pirenéus, as cru
zadas saídas d.a aspiração dos pequenos senhores a: libertar-se do imperium foram os grandes 
agentes desagregadores do mundo medieval; mais o foram ainda sulcando o Mediterrâneo 
pràticamente fechado à navegação dessa sociedade depois da invasão sarracena, que por isso 
mesmo lhe voltara costas, debruçando-se sôbre a terra, criando os principados da Síria, to
mando contacto com cidades de tráfego, unindo-as pelas suas velas, desencantando as rotas 
que seguiam dessas cidades até o Extremo Oriente. Pelo contrário, nas lutas peninsulares 
contra o muçulmano, ocupante do seu território, buscava-se, a um comando soberano, definir 
organismos unos, vivendo de si próprios, embora por vezes resulta:ntes de instiwlções que êle 
tinha de aceitar; por isso mesmo o aspecto religioso dessa luta, embora numa época em que 
a religião condicionava os actos civis, é quási sempre subsidiário, sôbre êle primando o da de
finição dum quadro geográfico capaz de alimentar uma sociedade. Em Portugal, nascido já 
fora do mundo feudal, dos elementos díspares que mais contribuíram para a desagregação 
dêsse mundo, a cruzada estrangeira foi utilizada como uma fôrça ao serviço da sua expansão 

(1) Weltgeschichte, Leipzig, 1888, vol. IX, p. lI , pág. 112. De Ranke a fórmula estendeu-se a quási tôda 
a historiografia alemã. Delbrück, por exemplo, sintetiza: «Portugal é rigorosamente um estado de cruzados» (Welt
geschichte, Berlim, 1928, vol. I, pág. 844)' 
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geográfica, que nunca desceu dos portos fortificados à terra firme; e quando o cruzado se 
quedava na terra, participando da sua colonização, integrava-se na mecânica da sociedade 
rudimentar em que ingressara, era nela um elemento de hberdades oposto ao espírito social 
onde a cruzada se gerara, e estabelecia um contacto entre o produto da terra e as cidades-cais que 
decidiria da sorte moderna dessa sociedade. 

Foi o mesmo espírito de generalização e a carência visual de distinguir o particula
rismo das sociedades peninsulares, mormente da derradeira a formar-se, sem cordão umbilical 
que a prendesse às anteriores, que levou ainda Ranke a pressupor que «principalmente em 
Espanha e PortugaC onde a guerra contra os mouros se prosseguiu em curtos intervalos e con
duzi.u fllialmente a um ataque à Africa, a idéia de cruzado se manteve sempre viva». Donde 
definir assim a acção iniciada por êsse ataque e continuada depois no que a história europeia 
deliberou chamar - «O pensamento de Henrique-o-Navegador»: «O alvo dos portugueses 
encontra-se no centro da região árabe, procura vingar Jerusalém em Meca. As suas vitórias 
foram mais uma vez alcançadas no entusiasmo dos cruzados de Jerusalém». Para êste dogma, 
que não tardou a fazer caminho e escola na historiografia contemporânea, os três sécUllos de 
definição territorial de Portugal e a construção duma sociedade em que se caldeava uma na
ção seriam consumidos no fogo dum sonho ardente de cruzada, anacional, ardendo postuma
mente, transportando-se depois à Africa quando no território europeu não havia mais que cin
zas do islamismo, quando já tôda a velha sociedade franca e católico-imperial se particularizava 
em nações, persistindo Portugal sempre num sonho medievo de eXitlerminar o Is.lã, valendo a 
sua própria acção na índia apenas como ponte de apoio para alcançar Meca e soterrar com 
o Profeta tôda a sua religião . Esta floração anacrónica de medievalismo dera um rebento su
premo: o Infante D Henrique. Pouco vale que o próprio Ranke enquadre neste plano (<uma 
terceira idéia, dilferencial do restante,- a do descobrimento do mundo, que, em si e por si, 
é uma das maiores da história, abrangendo o género humano e a terra ... fomentadCli e ali
mentada pela ânsia de deter as especiarias da índia, o ouro da América, as pérolas dos mares 
desconhecidos e o interêsse do comércio». Embalde: o que fica dominando a nossa história, 
sobranceiro às realidades que fizeram o mundo moderno, são um anacrónico cruzado medie
val, obcecado e fanático, e a abSltracção do descobrimento do mundo, gerando-se espontânea
mente num povo e conduzindo-o, - como se êle pudesse viver no espaço, composto por ele
mentos por igual abstractO's, com uma idéia pairando sôbre todo um povo que não existe para 
tudo o mais, e uma figura extática desafiando Maomé. 

Ora os grandes fenómenos socia'~s só podem gerar-se e desenvolver-se num clima pre
di9ponentJe. Fenómeno social e religioso, numa época em que um e outro se confundiam) as 
cruzadas foram a expressão dum mundo assente na terra, quando as rendas dela começavam 
diminuindo e quando o avanço muçulmano acendia terrores numa sociedade constituída em 
tipo perene e estático, ameaçando abalar-lhe os fundamentos. Para que êsse fenómeno, que 
agitou a Europa, pudesse produzir-se e manter-se ao longo de dois séculos, evoluindo embora, 
impelindo senhores rurais a abandonar o seu domínio e a seguir a cruz, ao longo de eitradas 
desconhecidas ou a bordo de naus tumultuosas costejando o vasto mar de ocidente, era neces-
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sário que a palavra dos pregadores fôsse boa semente lançada à terra, germinasse nela, e 
desse movimento a uma sociedade imóvel, criando nela o conceito de distância. Era sobre
tudo necessário que ela caísse num mundo de poder pulverizado, em que os reis carecem de 
soberaf).ia efectiva, reinam sem governar, e cada poder local constitue de facto uma célula a'Ultó
noma, em que o senhor, voltando costas ao mundo, se curva sôbre a sua tel1fa, dela extraindo 
o necessário para o consumo celular e para a troca em géneros com outros senhores mais ou 
menos distantes do que lhe falta. Esta sociedade cria assim economias fechadas, sem merca
dores e mercados, com o fim da sua produção .no consumo limitado a ela. A sua osmose e en
dosmose faz-se por dependências pessoais e certas, só a pessoa e o seu grau na hierarquia social 
dando carácter aos instrumentos de riqueza: portanto assente numa ordem fixa e numa es
tática económica, social e política, que lhe dava um carácter de constância e imutabilidade. A 
junção dessas células produzia no domínio político a hierarquia dos vassalos do imperador, e no 
domínio religioso a grande massa dos fiéis da Igreja. Mas, verdadeiramente, o poder sagrado 
e o profano tocavam-se, aliavam-se, pairavam por sôbre essa sociedade estática, estabelecendo 
uma rêde hierárquica entre as pessoas que dela podiam participar, amalgamando no mesmo 
fundo comum e anónimo as que dela dependiam. Foi nesse mundo de bases comuns, de inte
rêsses comuns, sem fronteiras entre o religioso e o temporal, sem fronteiras entre soberanias 
particularistas, que a cruzada se semeou, gerou e pôs em marcha. 

Ao dar movimento a uma sociedade imóvel, ao dar dinamismo a um mundo estático, 
ao entregar a noção de distância a uma economia local, curvada sôbre a sua terra, dentro dela 
construÍlMo o seu mundoJ sem hor.izontes nem caminhos sulcados por uma troca sem destino 
prefixado, ao tomar contacto com outros povos, com pequenas cidades debruçando-se no mar, 
tentando-as a mover-se por êle, aliciando-as a por êle ir demandar outras cidades incertas que 
fôssem o têrmo incerto da sua produção, e nelas gerassem particularismos e egoismos, - o es
pírito de cruzada levava consigo a desagregação da velha sociedade estática, assente na hierarquia 
da Igreja e na hierarquia social. As cidades marítimas atraíam a si rotas de terra, atravessando 
os domínios fechados, ligando-os, congregando-os em células vastas, onde soberanias locai.s care
ciam de unificat-se também ante um rei, soberano de direito e facto, e sobretudo seu soberano 
directo. As cruzadas, criando na Síria pequenos rems feudais, onde, como em tôdas as classes so
ciais que se defendem (e a nobreza) transportada a distância, deixara de ser uma sociedade, 
para ser uma classe), a hierarquia iria ser mais rigorosa do que nas terras da Europa, eram 
assim o agente impulsivo dum dinamismo europeu, que, pelo seu carácter orgânico, de jôgo 
de fôrças e reacções, teria que seguir uma evolução. Evoluir era destruir a sociedade perene 
e estável. 

Essa sociedade em marchaJ não pode ter, em todos os componentes, movimentos simul
tâneos; cria pois estruturas sociais, graus e desnível, conforme os vínculos locais mais ou me
nos se transformavam de factores permanentes em dependências incertas e desconhecidas. 
Uma sociedade constante e permanente tinha por conseqüência lógica a economia natural: 
o produto trocava-se pelo produto, valia o que êle valia no consumo imediato e directo . Uma 
sociedade nova, assente no conceito de distância, carecia dum instrumento representativo do va-



101', que referisse a sua variabilidade em relação aos mercados de consumo a um paradigma 
comum a êles. Onde a sociedade antiga tinha por finalidade económica - o consumo, a nova 
visa logo a produúr, indo depois procurar consumidores; transformada em dinheiro nesses 
mercados, produz o luoro; para o atingir modifica tôda a técnica de produção, da troca, do 
comévcio, racionaliza e despersonalnza as relações económicas. Onde antes havia relações direc
tas entre pessoas, interdependentes, dentro do mesmo grupo social, havia depois uma propriedade 
individualista, sem limites sociais e medidas fixas, criando sempre possibilidades novas de ex
pansão, e com as desigualdades de riqueza e o tipo de homem que se eleva acima dos quadros 
sociais pre-eSltabelecidos, para const:ruir a sua própria vida, em classes modernas que são a estru
tura social do capitalismo. N 'a velha sociedade, tendo por fim o consumo directo, o valor e o 
preço que o representas.se teriam de ser justos: a Igreja, cerzindo as pequenas céluJas orgânicas 
dessa sociedade, impedia a especulação, que de resto não dis.punha dum iJmtwmento represe11lta
tivo de troca para se manifestar. O va10r era objeotivo, intrínseco à própri'a coisa; num mundo es
tável, em que a medida dos vaJores o era também, estabelecia-se um preço ideal) resu1tante dessa 
eSltabilidade de valores e necessidades. Na nova, com um preço sempre variável, que era a resul
tante de desejos e necessidades, o fim da activ.idade era o lucro, individuali,zado ou enlançando 
já individualidades que juntavam o seu capital para melhor o alcançar. bsse lucro abre uma es
cada social aos que por ela possam subir. Quando, em 1473, um cunhado observa ao velho Jacob 
Fugger, tronco da dinastia dos grandes argentários de Augsburgo, recentemente ennobrecido 
por Frederico lII, 'que, rico e nobre, se pode enfim retirar de todos os negócios e viver rendeiro, 
êle responde-lhe: - «O meu fim é ganhar)' ganhar, enquanto o puder fazer)}. 

À divisão automática em classes, que a individualização do lucro implica, correspon
diam tentativas doutrinais de reagrupamento da vida social , pelo regresso à antiga unidade 
católico-feudal, integran'do nela os novos valores, no quadro duma nova sociedade assente na 
riqueza móvel do dinheiro; as realidades sociais e o desenvolvimento das cidades comerciais, 
tendo por arlavanca o tu;pe lucrum) podirun mais que essas construções teóricas. A visão 
tomista, como o sistema social que lhe corresponde, assente no justo preço, era já um anacro
nismo sem sentido para a sociedade viva a que se dest:inava: obra dum reformador que pre
tendia sobrepor-se às tentativas da nobreza para recuperar a posição perdida, enquadrar as no
vas fôrças sociais, morigerando-as e disciplinando-as, unificando de novo os seus interêsses 
dvspares sôb a égide da dOUltrina de Roma, já não podia acompanhar o dinamismo das rea
lidades sociais. 

Ora a cruzada era o combate pelo comum e coleotivo, pelo ecuménico e universal -
a Igreja, com fôrças advindas de várias origens mas fundidas por um laço comum. O benefÍ
cio que ela visava não seria recolhido por esta ou aquela soberania mas pela unidade dum 
mundo provindo directamente do imperium e indirectamente do senhorio total da Igreja sô
bre.a comunidade ct;Í,9tã, conferido por Deus a S. Pedro como constante e superior ao poder 
transitório dos reis. Por isso mesmo, os pequenos reinos em formação na Península esquiva
ram-s'e sempre a participar dela. Quando o Papa e o Imperador, no seu i.nterêsse conver
gente, acolit;ados pelo rei de França, exigem um tributo ao rei de Leão, ameaçando-o mesmo 
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de contra êle lançar a cruzada, o Cid aconselha e) a obediência ao Papa ~ a responder - «que 
la reconqui~ta es ~bra ~e los espanoles e no de los estrangeros». E para se esquivar a que a 
Espanha seja pammómo de S. Pedro, Afonso VI busca entronizar-se na antiga dignidade 
imperial, ascedendo a um poder idêntico ao das duas soberanias identificadas. Sabe-se o que 
sucedeu em Portugal: o rei procura libertar-se do vínculo que o prende a Roma, dando à 
nobreza preferência sôbre a clerezia, como mais tarde se aliará com o terceiro estado para domi
nar uma nobreza ávida de ressuscitar um mando que a .classe nunca dal1Jtes alcançara na orgâ
nica da nação. 

O aumento de população criara na Europa problemas novos. A terra, 1 imilbada , era es
cassa para a conter; e o pequeno feudatário) olhando o latifúndio eclesiástico e laico, dispõe-se 
a retalhá-lo, arrancando-lhe um pouco da terra que lhe falta. Por seu lado, o trabalhador da 
terra acorda do letargo carolíngio, reclama a transformação das suas relações com o senhor 
em relações com a terra, instrumento de riqueza, regulando a sua participação nas colheitas, 
nos gados, nos incultos e nos bosques, na terra nova a rasgar, fixando direitos e deveres recí
procos, dando-lhe um valor transformável em moeda, que entra de novo a percorrer as veias 
da sociedade, numa osmose e endosmose que os senhores só sentem as ma~s das vezes 
em reacções. A população que a terra não acolhe agrupa-se já em misteres gerados na nova 
economia, cria os centros urbanos, acolhe-se à polimanifestação de trabalhos diferenciados, 
estabelece o contacto permanente entre o agro já agitado por uma vida nova, e a aglomera
ção citadina, que pouco a pouco se vai tornando centro atractivo das actividades; se a função 
agrícola dissemina a população, a comercial tende à sua concentração. Nesta sociedade em 
marcha, a nobreza deixa de ser a sociedade) para ser uma das classes, com maior ou menor 
preeminência conforme a r~queza móvel ou imóvel domina as novas formações políticas, mas, 
pela sua directa ligação à terra, dependendo da riqueza móvel. Onde dantes a nobreza deti
nha a soberania da terra, passa ela agora a depender dela, do seu trabalho e dos rédirtos e pres
tações, que começam já em parte a transformar-se em dinheiro, a ter portanto por expressão 
económica um instrumento móvel. Uma vez feita classe, a sua soberania fenece, e na luta entre 
as duas riquezas, cedo virá a transformar-se num anacronismo parasitário, vivendo a flanco 

da realeza, com subsídios directos dela, em rendas de terra ou em soma outorgadas. Às pe
quenas soberanias locais, particulares, dependentes duma soberania teórica, substituía-se 
agora essa soberania monárquica, que através da Europa lograra disciplinar a anarquia das pe
quenas soberanias per'turbadas pelo choque dos dois instrumentos de riqueza; em conseqüên
cia, às mesnadas locais, que o senhor podia erguer acudindo ao brado de Roma, sobrepu
nham-se os exércitos monárquicos, destinados a ser apenas utilizados conforme o interêsse 
da colectividade, na sua própria defesa ou na sua própria expansão. 

(1) R. Menendez Pidal, La Espana deZ Cid, Madrid, 1929, I, págs. 262-3' - Para o eminente medievalista, 
à desagregação da França corresponde na Península a formação dos novos reinos espanhóis, «que nacen teoricamente 
subordinados ai Imperio de Leon, para sentirse pronto dei todo independientes» (Ib., I, págs. I 13-II4). ~ evidente 
que Menendez Pidal põe os olhos em Navarra e Aragão! sendo a formação social de Portugal posterior e gerada 
já noutro planalto da história. . 



As cruzadas estavam feridas de morte. Com o renascimento do comércio a distância, 
de que a viq. decisiva era a via das cruzadas, a nobreza europeia, que nelas participava com 
a França à frente, vê êsse caminho sulcado já pelas naves de Pisa e Génova, cortando em 
tôdas as direcções o Mediterrâneo ocidental, e pelas de Veneza, de quem por vezes de
pende nos mares do Levante para o seu próprio transporte e reabastecimento. Na quarta cru
zada, o aspecto comercial prima já sôbre o religioso e político; uma nobreza dia a dia mais 
dependente das outras fôrças sociais via ainda, durante um século, erguer a cruz, na preten
são de restaurar na Europa a velha sociedade em que o gérmen da cruzada floria e frutificava. 
Novos factores iriam esterilizar êsses esforços comuns, possíveis numa Europa sem o sentido 
do particular e a noção de fronteira, que a individualização do lucro, ao longo de dois séculos 
genésicos, se ia encarregar de traçar. 

O património universal da Igreja começara a secularizar-se. A pequena nobreza em 
luta com a nobreza tradicional implicara o renovamento da sociedade pela burguesia, que se 
erguia em esforços igualitários) pretendendo emprestar à nova riqueza móvel do dinheiro uma 
fôrça equivalente, mas mais maleável e dúctil que a riqueza assente na terra. Os rurais, fa
mintos de terra e de liberdades, limitavam-lhe os movimentos, ameaçando a cada instante 
demandar as cidades, de lucro fácil e rápido. Os mosteiros deixavam de ser os centros da vida 
rural e da sua cultura espiritual. A Peste Grande, assolando duas vezes a Europa nos mea
dos do século XIV, dizimando a população em alguns países em mais de meio, criou o paupe
rismo rural, a que entre nós se iria um século depois fazer face com as Misericórdias. Na im
potência do poder papal para dirigir sociedades particularistas, -. êle, que só concebia e podia 
agir sôbre uma sociedade ecuménica - as heresias populares surgiam, varrendo ao vento do 
seu laicismo uma organização geral de tipo sacro, em que o domínio religioso unificava as ex
pressões da sua vida privada e pública. A essas heresias de conteúdo moral, a Igreja iria opor, 
já uma nova sistematização teológica de que a visão de S. Tomás seria o fulcro, já as novas 
ordens populares, capazes de se adaptarem ao laicismo latente dum ambiente em renovação; 
com umas e outras salvaria de-certo o seu domínio espiritual, torná-lo-ia mais brando e ex!tra
-terreno. Mas a organização directa das sociedades pela Igreja não resistia aos particularismos 
que por tôda a Europa irrompiam, criando interêsses centrípetos, soberanias apoiadas .no cesa
rismo romano renascido à sombra das universidades; estalaria por todos os lados, por vezes 
com o fragor das polémicas que os teólogos de Felipe-o-Belo levantavam contra Roma, a que 
Roma opunha os seus, por vezes na quebra dos elos da dependência que a ligavam ainda 
aos reinos peninsulares, com a conseqüente nacionalização das ordens militares criadas para o 
combate colectivo ao infiel. A par do papado, o império declinava por igual; as exigências 
de Segismundo a Felipe-o-Bom para considerar a Flandres e o Hainaut feudos do império, 
eram já anacronismos sem sentido e sem sanção. Com a dependência do Papa do Concílio, 
e com o aparecimento em Constança dos .representantes das novas soberanias divididas em 
nações, como havia mais dum século se dividiam já as inteligências nas grandes universida
des, o particularismo nacional triunfava. O Papa guardava de-certo a auréola de chefe duma 
religião unânimemente aceIte; mas as suas relações com os soberanos da terra eram regulada, 
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pelos juristas, todos imbuídos de romanismo. Um mundo novo surgira; à velha economia 
natural substituíra-se a economia monetária, ao conceito de valor cristão a secularização de valo
res, sôbre o conce~to hereditário o indivíduccl, sôbre o trabalho senhorial primava agora o trabalho 
citadino, sôbre o trabalho no saIo o capital, sôbre o lucro local e preciso o lucro sem limite, sôbre 
a moeda das pequenas soberanias a moeda instrumento de trá,fego a distância, sôbre exércitos se
nhoriais o exército do rei. A cruzada, obra de senhores locais, que um interêsse comum não 
jungia a uma unidade geopolítica, vivera; das suas cinzas surgia apenas uma cavalaria, pos
tumamente buscando ainda servir, nos artifícios do culto da mulher, da religião, da honra, 
que se arrastaria ainda por mais dum século, até morrer em caricatura às mãos de Cervantes. 

Embalde Clemente VI promuLga uma cruzada geral da cristandade contra os turcos, 
na Terra Santa, e embalde emprega nela os recursos vastos da cúria. Nas novas monarquias 
em construção, expressões de nacionalismo tomando corpo, a cruzada dos sem pátria não 
susótará o menor sobressalto. Ao ecumenismo da cruzada, substituíra-se o ecumenismo 
do comércio, elo de ligação entre as novas unidades políticas ensaiando tomar corpo em unida
des económicas. Grande parte dêsse comércio tinha de fazer-se com os infiéis, que detinham 
nas suas mãos as rotas do tráfego das mercadorias ricas; ao cruzadismo, sobrepõe-se a comu
nidade de interêsses e11ltre fiéis de religiões que até aí se afrontavam. E ao longo dos caminhos 
da Ásia, povoados de muçulmanos e de tártaros dispostos a aceitar com simpatia o contacto 
com o ocidente cristão) os elmos dos cavaleiros e os seus escudos nobres dão a vez a levas de 
missionários, precedendo as caravanas de mercadores, ou peregrinando a par delas. As em
baixadas dos soberanos europeus aos senhores do oriente sucedem-se durante os séculos XlII e 
XIV; uma filha do rei de Castela esteve mesmo a ponto de casar com o Grã-Khan, imperador 
dos tártaros; e o mais recente historiador das cruzadas, que renovou inteiramente as bases 
em que a sua história se arrastava, demonstrou que só a anarquia feudal em que se debatiam 
os chefes cristãos da Síria impediu que o problema muçulmano fôsse resolvido por uma 
aliança com os mongóis, tolerantes e afáveis com o cristianismo. 

Esta excursão, porventura longa em demasi'a para o quadro dês te estudo, era no en
tanto inevitável para poder compreender-se o pensamento do Infante, tão profundamente des
naturado desde o seu cronista, passando pelos Plutarcos quinhentistas, a que ainda agora uma 
das figuras mais serenas da historiografia portuguesa contemporânea empresta por funda
mento de acção - uma cruzada contra os infiéis, um pouco como Sanuto e Lull a concebe
ram um século antes. Só a reintegração de Portugal na sociedade europeia, e depois disso a 
evocação do momento em que o Infante vivera e respirara poderia mostrar claramente a im
possibilidade de o encarar por êsse aspecto e de por êle tentar abranger-lhe a acção. 

A tradição das sociedades peninsulares era inteiramente alheia ' ao espírito de cruzada. 
Certamente, no vasto movimento das cruzadas houve um factor decisivo: a Penmsula impe
dindo a expansão árabe por sôbre o resto da Europa, que nunca teria podido lançar-se numa 
emprêsa que rasgava o Mediterrâneo e ocupar-se ao mesmo tempo, conforme as tradições da 
cavalaria tranca, onde as lutas com os sarracenos primavam, do extermínio do sarraceno. Mas 
o condomínio do clero de França, sobretudo de Cluny, transportando consigo êsse espírito de 



religião fechada, tOI a um tempo de influência terntorial, localizada em Leão, e de curta du
ração, no geral da Península, onde as gentes de Cister) abandonando a penumbra cara aos 
claustros de Cluny, assentaram a acção religiosa na tolerância, ao ar liberto, em contacto 
direoto coma terra, com a sua exploração e população, onde os lavradores e soldados dos municí
pios nem conheciam o espírito de cruzada de nobres franceses e germânicos nem o espírito 
antin?biliário de burgueses alemães e italianos. Afonso III das Astúrias educa os filhos ao 
contacto com a cultura de reis mouros e Afonso VIII impede os excessos que cavaleiros fran
ceses e alemães, vindos à Península combater, se dispunham a praticar sôbre os sarracenos te

a pretexto de inimigos da fé cristã. eeSe guerrea a los moros, diz R. Menendez Pidal, por el 
dano de eUos recibido, no por combatir su secta, segun expresa don Juan Manuel: eeca je
sucristo nunca mandó que matasen ni apremiasen a ninguno porque tomase su ley, ca el non 
quiere servicio forzado». Se assim era em Castela, mais o tinha que ser em Portugal, onde a 
formação da sociedade tivera lugar quando a velha nobreza já dechnava (P. Merea mostrou 
já a escassa influência que teve a nobreza antiga de Leão nos alicerces da sociedade portu
guesa), a pequena nobreza aluía os seus fundamentos, ao contacto com a terra, fonte de ri
queza imóvel, e dependendo pelo mar do comércio a distância, fonte de riqueza móvel. Gama 
Barros aponta que nos forais do século XII, que seguem o tipo de Ávila, eeé e~presso que se 
deve protecção também aos mercadores e viandantes mouros; e das famílias sarracenas, sub
metidas pelas armas ao domínio cristão, nem tôdas perderiam a liberdade, sendo indubitá
vel que, desde Afonso I, a algumas se concedeu que continuassem a viver livres na mesma 
terra, e regendo-se pelas suas leis próprias, sob a segurança do rei cristão». E acrescenta: 
eeDesta política de tolerância em Portugal temos provas desde o terceiro qual.1tel do século XII». 
Já Herculano rejeitara a concepção duma unidade de conquista pelo ódio religioso, referindo 
como exemplo as alianças dos emires muçulmanos com os leoneses, e a acção do Cid entre 
mouros e por conta do rei muçulmano de Saragoça. Menendez Pidal acrescenta mesmo que ceei 
medio ordinario que para ganar el pan tenia todo caballero espanol era establecer.5e en tierra 
de moros»; por Marrooos andou o infante D. Pedro, filho de D. Sancho I, que depois esteve 
ao serviço de Jaime de Aragão, que o fêz rei de Maiorca, o que não impediu de, mais tarde, 
largando o seu reino ocasional, ser enviado pelo Pontífice a Portugal, coberto de honras, ajudar 
seu sob1'inho Afonso III a pacificar o reino que lhe entregara. 

Bem mais perto do Infante, quando D. Fernando, ao reconstruir economicamente o 
reino, abalado por uma crise comum a tôda a Europa, em que a queda dos réditos da nobreza 
primava sôbre as outras expressões, busca em recurso permanente a ela alargar o âmbito das 
terras sôbre a Galiza, num movimento precursor da emprêsa de Ceuta, a que a nobreza inte
ressada o incentirva, é com Granada e Aragão que êle se alia, a Granada cabendo, à sua pró
pria custa, trazer gentes do Norte de África e inV'ad1r as terras de Castela, destruíndo mesmo 
terras, ~e disso carecesse, ainda quando viessem a pertencer de futuro ao rei português. O cro
nista, escrevendo embora à sombra duma geração que tivera de demolir, no conjunto e em 
figuras, a política fernandina, não tem uma palavra de estranheza para essa aliança. Mais: 
quando, na Crónica de D. Pedro, conta como o rei Pedro de Castela, intervindo com Aragão 
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na polícica interna de Granada, e ajudando um pretendente) manda de presente ao seu prote
gido a cabeça do rei mouro, degolado por lhe «fazer maa preitesia com elRey Daragon», ver
bera o rei e mostra a repulsa dos seus por êsse acto. 

Portugal não fôra nunca uma civilização rural, sendo a aliança da terra e do mar a 
base da sua formação social. Mas a terra tivera de-certo um lugar predominéllIl!te na sua esta
bilidade, ao ponto de a economia inerente a ela haver dominado na primeira dinastia. Com o 
«mundo novo» do cronista a economia da terra cede o lugar à economia movediça e instável 
do capital. A Igreja, que assentava o seu império na existência da sociedade rural, que era de
-certo um dos maiores proprietários rurais, e que com as lutas entre o clero e 9 poder central 
dava carácter ao que se tem el1radamente chamado - a monarquia agrágria, assistia a um deslo
camento da autoridade social em benefício das sociedades mercantes e em seu próprio pre
juízo: desde que a cidade se constituíra, o mosteiro cedera-lhe o lugar como fulcro da vida social. 
Cada núcleo de povoação aforalada constituía uma ilha de liberdades municipais, dum mu
nicípio que nada tinha do romano, nascido precisamente do novo regime de trabalho, para 
o garantir e incentivar. O dorso das novas soberanias era assim todo mosqueado de regalias 
populares) a que o rei se encostaria quando a nobreza tentasse cercear-lhe poderes. Aliado 
tácito das comunas contra o braço eclesiástIco, o rei busca libertar as ,fôrças internas do seu 
ecumenismo, realizando com a quebra da sua unidade, o factor que Stubbs considera a baliza 
característica entre a Idade Média e a Moderna; nas côrtes de Elvas de 1361, em que a 
centralização régia de D. Pedro acordava rumores no elemento municipal, o rei inclina-se 
para êle, enquanto recusa o requerimento do clero contra o beneplácito. O regalismo de João 
das Regras, em que assenta a precária estabilidade do Mestre como chefe duma sociedade 
que, para viver, liquidara o legitimismo em Aljubarrota, proclama combater cismáticos e guar
dar verdadeira obediência a Deus pelo Papa verdadeiro. Nesta ambiência de elementos con
vergentes para um território nacional e para a conjugação dos seus interêsses, ~ como poderia 
surgir o plano divergente e genérico da cruzada contra o turco e o muçulmano? 

Podemos fàcblmente reconstituir tôda a actividade do rei para a16m fronteiras: ela 
consagra-se apenas à valorização dos interêsses nacionais, dos mais materiais e mais opostos ao 
espírito de cruzada. Do alvorecer do século à hora de Ceuta, o rei concede e recebe privilé
gios comerciais e marítimos: liberdades aos genoveses, a que os inglêses em breve são equi
parados, aos flamengos, incentivo aos venezianos a refrescarem no pôrto de Lisboa, a Veneza 
indo mesmo, em caminho de Londres e Bruges para aTerra Santa, o Conde de Bal'Celos pro
por à Senhoria amizade comercial e mais estreitas relações C). Em Ceuta, o rei nunca refere a 
sua ida lá em tom de cruzada, quando concerta com o seu conselho o que fará da cidade .-- «ca 
parecem aos gerais mais obra de roubo, que auto de cavaliaria», põe na sua bôca o Cronista r). 
Em cumprimento dum voto feito no comêço da sua contenda com o rei de Castela, envia o 

(1) Abstenho-me de indicar agora pormenores sôbre a acção em terra estranha do Conde de Barcelos, que 
fará objecto dum capírulo documentado da minha História do Infante D. Pedro, que seguirá de perto a public3ção 
do presente esrudo. 

(2) Zurara, Crónica do Conde D. Pedro, capo IV, Inéditos, n, pág. 224' 



Bastardo à' T erra Santa C); mas sempre que o rega1i.smo o impõe, não desdenha lutas com o 
clero, em que por vezes intervém o Papa contra o rei (2) . No momento em que os desbinos 
da Igreja de Roma e das suas relações com o império se decidem em Constança, D. João I 
é, dentre os soberanos da cristandade, e instado por Segismundo, o último a enviar os seus de
legados ao Concílio, e para fomentar ainda mais, ao lado de Aragão, a constituição das dele
gacias em nações independentes e). Os impulsos religiosos foram sempre fatais aos que os 
praticaram nesl:!e momento do século xv, em que, como conclue um autor italiano que os estu
dou, é do equilíbrio entre as fôrças morai·s da nação e o espírito formal da Europa eclesiástica 
e catolicizaJl1!te que resultará a estabilização das fôrças históricas e). 

Na tradição e no ambiente da expansão, nada havia pois que lhe entregasse o carácter 
duma cruzada contra os infiéis. 

A acção de Ceuta, o povoamento das ilhas, a viagem ao longo de África em demanda, 
não do desconhecido, mas de factores previstos e positivos que a unidade nacional relacionava, 
são indivisíveis. Na parte conduzida pelo Infame, êle foi o braço executor; mas duma polúica 
nacional que, quando deixava de o ser por oapricho da sua vontade, logo deparava com a reac
ção daIS classes. 

Esses planos de cruzada, que seriam a fonte inspiratriz do Infante, nunca tiveram exe
cução ?orque, na fórmula de Erdmann, a idéia de cruzada caminhava a par da renovação de 
autoridade ponúfical. Na época em que foram concebidos caíam no vácuo; e só em dias 
recentes alguns medievalistas se deram a estabelecer entre êles e certos a,contecimentos rda
ções de dependência que a história contemporânea dilue e apaga. N ão já para Bensaúde, mas 
para alguns que em Portugal persistem no anacronismo dum Infante esculpido em moldes 
quinhentistas, a origem directa do seu plano - em tal caso há que atribuir um plano ao In
fante - seria o projecto de cruzada apresentado por Raymundo Lull ao Concílio de Viena 
no auge da expansão egDpcia na Síria, visando arruinar-lhe o comércio e libertar o mundo me
diterrâneo, ·desde a Península, seguindo pelo norte de África e o EgLpto, à Ásia, do domínio 
muçulmano. 

Foi Varnhagen, qUJe descobrira o pequeno opúsculo de Lull na edição setecentista 
de Mogúncia, quem primeiro atribue a D. João I e ao Infante D. Henrique a execução do 
seu pensamento. Em que consistia o plano de Lull? Em tentar, por uma aliança com os tárta
ros várias vezes of'erecida por êles, premer os muçulmanos da Síria contra as fôrças do Oci-

(1) Zurara, Terceira parte da Crónica de D . João I, Lisboa, 1644, pág. 90. 
(2) Mons. Augusto Ferreira, Fastos da Igreja de Braga, lI, pág. 258 ss.; Costa Lôbo, Hist. da Soe. em 

Portugal no séc. XV, Lisboa, 1903, pág. 186, frisa o escasso conformismo de D . João I; a págs. 297 e 304 dá conta 
dos agravamentos do clero de 1427. A Concordata de 30 de Agôsto de 1427 corre nas Ordenações Afonsinas, vol. lI, 
págs. 95-156. 

!3) B. Fromme, Die Spanische Nation und das Konstanzer Konzil, Münster, 1896, págs. 37-38; F. de 
Bufarull y Sans, Felipe de Malta y el Concilio de Constanza, Gerona, 1882, págs. 69-70' Louise Q. Leomis, «The 
orgarusation by nations at Constance», na rev. Church History , Scottdale, Penns., vaI. I, 1932, demonstrou já que as 
divi\Sôes nacionais em Constança dominam ° sentimento de unidade da Igreja. 

(4) Fábio Cusin, Il confine orientale d'ltalia nella política eHropea dei XIV e XV secolo, Milão 1937, 
vol. r, págs. 314-315. 
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dente; para ~ssoJ a grande arma de que o iluminado dispunha era missionar os povos do 
Oriente, nas suas próprias línguas, inundando de missões os territórios muçulmanos para os ca
ptar e isolar dos chefes. O plano Lull foi recebido com incredulidade por Bonifácio VIII, 
que então se debatia com o mais grave problema da história papal - o do seu ecume
nismo, a definição pelos juristas de Frederico II dos domínios sacro e profano, e a laicização 
das monarquias nacionais sob as ruínas dos dois impérios juxtapostos - , Sanuto, o velho, 
retomá-lo-ia; mas ao serviço das ambições comerciais de Veneza, e sem que a cruzada o de
tivesse um momento. A rêverie do idealista de Malhorca ficara afogada no seu vasto quadro 
de filosofia, que lhe sobrevivera um século; e não seria de-certo invocada como fOllite irn;pira
triz do Infante, se o erudito Pedro de Azevedo não a deparasse num opúsculo ignorado da 
historiografia contemporânea. 

O mais recente biógrafo do filósofo malhorquino, Allison Peers, verifica que, mesmo 
sem o desinterêsse do pondfice e dos senhores, o plano de Lull, nesse século XIV, em que o 
fervor das nacionalidades distintamente se ouvia, iria morrer aos ant agonismos delas; e não é 
êsse decerto o menor argwnento para lhe dar por sequaz o Infante, num momento em que a 
organização da sociedade portuguesa se fazia em moldes definitivamente nacionais sob a égide 
de D. João I, da sua nobreza e dos seus burgueses. Analisando à luz dos anteriores intér
pretes o pensamento de Lull, confrontando textos, seguindo-lhe a trajectória do pensamento, um 
Berthold Altaner chegou à conclusão que, nêle, a acção mihtar é o menos importan te) 'assentand~ 
a base do plano «só na missão que apera sem o instrumento guerreiro». As visões de Lull em 
caso algum poderiam po~s inspirar o Infante, mesmo que o plano expansionista lhe coubesse 
e que êle o executasse em inteira autonomia das fôrçals activas duma nação, palpitantes e re
novadas de fresco. 

Joaquim Bensaúde adapta ao Infante o plano de Lull; mas onde o malhorquino con
tava, conforme a legenda medieval do refôrço constante vindo do oriente em defesa dos Lu
gares Santos, com o auxílio dos tártaros, tocados pelo cristianismo das missões e pelos primei
ros mercados que a par deLas seguiam, ou com a pressão vinda de Constantinopla sôbre a Síria 
egípcia, o plano de D. Henrique comportaria uma aliança de crença com o Preste João, já 
então identificado com o soberano abissínia. O comércio do Egipto seria assim atacado di
rectamente pelos portugueses na fndia e o dominador muçulmano que o detinha liquidado 
pelas hordas etÍopes. Com efeito, desde o século XIV que o reino do Preste João estava locali
zado no oriente africano, e até mesmo na Abissínia, que a geografia fabulosa identificava como 
uma das três índias. Desde o século XII que se havia popularizado na Europa, e sob o nome 
de «Preste João», um soberano de cujas regiões êle próprio contava maravi.lhas no texto que 
o retivera em tôdas as imaginações - uma carta dirigida ao Imperador do Oriente, Manuel 
Comnénio (1143-1180). Ao têrmo das cruzadas sucedeu a penetração padfica da Ásia; as 
missões sulcaram as rotas do Oriente, desceram à fndia e à Abissínia C). Localiza-o com pre-

(1) Das primeiras mlssoes ao Oriente participou um frei Lourenço de Portugal, enviado a um rei tártaro, 
e depois legado papal na Síria e na Palestina, acreditado junto ao Patriarca de Antióquia, ao Catholicon da Ar-
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cl'sao o Livro del Conoscimiento, que já hoje, depois dos estudos de La Ronciere, e sobre
tudo da aplicação por C. Mal'inescu das viagens referidas pelo franciscano que corre 
por seu autor a uma região dos Bálcãs, se averiguou representar apenas a transposição 
«em geografia dinâmica da geografia estática dum mapa-mundi»; o frade mendicante não só 
precisa o reino do Preste tal como o fixavam as cartas catalãs sôbre que viajava no espaço, 
como pretende haver percorrido a rota africana do ouro e do Preste João - a mesma que a 
Europa, atrás da epístola popularizada durante séculos, julgara ser também a das especiarias. 
Gonçalo de Reparaz Filho identificou o car.tógrafo do Infante, Jácome de Malhorca) com o 
filho de célebre cartógrafo Abraham Cresques, autor do Atlas Catalão de Paris, onde a locali
zação dos domínios do Preste se inicia com rigor geográfico, fonte das cartas trecentistas e 
quatrocentistas que lhe fixam os domínios na Abissínia. O Infante conhecia pois, desde a 
primeira hora da sua intervenção nas descobertas, onde ficavam os domínios do imperador 
legendário da Carta . Das suas fortunas fabulosas e do poder imenso que êle apregoava teria 
igual conhecimento pelo Infante D . Pedro, que - adiante o veremos ~ exerceu em tôda a 
expansão além do mar influência cel1teira, imprimindo-lhe rumo deósivo ao longo de Africa. 
Em Julho e Agôsto de 1428, regressado da CÔl1te de Segismundo e de Itália, o Duque de 
Coimbra quedara-se em Valência, na côrte de Afonso V, liquidando de vez a questão do seu 
casamento, que se arrastava em busca de solução digna, em rendas e situação. Menos dum 
ano antes haviam chegado até o rei de Aragão enviados abissínios, que só no ano seguinte re
gressaram ao seu país acompanhados por catalães. Os embaixadores do Preste encontrar-se
-iam ainda em Valência durante a estadia do Infante ou haveri'am partido pouco anltes; 
o rei, que ila casar Ulfia ir:mã com D. Dua'tte, não deixaria de referir ao Infante a vinda 
a Valência dos embaixadores do Preste. Tanto mais que pensaria ainda então numa 
aliança com o soberano abissínio contra o Egipto e em estabelecer com êle relações de 
família . Ao Concílio de Florença, de 1;440, vieram também delegados, chefiados embora 
pelo abade do convento etíope de JerusaJlém, que um manuscrito da Bibilioteca Magha
becchiana, de Florença (integrada il1ia Nacional), esclarece enviados directamente pelo Pres
te, ao contrário da presunção até agora estabelecida de êles representarem apenas no Con
cílio aquela comunidade: «A di 26 d'agostoj 1441 j ÍIn domenica vennono in Firenze circa 
40 Indiani dell'Indi'a maggiore mandati dai Prete Janni tra quali erano tre Inbasciatori 
dell'IlLmo Prete Janni ... » A missão etiópica fêz Ulfia tão profunda impressão no oci
dente, que Filarete lhe esculpiu a entrada em Roma e a apresentação a Eugénio IV nas por
tas brônzeas da Basílica Vaticana. Poucos anos depoi,s, um embaixador do Preste estava também 
em Lisboa. O Infante nem demandava o soberano lendário nem buscava uma aliança com 
êle: desejava apenas atingi-lo ao longo da costa africana, na crença de que o seu país era o ex
tremo da rota do ouro. 

ménia e ao Patriarca dos Maronitas, a-fim-de dar exe:::ução ao deliberado no Concílio de Lyon, de 1245, sôbre o 
regresso à unidade romana dos ortodoxos e dissidentes do Oriente crÍ.stão (G. Sora=, Il Papato, ['Europa Cristiana 
e i Tartari, Milão, 1930, págs, II3-114 ; frei Lorenzo é de resto referido em muitos dos estudos publicados à frente 
dos relato& das missões), 
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De resto, o rei da Arménia, destronado pelos invasores, antes de estabelecer residência 
em Paris, na munificência de Charles VI, viera até Badajoz agradecer ao rei de Castela os es
forços empregados para a sua libertação, em 1379, quando em Badajoz celebrava as espon
sais com a pequena inf<lnta Beatriz de Portugal. O imperador Manuel Paleólogo, por 1402, pe
regrinando pelas cÔl1tes europeias em cata de auxílio contra os turcos, escrevera uma carta a 
D. João I, enviando-lhe um cavalo de presente. Portugal não sentiu acordar em si o espírito 
de cruzado: a sua nobreza estava suficientemente integrada no organismo nacional para que 
recebesse com um encolher de ombros o clamor dos dois soberanos. ~ certo que o Conde de Bar
celos, a dar crédito à inscrição funerária dum cavaleiro que com êle lá diz ter combaJtido, ha
veria participado das lutas de Segismundo contra os turcos. Mas não iria como cruzado; 
depois de assistir em Londres ao casamento da irmã, de ir a Bruges, de descer a Veneza, e lá 
embarcar para a Casa Santa em cumprimento do voto do pai em Aljubarrota, quereria, como 
os grandes senhores do tempo, voltar com fehtos de armas no activo a Portugal, onde o espe
rava o seu condado, que seria depois a casa maÍls farta do reino. Às viagens do Infante D. Pe
dro se atribuiu durante muito por causa a curiosidade geográfica; recentemente, o prof. Iorga, 
deparando com êle na Roménia, e com um documento húngaro autorizando-<l a dar caça ao 
turco, nas vésperas da batalha de Galambocz, fêz dêle um cruzado da estirpe dos cavaleiros 
franceses e borguinhões derrotados em Nicópolis. No realismo do nosso século de Quatrocen- . 
tos, os príncipes colavam-se ao meio, até serem vítimas dêle: D. Pedro, com a sua Casa com
pOSlta de trezentos cavaleiros, saíra apenas de Portugal premido pelas circunstâncias económi
cas e pela recusa da terra em enbt'egar rendas que à tal casa bastassem. ~ certo que na pri. 
meira metade do século xv, o pensamento dominante da Europa imperial era deter o avanço 
turco, libertar a Igreja orienta~ e restituir ao Papado e ao Império - a un.idade de crença e 
a unidade da soberania. D' AilIy no Concílio de Constança foromula um projecto de guerra 
aos turcos; de Constança mesmo, o Imperador expede embaixadas aos reis do norte europeu 
incitando-<ls, como directamente visados, a um esfôrço comum contra a invasão. Mas dos rei
nos ocidentais, êle contentara-se já com que enviassem delegados ao Concílio, na mira de refa
zer a unidade da Igreja, ponto de partida da unidade imperial, traçada a partir da Itália para 
os seus domínios do centro europeu. As nacionalidades nascentes, atraídas à política comercial 
do Levante, não desdenhavam dessa unidade, como se andavam edificando sôbre o princípio 
do particulari'smo dos novos estados. De resto, D. Pedro, ao partir de Portugal, pensava tam
pouco ir a uma cruzada, embora não ignorasse que ia a feitos de guerra de que cabia remu
neração, e que ia portanto construir um senhorio movediço em terras ameaçadas pela invasão, 
que, no dizer 'de D. Duarte, se partiu para o reino de Hungria «com pequena tenção de tor
nar a esta terra)). Em 1434, quando D. Henrique executaria sistemàticamente o seu plano, 
se tal plano tivesse, o Papa solicitara de Portugal auxílio para Rodes; os senhores portugueses 
a quem êle ia acenar com a conquista de Tânger, como se fôra a Terra Prometida, não deram 
acôroo de si. As ofensivas turcas, iniciadas em 1419 (e a tal ponto intensificadas em 1426, que 
Segismundo abandona o seu grande plano comercial, assente na destru'ição económica de 
Venez'a, em que o Infante D. Pedro viria a desempenhar um lugar predominante, como vere-

333 



mos adiante, para correr aos confins da Hungria ameaçados e dois anos depois fazer uma paz 
com Veneza que era a ruína dêsse plano), não suscitaram emoções cavaleiras no pretenso cru,za
dismo português. Mais: quando, por êsse momento, SegismuMo envia um delegado a tôdas 
as côrtes peninsulares solicitando auxílios, não é contra os turcos que êle os solicita - mas 
contra Veneza, tão bem sabia que, se a ruína da Senhoria interessaria particularmente o Oci
dente, a luta contra o otomano o deixaria indiferente ou quási, sob o ponto de visIta militar. 
Só D. Afonso V, numa época em que a nobreza conseguiu, em derradeira fulguração, guin
dar-se a classe dominante e dirigente, acede aos rogos de Pio lI, e deixa pairar no Mediterrâ
neo uma frata que va.i até Cività Vecchia, mas que retoma breve o cam·inho do norte de 
África, ante a esterilidade do vento que lhe inflava as velas. 

Zurara, não só particularmente chegado ao Infatnte e dêle recebendo versões sôbre a ida 
a Ceuta para a Crónica da Conquista que noutros lugares os factos o levavam a destruir, 
como particularmen te chegado a Afonso V, rei da nobreza e da cavalaria e) como tal, da con
quista do norte de África e do post-al1turismo, que sôbre as suas conquistas estabeleceu relações 
com Roma, não refere um instante êsse plano de cruzada do Infante, que não deixaria de pal
pitar sôbre as crónicas . A dar crédito a Zurara, o Papa teria mesmo requerido o Infante para 
o comando dos seus exércitos - presume Santarém que Martinho V, pata a cruzada que iria 
socorrrer Manuel Paleólogo ante o ataque dos turcos: e num momento em que a sua acção 
se não definira ainda e os seus nobres se viam obrigados ao corso no Estreito, o ptetenso es
pírito de cruzada de D. Henrique não se decide a êsse comando que enquadraria na sua 
acção pessoal. f durante o reinado do so.brinho que D. Henrique) sempre hgado à nobreza, 
conduz a seu talante as coisas de África; é en.tão que se ergue pela última vez o ideal cavalei .... 
resco, tanto mais poderoso - na observação de Huizinga - quanto não corresponde mais à 
realidade social C). Se os príncipes, como observa o penetrante psicológo do «Outono da Idade 
Méd'Ía» , lançavam os fundamentos dos estados modernos sem dar por isso, as suas concepções 
políticas sendo quási sempre rudimentares, se não pueris C), tratando da passagem das reali
dades à concepção, êsse plano do Infante seria antes uma concepção em demanda obstinada 
de execução. Nenhum rasto dêle nos textos históricos, nem sequer no que andamos já cha
mando a política papal de conquistas e descobrimentos e que de facto nunca passou da expe
dição pela cúria de Roma de bulas de indulgências, precisamente idênticas nos termos às des
tinadas às conquistas portuguesas do norte de África (é a primeira a que o confessor de D. João I 
lê na abalada para Ceuta), e às conquistas castelhanas sôbre Granada. Os enc6mios latinos com 
que D. Henrique é referido nas bulas não destoam dos que envolvem os soberanos castelha
nos que as impetram C). O Papa expedia-as gostosamente, na ânsia de proclamar-se ainda o 
dirigen.te da cristandade, e de exercer, já em renascimento humanista, e na rumorosa gestão 
de nacionalidades que palpitava na segunda metade do século xv, a chamadtl «Doação de 

(1) J. Huizinga, Herfstij der Middeleemwen, Haarlom, 1928, págs. 85-99. 
(2) Ih., págs. 146-7' 
(3) Estudo circunstanci.aào no oito art. de Kayser; cf. ainda KJeo Pleyer, Die Politik Nicolaus V, Stuttgal't, 

192 7, págs. 75-84. 
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MOSTEIRO DA BATALHA. TÚMULO DE D. DUARTE E DE SUA MULHER 



ConstantinO), tão posta em dúvida pelos teólogos e juristas ao longo de um século, que faria 
do Papa a um tempo sucessor de Pedro e César. 

Na Crónica de Oeuta, Zurara, que encheu a sua obra de literatura de imagens como o seu 
tempo a concebia, de personificações e de símbolos (porventura numa reacção ao realismo de 
Fernão Lopes, seguindo os antagonismos da lei das gerafóes formulada por Wechssler e Pin
der), refere, num capítulo esmaltado de cütações, a leitura da bula papal por Mestre Frei João 
Xira e). À sua prédita consagra dois bojudos capítulos; à bula algumas linhas escassas
«Polla qual cousa serees assoltos de culpa e pena, per uirtude de huúa letera que o Samto 
Padre outorgou a elRey nosso senhor ueendo seu SaJl1to deseio . A qual letra logo alli de pre
semte o meestre puuricou ... » (Cap. Liij). De resto, tôda a política da Africa seria incom
preensível em tom de cruzada o de extermínio.f certo que as praças tomadas eram saqueadas 
pela nobreza; mas) como veremos adiante, o interêsse da nobreza não era o de manter delas 
entrepostos comerciais. O rei e o Infante é que tinham que considerar o problema da Africa 
sôb um aspecto geral, fundindo nêle os interêsses das classes; e por muito que D. Henri
que se preocupasse com dar aos nobres colocação permanente, lucros e rendas acidentais, 
certo é que a marcha da sua acção a partir do instante em que à ocupação e à colheita de es
cravos sucedeu a procura do ouro e das especiarias, instantes que definiremos na seqüência da 
sua acção, êle carecia dum contacto pacífico com os mouros, que detinham nas suas mãos as 
rotas do tráfego e os segredos do seu comércio. A destru'ição de Ceuta não foi, um fim, mas 
uma conseqüência inevitável da participação da nobreza na conquista para um lucro imediato 
- a colheita de riquezas existentes na cidade, e a sua inutilização como cais de embarque das 
hastes mouras que socorressem Granada. A desilusão provocada pela perda da sua função 
comercial não iria repetir-se. Desde que uma política seguida ia orientar-se para as coisas de 
Africa, com intuÍJtos lucrativos, ela tinha de basear-se na colaboração com o moiro, o que era 
a antÍtese da cruzada ~) . C.jdades destruídas não eram cidades de troca; caminhos cortados 
seriam logo abandonados pelos produtos que os percorriam. Se entregarmos ao Infante uma 
vEsão e um plano, temos primeiro que despir-lhe a armadura de cruzado. Zurara nunca ataca 
os moiros, mais que com aquelas palavras inevitáveis num crente da fé única, no momeMo em 
que a religião dominava as actividades. O próprio Infante lidava com os moiros e judeus dei
xando-os praticar seus ritos C). Na resposta de D . Henrique a D. Duarte sôbre a legitimi
dade da guerra de Tânger - «se era cousa justa, direita e rasoado de fazerdes guerra aos 

(1) Não é com maior luxo de palavras que os comentadores o referem : v. g.: Major, Life, cit., 00. 
pág. 28. Como pode Prestage, The Portuguese Pioniers, pág. 24, tirar esta conclusão preconcebida da oração de 
Frei João de Xira: «The Sermon which Zurara purposts to trancribe, was naturally a crusading one ... ll? 

(2) Sôbre a inter-dependência da troca de alguns produtos da África marroquina contra os da África atl~
tica, por ex., Valentim Fernandes, Description de la côte d'Afrique de Ceuta au Senegal, ed. Cenival e Monod, 
Paris, I938, pág. 61; Sofus Ruge, Topographische Studien zu den Portugisischen Entdeckungen. an den ~üst~n 
Afrikas, Leipzig, 1903, pág. 73; e sobretudo Robert Ricard, «Le Commerce de Berberie et I'Emplre Portuga1sll, In 

Annales de l'Institut d'Ettldes Orientales, Paris, 1936, pág. 276 e ss. . 
(3) José de Esaguy, Um relato inédito sôbre o desembarque de D .Sebastião, Lisboa, 1935, pág. 5·

D. Duarte, Leal Conselheiro, capo 34, ed. Paris, pág. 1~, encara as coisas da fé com uma superioridade incompa-
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Mouros da tera Dafrica em as partes de Belama,ry» , o Infante, a quem nesse momento cabia 
convencer o rei e os dirigenltes com todos os argumentos capazes de vencer a oposição extre
mista popular e a da nobreza farta, nunca aponta outra ,finalidade à conquista que não seja 
serviço de Deus honra e prazer, acrescentando antes as facilidades que ela encontraria numa 
terra em «grande desvairo» que «toda he partida em Senhorios como nom he ouvido que tal 
fosse» C). Gaspar Frutuoso aponta em numerosos passos do livro sôbre a ilha de S. Miguel a 
colonização feita por mouros, em termos de deferência e confiança. 

O grande equívoco dos anal,istas do Infante provém de confundirem o reli.giosismo 
do século com o espírito de cruzado. Isolando-o do seu ambiente, só o vêem a êle, e buscam 
para o seu religiosismo, dominante no têrmo da Idade Média, uma lógica personalista. Pre
cisamente porque haviam fenecido as cruzadas, as sociedades de então aparecem-nos nimba
das duma auréola de religiosismo puro, que desperta na palavra dulcíssima do Santo de 
Assis, vertendo enternecimento e interiorismo onde antes havia o anseio feudal da IUJta pela 

milícia de Cristo. A religião forma não só o srubstracto do inconsóente, como o fulcro da 
curiosidade, 'movendo a peregrinações e viagens. Um dos mais penetrantes analistas do espí
rito da época define-o asism: «La fede e, come si sa, un elemento tanto fondamentale e ina
lianabile della civilta medievale che uomini del tutto pratici come i fratelli Pala si considera
vano, pure nella loro vestle laica de commercianti, come veri e propri missionari assumendo 

di propria iniziativa il compito di diffendere la religione cattolica romana fra i popoli del/' es
tremo oriente». Durante êsses séculos de religiosismo, o bom combate era sempre contra os 
inimigos religiosos: em Aljubarrota, os nossos, como refere Fernão Lopes, batem-se contra os 
ca.9telhanos cismáticos, sequazes, como aliados da França, do Papa de Avinhão. ~ êste regresso 
ao pr~mitivismo religioso, planando sôbre êsses séculos, que incita os cavaleiros em voto de pu
reza ao culto do Santo Graal - onde se prepara já o culto contemporâneo do Coração de Jesus. 

A caracterização do Infante como um espírito de cruzado é decerto sedutora e fácil; 
mas a nada corresponde no seu realismo: O cruzadismo no século xv era a aventura isolada: 
não podi'a tê-lo aquêle a quem estavam confiados interêsses do comum. Nem êle podia ir aos 
fólios esquecidos do Concílio de Viena ergucr o plano de Lull. O muçulmano, no têrmo da 
Idade Média, não era uma finalidade religiosa: era um obstáculo político. As rotas do Oriente 
e a sua utilização, atravessando domínios sem; ou neles desembocando, impli'cavam um trata
mento diferencial e de privilégio às nações mercantes que as utilizavam. O grande problema 
comercial dessa era, em que o alargamento súbito de consumo concitava um volume de trans
porte equivalente, era abater os regimes diferenciais que o impediam ou encontrar outras 
vias que carreassem à Europa as mercadorias ricas. Não era já outro o plano de Sanuto-o-ve
lho, em cuja similitude com o de Lull se tem querido ainda ver uma seqüência da parte mili-

tÍvel com a ambiência de cruzado : «E sobre a maneira do desvairo das crenças, eu consiiro como na fé, que per
teence nas coüsas celIestriaes, ha grandes mudanças e desvaire em geeral, e os mais de todos daquella ley, seita ou 
heresya concordam em húa maneira de creer ; e na determinaçom das virtudes e pecados, xpaãos, mouros, gentios 
e judeus em seus liuros acerca em todo se acordam». 

(1) Public. em Aires de Sá, Frei Gonfalo Velho, Lisboa, 1899, vol. I, págs. XCVI---CL. 
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A nguro do rei no 1.0 plono do poinel centrol do «Adoroção dos Mogos. é considerodo como sendo o re/roto do próprio Condestóvel 



tar e acidental do seu plano de cruzada. Todo o século XIV, em que os acontecimentos políti
cos do Oriente, alargando o domínio turco, tornavam o problema mais premente, se consu
miu na procura duma nova política comercial, inviável ante as dificuldades do Sultão e as 
suas premências financeiras, ou duma rota que o afastasse do tráfego. O tratamento de privi.
légio esta~elecido para êle, lançara a Europa numa nova depressão, que a carência dos metais 
para instrumentos de troca mais excitara. A rota marítima representava a ehminação dum 
obstáculo político decisivo, promovendo a maior deslocação comercial que a história recorda. 
Por.tugal, tentando-a por ocidente, ladeou êsse obstáculo político que asfixiava a Europa: a via 
de oeste, lançada ainda à busca duma outra solução para êle e para o transporte de especiarias, 
iria resolver de vez o problema do ouro. O mundo estava no pórtico duma nova Idade. 

O muçulmano, como adversário político, transformando-se em adversário religioso, 
só surge na acção portuguesa depois de êle o ter eliminado da Europa como obstáculo político. 
Como notou já Manuel Múrias com perfeita compreensão, o inimigo do português na índia 
não era o nativo - mas o muçulmano C). Quem buscava destruir os nossos centros de escam
bo, os nossos armazéns de mercancias, quem atacava as nossas naves no Estreito, era o mu
çuLmano, a quem continuámos, como na Península, a chamar o moiro. Os nossos escritores e 
poetas, quando no século de Quinhentos modelaram uma língua nova e plástica, por êles afei
çoada a traçar retratos e a r,itmar sentimentos que nos são actuai,s, foram à índia em busca de . 
proveitos fixos ou lucros de acaso. Foi lá verdadeiramente que se formaram. Partiam do país 
quando o substracto de Leão, alagando Castela, a contagiava do ardor religioso com que Fer
nando e Isahel, extinto o moiro em Granada, pretenderam unificar a Espanha por uma reli
gião C); se na metrópole a sua mentalidade respirava a ânsia religiosa de fundir o -infiel nessa 
unidade, na índi'a era ainda o infiel que lhes perturbava as fontes de fortuna, o ganho fácil, o 
regresso farto ao reino. Cada herói do presente, como cada herói do passado, adornado com as 
roupagens ricas duma língua nova, de novo mergulhando directamente na língua do Lácio he
róico e dos modelos eternos, só era por êles concebido como um soldado da Fé. Os pintores de 
Quinhentos vestiam as figuras passadas com as roupas gloriosas do seu tempo, inaptos a inte
grá-las no realismo medieval; os cronistas e doutos da história enroupavam-nas por 19ual com 
as grandes qualidades que o seu século atribuía aos heróis e aos santos. O Infante, iniciador e pre
cursor das lutas da índia, tinha que ser, como êles, um cruzado; assim veio vestido até nós. 

Atribuir a nossa acção nas conquistas e descobertas ao esp;rito de cruzado do Infante, 
seria personalizar num póstumo soldado da fé a actividade dum povo. A ser assim, tudo 
seria obra do misticismo dum homem que o seu país cegamente seguia. Ora o país contava 
para alguma coisa. A acção do Infante pôde mesmo realizar-se - porque era nacional, e en
globava afinal em si os Ínterêsses díspares das classes, da que representava a riqueza imo
vel da terra e das que detinham a riqueza móvel do dinheiro e do tráfego. 

(1) «A política de feitoria5», Boi. da Agência Geral das Colónias, n.O 131, 1936, pág. 74· 
(2) «Todos los europeus han acabado por poner a la religión al servicio de Ia politica. Después han separado 

la politica de Ia religión. Espana, a Ia manera orierutal, puso la nación al semeio de Ia religióo». (Gonçalo de Repa
tu, Paginas ~Hrbias de la Histor;a de Espana que abora se ponen en claro, Madrid, 1926, pág. 8). 



111) Os grandes problemas portugueses ao abrir do século xv, impera
tivos nacionais da expansão: 

NÃO foram os dirigentes que nos levaram à aventura ultramarina: foram as fôrças constan
tes da sociedade que impeliram o país para a expansão fora do velho quadro social, defi
nido num território delimitado, que a experiência fernandina demonstrara não ser fácil 

alargar. O rei -. rei de génio por isso - foi o instrumento unificador dos impulsos parciais das 
classes, o que equivale a dizer das fôrças sociais em movimento. Atribuir às grandes figuras que 
vemos hoje erguer-se da história, nos momentos genésicos em que as fôrças perturbadas da so
ciedade buscam equilíbrio, um pensamento ou um plano, é estender à Idade-Média uma con
cepção actual: o grande segrêdo dessas figuras foi não ter plano, seguir os acontecimentos corri
gindo-os e afeiçoando-os, sem buscar um futuro, consolidando apenas o existente, e por vezes 
até mal suspeitando que o correctivo a certa fôrça social, em benefício exclusivo dela, iria criar 
destinos inéditos à comunidade. 

Fernão Lopes, no pórtico da Crónica de D. Fernando, precisa quando surgiram as per
turbações no organismo nacional: «desfalleçeo esto quando começou a guerra, e naçeo outro 
mundo novo muito contrairo ao primeiro». O cronista define como entende o equilíbrio no 
mundo precedente. O rei fazia doações de terras aos fidalgos, «tantas e muitas mais que ne
nhum rei anterior». Os estantes das nações a que os reis davam privilégios e liberdades carre
gavam para fora do reino «gramdes e grossas mercadorias», denotando um tráfego que cres
cera subitamente de volume, realizando uma osmose e endosmose permanente de numerário. 
Em baixo, no vértice da escala social, na Lisboa cidade-cais «de muitas e desvairadas gentes», 
moviam-se «homeems que não viviam com senhores, nem ham bems nem rendas nem ou
tros mes teres , e jogam e gastom em gramde avondança», o que indica uma população flu
tuante, desorganizada, extravazada dos quadros, advinda à cidade sem funções nela, - diría
mos hoje num urbanismo excessivo e perigoso, de que urgia, na palavra do cronista, «purgar» 
a cidade. Na cúpula da sociedade o rei) rico do que lhe legara o pai , emprestando dinheiro sô
bre fiança - portanto espécie de rei-banqueiro das cidades-mercantes, retirando bastos inte
rêsses do tráfego a distância entre os produtos do agro e os que de longe em retôrno lhe traziam. 

Mas não é preciso grande esfôrço para surpreender nas próprias palavras com que o cro
n~ta descreve êsse mundo anterior em equiHbrio que êle andava já corroído de graves pertur-
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baçóes. D. Pedro assentara com efeito a reorganização do reino num período de longa paz, em que 
o país parece ter menor contacto com a economia europeia. Já seu pai se não dispensou de q uebrar 

moeda) seguindo o exemplo do avô, recurso inevi tável para as carências do erário régio, desde 
que as incursões em território moira haviam estancado as receitas. Fernão Lopes conta mesmo 
quanto êle se lamentara de não poder mudar inda' uma vez o valor da moeda - e com isso en
riquecer C); o recurso a êsse meio extremo, embora aceite por tôda à Europa como meio legí
timo a refazer os recursos reais, equivalente ao imposto, não podia, numa sociedade em equilí
brio, sa~r do capricho dos governantes para lhes entregar excedências sôbre os recursos normais, 
mas destinava-se sempre a, por alterações no quadro dos valores sociais) evitar crises mais pro
fundas. Com efeito, sabemos que Afonso IV não deu seqüência ao projecto de ir ocupar as 
Canárias, reconhecidas por duas viagens; sabemos que a sua política internacional, promovida 
por alianças dinásticas com o vizinho e a Inglaterra, não se chegou a consolidar. Sabemos que no 
plano, evocado ainda por Rui de Pina na Crónica) de participar numa cruzada distante a que 
o rei de França incitara os re~nos peninsulares, Afonso IV mostrara antes ao rei de Castela o 
absurdo de enviarem suas nobrezas a emprêsas sem finalidade, quando «tudo isto podemos 
Eazer na propria terra em q estamos de que a nos se seguem dous grandes interesses de proveyto, 
& louuor, ca o primeyro será ganhar dos infieis terra que depois nos erdem nossos filhos»: e 
ia apontando «as serras do Reyno de Grada» e os infiéis vizinhos «que são Enbamnamary que 
he terra a vos comarcam, & vesinha conquista dos Reys de Espanha» ~). Sabemos mesmo que 
já em seu tempo emigravam cavaleiros portugueses a terras de França, não apenas para florir 
seus feitos à lei da cavalaria) se não antes por ganhar o «preço ordenado» das justas C), ende
mia europeia na desorganização do mundo feudal ante a queda das rendas e a impossibilidade 
de a pequena nobreza agrária se sustentar delas. Sabemos sobretudo que no seu tempo tocou tam
bém Portugal, porventura sem a violência decis iva com que nalguns países reduziu a metade a 
população rural , dizimou a nobreza, tornou desertas as cidades e agitou a fuga dos campos sô
bre elas, a Peste Negra) que &vide a sociedade medieval em dois momentos, um em que a terra 
comanda, com suas rendas e relações directas do nobre com ela, outra do domínio das cida
des, de rebelião dos trabalhadores rurais, de urbanismo intenso e violento) onde o fermento de 
revolta dos campos, ainda aceso, ia gerando m udanças e alterações que acabaram por subver
ter as bases da sociedade territorial. Dêsse fenomeno decisivo, onde se devem entroncar as gran
des alterações futuras no quadro da vida portuguesa, poucas notÍcias nos chegaram. Rui de Pina, 
escrevendo mais dum século depois , quando por sôbre os moldes antigos passaram já gerações 
que lhes deram assentos novos - a geração de Aviz demolindo a velha nobreza da conquista 
e criando a dos confiscos, a da aventura em terra estranha, a do seu posterior domínio, a da sua 
asfixia às mãos do Príncipe - refere ainda, tomado de espanto, a era da grande pestinença: 

« ... & foy no tempo em que ouue) ememoranda, & maravilhosa mortindade de Espanha, de 

(1) Crónica de D. Fernando, capo 55. 
(2) R. de Pina, Crónica de D. Afonso IV, capo 25' 
(3) R. de Pina, Crón;ca cit., caps. 14 e 15, 



que por grande espanto nas memorias antigas muyto se falIa ... » C). Fr. Nicolau de Santa Ma
ria, apoiando-se numa antiga memória do cartório de Santa Cruz, pretende que dela morreriam 
dois terços da população ~); Gama Barros, seduzido pelo escrupuloso João Pedro Ribeiro, que 
por sistema duvidava do cronista dos cónegos regrantes quando documentos o não viessem abo
nar C), num passo da sua História parece querer segui-lo e), para noutro, colocado ante a biblio
grafia europeia que no seu tempo aparecia já e hoje é completa) fazendo girar sôbre a Grande 
Peste o eixo que transformou atrarvés da Europa as estáticas sociedades medievais) concluir que 
«o ras to que se descobre ainda da existência do flagelo inculca-nos que não terá sido aqui 
mais benigno» C). 

Kowalewsky, na sua grande obra sôbre o desenvolvimento económico da Europa, consa
gra dois capíbulos às sociedades ibéricas) para nelas surpreender, entre as conseqüências da 
imensa mortandade, a ruína da sociedade territorial e o processo de libertação do trabalhador 
rnral e). Estudos recentes, apoiados em documentos de que o historiador russo não di1spôs, le
vam a conclusões menos dramáticas sôbre as conseqüências da Peste Negra na economia da Pe
nínsula; sobretudo, distanciam-nos um pouco dos números recolhidos por Fr. Nicolau no do
cumento de Santa Cruz) que nos aproximaria em muito da extensão do flagelo na Europa do 
norte e na Inglaterra. Ch. Verlinden, numa comunicação à Société belge pour le progres des 
études philologiques et historiques O, crivando as c011JClusões de Kowalewsky, pôde precisar 
que as conseqüências da Peste Negra foram idênticas em tôda a Península: diminuição da mão
-de-obra, aumento nos salários e no custo dos produtos da terra, vasta destruição das massas 
campesinas, menor mortandade nos senhores, que, numericamente menos atingidos, viram no 
entanto as suas rendas cair, arrastando as do rei a uma queda análoga. Essas conclusões são com 
efeito as mesmas. a que nos conduzem os es.cassos documentos em que o flagelo ficou registado. 
Uma carta sem data, mas certamente dos últimos dias de Afonso IV e), mostra-nos que a 

(1) Crónica de D . Afonso IV, capo 63' - Afonso X morreu da endemia no chco de Algeciras. 
(2) Crónica dos Cónegos Regrantes do Ptca. Santo Agostinho, II, pág. 64: In era 1394/de Cesar/, tanta 

fuit in Portugal lia gentium strages causa magnae sterilitatis, et prouentuum penuriae, quod ex tribus gentium par
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devastação da «pestilência que hi ouve», rarif.icando a mão-de-obra, tivera três conseqüências 
imediatas no trabalho rural.:. gentes que dantes ganhavam dinheiros «per affan de seus cor
POS», recusavam-se a servir, os mortos tendo-lhes deixado com que viver sem recorrer aos antigos 
mesteres; os salários erguiam-se a altura que destruíam as rendas} as lavouras quedando-se por 
adubar, e os gados ao abandono destruindo quanto delas restava; os homens que deviam morar 
com os senhores abandonavam as terras em busca de ganho fácil nas cidades. Este primeiro 
sintoma da crise da propriedade arrastar-se-ia durante um século, cada vez mais agravado. Em
balde D. Afonso IV, D. Pedro e D. Fernando (Lei das Sesmarias) procuram remediar o estado 
de cousas, atraindo braços à terra. A verificação era sempre a mesma: «mingua de lavras, que 
os homees leixam, e se partem dellas, entendendo em outras obras, e em outros mesteres». A 
peste afugentara a população rural para as cidades, onde o lucro era mais fácil, o trabalho 
menos árduo, e a ascensão a um grau intermédio de pequena burguesia se podia enfim fazer 
sem riscos de, por carta régia} os antigos lavradores rurais serem de novo compelidos ao traba
Lho sôbre a terra. Uma massa cada vez maior de comércio nas cidades-cais, impLicando um 
ma,ior volume de numerário em giro, garantia aos novos braços que as demandavam remune
ração imediata, adaptação a mesteres domésticos e citadinos à maneira que a população aumen
tava, lucros reais em moeda, com um benefício certo, sem as exacções dos senhores, li.berada dos 
seus serviços e daqueles a que êle próprio era adstrito. 

A luta entre o trabalhador rural e o senhor assumira assim em Portugal ~ forma pacífica 
de resistência negaúva, pelo abandono dos campos em demanda das cidades que, deseruvolven
do-se primeiro em estreita conexão com o agro, drenando-<lhe os produtos para as outras cidades 
mercantes, pelos meados do século XIV atingiam vida própria na troca. Para a atingir, haveria 
de ser sacrificada lentamente a nobreza rural, piJar de sociedade, garante pela terra da actll'Vi
dade económica do comum. A sociedade portuguesa fôra organizada ao mesmo tempo da terra 
para o mar e do mar para a terra. Não conheço um quadro de rigor histórico mais actual do que 
o trecho duma carta de D. Duarte, do Cartório da Câmara do Pôrto, apontando como foram 
fundadas as terras em Portugal, que teria feito a alegria de Henri Pirenne: « ... E que outro sy 
bem sabia a nossa alta sabedoria o provimento, que dev,iamos de ter, per desvairadas maneiras, 
sobre o VLver de cada hum lugar da no~sa terra, seguindo em ello a tenção dos primeiros ediBir
cadores deles, por .que huns edificauão pelo genero da terra ser tal, que podião hi v,iver, e laurar, 
e criar, e outros por ajuntarem, e carregarem em elles seus aueres, e outros por rezão das pesca
rias, e alguns por todo ... » n. Na carência de braços, que era o problema decisivo da terra na 
segunda metade do século XIV, era o proprietário que acarretava o prejuízo maior, ante a diminul
ção das rendas, tanto mais que o juro citadino, quando o trabalhador o buscava, nunca descia 
de dez por cento ~). O senhor só vislumbrava dois remédios à queda dos seus recursos: ou atrair 
de novo, pela conscrição, o trabalhador à terra - e durante os últimos decénios do século XIV as 
côrtes recolhem as suas reclamações desesperadas C), ou alargar o âmbito das suas terras de 

(1) Em João P. · Ribeiro, Dissertafões Cronológicas, l, págs. 318-323' . 
(2) Visconde C. d'Avencl, Les Enseignements de l'Histoire des Prix, ParIS, 1925, págs. 24-33· 
(3) Ordenafões Afonsinas! liv, II! e GO!l.!es Ramalho, ob! cit., vols! l e II, 



forma a compensar, pela extensão delas, a queda dos rendimentos. Tal é o problema que do
mina durante um século a nobreza portuguesa, que todos os nobres poriam a D. João I e que 
D. Fernando, nestes termos precisos, poria ainda a D. Duarte, ao convencê-lo da emprêsa 
de Tânger. 

O mundo novo que o cronista deslumbrado vê surgir em meio do reinado de D. Fer
nando não era pois uma conseqüência da guerra, como a sua visão ingénua pressentia, inaptas 
como eram as inteligências medievais, só admitindo uma sociedade construída em bases perenes, 
a surpreender perturbações sociais. As doações do rei aos nobres, «tantas e muitas mais que ne
nhuum Rei que antelle fosse», eram já uma conseqüência delas] o rei cerceando embora os seus 
réditos rurais na previsão de se ir compensar dê1es como armador no comércio a distância. En
tregue aos fidalgos do seu reino tudo o que no reino havia a entregar, sem que o decrescimento 
dos réditos sustasse, o rei pensa no «alargamento do território» à custa do rei castelhano, ilegí
timo para a nobreza porque era bastardo. A guerra, feita com a nobreza=-=e só com ela podia ser 
feita -, era pois uma conseqüência da crise das rendas e dos limites estreitos do reino. Para 
aumentar as rendas nobres, havia que alargar as terras; para alargar as terras, havia que alar
gar o reino. Tal era o dilema de D. Fernando. 

Os modernos estudos sôbre a nobreza levaram à conclusão de que a sua separação em 
casta do resto da população assentou sempre numa idéi'a de conquista. Da nobreza portuguesa, 
pouca veio de Leão, alguma chegou com os cruzados e os povoadores atraídos à terra de nin

guém que separava o reino cristão do domínio mouro, ou à conquista que o senhor serraceno 
abandonava ao vencedor. A mais dela no wtanto ascendeu ao senhorio pelo próprio alento; era 
territorial, pelo esfôrço e a origem, mas não era nacional no sentido do interêsse comum, que 
residia na massa obscura. Caracteriza-o um cosmopolitismo que o senhorio jungido à terra 
não lograria abater. Lutando co11Jtra as perturbações' que o mundo novo abria na sociedade que 
ela dominava, a nobreza lutava afinal pelo restabelecimento dêsse predomínio, ensaiando um 
regresso aos moldes puros da organização social. Essa tentativa ia fazer-se num momento em 
que uma longa depressão oconómica pairava sôbre o mundo, após a prosperidade do século XIII. 

O Visconde d' Avenel, nos seus estudos sôbre os preços - única fonte de que aÍonda dispomos 
para esta época C), embora recolhida por processos anteriores às fórmulas cientÍficas recente
mente atingidas - verificou que o período 1351-1375, ou seja desde alguns anos após a pri
meira expedição de Afonso IV às Canárias até ao ano da Lei das Sesmarias, foi o mais caro 
da Idade-Média: o preço do trigo aumentou enormemente, o poder de compra do ditnheiro 
tornou-se mais fraco, o custo dos cereais uLtrapassara em muito a depreciação do numerário e). 

(1) Para a época seguinte a cultura histórica dispõe de dois trabalhos assentes em métodos definitivos: F. 
Simiand, Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement général des prix du XVle au XIXe siecle, Paris, 1932, e 
Henri Hauez, Recherches et documents sur l' histoire des prix en France de 1500 a 1800, Patis, 1936, além de outros 
estudos de detalhe. 

(2) Vicomte G. d'Avenel, Hist . économique de la propriété, des salaires et de tous les prix, Paris, 1894-1928, 
vaI. III, pág. 193; do mesmo autor, Paysans et Ouvriers, Paris, ????, pág. 152; cf. René Gounard, Hist. des Doc
~rines monetaires, Paris, 1934, t. I, pág. 144. 



As guerras de D. Fernando. em Castela não. são., co.mo. se tem querido. sempre mo.strar atrás 
do. cro.nista, uma resultante de capricho. pesso.al do. rei, mas guerras de no.breza, destinadas à 
o.cupação. de terras em que, parte da no.breza do.s do.is reino.s peninsulares, êle era o. 
soberarro legítimo.. O cronista conta deliciosamente que, enco.ntrando.-se «alguums fidallgo.s 
fora razo.ando. em muitas co.usas», referindo. o.s reis que maio.r largueza haviam dado. a seus 
no.bres, em Po.rtugal co.mo. em Castela, o.u ao.s que mandassem seus reino.s e aí quisessem 
ficar, à uma proclamaram D. Fernando. - «dizendo. que elle o. fo.ra o. mais de to.do.s» 
(cap. XXVII). A viagem de Espanha, em que o. rei <(fio.m hia prestes, salvo. po.r receber 
villas» (cap. XXXII), fôra decidida po.r «aco.rdo. co.m o.s do. seu co.nselho.» (cap. XXIX), nela 
participando. tôda a no.breza, que o. havia co.nvencido. «que se no.m triguasse a po.er batalha, 
ca o.mde se no.m percatasse, to.da Castella lhe o.bdeeçeria» (cap. XXXVI). 

A crise co.ntinuava. Para partir em guerra atrás do. rei o. no.bre carecia do.s meio.s que 
a pro.funda depressão. lhe levara. O rei reco.rria ao. teso.uro. arrecadado. pelo. pai em dez ano.s de 
quási encerramento. sôbre as fôrças medievais; para alargar o. vo.lume de transacções que as 
levas em guerra ~mplicavam, seguia o. exemplo. de to.do.s o.S reis e grandes senho.res através da 
Euro.'pa do. tempo. - quebrando. a mo.eda. A crise atacara so.bretudo. as pro.duções da terra, 
dia a dia mais escassas, co.m o.S salário.s ago.ra subilldo. não. apenas em função. da mão.-de-obra 
rarefeita, mas ainda duma moeda de po.der de co.mpra reduzido. pela diminuição. do. pêso.; o.s 
senho.res, recebendo. as prestações em mo.eda de co.nto., sentiram as suas rcmdas duplamente 
quebradas. Terminada a guerra sem que a no.breza alcançasse maio.r largueza de terras co.m 
que fôsse refazer-se da diminuição. de rédito.s, e co.m as ho.stes regressando. ao.s senho.rio.s co.m 
êles diminuído.s ainda pelo. meno.r po.der de co.mpr.a da mo.eda de conto., a revo.lta latente da 
no.breza co.ntra o. rei não. tardaria. As pazes que êle tivera que fazer pela inaptidão. das ho.stes 
no.bres a co.mbater e pela intervenção. estranha, quer da FralIlça, da Inglaterra, o.u do.s Papas de 
Avinhão., a que fo.i fo.rçado. a o.bedecer no.s instrumento.s de paz C}, eram levadas à co.nta de 
leviandade do. rei, embrulhando.-as co.m o. seu casamento. com Leo.no.r Teles, po.r não. ser filha 
de rei estrangeiro.. Po.uco. se daria à no.breza que o. rei casasse co.m ela se, para o. fazer, êle não. 
tivesse que abando.nar o.S casamento.s tratado.s em paz o.U alianças co.m a infanta de Castela o.u 
a de Aragão., perdendo. assim po.ssibilidade de granjear terras num do.s reino.s vizinho.s. 

. A crise po.lítica aberta pela mo.rte de D Fernando. so.brevinha em plena perturbação. 
eco.nómica; co.m a sua po.lítica de visão. larga o. vo.lume do. co.mércio. externo. inflo.u desmedida 
e fulmillantemente, fazendo. do. rei a um tempo. o. grande argentário da troca a distância e o. 
grande armado.r. To.do.s enri,queceram; só a nobreza (e o. alto. clero., que deixara já de o. ser), 
supo.rtavam afinal o. encargo. dessas mudanças. É de há meio. milénio., e parece de o.ntem. Ao. 
co.ntrário. do. que se julga, as grandes instituições da Idade-Média não. se adaptam às co.isas 

.(1) Tôdas as relações entre os movimentos invasores de D. Fernando em Castela e essas intervenções for~ 
preciosamente estudadas por G. Daumet, L'Alliance de la France et la Castille, au XI.Ve et au XVe si~cles: P~, 
1898, págs. 33 e seg., 169, 186 e 187, com a produção de documentos ainda agora Ignorados pela hlStonografia 
portuguesa! 



novas. Com um sentido permanente e perene da sua função, vivem no horror à novidade, 
buscando. escorar a veLha sociedade pelo regresso ao passado; e os próprios legistas que pro
curam disciplinar as fôrças impetuosas que nela surgem, longe de as in.centivar, limi,tam-se a 
canalizá-las, na consciência de fazerem obra de conservação do existente. Se os senhores to
mavam o partido legalista e dinástico, a atitude das classes populares, nessa hora em que por 
tôda a Europa perpassava um fermento de rebelião popular, era logicamente de actuar em 
contrário dêles. Na luta contra o senhor, que as pretendi.a jungir de novo à terra, impedindo
-lhes os lucros fáceis da cidade, a população da urbe tinha o seu lugar marcado. De resto, o 
urbanismo} resuJtando em parte da atracção das cidades marítimas, levou consigo a rebel.ião 
contra o senhor; por isso a arraia das cidades, em bvora e noutras, ao atacar os castelos, era 
recebida com chufas e mofas, dos que não concebiam uma sociedade diferente da que assen
tava na partilha do país entre a nobreza e o rei, tolerando o clero, a cada um cabendo o neces
sário ao seu sustento, que procurava sempre a alargar à custa do outro. Lisboa tentaria ainda 
a solução legítima, com o infante D. Denis, tanto o legitimismo pesava na sociedade portu
guesa de Trezentos; mas breve a entronização do bastardo se impõe, na carência de tempo 
para resolver a crise. O Pôrto compra fidalgos para o Mestre, resolve-lhes o problema das ren
das degradadas com favtos subornos, na tentação da riqueza móvel) isolando assim a cLdade 
duma região inteiramente castelhanista C). Era a forma inicial de intervenção da burgueSia, 
sempre cauta e timorata, preferindo entregar os arruídos à malta grossa das cidades-cais e à 
rebelião latente dos mesteres, e utilizar depois as conseqüências económicas dêsses movimentos. 
A cidade, de formação comercial, sobrepondo-se ao anterior burgo episcopal, não convinha de 
forma alguma cair na dependência de Castela, o que lhe arrui:naria a função, desde que no país 
a:tlântico predomi.nasse a influência económi.ca da meseta. Por seu lado a nova nobreza, colo
cando-se ao lado do Mestre, não o faria por um patriotismo de que só o século XVI criaria a 
noção dara, embora de Aljubarrota em diante entrasse já a alvorecer: pretendia apenas obter 
as terras da velha, por confisco. 

- «Logo depois da batalha de Aljúbarrota (refere Soares da Si,lva), começou ElRey a 
usar da sua generosidade com os que o ajudarão a ganhalla, premiando a todos) se não con
forme seus merecimentos, segundo a sua possibilidade; e para supprir esta, tomou o arbitrio 
de repartir por estes os bens confiscados; e como entre todos os seus vassalos era o mais bene
merito o grande Contestavel, foy com elle mais liberal o seu agradecimento, . e assim lhe fez 
a doação, que vai copiada a Documentos, num. 28 e foy a mais ampla que até aquelles tem
pos se tinha visto, a qual tambem refere Fernão Lopes, no capo 52 da segunda pal"te da vida 
deste principe» e). O problema do «alargamento das terras», que dominaria a vida rural por
tuguesa ao longo do século xv, e seria a preocupação constante de reis e dirigentes, entrava 

(1) .este factor característico marca em Portugal a ascendência da riqueza móvel do capital sôbre a terra, 
sob a dominação do clero e da nobreza, enquanto êsse domínio derivava da posse da terra. H. Pirenne traçou 
urna página de superior claridade sôbre o nascimento do poder político das cidades (Les ui/les du Moyen-JIge. 
Bruxelas, 1927, págs. 195-198). . 

(2) Memória del-Rei D. João !, Lisboa, 1731/ voI. II, pág. 547. 



logo a resolver-se, mesmo antes da guerra decidida) tanto êle primava para a nobreza a IlUdo 
mais. Todo o país era retalhado e entregue à novíssima classe-base da sociedade. 

João das Regras, o doutor de Bolonha, palpitante de regalismo, ansiando por fae;er do 
rei a cúpula duma sociedade em que se fundissem os interêsses imóveis da terra, os interêsses 
móveis do dinheiro e os mesteres das cidades que ergueram o primeiro brado da revolta, velava 
contra êsse retalhamento do reino em pequenos senhorios todo-poderosos, acolitando-o o acomo
datismo do Prior do Hospital. A necessidade de o Rei dar dentro em pouco casa e sustento aos 
filhos, a tese romanista de que era lícito ao rei derrogar na paz as mercês feitas na guerra, a 
lógica de que apenas ao rei cabia manter exército e não aos senhores a quem Nun'Alvares 
transm~tira as terras com o encargo de armar um certo número de gentes, tudo isto seduziu o 
rei, que se dispôs a resgatar as terrp.s doadas, comprando-as com a sua moeda resvaladia. 

Pouco abalaram o rei as razões do Condestável, iluminadas de medievalismo. Nas côr
tes de Coimbra, surgira enfim um rei, com apoios mais decidiàos no país que a nobreza nova, 
já sem rendas para manter o seu estado e posição. 

Alguns fidalgos, premidos pela carência de réditos, trocaram logo de boamente as ter
ras recebidas pelas pensões concedidas à nobreza, que vivia a flanco da côrte. O Condestável 
podia ser exceptuado da renda; mas os seus vassalos eram condenados a segui-la. Em Estremoz 
juntou-os, com parentes e criados, e propôs-lhes conforme a fórmula medieval, de irem, «fóra 
do regno buscar sua vyda». A partida para Castela foi decidida; uma nova entrada das fôrças 
castelhanas, quando o Bispo de ~vora o tentava demover, levou Nun'Alvares a arripiar cami
nho e a ir ao Pôrto ao encontro do rei. «E hy foy hordenado que elrei tomasse para sy todol
los vassallos que o Cõdeestabre tinha e assy dos outros grandes que os tijnham: que outrem 
nom teuesse uasssalos senom elle» e). A nobreza rural tinha vivido como assento da so
ciedade: o que restava agora era uma classe decaída dos senhores territoriais, com as ren
das a submergir-se, e a flanco do rei, como novo elemento, uma nobreza estéril, vivendo das 
cõtijas que-o rei lhe outorgasse. Esta nobreza cavaleira e parasitária, tentaria ainda entradas 
pelas fronteiras, pilhando o inimigo, antes de assinada a paz; outra entraria a ir buscar longe, 
com ajudas do rei C), pagos de feitos-corrente contÍnua, chamada já «os que iam fora da terra». 

Foi nas Côrtes Gerais de Coimbra de 1398 que a nova nobreza sentiu todo o pêso da 
crise e a esterilidade dos seus esforços para a conjurar. 

Aí já não é o povo rural que se lamenta das extorsões da nobreza; são os fidalgos que 
apresentam ao rei suas dolências rogando amparo. ~ certo que ainda num tom de dignidade 
inerente à classe básica da sociedade; mas convictos de que os tempos eram mudados, depen
dendo agora a nobreza de novas fôrças em marcha que não lograva jugular. Ao longo dum 
texto dolentemente arrastado, a nobreza enumera os seus prejuízos. As rendas, fixadas em 

(1) C,.ónica do Condestabre, capo LXII. 
(2) Zurara, Crónica de Ceuta, capo 99: (L .• Ca sabees quamdo me alguú pedem leçença pera hir fazerem 

armas a Frarnça ou a lmgraterra, he neçessario que os correja e lhe faça merçee pera sua viagem com menOi da quall 
dispesa ou eu posso correger e os enviar a esta çidade (Ceuta) ... ». 



certa moeda por prazo de tempo preciso, são-lhe pagas agora numa moeda envilecida. Nas 
cidades e vilas do reino, privilegiadas contra o acesso dos fidalgos ao seu senhorio, os mora
dores compram herdades com seus dinheiros, aplicando assim na terra uma moeda instável, o 
que aos fidalgos é vedado. Quando carecem de mantimentos, os rurais cobram-lhes preços 
indevidos) sem que êles os possam requisitar. Os braços ahalam em demanda das oidades, à 
procura de ganhos nos mesteres C), sem que êles os possam deter, deixando-lhes as terras er
mas; e as justiças recusam-se a constrangê-los ao serviço da terra. A própria legitimidade da 
propriedade dos senhores, por vezes alargada à custa dos reguengos régios, mas que se presu
mia havida em herança de pais e avós, era agora rigorosamente debatida com as inquirições 
reais, sem que os nobres pudessem por escrituras antigas provar o fundamento da posse, à 
míngua delas. Os corregedores idos pelas terras obrigam-nos ao manifesto dos produtos, pon
do-lhes nêles almotaçarias. Por fim os juízes, nas contendas de pagamentos, dão ganho de 
causa aos rendeiros. Cisas e imposições no que compram e vendem, como no sal e nos vinhos 
para os inglêses, levam-lhes o resto do ganho. A ponto que as contias reais já não lhes co
brem prejuízos: (c .. e a muitos destes, Senhor, acharedes, que mais lhes levam e levaram 
per esta guisa, do que elles ham, nem averam da comhia, nem das mercees, que lhes vos fa
zooes, se Vossa Mercee nom for de o temperar d'outra guisa». - (c .. perque, Senhor, vos 
pedem por mercee, que vos lembreis delles, ca el1es nom tem outro Procurador, nem outro 
Defensor, ca bem sabe_des vós, Senhor, que os Prelados dos vossos Regnos) e essa medés os 
Povoas, e os Leterados, e os Privados todos som contra elles» e). E pedem-Lhe por mercê que 
em seu Conselho tenha sempre dois a três Fidalgos, que as suas justiças os amparem, que lhes 
ratifique a posse indocumentada das terras havidas de seus maiores. 

À mesma hora, noutros países, os proprietários rurais premidos ante a queda das ren
das e a alta do custo da vida, buscavam arrancar dos seus rendeiros, à sombra de velhos direi
tos caídos em desuso, prestações e extorsões t-- «ramenant sous une forme déguisée l' ancien 
servage», chega a dizer Renaudet e). Os pey,uenos senhores desprovidos de recursos tentavam 
fortuna em feitos e guerras, quando não percorriam as estradas desoladas pela Guerra dos Cem 
Anos, à cata de recontros que os mantivessem. O regal~smo joanino, surgindo em Portugal 
um século antes que Luiz XI o lograsse estabelecer em França, aliando-se às cidades) ou os Reis 
Católicos o conseguissem impor a uma Espanha unificada pela religião, na cultura romanista 
dos João das Regras, dos Docem, dos João Afonso de Santarém, daria expansão às fôrças vi
vas e reais do país, buscaria no têrmo da paz com Castela entregar à nobreza novos meios de 
receita, impedindo-Lhe a degradação a que a carência de fôrças centralizadoras do rei noutras 
partes a votara. A desintegração dos valores económicos dos quadros da velha sociedade e a 
especificação do trabalho pôde assim realizar-se em Portugal sem perturbações SOCla~s; aos 

(1) Do mesmo mal se queixam os nobres nas côrtes de Viseu (1391), Coimbra (1394), Guimarãis (1431), 
Santarém (14°6), Evora (14°8). 

(2) Orden., «Dos Artigos &c .. .. », n.O 31, pág. 366. - Cf. Rebêlo da Silva, Memória sóbre a população e a 
4gri",ltura em Portugal, Lisboa, 1868, pág. 146 e segs. 

(3) La Fin ' du Moyen Âge, I, La désagrégation du monde médiéval, Paris, 1931, pág. 244. 



antigos me~teres do tipo francês, organizados na velha sociedade, iria. apoi~r-.5e ainda Luiz XI 
contra os poderes dos feudais; em Portugal é o próprio rei que os organiza, não como um re
fúgio de liberdades e uma trincheira para a conquista de outras, mas como uma classe que 
ascende e se alia ao rei para não regressar ao agro C). 

O desalento dos senhores nas Côrtes de Coimbra não conduziu à renúncia. Detendo 
ainda uma função decisiva no quadro da sociedade - o da milícia activa, que justificava a 
outorga das contiasJ e que a trégua com Castela ia embora anestesiar - , a nobreza passaria a 
lançar-se numa luta surda e latente pela conquista dos meios de riqueza, que se arrastaria um 
~culo. Classe social cujo poder andava ligado à terra, é para a conquista da terra que ela lança 
as suas vistas. Pouco depois de trégua com Castela, sai de Portugal o Cqnde de Barcelos, ido 
primeiro a Inglaterra acompanhar sua irmã e assistir-lhe aos esponsais com o Conde de Arun
dei, donde desce a Bruges e a Veneza, de lá pasando à Terra Santa, e quedando-se depois 
pelo sudeste europeu com 25 dos seus nobres, porventura já em cata de colocação definitiva 
fora do reino e). A intimidade de relações comerciais entre Portugal e a Flandres leva nume
rosos cavaleiros desprovidos de rendas a procurar feitos no Ducado de Borgonha, cujas contas, 
de 1410 a meses antes de Ceuta (Arquivos da Côte d'OrJ Dijon; documentos a reproduzir 
num estudo ulterior - Os Doze de Inglaterra) andam cheias de pagamentos aos portugueses, 
que nos memoralistas do tempo deixaram bastas lembranças dos feitos de armas. A con
quista do norte de Africa atraía-os de novo a Portugal; na fórmula de D. João I, memorada 
na Crónica de Ceuta J era preferível dispender com êles em proveito próprio que com subsí
dios para irem a terra alheia ganhar mantença por cavalaria estéril. A conquista da praça não 
lhes trouxera ainda terras; mas o seu saque compensara a muitos do esfôrço guerreiro. Como 
veremos adiante, Ceuta nas mãos de pOl1tugueses, impedindo reforços de além-Estreito a Gra
nada, era a certeza da conquista do reino mouro ibérico, com sua veiga úbere oferecendo-se
-lhe, porventura sob a coroa do Infante D. Henrique, de quem, a Mãe, na hora da morte, 
confiara - segundo reza o seu cronista, porventura simbàlicamente apenas t=- a protecção da 
nobreza. Anos depois, no justo receio dessa conquista, o rei de Granada ataca Ceuta, busca 
desalojar os portugueses do pôrto africano que lhe forneceria auxílios em caso de perigo vindo 
de Portugal, de Castela, ou de ambos os países entendidos para entregar o seu reino às nobre
zas decaídas em rendas; e novamente filhos de nobres sem esperança de herança rica e segun
dões parasitários se lançam na defesa da cidade, agora já à voz directa de D. Henrique C). 

(1) F. Simiand, Recherches anciennes & noufJelles sur le mOUfJ/lment gbléral des prix ti" XVle Siecle, Paris, 
1932, pág. 439, p8s já em destaque que êste «Renforcemeot corporatif vient d'en haut, de la royauté, de l'autorité 
supérieure». 

(2) Os documentos originais, reproduzidos dos arquivos de Londres, Bruges, Bruxdas e de Veneza, s8bre 
esta viagem, e s8bre as suas finalidades políticas e económicas, serão trasladados no meu próximo livro - História 
do Infante D. Pedro. 

(3) A Crónica do Conde D. Pedro, capo LXII, pág. 418, é imprecisa quanto à data dêste feito, que marca 
a renúncia de Granada a fazer reocupar o Estreito e porventura a renúncia da nobreza a Granada, por dificuldades 
com Casrela, e portanto a nova orientação da nobreza do Infante para as ilhas e para a costa de Africa, que devia 
soe por igual a orientação do rei. (S8bre a data do feito, cf. esta Hist. da Expansão, vol! I, pág. 277). Colocando-o 



Deslocada a actividade para o longo ele África, durante os doze anos continuados de que reza 
Zurara, em que se tentou em vão a passagem do Bojador, os navios ((por emendar o que fale
ciam em não cumprir perfeitamente o mandado do seu senhor», davam-se ao corso, que 
passou a ser) estanques as entradas em Castela, fonte de receita normal para a nobreza em
pobrecida. Por êsse tempo partia do reino o Infante D. Pedro, com trezentos dos seus 
cavaleiros, em demanda de terras e rendas, - ((com pequena teençom de tornar a esta terra», 
diz D . Duarte. Quando os Lnfantes mais bem dotados numas e noutras eram constran
gidos ao abandono do reino, como D. Pedro, aquêles que na grande partilha ficaram menos 
providos não tardariam a buscar seguir-lhe o exemplo, como D. Fernando, que o alegava, 
quási agastado com a sua miséria de grande senhor. O problema era sempre o mesmo: 
(c .. meu propósito -_ diz D. Fernando - he ir ao Sancto Padre, ou para o Emperador, ou 
pera França, onde, pella mais larguesa das terras, teerei eu em meu acrecentamento, ainda que 
seja com meu trabalho, maior esperança ... » C). Ante a recusa do rei, já duramente experi
mentado pelas desilusões do Infante D. Pedro, era sôbre Tânger que, a incentivos de D. Hen
rique - protector da nobreza - iria lançar as vistas . 

Já aqui foi tratado o problema monetário no comêço do século xv C) e por isso 
nos não alongaremos acêrca dêle . Apenas aCl.escentaremos que não é possível admitir que 
os legistas de D. João I quebrassem a moeda até limites de inflacionismo que só o após-guerra 
repetiu, ao mesmo tempo que fundiam a unidade política na unidade económica, sem ter em ' 
vista a maneira de deter a falência duma e doutra. À inflação da moeda correspondera uma 
inflação da troca, que enriquecera a classe para quem o dinheiro era um instrumento de lu
cros imediatos, breve aplicado em novos negócios que iam ser fontes de novos lucros. Os 

três anos depois da conquista de Ceuta, vários hi.storiadores deram-se a fixá-lo em 1418, COitIlO R. H. Major, Life of 
Prince Henry, ed. cit., Londres, 1877, págs. 40-42, ou R. Beazley, Prince Henry the Nauigator, Londres, 1895, págs. 
155-157. (E. Prestage, The Portuguese Pioners, Londres, 1933, pág. 28, refere-a a 1418-19) j J:ba recente bibliografia, 
apenas como exemplo, Damião Peres, «A Geração Nova», Hist. de Portugal de Barcelos, I1I, pág. 22. Um do
cumento contempor~neo, o famoso diário veneziaJno de António Morosini, manuscrito da Biblioteca Nacional de Vie
na, parcialrn<':nte publicado no que interessa à história de França sob o tÍtulo menos rigoroso de Ghronique de A. 
M., fixa com precisão essa data, que representa um marco na história da expansão portuguesa. O memorialista, que 
dia a dia registava os acontecimentos do seu tempo, tal .como êles chegavam à Senhoria através das suas excelentes 
informações, precisa: «Fato questo, la Idomenega dy, dy XXVI del mexe de novembrio de I'ano de MlIIIe 
XVIIII, per zionzer de la cocha de Bortolamio de Jacomo vene da Valenza, carga de lana, valania e pelame, 3Jvesemo 
per nuova chomo eI re de Portogalo, chcxngragando hoste per mar e per tera, abia schonfito I'oste de Mory infedely 
de zente Samina in le parte de Malicha, de Seta e de Lingranata. .. Per la qual novela ha aquistato grandissimo 
honor in tuta Cristandade». (Publ. da cito 00. francesa, em anexo, Paris, 1902, vol. IV, págs. 274-275). A vitória 
sôbre Granada deve pois colocar-se na segunda metade de 1419' Como nota G. Lefevre-Pontalis, o comentador da 
ed. francesa, o próprio cronista coloca a aparição ante Ceuta dos primeiros navios inimigos no domingo, 13 de Agôs
to; ora é em 1419 e não em 1418 que 13 de Agôsto é um domingo (Ibid., pág. 276). De resto, em 1418, como já 
noutro lugar referi pormenorizadamente (La France et le Portugal pendant la Guerre de Gent Ans, conf .. na Sor
bonne) a frota portuguesa, sob o comando de João Vaz de AIm3Jda, participava, ao lado da inglês a, do cêrco de 
Ruão j só libertada dêsse longo feito poderia aperceber-se para outro. 

(1) PirIa, Grónica de D. Duarte, I, pág. 104. 
(2) I Parte, cap, II,- págs. 227-229. 



prejuízos da desvalorização da moeda eram integràlmente suportados 'pela classe que vivia de 
rendas fixas ou de contias saldadas em moeda de valor instável, e destinadas a ocorrer a ser
viços, como as milícias, em que não era aplicada imediatamente, com o valor que detinha no 
momento da entrega. Na crise de então - como na que o mundo suportou no após-guerra - o 
ouro tornou-se, de instrumento meramente comercial, no redutor constante de pagamen
tos. Uma moeda envilecida muito abaixo do nível em que o comércio interno dela poderia 
tirar lucros, ameaçava asfixiá-lo; para obter receitas, o rei promove facilidades ao comércio 
estrangeiro, que viria temperar de moeda mais sã uma circulação leprosa. É a era em que o 
comércio marítimo estrangeiro beneficia de vantagens inda não concedidas, em que os seus 
mercantes se fixam na capital, e o rei procura atrair a Lisboa as naus de Veneza. 

Mas a doença, como no Capo II se viu, era geral, tocara por igual os grandes mercados 
europeus. Génova, desde o comêço do século XIV que procurara desvendar o mistério das ro
tas do ouro, alcançando-as. A situação política do norte de África isolara a Europa dos mer
cados aurfferos do interior, que a alimentavam, e houve de recorrer à sua própria produção, 
sobretudo à das minas húngaras. Porventura a expedição de Luiz de Bourbon contra Tunes) em 
1390, organizada por Génova, e em que o mercado lígure utilizava em proveito próprio a ca
valaria francesa desprovida de recursos, tão cuidadosamente estudada por Del1aville-Ie-Roulx 
e sobretudo por Léon Mirot C) , destinar-se-ia já a ocupar um dos termos da rota, donde Por:
tugal recolhia por igual ouro já amoedado (se é que antes de D. João I não era já traJl1sformado 
nas suas cunhagens em dobras moiriscas) em troca das suas frutas, como assevera o cronista. 
Isso explicará, como veremos adiante, a identidade de interêsses entre os mercados genove
ses existentes em Lisboa, Sevilha e Ceuta e D. João I na acção contra a praça norte-africana. 
Quanto a Portugal, as moedas moiriscas que lhe vivificavam a circulação do oiro, ou que êle 
próprio tinha de fabricar reproduzindo-lhe os cunhos e as dimensões, aureolavam a sua ori
gem e apontavam-lhe como poderia aumentar-lhes as existências, pela troca ou o contacto di
recto. Os legistas de D. João I, que tão prudentemente regulavam o câmbio e mantinham o 
monopólio nas mãos do rei, sabiam como poder atrair à unidade económica um volume maior 
de instrumentos de troca, já pelo comércio, já ocupando-lhes pela fôrça os fechos da rota . 

. O ouro do Sudã~ alcançara na historia económica da Europa, desde que a civilização 
sombria de Cartago despertara em Roma a ânsia de prêsa sôbre as riquezas que a animavam, 
um lugar preponderante. Ninguém connecia ao certo a sua rota. Os próprios autores árabes, 
que desde o século XI referem ahundantemente a chegada ao litoral berbere do metal luminoso, 
trocado por sal de que os seus detentores eram famintos, não lograram traçar com precisão o 
mecanismo da troca e a origem do ouro (). As caravanas berberes ao serviço do comércio pú-

(1) Respectivamente : Cito La France en Orient auXIVe siecle, Parâs, 1886 j todo ~ capo do ~oI. I cOMagra?O 
à Expédition de Barbarie, págs. 166-200, e «Une expédition française en Tunisie au XNe Sle.cle, le Slege de Mahdla, 
1390», Rev. des Etudes Historiqt1es, voI. 97, Paris, 1931 , págs. 357-406. , 

(2) E. F. Gautier, «L'Or du Soudan dan5 l'histoire», Annales d'Hist. Econ. et Sociale, VII, 1935, pago 114 
S5. j Ch. Monteil, «Les Empire5 du Mali» , Bulletin du Comité d'Etudes Hi~toriques et Scientifiques de l:Afrique 
Occidentale Française, voI. XII, 1929, pág. 380 55. j M. Delafosse, «Les relatlon5 du Maroc avec le Soudan a tralVers 
lei âges» , Hesperis, tom. IV, 1924, pág. 153 5S. . 
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nico, egípcio, grego, cedo começaram a sukar as estradas do sul, prenhes de mistério e tenta
ção, buscando o contacto com outros berberes das terras do Níger e do Alto Senegal, onde li 

troca se fazia, num segrêdo que tornava as rotas mudas, e que permaneceu até ao primeiro 
contacto dos viajantes curiosos de conhecerem os países do sul C). Foi sobretudo empós do 
relato dêsses viajantes árabes, atraídos pela nomeada dos grandes impérios do centro africano 
nos séculos XIII e XIV, que as cidades do norte de África começaram a recoLher deta1hes pre
cisos sôbre as regiões do ouro: os mercadores do Maghreb e da Tripolitana não tardaram a 
trÍ'lhar as antigas rotas do resgéllte e a acampar mesmo nas capitais dêsses impérios. Em breve 
o centro africano fixou contacto regular, através do deserto, com as cidades do Maghreb, 
de Ifriqiia e do Egipto. Ceuta sôbre o Estreito e Massa sôbre o Atlântico no Maghreb, T unes 
e Bugia, o CaÍlro, organizavam essas caravanas dolentes em que ninguém ia até ao têrmo da 
rota, umas com outras se encontrando em sítio certo, passando de mão as mercadorias objecto 
da troca, até que nos confins da Mauritânia, para lá do deserto, onde berberes e negros se toca
vam, a: troca se fazia já por depósito do ouro em sítios certos, onde outros o iam levantar, num 
silêncio que abstraía já da presença de caravaneiros e cargas, deixando perder o traço da rota no 
mistério da selva e na confluência de rios r). 

No têrmo do primeiro quartel do século XIV, um acontecimento decisivo ia élItrair a 
atenção da Europa para os impérios do ocidente africano. O império de Gana, que nos sé
culos XI a XliI florescera, iniciando uma civilização de que o mundo berbere experimentara o con
tacto, entrara em decadência, caindo na hegemonia de Mali, que acabaria por absorvê-lo. Pouco a 
pouco fôra alargando os domínios , acabando por englobar, no dizer de Ch. Monteil, «a maior 
péllrte dos territórios que constituem nos nossos dias as partes ce11Jtt"al e meridionall da África 

(1) Sôbre êste irúcio de troca, cf. o li~ro que é ainda a base de todos os estudos sôbre a rota do ouro, M. 
Delafosse, Haut-Sénégal- Niger, Paris, 1912, vol. 11, pág. 6. - Pal1a o conhecimento das rotas berberes de troca com 
os países do centro africano, tal como as via ainda a historiografia europeia antes dos estudos recentes que Delafosse 
iniciou, o vol. de Friederich Stüwe, Die H andelszüge der Araber unter der Abbassiden durch Afrika, Asien und 
OstetlrOpa, Berlim, 1836, págs. 84 ss., que durante muito tempo foi a fonte dos estudos sôbre a rota do segrédo 
(particularmente sôbre êle, págs. 110-114). 

(2) A ressurreição dos impérios auríferos é um trabalho definitivo dos dois últimos decénios, graças sobre
tudo à brigada de sábios ao serviço do govêrno da Africa Ocidental Francesa, assentando os seus trabalhos já nos 
elementos tradicionais e escritos dessas civilizações, já nos relatos árabes, já sobretudo nos textos portugueses, ainda 
para nós há pouco sem sentido, e que agora se encontram rehabilitados, demonstrando o conhecimento exacto que 
o Portugal do Infante e de D . João 11 tinha das rotas auríferas, das suas cidades e dos seus soberanos. A lenda do 
M~r Tenebroso trmsforma-se assim na precisão geográfica, política e eco.nórnica da emprêsa de Africa, no que res
peIta às rotas do ouro. (Há que fazer justiça ao esquecido trabalho de F. Kunstrnann, «Die Handelsverbindungen der 
Portugiesen rnit Tombuktu im 15. JahrhUndert», Abhandlungen d. Bayr. Ak. d. Wissenschaft, Hist. KI ., VoI. VI, 
1856, p. 178 ss., assente já nos textos de Diogo Gomes, Münzer, Ca Da Mosto, Valentim Fernandes, Duarte Pa
checo e João de Barros; é curioso notar que um recerJJte historiador alemão, que poderia já haver utilizado grande 
parte do material francês que parece no entanto desconhecer, chega a conclusões idênticas às dos mestres do Comité 
da Africa Ocidental, apoiando-se, como Kunstrnann, sôbre os textos portugueses: Hedwige M - A. Fitzler, «Port. 
HandelsgeseIlchaft d. 15. u. 16. Jahrhundert», Vierteljahrschrift f. Soz. u. Wirt. Geschichte, voI. 25, 1932, p. 228, 
229)' Foi sôbre a riquíssima documentação francesa, de que nem de longe me é possível dar .aqui um resumo e que 
noutro trabalho utilizo integralmente, que E. W. Bovill, «Ca,ravans of the old Sahara», Londres, 1933, pôde traçar 
sôbre a rota silenciosa e misteriosa do ouro as páginas encantadoras dos seus oapítulos referentes aos impérios de Gana 
e Mali e o capítulo «The Quest of Gold», p. 127-136, onde a vida dessas rotas ressurge do encantamel1JtO da his
tória. Elas resumem quanto sôbre o com.rcio mudo haviam já dito M. Delafosse, «Haut - Sénégal - Niger», Pa-
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Ocidental Francesa» C). {;ste vasto império, que passando por Gana ficaria a umalS centenas de 
quilómetros do grande mar, comunicava então com o mundo através do Saará e das rotas 
que desembocavam no Maghreb, na Ifriqiia e no Egipto. O seu poder aumentava constante
mente: Makrrisi, deslumbrado, dá-lhe quatorze subordinados, entre reis e governadores C), um 
nÚlmero que assombreava os do Preste João lendário na pretensa Carta ao Imperador de Con15-
tallllJLnopla. Ora, por 1324, o sultão Kanka-Mussa, dito na lista dos imperadores do Mali -
Mussa 1.0 (1312-1337)' empreendeu uma peregrinação a Meca, levando consigo um pessoal 
imenso C), presentes em abundância e uma vasta carregação de ouro para ocorrer às despesas. 
Nas suas passagens pelo Cairo, Mussa apresentou-se ao sultão como um muçulmano do rito 
malaquita, que só perante Alá se prosternava (4), presenteando-o ricamente. O sultão dos im
périos auríferos demorou-se largo tempo no Cairo, deu referências precisas sôbre os seus domí
nios, adquiriu vasto número de obras de direito malaquita, e despejou a jorros as enormes 
quantidades de ouro com que abarrotara as cargas. Dentro em pouco, como um grande senhor 
europeu, recorria aos prestami·stas locais , tentado:'> pelos imensos lucros que poderiam realizar 
no tráfego com o Sudão ocidental. As suas prodigalidades foram tais que, onze anos depois, a 
cotação do ouro não lograva ascender da baixa a que essa abundância a lançara e). 

Durante a viagem e pouco antes do regresso, um dos seus homens conquistara-lhe o 
império do Gao (1325), que êle atravessara já ,-omo triunfador, no regresso , acampando em Tom
buctu, que anexava também (j. As suas relações como o Egipto seguiram de perto a viagem. 

ris, 1912, vaI. II, p. 46-47, Marquardt, «Die Benin - Sammlung des Reichsmuseums für Volherkunde in Leidenll, 
Leiden, 1913, p. 181 SS., Gabriel Ferrand, Relations de uoyages, textes géographiques arabes, persans, vol. I, p. 166, 
304 e 423, e Gaudefroy-Demombynes, notas a Mesalik el Absar, Paris, 1927, p. 83.-Adiante verificaremos, com 
efeito, como as indicações de Diogo Gomes e Ca Da Mosto, de Valentim, de Pacheco e Barros, e dos que de fonte 
portuguesa as receberam, como H. Münzer e Eustaque Delafosse, se juxtapõem às aquisições definitivas da histó
ria da África Ocidental quatrocentista, tal como a atingem os estudos de M . Delafosse, ceLe G~na et le Malill, BHl. 
du Comité d'Etudes Hist . et Scient. de l'Afrique Occidentale Franyaise, vaI. V , Gorea, 1924, p. 479-542, em que 
tôdas as suas h~póteses anteriores são revistas e fixad·as em forma definitiva, e de Ch. Monteil, «Les Empires d·u 
Mali» , já citado. - A partir da quarta década do século xv, o contacto directo de Portugal com os soberanos do ouro 
sucede-se, no próprio local, em rotas subindo do AtI~ntico até às suas cidades de troca, estabelecidas pelos mercan
tes, a um tempo mercadores e embaixadores do Infante e de D. João II (Cf. R. Ricard, (cLes Portugais et le Sahara 
Atlantique au xve. Siecle", Hesperis, tom. XI, 1930, p, 97-IIO. - Foi mesmo pelos itinerários portugueses em cone 
junção com os dos viajantes árabes que foi possível localizar as capitais dos impérios, até há um decéruo \Sujeitas 
a oscilações (M. Delafosse, ceLe Gwa et leMalill. Bul. Com. Et.Hist. Scient. Af.Oc.Fr .• voI.VII. 1924, p. 521. 

(1) ccLes Empires du Malill, Bul. Com. Et. Hist . Scient. de l'Afr. Oco Fr., voI. XII, 1929, p. 378. 
(2) cePélérinages des Sultans du Tekrúf)l, trad. e publ. por M. G. Demombynes em apêndice à sua tradução 

de ibn Fadl Allah al-'Omari, Masalik el Absár Fi Mama el Amsar, Paris, 1927, p. 72. 
(3) Makrisi atribue-lhe a soma fabulosa de «quatorze mil jovens escravos afectos ao seu serviço particulanl 

(Ib., 00. Demombynes do Masalik , p. 90)' 
(4) Makrisi , Ib ., p. 90; cf. Ch. Monteil, cito «Les Empires du Mali", Bul., voI. XII, p. 392. Todos os histo

niadores e etnógrafos que se ocupam deMali fornecem largos detalhes sôbre esta viagem, V. g. M. Del a fosse, Haut
-Sénégal- Niger, Paris, 1912, vaI. II, p. 187 5S. ; as notas riquíssimas de Gaudefroy-Demombynes à cito ed. de aI
'Omari e dos anexos de M,akrisi; a anáJ~e desta ed .. feita no Bul. du Comité des Etudes Historiqt4es, vaI. XI, 1928, 
p. 757-760 por Ch. Monteil, que fornece factos novos, além do largo relato de Ibn-Kaldun. 

(5) Ibn Fad! Allah al-'Omari, Masalik el Absar, trad. Gaudefroy-Demombynes, Paris, 1927, p. 78. 
(6) O globo de Behaim (1492), por exemplo, informa que cada ano os mouros de Tunes vão aos domínios 

do rei de Mali: ceEisandislandsindkomendimorenuon tunisjerlich mit karauanumgoldll. (Leitur.a e~ E. G. 
Ravenstein, Martin Behaim, Londres, 1908, p! 101). E oeste mesmo domínio que cresce ° ouro que Portugal lá vai 
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As de T unes tornaram-se anuais e). Com os sultões de Marrocos não tatdaúam por igual a es
tabelecer-se, tocadas mesmo de influência artística, a que sucederia em breve a influência política; 
ao ponto que, na segunda metade do século XlV, o sultão merínida Abdelhalim, destronado por 
seu 1!tmão, se iria refugiar na côrte do imperador do Mali e). A sua nomeada através da Eu
ropa foi enorme. A carta de .Angelino Dulcelit, que parece ser o roteiro de viagem do frade 
mendicante do Libro dei Conosfimiento, localiza-o, él!põe-Ihe sôbre os dom~nios a figura. Os 
ca'l"tógrafos malhorqui,nos fariam já dêle o chefe simbólico da ÁfrLca Ocidental; a Carta CataJã 
reproduz os detalhes da carta Dutkel't, e a de Mécia de Villadeste, de 1413, continua a fazer 
de Mussa, morto em 1337, o rei dos reis africano C). Com efeito, o imperador perdulário e 
culto que assombrara o Cairo e sU1ipreendera o mundo conhecido, na frase de Ch. Monteil, 
«domine de haut tout le XIV

e siecle au Soudan, que ron pourrait appeler le siecle de Mous
sa» e). O frade do Libro del Conosfimiento, a seguir à enumeração das ilhas atlânticas que se
rÍ:am depois o arquipélago dos Açôres, desce à costa do Bojador e, pelo Nilo (Níger), as
cende às terras ricas cujo imperador fornece o ouro a Marrocos e). A geografia mítica medieval 
não tardaria a confundi,r o soberano de Ma,l.i com o Preste João da lenda; os cronistas de Le 
Canarien, de Jean de Bethancourt, a sugestões do Libro del Conosfimiento, encarnariam os 
dois soberanos na mesma figura e). Os portos do Maghreb que termilnavam as .fota's do ouro 
eram Ceuta, sôbre o Estreito, e Massa sôhre a costa atlântica. Para as alcançar havia que ill.· a um 
dos seus termos e surpreendê-las; mas para as dominar, seria preciso costear o mar ignoto} al
cançar-lhe por mar as capitais de origem, eliminando entre elas e a.Europa a travessia do Saará. 
~Isse domínio implicaria deslocar para o Atlântico ocidental o tráfego do ouro n. 
buscar, informa segundo as indicações portuguesas Behaim: «konik Mor meUi. hei desse konik wecbst das Golt das 
der konik von portugal last bolem> (Leitura de Ravenstein, que corrigi ligeiramente nas três primeiras palavras, Oh. 
cit. , p. 101). Para Ravenstein, o Rio de Melld, que Behaim refere, é o alto Níger. Behaim acreditava ainda, como era 
crença popular do tempo, que o ouro era uma planta ; sôbre essa lenda, Ch. Monteil, «Les Empires du Mali», in 
Bul. Com. At. Oco Française, vol. XII, 1929, p. 390. 

(1) M. Ddafosse, «Relations du Maroc et du Soudan à travers les âges», H esperis, tom. IV, 1924, p. 159, 
162. Delafosse, para documentar a influência dos costumes nas relações entre os dois impérios, cita o depoimento de 
Ca Da Mosto, que surpreendera nos z=gas, em nomadismo junto do Atlântico, o véu marroquino. 

(2) Sôbre a identificação do império do M.ali e do reino de Mussa na cartografia trecentista, cf. Ch. Mon
tei!, cito «Les Empires du MâJi», Bul. Com . Et. Afr. Oc, Française, vol. XII, 1929, p. 300 e 414, e E. G. Rowenstein, 
Mar#n Bebaim, Londres, 1908, p. 101. 

(3) Monteil, Ih., p. 414' 
(4) Ed. Marcos Jimenez de la Espada, p. 53-58. 
(5) Sôbre esta fusão de personagens, ver a inttod. de Jimenez de la Espada ao Lihro del Conosçimiento, 

p. III-VII e a nota a p. 222. - Um pomo a tratai!: em separa,do ser~a o de confusão idêntica estabelecida Ilia cultura 
do Infante D . Henrique, em que o realismo dos seus mareantes se caldeava com os mitos geográficos do wmpo. 

(6) Perdida a posição económica de Ceuta pelo saque da nobreza, os genoveses que porventura nos tentarap.l 
com a emprêsa e, dentro da cidade, nos facilitaram a conquista, emigraram a Massa. Sôbre a deserção dos genove
ses de Ceuta, R. Ricard , «Contribution à I'étude du ~ommerce genois au Maroc durant la péciode portugaise», An
nales de l'Institut d'Etudes Orientales, Fac. des Lettres de I'Un . d'Alger, vol. m, 1937, p. 37. - Massa seria mais 
tarde um grande entreposto português, quando busca alcançar de novo o comércio que com a conquista emigrara 
de Ceuta. (Enumeração dos produtos lá trocados em Duarte Pacheco, Esmeraldo, capo 20, ed. Epifânio, p. 64)' 

(7) Com razão Hoowige M. A. Fitzler destaca, como essencial, esta finalidade do Infante, atribuindo-lha 
exclusivamente, confol1me a individualização quinhentista da nossa expansão no século anterior, «Portugiesche Handels
gesellschaft, d. 15 U. 16. Jahrhundert», Vierteljabrscbrift f. Soz. U . Wirt. Gescbicbte, vol. XXV, 1932, p. 228-229' 
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IV) Conclusão: A acção do Infante no quadro social da éPoca (i) 

JÁ conhecemos, em suas causas e natureza, o drama português no alvor de Quatrocentos: A 
necessidade, comum ao rei, à. no~re~a e à b~rguesia, de dominar a crise económica pelo 
alargamento das terras - pnmelro Imperativo da expansão. De aqui a intenção, atr·ibuída 

por Zurara a D. João I, de conquistar o reino !DOUrO de Granada, e suas combinações com Cas~ 
tela, denunciadas pelo espião do Rei de Aragão enviado a Portugal (Javier de Salas-Dos cartas 

sobre la e.xpedición a Ceuta em 14 1 5 - O Instituto, voI. 81,1931, pág. 332). De aqui ainda, 
e ao contrário do que pensa Zurara, que no acomecimento não via mais do que um feito de ca~ 
vaIaria, a conquista de Ceuta e , depois dela, a persistência no plano da conquista de Granada. 

Importante documento a êste facto relativo é a carta do Conde de Arraiolos a D. Duarte, 
om 1433 e). Nela se exprime a confiança de que, ao serviço do Infante D. Henrique, a quem 
aconselha aceitar o conv.ite de Castela a colaborar na conquista do reino de Granada, estará tôda 
a .cavalaria de Alcântara, a gente do Mestre, a da casa do mestrado «e todos os senhores de Cas
tela haverão vontade de o servir, esperando que por ;le serão tornados a seu estado» . Uma vez 
que ·tudo corra bem, pode o «Snr. Infante Dom Henrique-prevê o Conde-aver o Reyno 
de grada du grande parte de Castella e os feitos do Reyno em sua mão, e as ilhas da Canar;a 

que dezejais». .fI!'",- . 
Isto co·incide com o testemunho de Münúer: «êste D. Henrique, irmão de D. Duarte, 

vendo que as rendas paternas não chegavam para tão grandes despesas, dedicou-se ao descobri
mento de novas terras» (Itinerário, trad . de B. de Vasconcelos, Coimbra, 193 I, pág. 35)' 

2Qual a acção da burguesia na solução do problema económico que lhe era comum? Há 
quem 'a exagere, baseado no que refere Zurara, na Crónica de Ceuta (Cap. IX, ed. E. Pereira, 
pág. 28) relativamente a ter sido o vedor da Fazenda João Afonso, que à conquista desta ci
dade estimulou os infantes. Mas não será um anacronismo conceber os burgueses do tempo a 

(1) Este estudo do Sr. Dr. Veiga Simóes, de informafão tão rica e de tão nova interpretafão hist6rica, "-pe
sar-de tódas IIS redufóes que ,. Direcfão, contrariadamente embora, tem sido forfadll a fazer-lhe, já excede em muito 
os limites que lhe estavam destinados. Foi-nos porisso necessário dar. em rápido resumo parte da dotltrina do parágrafo 
presente, de uma extensão de monografia exaustiva, incompatível com Il índole desta publicafão. 

Via entre comas os trechos extraídos dos trflbalhos do alttor. Os restantes resumem, sob,. responsabi/idl/de da 
Direcfão , .a doutrina que n~le os integra. 

(2) Pode ver-se na íntegra in Oliveira M artins - Os Filhos de D . João !, pág. 397· 

353 



agir desarticulando-se da sociedade em que se enquadravam? «Para João Afonso, a grande ruína 
do tesouro não resultava apenas da depressão e da inflação com que o comércio de resto alargava 
a massa das transacçóes; vinha também do sustento de uma nobreza empobrecida, descida do 
agro à . cidade, numa endemia que já vimos ser comum às sociedades do tempo e). 
Aliviado de grande parte dela, pelo seu transporte a terras-de-além, o erário folgaria, os seus 
rendimentos tornar-se-.Íam reprodutivos, e D. João I poderia voltar a ser, como D. Fernando, 
o banqueiro das cidades mercantes, recolhendo vastos proventos do comérciQ a distância. Ceuta 
conquistada e em mãos de portugueses iria ser de resto para elas um centro onde buscar os pro
dutos norte-africanos que os mercados da Flandres consumiam e o ponto de encontro duma 
das rotas de T umbuctu com as caravanas de Alexandria, cotejando o norte de África; acam
pando nela, realizar-se-ia finalmente a possibilidade de aumentar o volume do tráfego com o 
comércio rico, de deter o metal necessário a êsse aumento, de poder porventura arrancar a Ve
neza, nêsse momento em que o Egito sobrecarregava de tributos novos as drogas da índia, boa 
parte do seu comércio nas. carreiras da Flandres e de Inglaterra. O vedor da Fazenda não era, 
no entanto, o instrumento da burguesia, que não olhava Ceuta como finalidade directa, embora 
viesse a ser bendiciária da sua conquista» e). 

Conquistada Ceuta, dentro de mu.ito pouco se verificava que nada valia como fonte de 
riqueza, pois cessara, com a conquista, a sua ligação comercial com o interior e era necessário 
que «os próprios que ouverem de soster seu encarrego, sejam governados de nossas rendas» (Cró
nica do Conde D. Pedro, Capo IV, Inéditos, II , pág. 227, V. igualmente, no presente vol., 
pág. 136). Alguns meses depois, era dado ao Infante D. Henrique cárrego das coisas de África. 
«A primeira década do século foi a da luta entre os senhores do agro e a mão-de-obra, esquivan
do-.se-lhes para a cidade em demanda de mesteres; a segunda foi a tentatil\la de o rei estabilizar 
a nobreza rural, vivendo a sôldo do tesouro, em terras de além-senhorio ou de além-mar, por meio 
de ducados para os infantes, que viram, afinal, ruída a esperança de Granada, a encabeçar-se 
numa acção una confiada ao Infante D. Henrique. À terceira ia caber a tentativa de fixar al
guns nobres da dependência do Infante nas ilhas, nelas criando um neo-feudalismo, grato à 
nobreza, que a experiência verificava não caber na sociedade do continente.» 

Pacheco, no Esmeralda (liv. I, capo 21), consigna: « ... e dêste cabo nao começou a des
cobrir o virtuoso Infante Dom Henrique». Ceuta conduziri'él ao Cabo Não, às Canárias, de lá 
se indo à Madeira: os quatro pontos constituem assim, pois, um bloco, subordinado à mesma 
lógica. As ilhas começaram a ser agricultadas; e para tal actividade, houve de se recorrer à mão 
de obra africana, obtida pelas entradas na Berberia C). Impôs-se, pela «necessidade crescente de 

(1) Foi o Prof. Mário de Albuquerque, in O significado das Navegações, Lisboa, 1930, págs. 23-67, quem 
primeiro contrapôs a penúria da nobreza como impulso à expansão, à tese de A. Sérgio, segundo a qual João Afonso 
procurou servir .a burguesia com seu conselho aos infantes. 

(2) V. nesta obra, a pág. 136, o estudo do Prof. David Lopes àchca de Marrocos; e nêste mesmo capítulo, 
págs. 349-352. 

(3) Consigna-o expressamente Duarte Paoheco, in Esmeralda, pág. 71, da ed. de Epiffulio: « ... e certamente 
cousa é para reprencler 05 caualleiros, criados do Infante, que elle mandou por capitaées de seus navios descobrir este 
cabo do Bojador, e asy os marcantes que com elles foram enlViados cada anno pello Infante a este descobrimento e 



braços na's ilhas, levar mais longe a exploração da costa africana. Mais longe"...,-era dobrar o Boja
dor» C). Outro factor, porém, obrigava a transpô-lo: - «inquirir dessas silenciosas caravanas 
transportadoras de ouro, que o fragor das lanças afugentara de Ceuta, e era necessário ir tentar 
descobrir, já que não por inculcas de mouros, pelo conhecimento geográfico». 

«A Carta catalã dava conta de tai·s caravanas, apontava os países do ouro, retratava-lhes 
os reis e senhores, fixava-lhes por vezes a residência ... 2Falariam as cartas com rigor e era pos
sível atingi-las por terra, caminhando sôbre o deserto? 2 E valeria mais suprir a longa travessia 
da Mauritânia, carregada de surpresas, o ri·sco do deserto, e velejar ao longo da costa, até depa
rar os rios que a elas levavam? A vinda para Portugal de Jácome de Malhorca corresponde 
a esta dupla inquietação». E com tal rigor ensinou o cosmógrafo os caminhos certos do lucro 
imediato demandado por D. Henrique, que «quando as naves se engolfaram de vez para aléni 
do Bojador, os navegantes conheciam com ·inteiro rigor a posição dos reinos do ouro e da ma
lagueta, que não tardariam em encontrar. Diogo Gomes, Ca da Mosto, Usodimare falam-nos 
menos da costa, que do que em terra havia e sabiam lúcalizar. Mestre Jácome trouxera consigo 
a ciência das rotas dos impérios ricos e amparara com os seus instrumentos e conhecimentos 
de marear a experiência árdua dos navios, corri gindo-a desde as viagens primeiras, feitas a 
rumo de agulha, às de velas infladas em pleno mar, regradas pela altura do polo». bste ensino 
frutificaria numa técnica própria, criaria os nossos pilotos de alto-mar. 

2Qual o papel de D. Pedro na actividade dos descobrimentos? Quando, em Seternr 
bro de 1428, regressa a Portugal, depois de percorrer a Europa, e de, como Markgraf 

de T reviso, andar envolvido na política sigesmundina do estrangulamento de Veneza, «trazia 
consigo o conhecimenro exacto de um outro sistema de comércio europeu e a certeza de que a 
riqueza imóvel da terra .fenecera, dando lugar à riqueza móvel do comércio de trânsito ... Partira 
de Portugal um grande senhor medieval, voltava um homem moderno, que vira e sentira a 
aglomeração de interêsses definindo-se através de estados». A sua atitude de oposição à con
quista de Tânger e, depois do insucesso daquela iniciativa, à entrega de Ceuta, anunciou a sua 
política como regente - «o abandono da política de conquista e do reino do norte de África, 
para seguir-se a do ouro e do tráfego, por que se fôra bater a Valáquia e na Dácia, e sôbre as 
bôcas do Danúbio». Imprimiria às coisas do mar «directrizes definitivas, no quadro económico 
do agregado, de forma que os navios, avançando sempre pela costa, de lá trouxessem: mão de 

como eram acerca do Bojador e hachauaro o fundo baixo, que em tres braços dauguoa estauam húa leguoa de terra, 
e espantando-se dos grandes cor.rentes nenhum ousava de se alonguar ao mar e passar alem deste parcel, e ent(lm se 
tornaram á costa de Barberia e de Granada, honde andauam d'armaçam pera tomarem algúas prezas com que forrassem 
a despeza darmaÇ3'lll». Em Le Canarien, ed. de Ruão, pilg. 159 e lntr., p. XXXIII, Pierre de Cen:ival e P. de La Cha
pelle, traçando os destinos da costa moura entre o cabo d Aguer e o Bojador, escrevem : «Les premieres entradas sur 
la côte d'Afrique, aux environs d'll Cap Bojador, remontent au temps de Jean de Béthencourt. Son exemple fut suivi. 
Les historiens canariens relatent de tre.s nombreuses razzias faites SUl' la côte africaine. Elles allimentai.ent un véritable 
commerce d'esclaves qui fut longtemps d'un grand profit. Les mdi,genes capturés au cours de ces expéditions étaient 
vendus aux Canarias et fournissaient une main d'ceuvre agricole pour la rnise-en-valeul' des ileslJ. A conclusão igual 
cl1egou Pedro de Azevedo, pôsto que expressa com menos certeza, in Arch. H ist. Port., 1904, págs. 296-297' 

(1) O Dl'. Veiga Simões discute, neste estudo, a data atribuída ao dobramento do Bojador, recuando-a. Como 
é matéria ligada com a da polftica religiosa, a tratar em capítulo do volume seguinte, dimÍ,namos dêste resumo essa 
questão . - Nota da D irecfio. 
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obra com que resolver o problema da terra; o oiro com que resolver 'o da célula social, degra
dada pelo valor da moeda; as especiar.ias de Africa, que de T unes bordejavam o Mediterrâneo. 
Sobretudo que, completando o périplo de Africa, 'atingissem por mar a índia, de que bem 
conheoia as rotas de terra e os cais mediterrâneos, no sonho imenso de alguma vez desviar as suas 
riquezas para a pequena alpendurada sôbre o Atlântico.» 

A política de comércio a distância começa a desenvolver-se a partir da pacificação polí
tica da nação. «Comerciar era antes de mais nada criar confiança e, através dela, a continuIdade; 
só assim os capitais poder.iam a.fluir aos negócios de Africa. As entradas de cavaleiros nos navios 
dú Infante, já grande senhor territorial nas ilhas, tinham de ser refreadas; o próprio conheci
mento das terras ainda não tocadas haveria de continuar em obediência a um preparo de novas 
feitorias, ponto de convergência de rotas. Este trabalho em que o capital passava a desempenhar 
uma função decisiva, não podia compadecer-se com o caval~irismo tumultuoso que destruíra 
Ceuta, que se dispunha a jungir o mouro de Tânger e Alcácer aos interêsses dos terr.itoriais, re
construindo à beira do Estreito um agregado medieval. O Infante ficaria tendo a seu cargo as 
coisas de Afr.ica, continuaria êle próprio a ser o gerente da grande emprêsa. Mas ela tomaria 
agora uma forma comercial, que êle de resto já imprimira às outras . Em 1444 a Companhia de 
Lagos organizava-se em bases mercantis». 

O resultado não se fêz esperar. Deslocam-se do Mediterrâneo para o Atlântico, onde 
fundámos feitorias, as rotas do ouro, cujo comércio era avolumado com outras mercadorias. «Já as 
côrtes ped~am o comércio livre, cavaleiros e burgueses buscavam participar nas exped-ições: era 
a Idade-Média das cidades e das castas, buscando o seu quinhão na riqueza comum ... Em 1458, 
dois anos antes da morte do Infante, a Companhia de Lagos, afastada já em parte a competição 
castelhana, realiza lucros equivalentes a cinco vezes o capital». 

D. Henrique foi levado por esta política, a-pesar-de conspirar contl1a o ,irmão D. Pedro, 
quando o povo pretendeu entregar-lhe a regência e de o abandonar ao seu destino em Alfar
robeira. Não admira. «Nesta hora de transi'ção, os homens podiam suportar o embate dos factos 
novos, 'aceitá-los e utilizá-los. Mas, buscando sempre um ponto de apoio estável, onde a sua ver
dadeira personalidade resid'Ía, ou se ligavam à solidez do mundo passado, como D. Henrique, ou 
se confiavam às incertezas do mundo futuro, como o irmão. O Regente era o homem que aban
donara atrás de si a armadura medieval com que partira do reino e vestira o gibão moderno. 
D. Henrique era o cavaleiro que, sem desafivelar 'a cota de malha, dormindo com ela, como 
um cilíciú, se vestira de mercador e mareante, pronto a deixar cair a veste quando dela não ca
recesse para si e sua gente, ressurgindo vestido de aço, a lança ao alto, o ginete axadrezado para 
o grande torneio com o modernismo». 

«O Mago perscrutador do Outono da Meia-Idade, Huizinga, formulou esta regra: 
__ neste tempo, mais que em nenhum outro, os grandes acontecimentos históricos não resultam 
da vontade dos homens, nem são por êles preparados. - Homem da velha meia-idade, aman
do-a e visionando o regresso 'a ela, o Infante D. Henrique foi, afinal, sem o querer, um dos 
maiores construtores do mundo moderno». 

VEIGA SIMÕES 
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A 
de 

CAPÍTUI-1Ü IX 

actividade dos descobrimentos 
até ao advento D. Henrique 

desde 
de D. 

a morte 
João 11: 

Pero de Sintra, Diogo Afonso, Fernão Gomes, Soeiro da Costa, João 
de Santarém, Pero Escobar, Fernando Pó e Rui Sequeira 

C
OM o falecimento do Infante D. Henrique, em Sagres, aos 13 de Novembro de 1460, 

assumiu D. Afonso V a direcção suprema dos descobrimentos) dependendo ainda dêle 
a disposição de grande pal1te do comércio africano e insular e a das novas terras 
descobertas . 

1 - DESCOBRIMENTOS MARlTINIOS AFRIOANOS. - Vão êles, com 
D. Afonso V, desde a Serra Leoa até ao Cabo de CatarinaJ com as Ilhas ainda desconhecidas 
de Cabo Verde, e com tôdas as do Gôlfo de Biafra. 

2 - PERO DE SINTRA J 1460-1461. - Da viagem de Pero de Sintra à costa afri
cana, em 1460-1 46 I, deixou Cadamosto um re1élJto C) bem conhecido. Foi êle quem descobriu 
a Serra Leoa, ainda em vida de D. Henrique. Sintra, continuando na sua navegação, descobriu 
sucessivamente, desde 13 de Novembro de 1460 até ao segundo semest:re de 1461: a Ilhota 
Selvagem (Dublin island dos inglêses, a maior das Banana islands); o Rio Roxo (Cokboro ou 

(1) As Reiafões de Cadamosto foram publicadas pela primeira vez por Francesco da Montalboodo - Paesi 
nuouamente retrouati, etc., Vicencia, 15°7, 



Kaboro river); o Cabo Roxo (Shaingai ou Shenge point); a Ilha Roxa (Plantain island); o Cabo 
de Santana (26 de Julho) conserva o nome); o Rio de Santa Maria das Neves (5 de Agôsto, 
actual Sherbo river); a Ilha dos Bancos, ao Noroeste do Cabo de Santana (deve ser a l'v1ut, 
que é a maior das T urtle islands); o Rio das Palmas (entrada do Rio de Santa l\1aria das N e
ves; hoje Shebar entrance, do Sherbo river); o Rio dos Fumos, a que os no!sos mareantes cha
maram depois Rio das Galinhas (Gallinas ou Iúfe river); o Cabo do MontJe (Cape Mount); 
o Cabo Mesurado ou Cortês (Cape Mesurado); e, finalmente, a Mata de Santa Maria (flo
resta ao Sueste do Cabo M esurado ) C). 

3 - DIOGO AFONSO, 1461-1462. - fste escudeiro do infante D. Fernando des
cobriu e denominou as sete Ilhas de Cabo Verde, ainda desconhecidas, desde 146 I até pouco 
depois de entrado o segundo semestre de 1462 e). 

Os nomes dos santos, de quatro delas, podem precisar as respectivas datas do seu des
cobrimento: S. Nicolau (6 de Dezembro, de 1461); Santa Luzia (13 de Dezembro, de 1461); 
Santo António (Santo Antão, 17 de Janeiro, de 1462) e S. Vicente (22 de Janeiro, de 1462) e). 

A Brava, montanhosa e de costas escalpadas, cobertas de asperezas ~ donde possIvel
mente o seu nome - era fácil de descobrir, numa viagem de 1461, indo de Santiago para a 
CO.9ta oriental do Fogo (ainda então Sam Felipe). O nome Rasa, do pequeno Ilhéu (Raso) 
pouco elevado, derivou da sua forma plana. A Branca, também um pequeno Ilhéu (Branco) 
alteroso, com manchas esbranquiçadas - donde a origem do seu nome. 

Após o conhecimento das sete Ilhas Caboverdeanas houve uma pausa nos descobri
mentos marítimos africanos, motivada pela .política interna e os negócios de Marmcos, com as 
conseqüentes preocupações do rei. 

4 - Como o comércio da GU1né seguisse em progressiva importânci~, D. Afonso V, 
em Novembro de 1469, arrendou--o por cinco anos a Fernão Gomes. Entre as condições do con
trato e) citemos estas: 1) a renda anual de 200: 000 reais; 2) a obrigação de o arrendatário des
cobrir 100 léguas de costa, em cada ano, desde a Serra Leoa; 3) o marfim ficar reservado para 
o rei; e 4) o comércio da costa africana fronteira às Ilhas de Cabo Verde, bem como o do Cas
telo d~ Arguim, fi'carem excluídos do arrendamento. 

(1) Pero de Sintra voltou à costa africana no fim de 1481, na expedição de Diogo de Azambuja. Deve êIe 
ter descoberto então o Rio de Sintra (K woibo ou Quaibo river; 4° 33' N., 7° 59' E.), para E. do Cabo Formoso, na 
Costa de Caia bar (Niger coast), citado por Duarte Pacheco no seu Esmel'aido. A êste Rio corresponde o de S. Do
mingos, na Carta de Cantina (1502) e no Roteiro do Livro de Marinharia de João de Lisboa, o qual Roteiro deve ser 
cópia de um outro de fins do século Xv. 

(2) Os nomes das sete Ilhas e do seu descobridor vêm respectivamente indicados nas cartas régias de doa
ção de 19 de Setembro e 29 de Outubro de 1462, puhlicadas em: Alguns Documentos do Arquivo Nacional da 
Tôrre do Tombo. Lisboa, 1892, págs. 31 e 32. 

(3) Não admira que a Ilha de S. Vicente fôsse descoberta depois de avistadas de longe, a Oeste, as terra5 
altas da de Santo Antão, nas qu~js se projecta'Va a primeira Ilha. 

(4) Ainda se não encontrcu a carta do contrato; as condições citadas ão as indicadas por João de Barros 
(Década Primeira). 
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A renda anual foi aumentada IDO: 000 reús em 1470 (logo a seguir ao contr~to de 
1469)' por motivo de ficar reservado para Fernão Gomes todo o resgate da malagueta C); 
D. Afonso V, em carta de 1 de Junho de 1473, prorrogou-lhe o arrendamento por mais 
um ano ~). 

As expedições logo começaram em 1470, mas não é hoje possível saber-se quem foram 
todos os navegadores que Fernão Gomes encarregou das explorações; poucos nomes chegaram 
até nós e, mesmo estes, de escassa precisão quanto a descobrimentos. 

5 - SOEIRO DA COSTA, 1470. - Como por Pero de Sillltra já a C05ta era conhe
cida da Serra Leoa ao Cabo Mesurado, Soeiro da. Costa deve ter começado os seus descobrimentos 
desde êSlte Cabo termi.nando-os no das Três Pontas. Ignoram-se quais êles foram, mas de-certo 
denominou os pon.tos mél'is notáveis, como o Cabo das Palmas, terminus da costa da Malague
ta, a qual começa no Cabo Mesurado. O seu nome ficou ligado ao Resgate do Soeiro (Bassa 
Cove) e ao Rio do Soeiro e) (Akka ou [(omoe river, à entradêl da Lagoa de Grand Bassam); os 
inglêses ainda chamam: Costa bar à sua barra, e Sueiro da Costa hills às col1nas situadas a cêrca 
de 5 milhas marítimas da entrada do actual Assini river. 

6.-JOÃO DE SANTAREM E PERO ESCOBAR OU ESCOLAR e), 1471-1472 . 
. - Santarém e Escobar, capitães de duas velas, levando como pilotos Martim Esteves e o afa
mado algarvio Álv~ro Esteves, começando no Cabo das Três Pontas, descobriram e denomi
naram, em Janeiro de 1471: Sama, -ao fundo da actual Chama bay, onde desemboca o Rio de 
S. João (Prah river). Foi à Sama que então se chamou a Mina, por ter sido a·qui. que Santa
rém e Escol~r fizeram o primeiro resgate ou comércio do ouro C). Navegando mais parà o 
Oriente foram continuando a descobrir a costa, denominando certamente os locais mais notá
veis, de identifi-cação ignorada, tendo a<tingido o Cabo Formoso, no grande Delta do Níger. E 
amarando-se, para o Sul , descobriram e denominaram estas ilhas: S. Tomé (21 de Dezembro 
de 1471); Ano Bom (6) (I de Janeiro de 1472) e Santo Antão (17 de Janeiro de 1472) ou 

(1) Como se depreende da carta régia citada na nota que se segue. 
(2) Tôm do Tombo - Chanc. de D . Afonso V, Liv. 33, Fls. 147 v. e 148 r. 
(3) Perto, pall."a Leste, fica Ax~ml, onde depois D. Manuel, no prinópio do século XVI, mandou edificar 

uma fortaleza. 
(4) Escolar foi célebre como pilôto. Acompanhou Diogo Cão, pelo menos na segunda viagem (1485-1486), 

deix.ando o seu nome gravado na célebre Inscrição de Yelala; e fêz parte das armadas de Gonçalo de Sousa (1490), 
de Gama (1497-1499) e de Cabral (1500-1501). . 

(5) Este comércio do ouro só mais tarde foi mudado para um local mais apropnado, pouco a Leste (na El
mina bay) - posslvelmente reconhecido pelos navegadores - onde Diogo de Azambuja, sob D. João II e por sua 
ordem, edificou o célebre Castelo de S. Jorge da Mina, de 1482 a 1484: a nova Mina. 

(6) Marcim Behaim atribuíu--se o descobrimento destA1 Ilha, que vaidosamente denominou InsuLt Martina. 
Valentim Fernandes, no seu Códice de Mt4nich (1506-1508), chama-lhe não só Ano Bom mas ainda Diogo Cam. 
É possível que estivesse esquecido o descobrimento de 1572, e que o célebre Diogo Cão o tenha renovado na sua pri
meira viagem à costa africana (1482-1484)' 



Santo António, nome mudado depois para Príncipe, em homenagem ao futuro rei. Foi assim, 
com estes navegadores, que o hemisfério Sul foi atingido, ainda em 147 I. 

7 - FERNANDO PÓ, 147 2 - 1473, - Parece que foi nesta época que Fernando PÓ, 
navegando desde o Cabo Formoso para Leste, descobriu os Camarões, cujas montanhas rece
beram depois o seu nome: Serra de F~rnando PÓ (Cameroons mountains). A actJual Debrunja 
point tJambém se chamou outrora Ctlbo de Fernando PÓ, denominação esta que se encontra nas 
Cartas portuguesas dos três últimos quartéis do século XVI. PÓ, navegando dos Camarões pan 
Sudoeste, descobriu e denominou a Wu, Formosa, que depois tomou o seu nome: Fer
nando Pó C). 

8 ~ LOPO GONÇALVES, 1473-1474. - Nesta época, pois não há qualquer indi
cação do ano, Lopo Gonçalves, desde os Camarões descobriu e denominou: o Rio Gabi.o, e, 
mais para o Sul, o Oabo d~ Lopo Gonçalves (Cap~ Lopez), 

9 - RUI SEQUEIRA, 1475' - Certamente nesta época, Rui Sequeira, ainda às or
dens do arrendatário do comércio da Gu ill1 é, descobriu e denominou o Cabo de Catarina (25 de 
Novembro; Cape Saint Catherine). A uma árvore notável, que havia a cêrca de uma milha 
para o Norte dêste Cabo ..- talvez dominando-o - deu Sequeira o nome do seu poderoso pa
trão; a Arvor~ d~ Fernão Gomes perdurou durante anos nas Cartas da região. Esta bem dé
mera homenagem nominativa foi a única conhecida que lhe prestaram os navegadores portu
gueses que) por sua ordem, descobriram terras africanas. 

Com o conhec·imento do Cabo de Catarina terminaram em 1475 os descobrimentos da 
costa africana, com D. Afonso V, os quais foram efectuados pelos arrojados navegadores de 
Fernão Gomes - desde o Cabo Mesurado - em cumprimento do arrendamento de 1469, e 
sua prorrogação de 1473, cujas condições brilhantemente cumpriu. Efectivamente, em seis 
anos tinham sido descobertas mais de 600 léguas de novas costas, além de novas Ilhas; e o 
comércio da Guiné atingira uma grande prosperidade e) . 

A lei de 31 de Agôst0 de 1474 declarou monopólio da coroa o comércio africano, cujos 
rendimentos ,passaram a pertencer ao príncipe D. João, o futuro rei C). 

A políúca interna e as lutas com Castela não permitiram novos descobrimentos africa
nos durante o reinado de D. Afonso V. 

(1) Existem três pequenos Ilhéus, formando um triângulo ao Sul da Ilh4 de Ano Bom, cujos nomes actuais 
homenageiam os três navegadores que descobriram as Ilhas do Gôlfo de Biafra: Santarém o do N., Escobar o de E. e 
o do S. Fernltndo Pó, úlets or rocks. 

(2) Por isso o generoso rei, em carta de 29 de Agôsto de 1474 (não registada), concooeu a Fernão Gomes
que já era cavaleiro por serviços prestados om Marrocos - nobreza de novas armas, e o apelido Mina, em memória 
do descobrimento desta. 

(3) Tôrre do Tombo - Maço de Leis n.O 178. Publicada por Joaquim Bensaúde - L'Astronomie nautique 
<tu Portugal" l'époque des grAndes Découvertes, Berna, 1912. Doe. n.O 14, págs. 274 e 275, 
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10 - DESCOBRIl'vIENTOS NO ATLANTICO OCIDENTAL. - Abnda não fo
ram encon.trados quai'SCJ.uer documentos, coevos, que possam precisar as viagens dos descobrido
res portugueses no Atlântico Ocidental, com D. Afonso V. Os poucos que se conhecem permi
tem admitir que essas viagens se fizeram, ignorando-se contudo os seus resultados; todos êles 
são Cartas d~ doafão de D. Afonso V, existentes na Tôrre do Tombo: 

1) Ao infant~ D. F~rnando (29 de Outubro de 1462), de uma Ilha que avistara Gon
çalo Fernandes, vindo das pescarias do Rio do Ouro, sendo no pego a Oesnoroeste das Caná
rias e da Madeira, e a que não pôde chegar por o tempo lhe ser contrário, a qual D. Fel1nando 
já mandara procurar e não fôra achada, desejando contudo continuar procurando-a. 

2) À infanta D. Brites, viúva do infante D. Fernando, e a seus filhos (12 de Janeiro de 
1473)' duma Ilha que se dizia apar~c~ra através da Ilha d~ Santiago, que D. Fernando «algu
mas vezes mandara buscar» e ela tencionava continuar a procurar. 

3) A Rui Gonçalves da Câmara (21 de Julho de 1473), de uma Ilha que êle, por 
si ou seus navios, achar nas partes do Oceano. 

4) A Fernão Tel~s d~ Men~us (28 de Janeiro de 1474) das Ilhas do Ocedno, nao 
sendo das partes da Guiné, que êle ou os seus enviados encontrassem. 

5) Ao mesmo Rui Gonçalves da Câmara (10 de Novembro de 1475)' aclarando a doação 
anterior e). 

Pode inferir-se da carta de doação I) que Gonçalo Fernandes avistara qualquer das An
tilhas ou qualquer pal1te da costa do futuro Brasil C); e da 2), que a Ilha avistada, também de
via ser qualquer das Antilhas ou mesmo qualquer terra da costa do futuro Brasil. Quanto às 
restantes, não se sabe se os respectivos donatários ou seus enviados, partindo dos Afôres, che
garam à América do Norte, continental ou insular; mas elas mostram, implicitamente, que 
os portugueses já sabiam da existência de terras ocid~ntais - o que a tradição conservou. 

A. FONTOURA DA COSTA. 

(1) O 3) foi publicado por: Manuel Monteiro Velho Arruda - Colecção de documentos relativos ao des
cobrimento e povoamento dos Açôres. Ponta Delgada, 1932. Todos os outros foram-no em Alguns aocumentos, etc. 
Em 5) a aclaração especifica concretamente a famosa Ilha das Sete Cidades, ou outras povoadas. 

(') Conhecemos na Ilha de S. Vicente de Cabo Verde, no ano de 1917, um pilôto que, anos antes, saíra num 
palhabote de Dakar para a Ilha do Sal, sem cronómetro. Pois varou o Sal, S. Nicolau, S. Vicente e Santo Antão, 
aportando às Bermt.das ao fim dum longuíssimo mês de navegação. B por isso de aceitar que Gonçalo Fernandes 
tenha avistado qualquer das Antilhas, ou possivelmente a costa do futuro Brasil. 



ARMAS DE F~RNÃO GOMES DA MINA 

Reprodução do livro da Armaria de An-fónio Godinho - -ArqUIvo Nacionol da Tôrre do Tombo 



PARTE DE UMA DAS CARTAS DO ATLAS DE GRACIOSO BENINCASA, DE 1468 

British Museum - Add. Ms. 6390 



CARTA DA AFRICA. PORMENOR DO INSULARIUM ILLUSTRATUM DE HENRICUS MARTELLUS· GERMA:-JUS 



MAPA DO REINO DO CONGO 

COSTUMES DO REINO DO CONGO 

Gravuras reproduzidos do livro Relofione dei Reome di Congo por Filippo Pigo/efto, ano de /59/ 
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A 

CAPÍTULO X 

Diogo Cão 

morte de Afonso V, as caravelas portuguesas haviam atingido o Cabo de Catarin~, 
2 graus ao sul do Equador C). 

Em 1457 fôra autorizado Fernão Gomes a enviar à «cidade da Çafi E as 
villas e lugares daquella comarca e costa» C) uma caravela de trinta tonéis, com 

vária mercadoria. Desta concessão nasceu depois o contrato de arrendamento do resgate da 
Guiné (1469)' mediante o qual o mesmo concessionário se obrigava a pagar duzentos mil 
reais de renda anual e a descobrir quinhentas léguas para além da Serra Leoa. Logo a seguir 
foi a renda anual aumentada cem mil reais, por causa do resgate da malagueta; e em 1473 . 
foi o arrendamento prorrogado por mais um ano, donde se pode inferir 'as vantagens de tal 
emprêsa. E que assim era, demonstra-o a reclamação apresentada pelos povos às côr.tes de 
Coimbra dêsse mesmo ano, para que os tratados da Guiné deixassem de constituir monopólio 
e se arrematassem em praça, de forma a poderem chegar a todos os seus benefícíos; 

No ano de 1464 doava Afonso V a Soeiro Mendes de ~vora a alcaidaria-mor do 
castelo da ilha de Arguim) primeira fortaleza construída na costa africana, onde os alarves 
acorriam a fazer o resgate do ouro, dos escravos negros de Jalofo e de Mandinga, de couros 

,(1) Esmeralda dtl situ orbis, Duarte Pacheco, Liv. 11, capo 11.° 

(2) Arquivo Nacional da Tôrre do Tombo, Liv. 31 da Chancelaria de Afonso V, fI . 11 v. Publicado 
nos Anais Marítimos e Coloniais, pág. 45, nota 7. 
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para adargas,' goma arábica e outras mercadorias, a trôco de grosseiros tecidos fabricados em 
Portugal C). À construção dessa fortaleza seguiu-se a do Rio de 5. João r). 

Assim se associava ao sistema das fortalezas-feitorias, o da concessão do monopólio 
do trato, métodos pelos quais, ao mesmo tempo que se promovia o avanço da exploração da 
costa africana e se adestravam as tripulações para empreendimentos de maior vulto, se tornava 
possfve1 avaliar com segurança os rendimentos de tão importante negócio. 

Oliveira Martins considerava o contrato de Fernão Gomes como correspondendo à 
criação da primeira companhia investida em poderes majestáticos C). 

Mas Afonso V, dominado por ambições ibéricas que em má hora o levaram a pro
curar o apoio de Luiz XI, mal podia distrair a ·sua atenção para o comércio da Guiné. E por 
isso, em 1474, ainda seu filho D . . João era um moço imberbe, já êle lhe fazia a doação dos 
trautos da guine( e pescarias dos mares delles, transferindo assim para a sua mão vigorosa 
tudo quanto dizia respeito à descoberta e conquista do continente africano. «... E porem 
quisemos emcarreguar o dito meu filho dos feitos das partes de Guinee e emvestigaçam dos 
mares, terras e gemtes e cousas delles» e). 

Uma vez no trono, logo neste ponto se definiu a orientação do Príncipe Perfeito, 
inteiramente decidido a chamar aos cofres da coroa os rendimentos de tamanha emprêsa. 
O volume dêsses rendimentos era avaliado por Duarte Pacheco em 220.000 dobrães de ouro, 
soma considerável para a época e muito superior a todos os outros rendimentos do Estado C). 
« ... E estes escrauos sam comprados pela nossa jente, que o 5erenissimo Rey em seus navios 
manda duzenttas léguoas aleem deste Castello (5. Jorge da Mina) em huns ryos honde 
estaa húa muito grande cidade a que chamam ho Beny, e d'aly os trazem: não comvem que 
d'isto mais diguamos, poys o que se dito habasta pera entendermos o que cumpre; soo
mente que este comercio ( d' el-Rey, nosso senhor» (6). 

Nos cinco anos de 1494 a 1498 produziram os dízimos do ouro da Guiné 11.777 
dobras, sendo 3.573 dos três primeiros e 8.204 dos dois últimos, que ao todo perfaziam 
perto de 62 marcos e, reduzidas a cunho, 3'968 cruzados, a 64 no marco n. 

Em fins de 1481 partira de Lisboa Diogo de Azambuja, comandando nove carave
las e duas urcas carregadas de . pedra lavrada e cal, para conclusão da fortaleza de Arguim 
e construção acelerada do castelo de 5. Jorge da Mina. Com a posse dêste ponto da costa, 
que .passava a ser um importante e seguro centro de resgate do ouro, e com a colonização 
das ilhas do gôlfo da Guiné, ficava sàlidamente estabelecida a soberania portuguesa nesse rico 
sector da costa africana, podendo prosseguir sem perigo a sua exploração. E assim, em 25 

(1) Esmeraldo, Liv. I, cap. 24. 
(2) L'expansion des portugais dans l'histoire de la civilisation, Jaime Cortesão, pág. 37. 
(3) Portugal nos mares, Oliveira Martins, 2.° vol., pág. 89' 
(.) Carta de confirmação da doação de Afonso V ao comérçio ' da Guiné ao príncipe D. João, Tôrres No-

va.s, 4 de Maio de 1481. -
(5) L' expansion des portugais daris l' histoire de la civilisation, J. Cortesão, pág. 28. 
(6) Esmeraldo, Liv. 11, capo 5,- . 
(7) Epocas de Portugal Económico, João Lúcio de Azevedo, pág. 175. 
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de Março de 1485, D. João II podia, sem qualquer sombra de jactância, acrescentar aos seus 
títulos o de Râ da Guint. 

Ao mesmo tempo reforçava as medidas tendentes a assegurar o exclusivo dêsse co
mércio. Obteve por bula de Xisto IV, de 21 de Junho de 1481, a confirmação da de Ni
colau V (8 de Jan~iro de 1454) doando à coroa portuguesa terra et maria conquesita et con
quirenda J possessa et possidenda ad Portugalliae regesJ desde os cabos Bojador e Não, por 
tôda a Guiné, até à fndia, sendo-lhe por Inocêncio VIII passada a bula Orthodoxae fidei 

(18 de Fevereiro de 1486) de aplauso e incitamento à continuação das descobertas; procurou 
obter dos Reis Católicos, como dote da sua nora, as ilhas das Canárias, «que el-Rey sem
pre desejou para mayor segurança da Guinee» C); enviou ao rei de Inglaterra, Eduardo IV, 
uma embaixada composta de Rui de Sousa, Dr. João ele Elvas e Fernão de Pina, em 1482, 
«para mostrarem o titulo que el-Rey tinha no senhorio de Guinee para que, depois de vis
to, el-Rey de Inglaterra defendesse em todos seus Reynos, que ninguem armasse nem po
desse mandar a Guinee, e assi mandasse desfazer huma armada que para la fazião por man
dado do Duque de Medina Cidonia hum João Tintão e hum Guilhermo Fabião Ingreses» r). 
Para espalhar o terror pela navegação da Guiné, gerando a lenda dos perigos a' que se arris
cavam os navios redondos que a tentassem, manda~a dar à costa as urcas velhas que ha
viam transportado os materiais para a fortaleza da Mina; ' comprara o silêncio dos pilotos e 
dos cartógrafos conhecedores da costa de África e levara seu pai a proibir os navios nacionais 
«que nam vaa nem mande as ditas partes da 'Gui'nee nem a algu~a dellas» ~); e, estabe
lecendo igualmente rigorosas medidas acêrca dos navios estrangeiros que se aventurassem 
a navegar nos mares africanos, mandava tomá-los como boa ' prêsa e lançar ao mar as 'suas 
tripulações e). , ' 

Assegurado assim o senhorio ex~lusivo das costas africanas, as navegações de Fernão 
Gomes haviam de ter continuidade imediata. De facto, foram atingidos, além do Cabo de 
Catarina, o rio e cabo que nas cartas antigas trazem o nome daquele navegador (Fernandi 
Gomes fluvius); e Álvaro Martins descobriu no 3° de latitude S. o gôl,fo e a enseada que 
baptizou com o seu próprio nome. , 

D. João II sobe ao trono em 28 de Agôsto de 1481. 
No sentido de prosseguir na descoberta da costa e de possivelmente tornear a parte 

meridional do continente africano) sai do Tejo em princípios de 1482 uma pequena frota 
comandada por Diogo Cão. A flotilha, cujo número e nome das caravelas se desconhece, di
rige-se à Mina, onde activamente se procedia à construção do castelo de S. Jorge. Levava ví
veres para larga demora e numerosos artigos para permuta com o gentio e presentes aos 

potentados das regiões africanas a visÍtar. 

(1) CróniCA d, El-Rei D. João lI, Gal'Cia de Resende, Capo XXXV. , 
(~) Idom, capo XXXIII. . 
(3) Carta ' de Confirmação da doação de D, Afonso V, etc. (Tôrres Novas, 4 de MaIO de r48r), 
(4) Arquivo Nacional da Tôrre do Tombo. Chancelaria de Afonso V, 3·°, fi . 63· 
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Em vez das cruzes de madeira que os navegadores dos reinados anteriores costumavam 
colocar nas terras descobertas, levava Diogo Cão padrões de pedra. 

Pouco ou nada se sabe das condições em que se realizou essa viagem, falando os cro
nistas C) vagamente de temporais sofridos no mar. Também há notícia, não sufi.ciente
mente comprovada, de ter sido descoberta por Diogo Cão a ilha de Ano Bom e). 

A navegação para além do Cabo de Catarina fêz-se ao longo da costa, como Duarte 
Pacheco mais tarde ainda aconselhava, «sabendo pouco a pouco o que nella hia, e asy suas 
Rootas e conhecenças, e cada província de que jente era, pela verdadeiramente saberem ho 
luguar em que estauam, por onde podiam seer certos da terra que hiam buscar» C). Esse mé
todo de navegação, porém, se era vantajoso por permitir um meticuloso conhecimento da 
costa, não era isento de graves dificuldades. 

A aridez da costa por duas vezes havia de impedir que Diogo Cão fôsse mais além, 
roubando-lhe a glória de ser o primeiro a passar o Cabo. E levaria êle consigo tal propósito? 

Quando se considera em que o Príncipe Perfeito confiou duas vezes a êste navegador 
a mesma emprêsa, caso único na sua maneira de actuar, e que, antes de o despedir para a 
segunda viagem, o ennobreceu, como que a incitá-lo a um maior esfôrço, - não pode fugir-se 
a pensar que em Diogo Cão pusera aquêle rei uma grande esperança. D. João II via já o 
Cabo das Tormentas diante de si, e êsse Cabo era na verdade uma esperança segura. E, à 
medida que para êle caminhavam as velas portuguesas, a fatalidade ia forjando a dolorosa in
justiça que roubou ao grande rei e aos seus navegadores a glória de alcançarem a índia e). 

Com os dados colhidos por Diogo Cão foi desenhada em Itália a carta de Cristófero 
Soligo, em 1486. Por ela se verifica que Diogo Cão visitou ou mesmo descobriu os seguin
tes pontos nela marcados: as Duas Moutas, a Praia Fermosa de S. Domingos (Loango), 
a Praia Branca (ponta norte de Lândana), a Ponta da Barreira Vermelha (Baía de Molembo). 

Continuanqo para sul) Diogo Cão entra a navegar numa zona de águas barrentas, 
que iniludlvelmente denunciavam a proximidade de um grande rio. A curiosidade das tripu
lações, já de si aguçada pelo facto de navegarem em novos mares, devia ter sido despertada 
ainda por essa inesperada circunstância. À medida que caminhavam, experimentavam os efei
tos de uma corrente vertiginosa que cortava o mar perpendicularmente à costa: «e no inverno 

(1) Rui de Pina e Crónica de Nuremberg . 
.(2) A época dos descobrimentos, Sigundo Günther, pág. 40, ed. Labor, Barcelona.; Às portas da India , 

Foutoura da Costa, pág. 336, nota 25 (Anais do Clube Militar Naval, tom. LXV). 
(3) Esmeraldo, liiV. m, capo 1.0 

(4) Diogo Cão foi naturalmente forçado a voltar atrás por falta de víveres (Às portas da India, F. da 
Costa, págs. 334 e 341; História de Portugal, António Sérgio, págs. 71 e 72), em especial de água, o mesmo lhe 
acontecendo na 2.& viagem. A aridez da costa assim o deixa supor. Note-se que Bartolomeu Dias se fêz acompa
nhar de uma urca com mantimentos, que ficou em P&toAlexarulre (Angra das Aldeias) e que abasteceu as cara
v.ela<s para a última etapa da sua viagem. 

Por outro lado, a navegação costeira era difio1ima. As naus da índia (Esmeraldo, liv. lI, capo 3.°) arreda
vam-'se desta costa duzentas e cincoenta léguas e mais. E,quando em 1785 C~ndido Pinheiro Furtado foi à Angra 
do Negro (Moss~medes), tiveram os barcos à vela da expedição de vencer mares agit.ados e de trabalhosa navegação. 
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desta terra, que he do mes de abril atee o fim de setembro, traz este Rio tam grande corrente 
d' auguoa doce, que a trinta leguoas em mar se sente a ,fôrça dela» C). 

Tendo conseguido tornear a corrente, a armada penetra num majestoso estuário de 
margens baixas, habitadas por negros pacíficos, que se diziam dependentes de um grande 
potentado, chamado Manicongo, cuja côrte ficava para sudeste, no interior das terras, e cujo 
império se estendia largamente por ambas as margens do rio e muito para sul da costa africana. 

Festivamente, a tripulação desembarca na margem esquerda do rio, a que, pelo grande 
volume de água e impetuosidade de corrente, os marinheiros portugueses puseram o nome dt 
Rio Poderoso, também conhecido por Rio do Manicongo, e ainda mais tarde por Rio do Pa
drão, e a,í, junto da foz, na ponta que ficou sendo conhecida por Ponta ou Cabo Padrão, 

coloca uma das colunas de pedra trazidas de Lisboa, «como quem tomava posse por parte de 
eI-Rey de toda a costa que leixaua atras» n. 

Essas colunas, encimadas por grosseiro capiteI em forma de paralelipípedo, tinham 
numa das faces esculpidas as armas reais e nas faces restantes letreiros góticos, «os quais di
ziam que rey mandara descobrir aqueIla terra e em que t~mpo e por que capitam fora aquelle 
padram aly postO» C). 

:Este acontecimento, que consistia em ter achado um grande império africano e ao 
mesmo tempo a via fluvial que permitia a penetração fácil no seu seio, devia ter ocorrido 
nos fins de maio de 1483' Do sucesso desta importante descob~rta, pode avaliar-se pelas lar- . 
gas referências que ao grande rio, bem como ao império do Manicongo, fazem os cronistas 
da época, narrando como Diogo Cão entrou em relações com o Príncipe do Sonho, residente 
em Praza, na foz do Zaire, em cujas terras desembarcara, e que era tio do imperador. 

Estabelecida a certeza da existência dês te potentado, D iogo Cão, em obediência às ins
truções recebidas do próprio D. João II, que lhe mandavam proceder de forma a ganhar a con
fiança dos povos que encontrasse, levando-os a abraçarem o cristianismo, escolhe alguns por
tugueses idóneos para levarem ao imperador um presente, de muitas coisas desvariadas umas 
das outras. «E lhe mandou dizer como ha dita armada era del-Rey de Portugal, que com todo 
o mundo tinha paz e amizade. E por lhe dizerem quam grande Rey eIle era, desejando de 
ha ter com eIle, e muita prestança, e trato, o mandaua buscar) dizendo-lhe logo o proueyto 
e honra que aos seus e a sua terra dahy lhe poderião vir» e). 

Os emissários de Diogo Cão recebem do imperador o mais festivo gasalhado. 
Entretanto Diogo Cão, no determinado propósito de levar até onde lhe fôsse possível 

a exploração da costa africana, deixa o Zaire e navega para o sul, ao longo da costa. 
Em 22 de julho chega à foz do rio da Madalena (Loge), onde demora alguns dias, 

e dentro em pouco à foz do Rio de Fernão Vaz (Dande); e, fazendo aguada no rio Bengo, 
atinge a Ilha das Cabras (ilha de Luanda). 

(1) Esmeralda, liv. m, capo 1.0 

(2) Asia, Década l, João de Barros, liv. III, capo 3.° 
(3) Ibidem. 
(4) Crónica de El-Rei D. João lI, Garcia de Resende, capo CLV. .. 



As caravelas prosseguem ainda para o sul, agora um pouco ao largo, tendo os nave
gantes passado sem avistar a foz do rio Cuanza . O Cabo Ledo fica para trás; e) a vinte léguas 
da Ilha das Cabras, encontram uma ponta onde os negros pescavam em camboas, que cris
maram com o nome ~e Ponta das Camboas (Cabo de S. Brás). «E aquy nam ha comercIO 
nem cousa dina de ser escrita» C). 

Ao actual morro de Benguela Velha puseram o nome de T errt, das Duas Pontas e 
ao no Catumbela, Rio do Paúl. 

A esquadrilha fundeia no pôrto de Benguda (Angra de Santa Maria) em 5 de Agôsto, 
avistando de seguida a Ponta Choca, que denominaram Castelo de Alter Pedroso. A 28 en
contram o Cabo do Lopo (Cabo de Santa Maria), situado a 13° 26' S., onde foi colocado o 
segoodo padrão, conhecido pela designação de Padrão de Santo Agostinho, que, em exce
lente estado de conservação, foi recolhido na Sociedade de Geografia de Lisboa . 

Antes de descrever êste padrão, registemos o facto de Diogo Cão ter regressado a Por
tugal nesta altura. E conjuguemo-lo com a circunstância de, a partir dêsse ponto, o contôrno 
do continente africano inflectir, na carta de Soligo, decididamente para leste, dando a enten
der que Diogo Cão chegara a pressentir a proximidade do Oceano Indico. 

Qual fôsse a causa que determinou o seu regresso não o dizem os cronistas; mas, 
qualquer que ela fôsse, deveria corresponder à dôr profunda ' que alanceia a alma do homem 
forte, ao ver-se na necessidade de capitular perante as fôrças cegas e insensíveis da Natureza! 

O padrão de Santo Agostinho era uma coluna de pedra lioz de 2
m

, 16 de a1tura, sendo 
1,69 de fust~ e 0>47 de capitel. A meio da face superior dês te estava embutida em chumba
douro uma cruz de pedrá igual à da coluna. Na face voltada ao norte abriam-se as armas por
tuguesas, -anteriores à reformação de 1485, de quinas convergentes e escudo assente sôbre a 
cruz de Aviz. Nas r'estantes faces laterais corria a inscrição gótica ~), de que Luciano Cor
deiro fêz a seguinte lição: 

Era da criaçáo do mundo de seis mil 68 I ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 
de mt'l quatrocentos 82 anos, o mui alto, mui excelente e poderoso Principe El-Rei 
D . Joáo segundo de Portugal mandou descobrir esta terra e pôr estes padrões, por 
Diogo CÃo, escudeiro de sua casa. 

Diogo Cão inicia a viagem de regresso a Portugal. De passagem entra no estuário 
do Zaire para recolher os emissários que enviara ao rei do Congo. Não os encontra ainda; 
e, tendo pressa de levar a D . João II as novas das suas descobertas e os documentos delas, 
resolve-se a apreender alguns negros: «e, polla muyta tardança sua pareceu ao capitão que 
deuião ser captiuos ou mortos (os embaixadores) e vendo que os pretos da terra se fiauam 

(1) Esmerllldo, liv. I1I, capo 2.· 
(2) O envio para a Sociedade de Geografia, em 1892, dos padrões rol ativos à viagem de Diogo Cão, deu 

ensejo ao notável estudo de Luciano Cordeiro - Descobertas e Descobridores - Diogo Cão. Pela inscrição como pela 
situação do de Santo Agostinho, encontrado no Cabo de Santa Maria (13° 36' de lato 5.) logo foi possível recuar a 
data do início dia viagem, de 1.484 (Barros e Duarte Pacheco) ou de 1485 (Pina e Resende) para 1482, assim como 
avançar o ponto mais austral atingido pelas caravelas muito para o Sul do Zaire. 
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deIle, e entrauão ja nos nauios, determinou não esperar os christãos que mandara, e par
tir-se com alguns daquelles negros, e assi o fez» C). bsses pretos não iam como cativos; 
Diogo Cão empenhou a sua palavra em como os tornaria a pôr nas margens do Zaire dentro 
de quinze luas (meses). 

Ao chegar a Portugal, esperava-o o mais lisongeiro acolhimento da parte do Prín
cipe Per,feito, que, reconhecendo, com a sua apurada noção de justiça, os serviços por êle já 
prestados, «assy nas partes da Guinee como em outros lagares ... em espeçiall em esta hida 
onde o enviamos a descobrir terra nova nas ditas partes de Guinee de que ora veyo», lhe es
tabeleceu, em 8 de Abril de 1484, uma tença anual de 10.000 reais brancos, «pera em dias 
de sua vyda e de hum filho sseu que por sseu faleçimento ficar». Nessa carta de doação já 
Diogo Cão é, contràriamente ao que se regista na inscrição do padrão de Santo Agostinho, 
onde figurava como simples escudeiro, apelidado de cavaleiro, sendo por isso natural que essa 
promoção tivesse tido lugar logo a seguir à sua chegada a Lisboa. 

O Príncipe Perfeito porém reclama de Diogo Cão um novo serviço. Aspirava não 
só a estabelecer mais íntimo contacto com o rei do Cango, cujos súbditos apreendidos cum
pria levar de novo às margens do Zaire no prazo estipulado, para igualmente poder recolher 
os portugueses que lhe haviam sido enviados como emissários, mas ainda a prosseguir na ex
ploração da costa africana, que, como observámos, se julgava começar a correr para leste. 

Os negros trazidos por Diogo Cão foram tratados, tanto na viagem como depois em 
Lisboa, com humanos desvelos, sendo instruídos na fé cristã. Por êles veio o Príncipe Per
feito a enviar ao Manicongo «um presente rico de muytas, e boas cousas, e lhe mandou 
offerecer sua amisade e descubrir sua vontade, que era desejar sua saluação, conuidandoo com 
razões, e amoestações pera a Fee de Jesu Christo nosso Senhor, encomendandolhe que dei
xasse os idolos, e feitiçarias que tinha, e adorauão em seu Reyno, dandolhe pera isso muytas, 
e boas razões, que elle podesse entender, e dito de maneira que elle se não escandalizasse 
poUa erronia, e idolatria em que viuia, que nisso teue el Rey muyto resguardo, e temperança 
pera com brandura o prouocar» r). 

bsse novo serviço exigia contudo que a D iogo Cão fôsse atribuída uma mais alta cate
goria. E por isso, seis dias depois, a 14 do mesmo mês de Abril, era-lhe passada em Santa
rem carta de nobrecimento, sôbre a qual convém demorar um pouco a nossa atenção. Nela 
se recordam os serviços prestados pelos seus antepassados: seu avô, Gonçalo Cão, fôra com
panheiro de armas de D. João I na luta contra Castela, pelo que lhe havia sido feita a doa
ção de Badajoz; seu pai, fôra igualmente batalhador nos tempos de Afonso V; e o próprio 
Diogo Cão se havia já tornado notado por seus feitos no norte de Africa e na Gl1'iné (J. 

(1) Crón;ca d~ El-r~; D. João Il, Garcia de Resende, capo CLV. 
(2) lb;d~m. 
(3) «Cinco anos mais tarde (1480), o navio de Eustáquio de la Fosse foi tomado naqudes mesmos lugares 

e o seu capitão caíu nas mãos de Diogo Cão, que, depois de o obrigar a ajudá-lo a vender as suas próprias merca
dorias aos indígenas em benefício dêle, captor, o trouxe para Porrugal. Uma vez aqui, Ewtáquio de la Fosse foi 
condenado a morrer na fôrca, mas conseguiu escapar-se para Espanha», Ducobrim~ntos dos POrtHg"~ses, EdgM 
Prestage, pág. 185' 



tanto em vida do Africano como em tempos do próprio Príncipe Perfeito «assy na paz como 
na guerra. E em especial nas ditas partes de Guinee, honde ora o envyamos a descobrir por 
serviço de ds. e trabalho da augmentação da nossa Santa fee Catholica, bem e acrescenta
mento de nossos re'gnos» e). 

Por essa carta era Diogo Cão separado «do numero de plebeo», tornando-se nobre de 
cota de armas, «as quais elle e os que delle descenderem por linha direita do legitimo matri
mania gerados queremos e auemos por bem que tragam». 

As armas conferidas a Diogo Cão continham, em campo verde, dois penhascos, ele
vando-se em cada Uill dêles uma coluna (padrão) de prata,' encimada por uma pequena cruz 
azul. O timbre era constituído por dois padrões em aspa, atados por um torçal verde; elmo 
aberto de prata, guarnecido de ouro, paquife do metal e côres das armas. 

De novo Diogo Cão se encontra a caminho da costa africana, com algumas caravelas, 
tendo largado do Tejo depois do meado de Abril de 1484 e). De novo se dirige à Mina, dobra 

(1) Carta de Nobrecimonto, dada em Santarém, a 14 de Abril de 1484. 
(2) «,Quando foi iniciada esta segunda viagem de Diogo Cão? Tal como quanto à pnmelra, foi o es

tudo de um dos padrões que ajudou a resolver o prob.lema. 
Em 1893, Beder, comandante do cruzador alemão Falte, recolheu no Cape Cross um padrão que levou 

para a Alemanha, e ali foi estudado. 
As inscrições, uma em latim, outra em português, foram lidas pelo PlOf. Scheppig, que comunicou o seu 

teor a Luciano Cordeiro. Bste publicou-as na sua monografia já citada. O texto latino é o seguinte: 

A mlmdi creatione fluxerunt antli 6684 et a Cbristi natiuitate 148... quum excellentissimus sertmissimusque Rex 
D. lobanes secundus Portugaliae per lacobum CamlrY/J ejus militem colunam bic situar; jussit. 

O texto ponuguês diz: 

Era da criafão do mundo de bj1n bjc LXXXB e de Xpto de IlIlC LXXXB o eyce/ente esclarecido ·Rei Dom lo So de 
Portugal mandou descobrir esta terra e poer este padram por Do Cão cava de sua casa. 

RolatiIVamente ao úl,timo algarismo do ano da era cristã que se encontra na inscrição em latim, o Prof. 
Scheppig teve dúvidas, por êle estar muito mal cOnservado, podondo ser 4 ou 5. Luciano Cordeiro eIlJtendeu que 
«êsse algarismo, embora parecido aos que têm evidontemente o valor de 4, deve considerar-se como uma das va
riantes que até ao séc. XV se encontram na maneira de escrever o algarismo 5». E, estabelecendo a rdação entre as 
datas da criação do mundo e do nascimento de Cristo, achou: 

Partindo dêste cálculo considerou errada a data 6685, da era da Criação, da inscrição em português. 
Ravenstein, esnudando novamente êste assunto (Tbe voyages of Diogo Cão and Bartbolomeu Dias, no 

Geograpbical lournal de Dezembro de 1900 ,(vol. XVI, p~gs. 625-665), considera errada a da·ta da inscrição latina, 
6684, estabelecendo a equivalência entre as datas 6685 e 1485 da inscrição em português - as quais, de facto, 
coincidem desde 1 de Setembro a 31 de Dezembro - e conclue que só dentro dês te lapso de tempo teria Diogo 
Cão partido: «Como o ano 6685 da era Eusebiana começa a 1 de Setembro de 1485, Cão deve ter partido depois 
dêste dia e antes do fim do ano». 

O cálculo de Ra'Venstein não invalida o de Luciano Cordeiro, que também está certo, porque o ano 6684 
da Criação, pelo cômputo adoptado, o eusebiano, começa a 1 de Setembro de 1484 e termina om 31 de Agôsoo 
de 1485, Contudo, se se aceitar esta equivalência, tom de fixar-se o início da viagom om data anterior a 1 de Se
tembro de 1485, 

Entondemos, porém, contràriameme às opiniões de Ravenstein e de Luciano Cordeiro, que não há érro 
nenhum na data de 6684 da inscrição latina, nom na data 6685 da inscrição portuguesa. Ambas as inscrições estão 



... 

o Cabo de Catarina e, pela segunda vez, entra no rio Zaire, onde se demora, largando os in
dígenas que levara a Portugal. 

Depois a flotilha de Diogo Cão prossegue na sua viagem costeira, indo além do Cabo 
Santa Catarina. Detém-se no Cabo Negro (15° 42'), onde coloca o primeiro padrão da se
gunda viagem. « ... E este monte esta sobre o mar e nam he muito alto, e por que a terra 
d 'arredor he de muita area e elle tem um mato baixo, rraso, que faz húa mostra mays preta 
que toda ha outra terra , por isso lhe poseram nome Monte Negro; e esta costa he quasi 
deserta e de muito pouco pouoração; o qual monte se aparta em ladeza da linha equinocial 
contra ho pollo antartico quinze grauos e vinte minutos» C). 

A seguir visita a Angra das Ald~ias (pôrto Alexandre), a que foi pôsto êste nome por nela 
terem achado duas grandes aldeias de negros, gente pobre que se mantinha de pescarias, 
única riqueza da terra, pois, informa ainda Duarte Pacheco, «nesta terra nam ha proueyto» C). 

Navegam os nossos nautas à vista de uma costa baixa. Correndo nordeste sudoeste 
com a Angra das Aldeias, a quinze léguas , foram achar uma enseada, a que deram o nome 
de lI1anga das Areias (Baía dos Tigres), e que se estendia pela terra dentro cinco ou seis lé
guas, com doze a quinze braças de fundo . A terra continuava sem qualquer espécie de ar
voredo, estendendo-se o ar~al a perder de vista. Os negros miseráveis, que viviam do peixe, 
aproveitavam as costelas das baleias que davam à costa para com elas construírem abrigos 
cobertos de seba do mar e da própria areias . Imposs~vel seria encontrar água ou qualquer 
abastecimento, além do peixe, em que a costa era riquíss ima. 

Por outro lado a navegação era difícil, por causa da calema larga que ia quebrar-se 
contra a costa, tornando cada vez mais penoso o trabalho de bordo. 

Prolongando a marcha para o sul, passaram se:n dar conta a foz do Cunene, a 
que nos cronistas se não faz qualquer referência. 

A vida das tripulações devia tornar-se hora a hora mais dura e o esfôrço de continuar 
a navegação corresponderia porventura a perdas importantes de entre a gente que as compunha. 

Na costa baixa e deserta notava-se uma ponta saliente, com um morro piramidal, 
antes da qual se desenhava o pequeno Gôlfo da Baleia C). No morro, chamado Cabo do Pa
drão (2 1° 47') ou Cabo da Serra, coloca D iogo Cão o segundo marco desta viagem. Mas não 

certas, devendo apenas assen tar-se em que o ano da era cristã na inscrição latina, que Sd1eppig deixou em dúvida, 
é realmente 1484 e n ão 1485, como pretendeu Lucia!Il.o Cordeiro. A explicação é simples : a inscrição em português 
menciona os anos decorrentes, 6685 e 1485, ao passo qu e a inscrição em latim refere-se aos anos já totalmente de
corridos, e portanto ultrapassados, 6684 G 1484: <tA mundi creacione fluxemnt anni 6684 et a C.hristi nativ;tate 
1484», d~z-se na inscrição, querendo signifi1:ar que est~ o já iniciados os anos de_668~, da era da cnaçã~ do .mundo, 
e de 1485, da cra cristã. Assim, a inscrição latma refere-se, embora com expressa0 diferente, a datas Iguais às da 
inscrição em português . . . 

As duas inscrições co.n.coroam, pois, em assinal ar como época da partIda de DlOgO Cão o período que 
abrange os quatro últimos meses de 1485»' Da H istória de Portugal, dirigida pelo Prof. Damião Peres, vol. m, 
págs. 560-562. 

(I) Esmeraldo, liv. lI , capo 4." 
(2) Idem, idem, capo 3.° 
(3) Cape Cross bay das cartas inglêsas. 



se detém ainda aí e continua sempre para sul, avistando a Baía das Sardinhas e) e divisando, 
seis léguas a sul, a Serra Parda (Ponta dos Farilhões, 22° 10'). E só então dá por terminada 
a sua segunda viagem, regressando ao estuário do Zaire. 

No lnsularium lllustratum de Henricus Martellus Germanus figura, ao lado do Monte 
Negro, uma legenda latina referente à segunda viagem de Diogo Cão: «Diegus canus qui 
in memoriam rei erexit colúnam marmoreã cum crucis in signe et ultra processit usq. ad 
Serram Pardam que distat ab mõte ni gro Mille miliaria et hic moritun> . Tem sido êste passo 
interpretado por alguns historiadores como anunciando a morte de Diogo Cão neste sector 
da costa africana e). Luciano Cordeiro encontrou todavia para a expressão hic moritur uma 
significação mais natural, tomando-a como dependente de Serra Parda, cujo declive acabava 
- hic moritur - naquela altura C). 

De resto, como em breve veremos, o nome de Diogo Cão figura na inscrição das pe
dras de Yelala, que foi gravada na altura em que, depois do regresso ao Zaire, êle foi visitar 
em Embasse (N'banza), no outeiro do Congo, o potentado congolês. João de Barros e) con
firma que esta visita foi fei.ta no regresso da segunda viagem, inutilizando assim a hipótese 
da morte de Diogo Cão na Serra Parda. 

O argumento de que os delegados espanhóis à Junta de Badajoz (1524) dizem no seu 
parecer «descubrió Diogo Can ... y en otro viage desdel dicho Monte-negro pasó a Sierra 
Parda) donde murió», não parece concludente, por quanto, pela própria redacção, se vê que 
êsses delegados foram influenciados pela inscrição do mapa de Martello, o que é muito natu
ral, visto serem o mapa dêste e o globo de Behaim, os documentos cartográficos basilares da 
segunda viagem de Diogo Cão e). 

Regressa pois o egrégio navegador ao Zaire e daí, navegando rio acima, encaminha
-se para a côrte do rei do Congo, a «falar algúas cousas q. el-Rey seu senhor mãdaua que 
com elle praticasse» (j .. 

De passagem, Diogo Cão e seus companheiros gravam nos rochedos de Yelala, na 
margem esquerda do rio Zaire ç ainda no limite navegável do rio, a célebre inscrição: «AqUi 
chegaram os navios do esclarecido rei D. João II de Portugal- Diogo Cão, Pero Anes, Pero 
da Costa, Alvaro Pires e Pedro Escolar (Escobar). Morto da doenfa Antão, João Alvares e 
João Santiago. Morto Diogo Pedro, Gonfalo Alvares». 

Dêstes, Pero Anes, o Guanchinho, era pilôto muito antigo, quando em 15°5 chegou 
à índia, nomeado por D. Manuel «patrão da navegação da índia e mar oceano», em aten
ção aos seus largos serviços, vindo a morrer como pilôto-mor da armada de D. Lourenço de 

(1) Sierra bay, idem. 
(3) Às portas da Indja, Fontoura da Costa, pág. 344; Descobrimentos PortugJleses, Edgar Prestage, pág. 199' 
(3) . Diogo Cão, Luciano Cordeiro, págs. 54 e 56. 
(.) Asia, década r, João de Barros, liv. m, capo 3'° 
(5) O investigador Padre Ruela, na sua revista Diogo Cão (Série r, pág. I~, infonna que os restos do 

grande navegador transmontano jazem na Catedral de S. Domingos, em Vila Real de Trás-os-Montes 
(6) Asia, década r, João de Barros, liv, m, capo y 



Almeida em Chaúl, em Janeiro de 15°8 e); João Santiago foi pilôto da nau de Bartolomeu 
Dias que levava mantimentos, e da qual também foi mestre João Alvares; Gonçalo Alvares 
foi patrão da S. Gabriel de Vasco da Gama; e finalmente Pedro Escobar foi pilôto da Bérrio, 
igualmente da armada de Vasco da Gama C). 

Desembarcando da caravela ou caravelas que subiram o Zaire, a comitiva corta o curso 
do Mpozo e toma a direcção do outeiro do Congo, onde hoje é S. Salvador. 

O rei recebe jubilosamente o presente de D. João II e agasalha a embaixada com tô
das as honras. «E as palauras e amoestações pera a face de nosso Senhor Jesu Christo recebe0 
com tanta efficacia, que pareceia que Deos as espritava nelle» C). E assim, dando mostras de 
se achar preparado para penetrar na doutrina de Cristo, despediu a embaixada portuguesa. 

A flotilha de Diogo Cão está de volta ao Tejo em Abril ou Maio de 1486. 
Nela ia o embaixador Caçuta e outros moços fidalgos congoleses, que fôram recebi

dos em Beja por D. João lI. A embaixada levava o encargo de pedir ao rei de Portugal «Fra
des e Clerigos e todas as cousas necessarias para elle e os de seus Reynos receberem agoa 
de bautismo» e). 

Mais lhe pedia pedreiros e carpinteiros para construírem igrejas e casas de oração, 
como as que havia em Portugal, e que «tambem lhe mandasse lauradores pera lhe mansa
rem bois, e lhe ensinarem a aproueytar a terra, e assi algúas molheres pera lhe ensinarem 
as do seu Reyno a amassar pam, porque leuaria muyto contentamento por amor delle, que 
as cousas do seu Reyno se parecessem com as de Portugal» C). 

Concluída esta viagem, o nome de D :ogo Cão desapareceu da história, como sempre 
acontece àqueles que nas grandes lutas são feridos de insucesso. Sôbre o seu nome faz-se um 
silêncio impressionante. E todavia êle deixou aos seus continuadores preciosos ensinamentos, 
que logo foram aproveitados por Bartolomeu Dias e ainda por Vasco da Gama: para vencer 
a costa árida era necessário transportar os próprios mantimentos. Bartolomeu Dias, por sua 
vez, tirou uma nova lição: a navegação devia ser realizada pelo mar largo - o grand~ golfão 
de Camões - ((por onde se encurta a viagem e nos fica mór proveito» (~. 

De Cabo Verde navegar-se-ia durante seiscentas léguas na direcção do sul, até ao 19°' 
e daí, cortando o ângulo para ESE, durante oitocentas e cincoenta léguas, atingir-se-ia o pa
ralelo 3t S., a quarenta léguas do Cabo, que assim seria fàcilmente dobrado. Desta forma se 
aproveitavam a favor da navegação os ventos dominantes no Atlântico Sul. 

(1) A marinharia dos descobrimentos, Fontoura da Costa, pág. 118. 
(2) O descobrimento da Africa do Sul pela Europa, Sidney Welch, capo XXIV; Descobrimentos Portu-

gueses, Edgar Prestage, pág. 206. 

(3) Crónica de El-Rei D. T040 lI, Garcia de Reserrde, capo CLVI. 
(4) Ibidem. 
(5) Ibidem. 
(6) Esmeraldo, lilV. IV, capo 5.° 



Mais tarde os navios à vela navegavam como quem demanda os portos do Brasil, re
metendo para a costa africana passados os 24° de lato S., logo que topavam ventos de feição. 

Como conseqüência imediata das viagens de Diogo Cão, deve ser considerada ainda 
a expedição que foi ao Congo em Dezembro de 1490, sob o comando de Gonçalo de Sousa, 
na qual regressaram à sua pátria os negros levados a Portugal, que foram educados em letras 
e religião no Convento de Santo Elói) indo também", em satisfação dos desejos do rei do Con
go, muitos padres franciscanos, com materiais para templos e alfaias para o culto. 

Nesta fase decisiva das descobertas, quando o Cabo das Tormentas já havia sido mon
tado, grande importância devia atribuir-se à evangelização do Congo para que para êle se 
distraíssem navios, gente e cabedais! 

.esse interêsse acentuou-se no reinado de D . Manuel, que chegou a encarar a possibi
lidade de realizar pelo Zaire a ligação com a Abissínia, aproveitando o Lago Central a·fricano, 
de que com tanta insistência davam notÍcia os exploradores portugueses do século XVI. 

Do Congo se estendeu também para sul a acção dos portugueses, de tal forma que, 
já antes de 1526, estes haviam atingido o coração do Reino de Angola e, 60 anos depois , 
penetravam no Reino de Benguek 

As viagens de Diogo Cão costumam ser consideradas como marcando o início da his
tória da nossa grande colónia de Angola) pois que a história do Congo com ela se foi pouco 
a pouco fundindo, como nela se fundiram na verdade os outros dois antigos reinos indígenas 
da Matamba e Benguela. 

Não cabe a Diogo Cão a glória de ter d0brado o Cabo, como Luciano Cordeiro por 
momentos suspeitou C). 

Mas a sua fi gu ra avulta com notável destaque, entre todos os precursores de Vasco 
da Gama: por sua acção as navegações ao longo da costa africana atingiram um momento 
de patético interêsse, saindo da fase da nebulosa esperança, para alcançarem uma definida 
certeza; por sua acção se desvendou a existência de um grande império abaixo do Equa
dor, descoberta que, atraindo gente de armas, exploradores, colonos e missionários, teve como 
conseqüência imediata a organização da capitania de Angola, base da nossa actual colónia 
da Africa Ocidental. 

GASTÃO SOUSA DIAS. 

(1) Diogo Cão, Luciano Cordeiro, pág. 53. Na Oração de Obediência de D . Joao II a Inocêncio VIII, 
pronunciada em Roma por Vasco Fernandes de Lucena, em 11 de Dezembro de 1485, diz-se que «efectivamente, 
descoberta já uma parte enormíssima da costa africana, chegaram os nossos no ano passado até perto do Promon
tÓrio Prasso, onde começa a gôlfo Arábico». 

O Prof. Eugénio Desprez apresentou ao Congresso de Ciências Históricas, reünido em Varsóvia, em 1933, 
uma comun1cação (Les Portugais et le periple de l'Afrique en 1484 avant Dias) em que sustentou que naquele ano 
os portugueses tinham descoberto a passagem do Atlântico para o índico. Fontoura da Costa, porém, tirou do es
tudo que fôz do passo citado a conclusão mais aceitável de que êle nada mais exprime do que a convicção com que 
Diogo Cão regressava. Atingindo, no têrmo da sua viagem, o início da lru:ga angra chamada de Joao de Lisboa 
-cujo alargamento, a perder de vista, o .iJudiu -o na.vegador devia ter suposto achar-se ante um mar aberto e 
portanto no fim da Africa. (Cf. Fontoura da Costa - Às Portas da lndia em 1484, págs. 41-50). 



PADRÃO DE SANTO AGOSTINHO PADRÃO DO CABO NEGRO PADRÃO DO CABO DA SERRA 
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REP<ODUÇÃO DAS Q UATRO FACES DO PADRÃO DE SANTO AGOSTINHO 

1 - Face voltado 00 Norte, escudo com os armas portuguesas anteriores à reformação de 1435, 2 - Face vol tado o Ocidente, Comêço do inscri
ção, Era do c'a I çã do mundlo/I dle/ seis mil I bl Ixxx; ano I do nacimen'" dle/ l ln/aso S 'I' Jh;;: 3 - Face vol tado 00 Sul , dle/ mil cccctll/:xxx,; anos o I mUI 
oI/o mluil I leJicel;;te podlell Ir/o<o p'ncipe Ilel/1 Rey d"õ J"'"/, 4 - Face voltado o Orien te, SegO de palr/llugal môdo/u/I descobr' Eslla / ller' e poer I 

estes pa dro" I Ip/ dO côo escudo I de suo casQ 
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AS PONTAS DO PADRÃO. GRAVURA REPRODUZIDA DO ROTEIRO DE MANUEL MESQUITA PERESTRElO.-1575-1576 
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IlHE U lHO jE FAlSE ISl ANDI DO PADRÃO DE S. GREGÓRIO, DE BARTOLOMEU DIAS. 
REPRODUZIDO DO LIVRO DA MARINHARIA DE JOÃO DE lISBOA, PAG. 155 

FRAGMENTOS DO PADRÃO DE S. GREGÓRIO IFAl5E ISlANDI 

IFoto Axelsont 

fRAGMENTOS CO PADRÃO DE S. GREGÓRIO, DE BARTOLO
ME U DIAS, AGLOMERADOS PELO PROFESSOR ERIC AXELSON 

IFoto Axelsonl 
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CAPÍTULO XI 

Bartolomeu Dias e a passagem do Sueste 

E M 1486 regressaram ao Tejo os navios que, na sua última viagem) capitaneava o ,uro
jado navegador Diogo Cão, para a qual partira em meados de Abril do ano de 1484, 

D. João II, pelas tripulações dêsses navios, soube das colossais dificuldades do 
contôrno marítimo da Africa, necessário para o seu ambicionado conhecimento da 

rota da índia pelo Sueste. 
O grande rei, persistentemente enérgico, logo mandou preparar nova frota, destinada 

ao prosseguimento dos descobrimentos de Cão. Ao mesmo tempo determinou uma viagem ter
restre aos domínios do Preste João, destinada também a atingir a índia, por mar, a-fim-de 
obter todos os precisos informes dos portos onde se comerciavam as especiarias. 

I - Ocupemo-nos sàmente da frota. Compunham-na três navios, capitaneados por 
Bartolomeu Dias (de Novais): o S. Cristóvão, de 50 tonéis, comandado pelo chefe, tendo 
como pilôto o célebre Pero de Alenquer . e como mestre um mareante chamado Leitão; o 
S. Pantaleão, também de 50 tonéis, comandado por João Infante (português), com Álvaro Mar
tins por pilôto e João Grego como mestre; e a naveta dos mantimentos, sob o comando de 
Denis Dias, irmão de Bartolomeu, com o pilôto João de Santiago, o mestre João Alves e o es

crivão Fernão Colaço (natural do Lumiar). 
A chefia das frotas e o comando dos navios, com D. Henrique, D. Afonso V e 



D. João lI, só eram cometidos a pilotos bem conhecidos pela sua longa prática no mar, pelo 
seu saber profissional e pela sua energia na condução dos mareantes. 

Bartolomeu Dias, ao assumir o comando dos seus três navios, já devia ter dado bastas 
provas práticas do seu valor como pilôto. Sabe-se somente que comandou um dos navios da ex
pedição de Diogo de Azambuja, que em 2 de Dezembro de 1481 (véspera de Santa Luzia) 
zarpou do Tejo para a Mina, onde construÍu de 1482 a 1484 o famoso Castelo de S. Jorge. 

Em !O de Outubro de 1486 era Bartolomeu Dias nomeado patrão do S. Cristóvão, 

posslvelmente para preparar êste navio, e os outros dois, para a sua arrojada viagem do 
ano segumte. 

2 - Divergem as fontes portuguesas quanto ao ano em que a frota de Dias largou 
do T ejo, mas os saüdosos historiadores Lopes de Mendonça C) e Ravenstein C), fundados em 
documentos coevos, puderam precisá-la em fim de Julho ou comêço de Agôsto de 1487' 

Eis como chegaram à sua importante conclusão: 
I) Fixaram primeiramente o ano de 1488 como aquêle em que Dias descobriu o Cabo da 

Boa Esperança. . 
Para esta fixação serviram-se: 
a) Das Notas marginais manuscritas, inscritas em latim no lmago Mundi de Pierre 

d'Ailly e na Historia rerum ubique gestarum do papa Pius II C), atribuídas a 
Cristóvão Colombo; 

b) Do ano registado por Duarte Pacheco no seu Esmeralda e); 
c) Do Parecer dos delegados espanhóis à famosa Junta de Badajoz (1524), no qual de

signam o Cabo da Boa Esperança por Cabo d' El-rei (5) . Dêste parecer só Ravens
teln se ocupou. 

2) Para a determinação da data da partida do T ejo utilizaram: 
a) Uma das Notas marginais de Colombo, inscrita no Imago Mundi, na qual êste in

dica: « ... em Dezembro dêste ano, de 1488) chegou a Lisboa Bartolomeu Dias, 
comandante de três navios ... que foi até 'a um cabo que denominou Cabo da 
Boa Esperança ... »; 

b) A afirmação de Barros: a ausência de Bartolomeu Dias foi de dezasseis meses e de
zassete dias (j. 

Logo : Dias partiu do Tejo em fim de Julho Ou comêço de Agôsto de 1487' 

(1) Henrique Lopes de Mendonça - Bartholomeu Dias e a rota da /ndia. Lisboa, 18~. 
b como que o complemento do seu trabalho: Apontamentos sôbre o p,lôto Pero de Alenquer (in: Anais 

do Cluh Militar Naval), Lisboa, 1~. . 

(2) E. G. Ravenstein - The voyages of Diogo Cão and Bartholomeu Dias (in: The Geographical /ournal, 
December, London, 1900). 

(3) Reproduzidas na: Raccolta di Documenti e Studi .:. Plllfte I, VoI. m. Autografi di Cristoforo Colombo, 
respect. T aIV. LXX n.O 23 e Série B n.O 6. 

(4) Duarte Paweco Pereira - Esmeraldo de Situ Orbis. Lisboa, 1892, 3-" LLv., Capo 7.°, pág. 90. 
(5) Marcin Fernandez de Navarrete - Coleccion de los viajes, etc. Vol. 4. Madrid, 1837, pág. 347. 
(6) João de Barros - Da Asia. Década I, Li'V. m, capo 4. ' 
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A - Viagem de ida, 1487~1488 

3 - Dias, com a sua frota, depois de ter largado do T ejo, deve ter navegado de forma 
a prudentemente reconhecer alguns pontos notáveis da costa africana, já avistados, em ante
riores viagens, por si, por Pero de Alenquer e outros velhos mareantes do S. Cristóvão. 

~ possível que tocasse em S. Jorge da Mina, para tomar refrescos e refazer a aguada. 
Daqui seguiu Dias ao reconhecimento dos dois últimos padrões de Oão) o do Montene

gro (Cape Negro dos inglêses) e o do Oabo do Padrão (Cape Cross), e à identificação da costa 
que os separa. A Carta de marear, já com os descobrimentos daquele navegador, as observa
ções astronómicas e, muito especialmente, o álho exercitado de alguns mareantes, ainda de 
Cão, que levava, muito o devem ter auxiliado nesse reconhecimento e nessa identificação. 

4 -. A toponímia dos santos) registados no calendário do Regimento do Estrolábio e 
do Quadrante (conhecido por Regimento ou Manual de Munich, 1509?)' conjugada com ou
tros nomes citados pelos roteiristas, em comparação dos indicados nas Cartas de Henricus 
Martellus (1489) e de Cantino (1502), permitem ajuIzar da viagem de Dias para além do Cabo 
do Padrão, que êle deve ter reconhecido de fins de Novembro a 2 de Dezembro de 1487' 

I) 1487, Dezembro: 
Avistou e denominou a Terra de Santa Báfbara (dia 4; ao Sul do Cabo do Padrão); 'o 

Gálfo da Conceição (dia 8; Conception bay); o Gálfo de S. Tomé (dia 21; Reentr~ncia ao 
N. de H ollam' s bird islet); o Gálfo de Santa Vitória (dia 23; Spencer bay); a Angra das Vol
tas (Angra pequena, de Castilho; Lüderitz bay dos inglêses), depois Gálfo de S. Cristóvão 
(ver a Viagem de Volta). Aqui fundeou, sendo natural que também tivesse ancorado nos gol
fos anteriores, ou, pelo menos, em alguns dêles. Supõe-se ter sido na Angra das Voltas que 
Dias deixou fundeada a naveta dos mantimentos. 

Em viagem para o Sul, ainda em Dezembro de 1487, avistou e denominou: a Terra 
de S. Silvestre (dia 31; terra ao Sul da Angra das Voltas). 

2) 1488: , 
Logo a seguir avistou e deu o nome à Serra dos Reis (dia 6 de Janeiro; as dunas ao Sul 

do Olifants river). Amarando-se, sob mau tempo, passou muito além do Cabo da Boa Es
perança sem o divisar, segundo o testemunho de Pero de Alenquer C). Dias, não vendo terra 
desde alguns dias, aproou depois ao Nordeste navegando 150 légu-as r) a êste rumo, ao fim 
das quais avistou terras altas já ao O riente do actual Cabo das Agulhas. Caminhando para 
Leste avistou e denominou, no fim de Janeiro ou nos primeiros três dias de Fevereiro: o Rio 
das Vacas (Goritz river cuja ponta E. da sua foz ainda se chama Cape Vaca). 

(1) Roteiro da Viagem de Vasco da Gama em MCCCCXCVIl. 2." 00. Lisboa, 1861, pág. 8. 
(2) Léguas de 5920 m. cada uma, ou 3'2 milhas marítimas actuais (de 1852 m.). 



A seguir entrou e fundeou, para tomar água, em: o Gôlfo dos Vaqueiros (Mossel 
baY)J que assim denominou. Este gôI.fo foi depois chamado: Angra ou Gôlfo de S. BrásJ por 
Dias o ter descoberto em 3 de Fevereiro e). 

Daqui continuou Dias a sua navegação para Leste, passando perto do Cabo Talhado 
(Cape Seal)J que assim denominou por se assemelhar a um ilhéu talhado a piqu~. 

Em seguimento da sua rota, para o Oriente, avistou Dias uma baía, que denominou: 
Gôlfo dos Pastores (St. Francis bay). Avistou a seguir um cabo, com uma restinga de pedras 
perigosas, que denominou Cabo do Arrecife (ainda Cape Recife)J dobrado o qual divisou uma 
grande baía em que entrou. Aqui fundeou, denominando-a G8lfo ou Angra da Roca (Algoa 
bay), por no interior, a Oeste, haver serras semelhantes à da Roca de Sintra. Dentro do 
mesmo gôlfo, a seu Poente, existiam quatro ilhéus (hoje sómente três), que Bartolomeu Dias 
denominou Ilhéus da Cruz (o maior é St. Croix island). Alguns autores fundamentam a deno
minação por terem sido descobertos no dia da Invenção da Cruz (3 de Maio), o que não é 
exacto por motivo dos factos cronológicos que se seguem C). 

O S. Cristóvão e o S. Pantaleão devem ter fundeado neste gôlfo em fim de Fevereiro 
ou nos primeiros dias de Março (1488). 

Ao Nascente do indicado gôlfo, quási Leste com os Ilhéus da CruzJ jazem os Ilhéus 
C/,ãos (Birds isJands)J que Dias assim denominou por serem muito rasos. 

5 - Cêrca de seis meses já tinham decorrido, desde que os navios zarparam do T ejo j 

durante êles, sobretudo para o Sul da Angra das VoltasJ haviam sido imensas as dificuldades 
da navegação e, com elas, os sofrimentos das tripulações não habituadas aos alterosos mares das 
elevadas latitudes austrais. O Gôlfo da RocaJ onde os navios se achavam fundeados, era mais 
um local atingido, sem contudo poderem prever quando chegariam ao terminus de tão movi
mentada, tormentosa e perigosa viagem. 

Não admira, por isso, que o cansaço, o receio de novas privações e a nostalgia levassem 
os homens de Dias a protestos, que obrigaram o grande chefe a reünir o conselho dos gradua
dos, a que também assistiram os principais marinheiros j nêle foi decidido o regresso ime
diato ao reino. Contudo, o ilustre capitão ainda conseguiu convencer os seus mareantes a que 
se navegasse, para Leste, mais dois ou três dias j findos êles, se não se descobrisse qualquer 
terra importante, que obrigasse a prosseguir a viagem, voltariam então para o Tejo. 

Os navios saíram logo do Gôlfo da RocaJ seguindo a rota para Leste junto à costa, 
onde foi avistada e denominada a Ilha da Fonte ou Penedo das Fontes (Ship rock) e desco
brindo, por fim, o Rio do Infante (The Great Fish river)J assim denominado por ter sido João 

(1) No Roteiro de Vasco da Gama -I. c. , já se lhe chama Angra de S. Brás. O dia do descobrimento 
vem inJicado em: João de Empoli - Viagem às lndias Orientais (in: Collecfão de Notícias para a Históri .. e a 
Geogl'4fia das Nafões Ultramarinas. Tomo lI, pág. 224)' Lisboa, 1812. 

João de Empoli acompanhou Afonso de Albuquerque à índia em 1503, 
(2) E possível que Dias e as tnipulações dos dois navios tivessem desembarcado, no maior dos ilhéus, para 

ouvirem missa em presença duma cruz de madeira que êle ali mandasse colocar; daqui poderia ter provido a deno
minação insular. 



do Infante o primeiro que ali desembarcou. Foi aqui o termmus da viagem de Bartolomeu 
Dias, bem como o dos Descobrimentos com D. João II. 

Novos protestos das tripulações determinaram o regresso, que foi logo iniciado. 

B - Viagem ·de volta, 1488 

6 - Levava Dias três padrões de pedra, no género dos de Cão, destinados a serem colo
cados nos pontos mais importantes das costas descobertas. As respectivas colunas eram da al
tura de um homem, com inscrições adequadas, encimadas por uma cruz, também de pedra. 

A frota, ao deixar as alturas do Rio do Infante, veio costeando a terra até perto da 
actual False island, ou K waai hock, que Dias reconheceu como um bom local para ali erigir o 
seu 1. ° Padrão, de S. Gregório (I2 de Março, de 1488). 

False island está a cinco léguas (folgadas) dos Ilhéus CIJãos, como bem precisaram o 
autor do Roteiro de Vasco da Gama (em cuja viagem ia Pero de Alenquer) e João de Lisboa C). 

7 - Dias, em seguimento do retôrno ao T ejo, passou à vista, denominando: o Cabo 
do Infante (Cape Infanta),' o Gálfo das Agulhas ou Aguada de S.lorge (23 de Abril; Struys 
bay); a Ponta de S. Brandão (16 de Maio; Cape Agulhas),' e o Gálfo de Dentro das Serras 
(False bay), onde os navios fundearam. 

À entrada dêste último gôlfo descobriu a imponente ponta, que denominou Cabo da 
Boa Esperança - segundo a Nota marginal de Colombo (I mago M undi J mas Barros declara 
que êle lhe chamou Tormentoso, nome que depois, na volta, D. João II mudou para Boa Es
perança: do conhecimento do caminho marítimo para a India. 

No focinho dêste cabo deixou Dias o seu 2.° Padrão, de S. Filipe (6 de Junho, de 1488). 
Saindo do Gôlfo montou o cabo, para o Norte, voltando Dias com os dois navios à 

Angra das Voltas, onde fundeavam em 24 de Julho de 1488, o que deve ter originado o no
me: Gálfo de S. Cristóvão C), por que também ficou conhecida. Alguns homens da nave ta 
dos mantimentos, que parece aqui ficara, já tinham falecido. 

No dia seguinte, festeja-se Sant' lago, daí o nome do seu 3.° Padrão, que deixou erecto 
no Cabo da Volta (ponta W. do gôlfo; Diaz point). 

Só se conhecem, por Barros, três dos pontos de escala da frota de D ias aquém do Gálfo 
de S. Cristóvão. Passou na Ilha do Príncipe, onde recolheu Duarte Pacheco (o qual no seu 
Esmeraldo não toca no assunto). Foi dali ao Rio do Resgate C) e depois a S. Jorge da Mina, 
entrando no Tejo em Dezembro de 1488. 

(1) a) João de Lisboa - Liuro de Marinharia (o respectivo Roteiro deve ser de cêrca de 1514). Lisboa, 1903, 
págs. 154 e 155, Contém uma vista esquemática do «Morro de pedra, que parece ilhéu» sôbre o qual «está o padrão 
de Sam Gregório». 

b) Manuel de Mesquita Perestrelo - Roteiro dos portos .. . desde o Cabo da Boa Espera~4 até o das Cor
rentes, 1575-1576. (Códice da Biblioteca Pública de hvora, CXV, 1-25), também contém igualmente uma vista de 
«As Pontas do Padrão». 

(2) O Regimento de M,mich (15<>9?) indica a festa de S. Cristóvão em 24 de Julbo. 
(3) Perto do Rio dos Cestos (Cestos ou Cess riucr). 



c - Os três Padrões de Bartolomeu Dias 

8 -. Tratemos dêles em ordem inversa à da sua colocação: 
a) 3'° Padrão, de Sant'Iago (25 de Julho de 1488) - No Cabo da Volta (Diaz point), 

ponta W. do Gôlfo de S. Cristóvão. 
Foi visto em 1786 por Sir Home Pofham, que não pôde decifrar a inscrição ainda visível. 
Compunha-se de uma coluna de pedra, com I

m .80 de altura, tendo em cima uma cruz, 
também de pedra, com a altura de om .40. 

Em 1823, o célebre captain Vidal, das cartas hidrográficas inglêsas, encontrou-o já em 
fragmentos. Dois dêles foram mais tarde oferecidos ao nosso govêrno, estando hoje conserva
dos na Sociedade de Geografia; um terceiro está no Museu do Cabo da Boa Esperança. 

b) 2.° Padrão, de S. Filipe (6 de Junho de 1488) - No focinho do Cabo da Boa Espe
rança. Ainda não foi encontrado. 

c) 1.0 Padrão, de S. Gregório (12 de Março de 1488) - Na crista de False island. 
Julgava-se perdido até há pouco. O ilustre e persistente professor Sul-Africano M. Eric 

Axelson, procedendo a pesquisas e escavações na encosta marítima de False island, encontrou 
em 15 de Janeiro do corrente ano alguns fragmentos do padrão, o maior dos quais com 
75 em. de comprimento. Em Março último, novas escavações permitiram-lhe obter mais al
guns milhares de outros pequeninos fragmentos. Entre os restos achados pôde ainda verifi
car 8 ou 9 letras, isoladas. Os indígenas locais coevos, segundo M. Axelson, quebraram o pa
drão para utilizarem alguns fragmentos como instrumentos rústicos. 

'*' 
9 - Perdeu-se o relatório de Barto.Iomeu Dias, assim como o seu Diário de navegação 

e a Carta, onde devia ter lançado as costas visitadas; a de Martellus (1489) e a de Cantina 
(1502) devem ter utilizado todos os informes que Dias e os seus companheiros trouxeram da 
sua notabilíssima viagem. Não conseguiu Bartolomeu Dias conduzir a sua frota além do Rio 
do Infante; mas o seu belo «espírito de marínheiro», que é como um sexto sentido, educado e 
muito desenvolvido nas suas longas viagens, pressentiu a lndia. 

Não chegou às desejadas costas orientais, nem sequer pôde voltar a ver o afamado Cabo 
da Boa Esperança, com o seu padrão de S. Filipe; as águas do mar tenebroso enguliram-no, 
com todos os seus companheiros, na terrível tormenta de 24 de Maio de 15°°, e nem ao me
nos foi conservado o nome da nau que então capitaneava na armada de Cahral. 

Bartolomeu Dias, na sua heróica viagem, reconhecera uma das partes mais importan
tes da rota da índia - a passtfgem do Sueste - assim tornada possível à armada do Gama. E 
reconhecera ainda, pràticamente, a inexactidão da forma ptolomaica da Africa. 

Nenhuma recompensa reconhecida recebeu êle pelos seus grandes descobrimentos: 
«a gratidão nem sempre era uma característica obrigatória dos reis e governantes». 

A. FONTOURA DA COSTA. 
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