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1474 precisamente no último dos 5 anos de vigência do contrato rea11zado
entre a coroa e um particular Fernão Gomes, para exploração do comércio
da Guiné, D. Afonso V entrega o comando da acção marítima dos portugueses ao príncipe-herdeiro D. João. Facto aparentemente destituído de especial
significado, esta decisão representa, contudo, na história da expansão portuguesa, um momento de capital importância.
Com efeito no príncipe - futuro D. João I1 - encontrou a grandiosa obra do Infante D. Henrique o mais decidido e o mais capaz dos continuadores; o mesmo espírito de
persistência e idêntico método de trabalho animaram um e outro. Estadi ta na mais alta
.f
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acepção do têrmo, D. João, primeiro como príncipe e depois como rei, consagrou àquela tarefa,
verdadeiramente nacional, um cuidado constante. Como o Infante, soube cercaHe de sábios e
técnicos j e porque os tempos eram outros, utilizou 'também, em larga ,escala e com suma inteligência, a 'Jcção da diplomacia.

Se a acertada medida de D. Afonso V foi importante pelos motivos apontados, não o
foi menos pela sua singular oportunidade. Abertas em 1475 as hostilidades com os Reis Católicos, provocadas pela ingerência do monarca português no litÍgio da sucessão na coroa de Castela, não tardou que navios castelhanos aparecessem nos mares da Guiné com o fim de tomarem
parte na exploração das riquezas - particularmente o ouro do Sudão - até então monopolizadas pelos portugueses. E também, sob estímulo castelhano, outros apetites estrangeiros começaram a despertar, pondo em evidente perigo a possibilidades de expansão portuguesa, para
a qual a exploração do já descoberto constituía uma das melhores fontes da receita necessária
ao prosseguimento da actividade descobridora.
À insistência no ataque opôs o príncipe, logo desde o comêço, uma série de medidas
em que se patenteia a sua clarividente compreensão do problema.
Postas em acção vigorosas medidas de polícia marítima C), a suprernacLa portuguesa reafirmou-se. Ao mesmo tempo, a sagacidade diplomática conseguia secar algumas das fontes da
agressão. De faGto, no tratado de 1480 pelo qual se assentou a paz entre Casrela e Portugal,
inseriu-se uma disposição que obrigava os Reis Ca.tólicos a proibirem aos natw-ais dos seus reinos, e aos estrangeiros nêles residentes que fôssem comerciar, sem licença do rei ou do príncipe
de Portugal às ilhas ou às terras da Guiné descoberttlJ e por descobrir (); e em 1481, sendo
já rei, D. João conseguiu, por intermédio dos seus embaixadores Rui de Sousa, João de Elvas
e Fernão de Pina, que o rei de Inglaterra embargasse a saída de lima armada equipada por inglêses ao serviço do Duque de Medina-Sidónia e).
Complemento de tôdas essas medidas seria o estabelecimento de pontos de ocupação
permanen te, onde o tráfico se pudesse realLzar com segurança e em mais larga escala. Assim o
compreendeu D. João II mandando fundar, na Costa da Mina, uma feitoria amparada por
fortaleza.
Com tal intuito, foi aparelhada em 1481 uma frota de guerra e transporte - dez caravelas e duas urcas - cujo comando D. João 11 confiou a Diogo de Azambuja.
As urcas, carregadas de materiais de construção já aparelhados mantimentos c munições, partiram adiante, acompanhadas por uma das caravelas. Alguns dias depois, a 12 de De-

(I) Foram equipadas algumas frotas que deram caça .:lOS navio intru os, c à vezes com bem frutuo re·
ultado: em 1479 Jorge Corrcia e Mem Palha aprisiona.ram vários navios que tinham ido à Costa da Mina,
spossando-se dêles e <Ia carga. que era valiosa; nos principios do ano seguinte Diogo Cão regressou a Lisboa com
três navios, também castelhanos, que apresara.
(3) Algrms docum~ntos da Tôrre do Tombo, págs. 42-43.
(3) Garcia de Resende, erón. de D, 'oão ll. cap, 33.
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zembro, partiu Diogo de Azambuja, com o resto da expediçáo. da qual faziam parte quinhentos
combatentes e cem artÍfices.
Alcançadas as urcas, a frota veio ancorar em 19 de Janeiro de 1482 defronte do lugar
escolhido - uma elevação próxima da povoação a que os portugueses chamavam Aldeia das
Duas Panes. Obtida autorização do chefe indígena C), começou~se logo a trabalhar na construção da fO[ltaleza, que progrediu ràpidamente.
Concluídos os trabalhos, Diogo de Azambuja passou a consagrar~se à consolidação
das bases de comércio com os indígenas.
Dois anos e sete meses se conservou ainda no castelo a cuja construção presidira, e que
já então se chamava, por determinação de D. João lI, de S. Jorge. Do vaIar da sua acção, dá o
cronista João de Barros eloqüente testemunho, afirmando que ainda no seu tempo se sentiam
os resultados dela: «assentou com tanta prudência os preços e modo do resgate das cousas,
que ainda hoje dura a maior parte dêste seu bom regtmento» (j.

•
Pôs to em via de definitiva soluça0 o problema do tráfico da Mina, D. João II retomou o fio capital dos Descobrimentos - o caminho da índia. Do considerável aV2nço alcançado por via marítima, com as viagens de Diogo Cão c Bartolomeu Dias, tratou~se já nas
páginas da presente obra. Importa agora focar o outro aspecto da mesma emprêsa - os esforços realizados por via terrestre.
Uma velha tradição assinalava, desde longa data, a existência de um soberano cristão
no Oriente - o Preste João das índias. Pouco a pouco, o conhecimento dêste misterio~ personagem foi~se tornando mais precLso, e na primeira metade do século XIV sabia-se já no Ocidente que se tratava do imperador da Etiópia, região não localizada com inteira clareza, mas,
de todo o modo, per·tencenre à África e debruçada sôbre o mar das índias. Um franciscano,
Fr. João de Severac, tendo paN~ido para o Oriente em 1330, escrevera uma relação das suas viagens, afirmando em certa altura que o Preste João era o imperador da Etiópia C).
Durante o século XIV e a primeira metade do século xv, teve a Europa ocidental maLs
notÍcias da Etiópia.
Vieram mesmo ao ocidente os embaixadores do imperador dos etÍopes, o negus da
Abissínia. Assim, em 1427, Afonso V de Aragão deu audiência a dois emissários do Preste
(I) João de Barros chama a êste chefe indígena Caramança e descrcve-o assim: «O uu Rey Caramallfa em
meio de todos tlirlba coberto perrJlU e brafos de barceletts, e argolas d'ouro, e ao pescofo hum colar. do qUlll deferldiam humas campairlhas meudtfs, e pela barbtf retorddiIJ hum.u l,Ierg.u d'ouro, que .usi lhe chumbtfl,ltfm os Ctfbellos delltf)) (Vécadtf 1 da Asia, liv.
capo I). Porém, um dos prisioneiros ali feitos por Diogo Cão em 14&>,
Eusuche de la Fosse., diz, numa curiosa narração dos sucessos em que tomou parte, que havia dois 5enhores. o
Mança e o Caramança, rei e vice-rei: «Naus pn'mmes nostre seureté du m..nse et Cdremanse, qui sont le roy et le
vice-roy». (Ap. Rondere, VécoulJtlrte de I'Afrique ali Moyen Age, li, 63).
(2) Década 1 da Asia, liv. fIl, capo 11.
(3) Eis o passo referido: «... portallt eflm ad imperatorem Aetbiopum, quem lJOS 1J0cdtis Prestre lobam)).
(Conde de Ficalho, Viagens de Pera d. Covilhli, 24)'

m.

9

João C). Não tardou que estas relações se intensificassem: aragoneses, franceses, napolitanos,
o próprio papa, Eugén-io IV, todos as queriam desenvolver. Em 1442, assistiram delegados do
Preste João ao Concílio de Ferrara (); e em 1459 o Duque de Sforza recebia em Milão a visita
de um abisslnio (l.
Portugal entrou também, a breve trecho, em relações directas com o Preste João. Prova-o um documenro de 1456, relativo a despesas de 1452, descoberto por Pedro de Azevedo.
.Esse documento contóm uma passagem relativa à estada em Portugal, neste ano, de wn embaixador abissínio: «Item, deu cento e noven'ta e cinquo reais e quarenta alqueires de triguo
e vinte e cinquo almudes de vinho e sessenta e quatro sooas J Jorge embaçador do preste Joham
que lhe mandamos pera mantyamenco de hú mes...)) e).
Com D. João n, surge novamente o interesse pelas coisas da Etiópia. E compreende-se
que assim fôsse, pois que as relações com um príncipe cristao que dominava em regiões banhadas pelo mar das fndias muito convinham a quem se propunha navegat êsse mar em direcçâo
à fndia - se se conseguisse, como se esperava, descobrir a passagem do AtI~ntico para êle.
Não deviam ser alheios àquele intuito o cu-idado com que procurava manter relações
com os régulos das regiões visitadas pelos navios portugueses e o zêlo que punha no conhecimento do interior do continente africano.
Pela mesma época em que Diogo Cão realizava a sua segunda viagem, João Afonso de
Aveiro explorava o reino de Benim, na Guiné. Regressando a Lisboa, trouxe informações que
despertaram o maior interêsse. Nada menos que certas notÍcias relativas a um poderoso rei,
de que dependia o de Benim, e que foi logo identificado com o Preste João. Eis como o cronista Barros narra as informações colhidas por João Afonso de Aveiro: «Entre muit.1s COl'''''!lS
que ElRey D. João soube do Embaixador delRey de Beni, e assim de João Afonso d'Aveiro,
das que lhe contaram os moradores daquelbs partes, foi que ao Oriente delRey de Beni, por
vinte luas de andadura, que segundo a conta deItes, e do pouco caminho que andam, podiam
ser até duzentas e cincoenta légoas das nossas, havia hum Rey, o mais poderoso daquellas partes, a que elles chamavam Ogané, que entre os Principes pagãos das comarcas de Beni era havido em tanta veneração, como acerca de nós os Summos Pontifices. Ao qual per costume antiGuissimo, os Reys de B.eni, quando novamente reinavam, enviavam seus Embaixadores com
grão presente, notificando-lhe como por falecimento de Foáo sucederam naquelle Reyno de
Beny, no qual lhe pediam que os houvesse por confirmados. Em sinal da qual confirmação,
este Príncipe Ogané lhes mandava hum bordão e huma cubertura da cabeça da feição dos capacetes de Hespanha, tudo de latão luzente~ em lugar de sccptro c coroa; e assi lhe enviava
huma Cruz do mesmo latão pera trazer ao pescoço, como cousa religiosa e sancta, da feição das
que trazem os Comeendadores da Ordem de S. João, sem as quaes peças o povo havia que não
(I) Ronciere, DicoUfJm de l'Afrique. lI, 115.
(2) Segundo as ActlJ concílíorum de Hardouin, eit:ldas por Ronciere (DicoulJerte de I'Afrique. 11, 118).
(3) Ibidem, pág. UJ.
(4) Boletim dlJ ClMU de LetrlJS da Academia das Ciências de Lisboa, t. XIII, pág. 525; e DOCllmentos dIU
Cbancefarías reais referentes IJ Marrocos. t. II, pág. 342.
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regnavam jusramente, nem se podiam chamar verdadeiros Reys. E em rodo o tempo que este
Embaixador andava na corte deste Ogané, como cousa religiosa nunca era visto delle, somente
via huas cortinas de seda, em que eBe andava meado; e ao tempo que despachavam o Embaix,ldor, de dentro das corrinas lhe mostravam hum pé, em sinal que estava alli dentro, e concedia nas peças que levava, ao qual pé faziam reverencia, como a causa sancta» C)·
Bem ou mal, o Ogané foi identificado com o Preste João, e êsre facto veio estimular mais
ainda o desejo de travar conhecimento directo com o misterioso rei cristão da Africa Oriental.
Em 1487, D. João 11, que já anteriormente, mas sem resultado, enviara Fr. António
de Lisboa e Pedro de Monrerroio à côrte de Preste João, a-fim-de colherem informações C),
resolveu cometer êste encargo a pessoas conhecedoras da língua arábica, e merecedoras de consideração bastante para lhes ser confiada uma missão tão importante e arriscada. A escolha
recaíu em Pero da Covilhã e Afonso de Paiva.
Afonso de Paiva veio a desempenhar um papel muim menos importante que o do seu
companheiro. Natural de Castelo Branco, pertencia a uma família originária das Canárias, a
dar-se crédito às informações de Gaspar Correia (j, que lhe chama, erradamente aliás, Gonçalo
de Paiva, «de casta Canário>>.
Pero da Covilhã, pelo contrário, tinha já um passado notável. «Prepararam-no para os
perigos futuros - escreve o seu melhor biógrafo (j - os anos da primeira mocidade passados
em rixas constantes com a gente dos Ponce de Leon, em assaltos e emboscadas noctumas pelos
recantos sombrios das estreitas e tortuosas ruas de Sevilha; e também um ano de campa-nha
om Castela, terminado na ba'talha campal de Toro. Conhecia a política da Europa, na qual,
ainda que obscurameme, andara envolvido; e havia visto de perto as primeiras pessoas do seu
tempo, o grande, pôs to que pouco simpático, rei de França, Luiz XI, o duque de Barganha,
o maior príncipe sem ser coroado de rôda a cristandade, os Reis Católicos, a cuj-a côrre fôra
mandado como agente secreto de Portugal. Serviam-lhe, sobretudo, de aprendizagem. as duas
expedições à Berberia, àquele Maghreb que significa ocidente, mas na realidade era. já o
comêço do Oriente, nos hábitos muçulmanos, no uso das roupas largas e sôltas das regiões
quentes, no emprêgo da língua arábica, que depois devia ouvir e falar até Calecur e até Sofala. Raros aventureiros daqueles tempos, e nenhuma época foi mais rica em aventureiros que
a sua, estariam t3.lhados tão de molde para uma aventurosa viagem como o nosso escudeiro».
Em 7 de Maio de 1487 partiram os dois emissários de Santarém, muito bem providos.
não só de dinheiro, como também de outros elementos necessários, pois dos cosmógrafos da
côrre rinham recebido tôdas as indicações relativas ao modo de efectuar a viagem e ao trine~
.
.
rano a segUlr.

.

(1) Déc",a", I a", Asi"'. liv. lIt, capo TV.
(2) Não sabendo árabe, os emissários foram tomados de temor. e, atingida Jerusalém. duam por finda
sua m.i5são e r:gressara.m (Barros, Déc",d", 1 dlf Ásilt. liv. m, capo V).
(3) únd,u alt Indilt, I, 6.
(4) Conde de Ficalho, Vil1gms de Pelo ali. Covilbií, págs. 53-54.
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Lisboa, Valência, Barcelona, Nápoles, ilha de Rodes ...... eis os pontos principais da pri.
mcira partc da sua viagcm. Em seguida, disfarçando-se de mercadores, passaram a Alexan·
dria. Daqui, scmpte usando do mesmo ditsfarce, dirigiram-se, pelo Cairo e Suez, a Toco C).
Do Tôro, atravessando o Mar Vermelho, voltaram à África, a Suaquém (j, seguindo daqui
para Adem, onde chegaram no verão de 1488.
Era, justamente, ocasião propícia para ir à lndia, por ser a época da monção favorável C).
Em Adem os viajantes separaram·se. Pero da Covilhã seguiu para a lndia; Afonso
de Paiva dirigiu.se à Etiópia.
Um ano inteiro gastou Pero da Covilhã em percorrer terras do Oriente. Aportando
primeiro a Cananor, seguiu dali a Calecul[ e a Goa, de onde, regressando, veio a Ormuz. Precisava de informar·se detidamente de tudo: «tendo já seguido o caminho de Adern, cumpria-Lhe agora estudar o de Ormux, completando assim o seu reconhecimento. Visitadas Calecut
e Goa na costa da fndia, Adem e Ormuz nas entradas do Gôlfo Arábico e do Gôlfo Pérsico,
voltaria a Lisboa com um conhecimento que se pode dizer completo do movimento de trá·
fico e navegação no mar das In dias C).
Nos fins de 1489, aproveitando a monção de nordeste, Pera da Covilhã dirigiu-se a
Sofala, na costa de Africa. Daqui, por Adem e Tôro, regressou ao Cairo, onde deveria ter chegado nos fins de 1490 ou princípios de 1491.
Neste momento devia sentir-se bem satisfeito: acrescentara à sua vida de aventuras
outras bem maiores que as anteriores. IFôra o primeiro português que vira a índia e o primeiro europeu que visitara SofaIa!
Afonso de Paiva tinha sido mais infeliz. Quando Pero da Covilhã chegou ao Cairo, já
êle não pertencia ao número dos vivos. Esta foi uma das importantes notícias que ali recebeu
Pero da Covilhã. Tão desagradável nova foi-lhe dada por dois judeus que D. João 11 en·
viara em sua procura, com cartas em que hhe ordenava que regressasse, se tudo estava llNeri..
guado, e, não o estando, que prosseguisse nas suas dihgências, mas que lhe mandasse dizer o
que já sabia.
Obedecendo às determinações do monarca, não se demorou Pero da Covilhã em despachar para Portugal um dos judeus, com cartas para D. João 11, e seguiu com o outro para
Ormuz, como também lhe ordenara o soberano.
Aqui separaram-se, dirtgindo.. se Pero da Covilhã para a Etiópia, donde não mais saíu,
tendo lá sido visitado por vários portugueses, e onde veio a morrer, muitos anos depois, rico
e satisfeito, segundo se julga.
Quando D. João II recebeu as cartas que do Cairo lhe enviara Pero da Covilhã, de(I) Tur, nas cartas estrangeiras.
(2) Suakin, nas cartas estrangeiras.
(3) Os pormenores da viagem for.am mais tarde narrados pelo próprio Pero da Covilhã, que então vivia
na Etiópia, ao p.e Francisco Alvares, o qual, baseando-se nôles, escreveu a VrrdAdeir4 inform4fão doU IrrTAS do
Prrstr João das lndias (1.- edição em Lisboa, 1540). Quanto a datas, a VerdadeirA lllformAfio é bastante omissa. Se·
guimos as que, com bons cálculos, o Conde de Ficalho fixou na sua notável obra ViAgrns dr Pero da Covilhi.
(4) Conde de Ficalho, ob. cit., págs. 95-96.
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via ter ficado bem satisfeito. Mais do que as notÍcias da canela e da pimenta que se vendia em
Calecut, devia-m interessar-lhe as da navegação do mar das índias, que eram excelentes.
Realmente, Pero da Covilhã afirmava que Calecur e Goa eram fàci1mente acessíveis por mar,
desde que se atingisse Sofala, na costa oriental da Africa, ou uma grande ilha que os mouros chamavam Ilha da Lua. Segundo informa o p.e Francisco Alvares, «... escreveu... co.mo
tinha descoberto a caneHa e pimenta na cidade de Calecm, e que ho cravo vinha de fora,
mas que tudo se ali averia, e que fôra nas diras cidades de cananor e calicllt e Goa, tudo em
costa, e que para este se poderia bem navegar polia sua costa e mares da Guiné vindo demandar a costa de çofala, em que elle rambem fôra, ou húa grande ilha 'a que os mouros
ch3'mam a ilha de lúa. Dizem que tem crezenras legoas de costa e que de cada húa descas
terras se poderia tomar a costa de Calecub) C).Ora, a êste tempo, D. João 11 tinha J certeza
de que por via marítima se poderia ir de Portugal à costa africana oriental, pois enm:tanto
regressara Bartolomeu Dias.

•
As boas novas que trouxera Bartolomeu Dias foram, sem dúvida, motivo de grande
satisfação para D. João 11 - satisfação. porém, exteriorizada tao pouco, que o extraordinário alcance da viagem que acabava de ser concluída passou quási despercebido.
Acentuando êste facto nas Lacunes et surprises de l' histoire des découuertes maritimes~ Joaquim Bensaúde sustenta que D. João 11 queria simplesmente afastar a concorrência
dos Reis CatÓlicos, concorrência que motivara já os conflitos do Gôlfo da Guiné, de 1474 <l
1481. O monarca português teria já então conhecimento de um cominente ocidental.
Esta convicção baseia-a Bensaúde nos termos usados em certas doações de terras situadas nas regiões do octdenre, feiras em 1474 e 1475 a Fernão Teles. e em 1486 a Fernão de
Ulmo. Na primeira carra, a de 1474. doam-se ilhas não pouoadas; na segunda, 17 meses de~
pois, são doadas ilhas povoadas ou não povoad4s; na terceira, decorridos onze anos, -mas ainda
antes da viagem de Bartolomeu Dias. faz-se doação de uma ilh4 ou continente. Nas cartas
de doação C), os seus objectivos são definidos assim: ((quaesquer ylhas que eUe acham. diz~se
na carta de 28 de Janeiro de 1474; (cylhas poboadas como nom poboadas», escharece·se na de
19 de Novembro de 1475; (cylhas e terra firme)) ou (cylhas e terra firme por costa»). acentn.l-5e
na carta de 3 de Março de 1486. Segundo Bensallde, os rermos escolhidos não foram empregados arbitcàriamente, correspondiam a graus de conhecimento progressivo das terras ocidentais,
sabendo-se já, em Portugal. quando se lavrou a última carra, da existência de um continente
ocidental, pois só assim se explica a frase muito significativa c(terra firme por costa» r).
De posse dêste impor4:3nre conhecimento, D. João II encaminha todos os seus esforços

p~gs.

(I) A Ilha da Lua é a ilha de Madagasc:lr. Vtrd'ldeira illfofmlfrão dllJ l,mll; de Pruu Joio, piÍg. 129.
(2) As cartaS citadas por Ikns:níde escio publicadas em Alg'lnJ docum~ntOJ dll Torre do Tombo, ob. cit..

38, 41, 59.
(') Bensatidc. Lrcunt!J

t!t

mrpriJu. pig. 295,
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no sentido de incitar os Reis Católicos a interessarem-se por êssc Ocidente - terra pobre no
sentido quatrocentista do têrmo, isto é, desprovida d'e ouro e especiarias - , desviando-os do
Oriente rico, que para Portugal queria reservar.
Assim deve explicar~se, segundo Bensaúde, que D. João 11 se mostra'sse, publicamente, quási indiferente perante o feito de Bartolomeu Dias, tendo, pouco antes da chegada do
ilustre navegador, manifestado grande interêsse pelas coisas do Ocidente, escrevendo a Cristó~
vão Colombo uma carta amistosa, carta que é tamo mais significatwa quanto é certo que ela
está em contradição com a atitude assumida por D. João 11 poucos anos antes.
Com efeito, por 1484, Cristóvão Colombo pedita a D. João II que organizasse uma armada, afirmando que êle iria alcançar a Ásia navegando para ocidente - mas nada obteve
do monarca C); pelo contrário, em 1488, quando Cristóvão Colombo andava assediando os
Reis Católicos com idêntico pedido, D. João lI, respondendo a uma carta dê[e, mostra~se in~
teressado em que regresse a Portugal: «Vymos a carta que nos screpvestes e a booa vontade e
afeiçam que por eUa mostraaes teerdes a nosso serviço vos agardecemos muyto. E quanto a
vossa vynda ca, certo assy pollo que apontaaes como por outros respeitos pera que vossa industria e bóo engenho nos será necessareo, nos a desejamos e prazer nos há muyto de vyrdes,
porque em o que a vos toca se dará tal forma de que vos devaaes seer contente» ().
P.ara Bensaúde esta carta não é mais do que um meio indireceo de esrimular os Reis
Católicos a consentirem na projectada viagem de Colombo ao Ocidente, afastando da rota de
sudeste os navios de Castela, para que freasse livre- a via certa e segura por onde os portugue~
ses alcançariam as riquezas do Oriente.
E por aqui se ficou durante alguns an9S.
Em 1493, porém, Colombo regressou da sua primeira viagem, em que atingira algumas das Antilhas: Guanahani, Cuba e Haiti. Supunha, porém, e afirmava-o, ter atingido ;I
Ásia oriental.
D. João 11, ombora soubesse melhor do que êle o que na realidade fôra descoberto,
decide~se a actuar. Se, de facto, o que lhe interess:wa fundamentalmente era a lndia, é inegá~
vel que se esforçava também por estabelecer o domínio português numa parte do continente
austral americano. Tôda a sua política colonial, depois da primeira viagem de Colombo, reHecte
claramente esta dupla aspiração.
Assim, começou por simular um grande interêsse pelo feito de Colombo, sustentando
que;I Portugal cabia o direito de ocupar os rerritórios que êle acabava de descobrir. E, para
acentuar bem esta declaração. mandou aprontar um armada, cujo comando confiou a D. Francisco de Almeida, afirmando que ela se destinava a estabelecer o domínio poIltuguês nas terras
descobertas por Colombo.
Os Reis Católicos, logo que tiveram conhecimento dos propósitos de D. João lI, el1viaram~lhe emissários com o pedido de que detivesse qualquer acção, até que t por via diplo~
(I) Barros, Década I da Asia. liv. IIl, cap. XI.
(2) Cana de 20 de Março de l488, publicada por Vignaud e reproduzida por Bensaúde (ob. cit.,

14

2~299)'

mática, se resolvesse em boa paz o litígio, podendo, para êste efeito, enviar a Canela em-

baixadore, (').
Era o início das negociações; jusramcnteo que D. João 11 desejava-acentua Bensaúde.
A princípio, os Reis Católicos procuraram ganhar tempo, e de facto conseguiram manter as negociações em aberto, sem se chegar a conclusão alguma. Era disso que precisa.
vam para fazer intervir o pontífice em seu favor. Com efeito) pela bula Inter eaetera - que
confirma, acrescencando·lhe alguns elementos novos, uma outra do dia anterior - Alexandre VI concede aos Reis Católicos o domínio de tôda,s as ilhas ou terra firme, descobertas ou
por descobrir, que ficassem para além de um meridiano que passasse a eem léguas a oeste
de qualquer das ilhas de Cabo Verde ou dos Afôres. A bula diz precisamente assim (tinam
lincam apolo arctieo scilicet septentrione. ad polum antareicum, scilicct meridiem ... quae /inea distet a quaJibet insularum. quae tJulgariter ntmeupant"r de los Azores 'Y Cabo Verde).
mostrando o seu autor um desconhec~mento bastante grande da posição de Cabo Verde e
dos Açôres, visto que estando os referidos arquipélagos oro longitudes assaz diferentes, aquela
frase fica sem sentido.
D. João 11 afectou não tcr tido conhecimento destas bulas e prosseguiu cm negoci.a.
çóes directas com os Reis Católicos, negociações que vieram a ser coroadas de êxito com a cele-

bração do [farado de Tordesil\a,. em 7 de Junho de '494·
Por êste tmtado ficou regulada a questão das zonas de influência portuguesa e castelhana em Marrocos e foi feita uma di'Visâo geral d'as terras descobertas e por descobrir. pertencendo a Castela as situadas para ocidente de um menidiano traçado a trezentas e setenta
léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde ().
Se, porém, Colombo - que tinha já novamente partido - descobrisse outras terras
até 20 de Junho, o meridiano de demarcação seria traçado a 250 léguas.
Este segundo traçado prevenla discussões futuras, que seri~m inevitáveis se Colombo
descobrisse o continente austral, que os portugueses conheciam e de que êle aLiás não tinha
a menor noção. Nesse caso o meridiano traçado a 250 léguas garantia ainda, para Portugal,
sem discussões, a posse de uma vasta região do Brasil ().
Dentro do prazo esúpulado Colombo nada descobriu, e foi adoptado o meridiano tra-

çado a 370 légua,.
Não se fixou claramente qual das ilhas de Cabo Verde serviria de ponto de partida
para a contagem das trezentas e setenta léguas, Illem se estabeleceu precisamente a medida
destas, havendo~as de várias dimensões. Qualquer que fôs.ge, porém. a medida preferida,
sempre uma parte maior ou menor do conmnente austral americano vinha a ficar a Portugal.
A política, hábil) sábia e persistente de D. João 11 conduziria Portugal a um grande
triunfo: conservando o exclusivo da índia, assegurava também a futura posse do Brasil.
DAMIÃO PERES.

(I) Barros, Década J d. Ási., lív. m, capo XI.
(2) Cf. Alguns documentos, eit., págs. físi a 90.
(3) Cf. Bensaúde, oh. cit., pág. 284.
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D. JOÃO IfUlURO D. JOÃO 111 A CAVALO E EMPUNHANDO O BASTÃO DO COMANDO
PORMENOR DA TAPEÇARIA DO ASSALTO DA COlECÇÃO DE PASTRANA

NA TOMADA DE ARZlLA.

TÚMULO DE DIOGO DE AZAMBUJA. EM MONTEMOR-O-VELHO

fologro/lo do Dr. Melqutlo de flgueiredo

CASTELO DE S. JORGE DA MINÁ, CONSTRUIDO DE 1482 A 14&1. REPRODUÇÃO DA CARTA CHAMADA DE CANTlNO 05071
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ÚLTIMA FÔLHA DO TESfAMENTO ORIGINAL DE D. JOÃO 11. NOTABllfsSIMO E TALVEZ ÚNICO AUTÓGRAFO EM QUE UM
MONARCA ESCREVE TANTAS PALAVRAS PRECEDENDO A SUA ASSINATURA
Le/lUro leilo pelo Dr. Anrónio Bolôo, c••• E por

q cOm

mInhas grandes ocupações eu nô pude e.creuer per minha moôo todo esle

meu lestomento emcomed y he môdey 00 podre frey Johom do pouoo meu conlessor

q mo

e.creuesse per sua moôo como ho

elle muy verdodeyromente fez dizendo ho eu lIurem;te e nolondo lodo ho per elle escrito he despois de per elle e.crlto ho
lorney o ler he exomlnor lodo e cada huüo porte delle e o ochey todo e.crllo verdodeyromente e cerlo següdo

q O lho

eu

nolodo linho e por molar firmeza ho .oescreuy destas rregros de minho moôo he oslney de meu sinal ocustumado porem do meu
poder rreol me proz e ouero e môdo

q ,odo ho

escrito por O dlclo frey Johô meu confessor e per my soescrito e osinodo foco

fe pubrico a.y he tom emlelromente como 55e lo.e feilo per maôo de notaria pubrico sem emborguo de quoes quer lex e
ordenacões ,slcl

q em

con'roiro lore ou sse lacô. feila nas alcacouas a vinte e noue dias de selembro do ano do nacjmento

de nOSSo senhor Inü "PO de mil e quatrocentos

nouelo e cinquo. EI Rei'. -

ArqUIVO Nacianol da Tôrre do Tombo
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CAPíTULO II
Política de sigilo: extensao e natureza do sigilo
quanto à actividade descobridora e à técnica de
navegação; o sigilo na história oficial; conclusão.

D

que a actividade marítima dos Portugueses começou a ser ordenadamente estudada, causou estranheza a existência de lacunas que as crónicas e demais do·
cumentação conhecida deixavam em aberto. Por outro lado, a dar-se fé a wna
dessas crónicas. a de D. João 11 por Garcia de Resende, êste monarca empenhara-se em propalar falsamente que só as caravelas podiam regressar da costa africana, pois
os chamados (mavios redondos», isto é, os de velas recrangulares, seriam impedidos pelas correntes de realizarem a viagem de volta C).
ESDE

(I) Garcia de Resende alude ao facto nos capítulos XXV e CL da ~Ua crônica. No primeiro atribue ao
monarca li secreta prática de um ardil, por ocasião da expedição de Diogo de Azambuja à Costa da Mina: «EI-rei, por ninguém ousar de ir àqudas panes, fã crer a todos que da Mina não podiam tornar navios rcc:I.ondos,
por cau,sa das conente.s. E, para im, tôda a pedra, cal, tdha, madeira, pregadura, ferramcmas c mantimento,s,
mandou rudo em urcas vdhas, para lá se desfazerem c dizerem que por caso das grandes corrcnte.s não puderam
tornar; e assim se fêz, com muito segr&lo e grandes juramentos». No segundo, conta um ,sucesso ocorrido com
o pilôto Pcro de Alenquef: (cEI-Rei, por ter a Mina guaooada, fã crer em sua vida que navios redondos não podiam tornar da Mina por caso das grandes conenteS, sOmente navio,s latinos, e isto porque em nenhuma pane
da cr1.sundade os há senão as caravdas de Porrugal e do Algarve, e os galciic.s de Roma, que não são para navegar
tão longe. E um dia estando EI-Rei à mesa praticando por que navios rcc:I.ondos não podiam vir da Mina, dis.sc um
Pcro de Alenquer, muito grande pilôto de Guiné, e que bem tinha descoberto. que de ma da Mina qualquer
nau por grande que fôssc. E EI-Rei lhe disse que não podia ser, poi.s já muitas vezes se experimentara, e que tôdas
as que lá mandara não puderam vir. E o Pcro dc,A1enquer se afirmou que o fuia e se obrigaria a i,sso. E EI-Rei

,

Foi esta afirmação de Garcia de Resende que suscitou a explicaçao daquelas singularidades: elas não seriam mais que o resultado de um plano proposirado de sigilo. Tal foi,
com feito, a opinião expressa há já mais de um século, por Garção Stockler: «o excessivo
cuidado com que D. João II recatava dos estrangeiros a notícia das derrotas e métodos de
navegar, e com que procurava dificultar-lhes o conhecimento dos países descobet1tos pelos
seus navegadores, o determinou a proceder sôbre [lido que dizia respeito aos mesmos descobrimentos com tão misterioso segrêdo, que não será fácil, já agora, achar meios de os elucidar completamente» C).
Com o notável incremento que modernamente tomaram os estudos da história dos
Descobrimentos, o problema ganhou considerável relêvo. Correntemente aceite, a doutrina
do sigilo encontrou em Jaime Cortesão o seu verdadeiro teorizador, aquêle que a apresentou
como uma obra de carácter verdadeiramente nacional, pois nela colaboraram com igual devoção dirigentes c dirigidos, e cujos primeiros lineamentos devem buscar-se já no tempo do
Infante D. Henrique, embora o seu perfei.ro realizador tivesse sido D. João li. Continuada
pelos i-mediatos sucessores do Príncipe Perfeito, essa política nacional de sigilo alongar-se-ia
are ao século XVI, e na sua sistemática organização teria a.té chegado à criação de uma espécie de censura exercida sôbre as crónícas, com o fim de reduzir a um mínimo inofensivo as
notícias rdativas aos Descobrimentos. «Os perigos - escreve o Dr. Jaime Cortesão - que
para a nossa emprêsa representávam uma possível expansão espanhola no Atlâotico e as
sucessivas pretensõcs da coroa castelhana aos nossos descobrimentos justificavam só por si e
plenamente que desde o comêço nós os rodeássemos do maior sigilo... Daí vem que uma
pa[!(e imensa da obra do Infame, a que esclarece definitivamente os seus intuitos, ainda hoje
tão discutidos, só agora se pode conhecer. Todavia o maior organizador do segrêdo nacional dos Descobrimentos foi D. João n... iNão seria natural que o ciosíssimo organizador do
segrêdo nacional impedisse também a sua divulgação pela história impressa ou manuscrita,
quando os estrangeiros procuravam por tôdas as formas o seu conhecimento? Este aspecto
político da emprêsa dos Descobrimentos nas suas relações com a historiografia oficial nunca
foi encarado. Não obstante, (como não haviam as crónicas, mandadas escrever pelos monarcas, sôbre feitos coevos ou de repercussão coeva, de sofrer das enormes limitações e reservas que lhes impunham os formidáveis interêsses que se debatiam?» (j.
Porém a aceitação desta sedutora doutrina, que, pelo menos aparentemente, tantos
enigmas explica, começou recentemente a encontrar dificuldades. Quanto a wn problema

disse: - A um vilÃo péço IIÃO hi 'OUSA que lhe nÃo pAref'1 que fAri, e enfim nÃo fAZ n4dA! E depois de comer o
mandou. chamar SÓ, e lhe disse a ~ausa porque aquilo lhe dissera, e que lhe perdoasse, porque cumpria assim a
seu serviÇO, e que outra hora nio diSsesse tal, e o tivesse em grande segrêdo; e lhe fêz mercê, de que êle foi bem
contente. E sempre em vida de El-Rei se teve por muito certo que naus nio podiam vir da Mina e dessas parU's
da Guine:, e por isso teve sempre todo Guine: muito guardadoll.
(') ElIStlio bistóriço sóbre A origem e progreJJoJ tiAS mafemiLic"J em Porttl/:tlJ (Paris, 1819), p:lg. 25.
(2) Do .sigilo ntlciOllll/ Jóbrt: OJ Descobrimentos, na revista LflJi."itl, vol. I, p:l.g. -45 e scgs.
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restriro, o da Crónica da Glliné de Azurara, contraditou-a Costa Pimpão C), e no seu con·
junro combateu-a vigorosamente o Prof. Duarte Leite (J. ];, portanto, um problema a rever.

•
Um conjunto de circunstâncias particularmente propícias permitira a PONugal
adiantar-se no caminho dos Descobrimentos. Porém as aspirações que norteavam a acção
portuguesa eram partilhadas por várias outras nações, não tardando que uma delas, a Espanha, pretendesse disputar a Portugal a situação privilegiada que alcançara. Em teoria, é perfeitamente aceitável que ao espírito dos dirigentes da acção marítima portuguesa :tcudisse
a idéi-a de manter quanto possível secretos todos os elementos de conhecimento que pudessem
auxiliar as pretensões dos rivais. ~Até que ponto, porém, pode sustentar·se que a realidade
histórica está de acôrdo com a apriorística suposição? Para responder a esta pregunta examinaremos sucessivamente os vários aspeGros que o problema comporta.
A publicidade da ocupação de um territÓrio era considerada, no século xv, como um
dos mais importantes tÍtulos do privilégio da sua exploração ('). Sendo assim, aos portugueses nao convinha ocultar, quer o descobrimento das ilhas atlânticas, quer os que iam fazendo
na costa africana, porque em ambos os casos se tratava de regiões cuja exploração pretendiam
fazer. Também não lhes interessaria ocultar, mesmo no início, o desígnio indiano que movia a acção descobridora, pois êsse desígnio era europeu, e não estritamente português e).
A provar o asserto estão as bulas de NicoLau Ve Calisto IH, respectivamente de 1454 e 1456,
a prtmeira concedendo ao Infante o lllQnopólio da exploração das terras descobertas por sua
iniciativa, ao (<navegar o Oceano até aos índios», e a segunda doando à Ordem de Cristo o
espiritual de Itôdas as regiões devassadas ((desde os cabos Bojador c Não até aos índios».
No tempo de D. João lI, a atitude oficial não se modificou, quanto a esta ordom de
coisas. As cartas venezianas divulgam os conhecimentos territoriais adquiridos com as via·
gens de Diogo Cão, e a de Martellus os que am:scemou a exploração da costa africana realizada por Bar:roIomeu Dias. Finalmente. acenrue-se que Martim de Boémia veio a Portugal,
com pleno assentimento da coroa, colhêr os elementos necessários para a elaboração do seu

célebre globo geográfico.
Se, porém, considerarmos as navegações para ocidente, a situação mostra-se um tanto
outra. Secreto se conservou o conhecimenro das terras ocidef'lltais que os portugueses tiveram antes das viagens de Colombo. Foi êsse segrêdo que penmitiu a D. João II obter as
vantagens que a Portugal advieram pelo tratado de Tordesilhas. No tempo de D. Manuel
chegou a estabelecer-se pena de morte para quem divulgasse os resultados das explorações
realizadas nas costas brasileiras.
(I) Em a «crônic. J. GNintll de Gomes E.nes de 2I1r.r., na revista Biblos, vaI. 11. págs. 374. 595, 6]4.
(1) Em 7 artigos publicados no joma.! portuense O Primeiro de '.neiro; dias 30 de Jnlho, 3. 5. 7. '7, 25
de Agôno e

2

de Setembro de 1936.

(3) Primll sper:ies probllndi est per crGniclls foi uma das alegações do bispo de Burgos perante a CÍln2,
em '4)5. (Cf. Jaime Cortesão. ob. e loc. cit., pág. 49)'
(4) Cf.• vol. t, pág. 122, da presente Hjs~ri•.

As dificuldades que apresentava a navegação do A,tlântico obrigaram os portugueses
ao estudo de numerosas questões, que assim tiveram solufões portuguesas, Eis, pois, aqui
um domínio onde o aliciante pensamento de sigilo se apresentaria espontâneo. E no entanto, forçoso é crer que nas primeiras décadas da nossa epopeia atlântica tais segredos não
se guardavam; com efeito vários estrangeiros, oriundos das repúblicas italianas, rivais de Por~
tugal nesta actividade, estiveram. ao serviço do infante. «Alvise Ca da Mosto, Antoniotto
Uso di Mare, e o trio de AntÓnio, Bartolomeu e Rafael da Noli, ficaram conhecendo a Guiné
e suas possibilidades, e ao mesmo tempo roteiros, cartas de marear e usanças náuticas dos
portugueses. Para Veneza levou o primeiro uma carta das terras percorridas, que serviu à
cartografia italiana, e descreveu~as a seus patrícios som o menor rebuço; e o segundo anàlo~
gamente contou, numa carta para Génova, episódios duma viagem à Guiné)) e).
Segrêdo em tais matérias estabeleceu-o, poróm, D. João 11 e iOllxnsificou-o o seu su~
cessor. Do reinado do Príncipe Perfeito data certamente o sequestro dos exemplares, hoje
rarísúmos, do Regimento do Astrolábio e do Quadrante~ compêndio de náutica que neces·
sàriamente devia andar nas mãos dos pilotos (J. E de D. Manuel sabe-se ter proibido em
1504 que as cartas náuticas contivessem indicações para a navegação além do rio Zaire r).
Igualmente digna de nota é a concisão, evidentemente propositada, de certas partes dos relatos das grandes viagens realizadas no tempo do Rei Venturoso, bem como a das respectivas
.
,.
mstruçoes nautlcas.
~

Finalmente, importa verificar se pode sustentar~se tcr havido censura na história de
carácter oficial respeitante aos Descobrimentos. A tese que o afirma apoia~se fundamentalmenre nos seguintes factos: as lacunas e contradições que se encontram na chamada
Crônica da Guiné de Azutara; o desaparecimento de uma série de crónicas relativas aos reinados de D. João I, D. Duarte e D. Afonso V, que se afirma terem sido escritas por Fernão Lopes e Azurara e substituídas por outras de Rui de.Pina; e, ainda, o quási mutismo
dêste último cronista a respeito das navegaçócs portuguesas, facto que não pode atribuir-se
a escassez de conhecimento (j.
Quanto às lacunas e às contradições da Crônica da Guiné - tem de assentar-se na
insubsistência dos argumentos delas derivados, desde que Costa Pimpão demonstrou que a
cránica não está no estado em que Zutara a deixou, e que as alterações que sofreu «não po-

(I) Duarte Leite, ob. cito
(3:) Da edição mais antiga (1509) conhece-se: apc:nas um cxanplôlt, existente na bibliotcc; de Munich;
esta edição é considerada pelos técnicos como reimpressão. A primeira edição deveria ter sido estampada em 149'1.
(') Conhece-se: um diploma de 1504, que alude a outro anterior, dizendo que naquele se proibira a daboração de cartas que contivC!Jian indicações para o sul das ilhas de S. Tomé c Príncipe. No diploma conhecido
-foi publicado em Algum documtmloJ d. Tóm~ do Tombo ,d.t;l/o.1 .0.1 descobrimento.1 portugueses (Lisboa,
18g2) - a tolerância alarga-se; te. .. agora, por êste presente, nos praz que onde as ditas cartas não haviam de
ser feitas salvo até /u; ditas ilhas, se estenda mais, até o rio de Manicongolt.
(4) Cf. Jaime Cortesão, ob. cit., págs. 5' a 59.
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deriaro sequer ter saído do seu punho», sendo uma obra irreverentcmente deturpada, e por
isso irregular na sua trama histórica Ç).
Relativamente aos outros fundamentos alegados, também Lmport3.Iltes objecçães foram postas. De uma maneira geral, a escassez de referências pode explicar-se pelo espírito que
norteava os cronistas, os quais, excepção aberta para Fernão Lopes, se ocupara.m muito menos
da históri.a nacional do que da história dos reis: «cuidavam apenas, como já observou Edgar
Prestage de guerras e feitos que envolviam altos personagens e interessavam à Igreja, e fazianl pouco caso de ocorrências de navegação e comércio, quando não as desprezavam de
todo» r). E quanro a crónicas desaparecidas há a considerar que Fernão Lopes não chegou a
escrever as crônicas de factos posteriores a 141 I, que Dcmúão de Góis lhe atribue; que «é
desarrazoado atribuir o desaparecimento de crónicas, que realmente se sabe terem sido escritas, ao propósito de ocultar factos nelas relatados, visto que igual resultado se obteria com
a eliminação das passagens que as referiam; finalmente, que João de Barros, escrevendo a
Asia no segundo têrço do século XVI, quando t[ôda a espécie de sigilo totalmente cessara,
alude, é facto, à escassez de notÍcias que encontrou nas crónicas e memórias anteriores, (emas
não deixa sequer entrever que a devamos a quaisquer medidas oficiais de sigilo, e é inverosímil que se alguma vez vigoraram, não ficasse delas, ao menos, rasto tradicional» C).

De tudo o que fica exposto há que concluir não ter existido uma poütica de sigilo,
sistemàticamente organizada e prosseguida durante o século áureo dos Descobrimentos
ombora deva admitir-se que o poder público em determinados períodos, e om grau diverso,
conforme as cLrcunstâncias, se esforçou por conservar ccretos os elementos v.ieais da obra
nacional de expansão ultramarina.
DAMIÃo PERES.

o

CARAVELAS DO SÉCULO

(') Cosca Pimpão. oh. cit., na Biblos. li,
(~)

xv (D. Clfru

3~'

Duarte Leite, oh. cito

(') lbid~m.
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CAPÍTULO IH

A política religiosa e os Descobrimentos: I) A lmidade
visigólica e o ideal lInitário de Caslela.

r8da a história de um povo pudesse ser sinccriz:tda em duas palavras, a dos portugueses, sempre que os animou um claro espírito de iniciativa, resumir-se-ia assim: - Acção,
para o lado do oceano, reacção para o lado da terra.
l: bem mais remota do que geralmente se imagina a consciência de uma individualidade hispânica ocidental, orientada para o mar, como os rios que a atravessam e parecem
indicar-lhe o sentido dinâmico do seu destino.
O geógrafo árabe do século X conheCIdo pelo Mouro Razis, começou desc'artc a sua
descrição da Península:
E

S

q

«Dizem as espanlJlls som duas porq e partem em duas partes e esto por o mouymenta e corrimento das ChUYUdS e dos rryos. Pois dizemos ij húa espanha he ao sol levante, e
outra ao poente.
A espanha q he ao sol levante (sic) corré os seus rryos ao mar grande ij he dieta ociano.
e é esta chove com o vento levante.e comefasse em a serra colada que nace contra o setentrião indo para cantabria e sobindo ao termo destorga e ajuntasse com a terra de biscaya. e
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d~si decendo por ourique que he a par de tol/edo e vem para o a/garoe que he a par do mar

urreno», orc.
«A outra espanha comCfd em a se"a de ronceva/e.. ,», etc.

C)·

Foi por certo com imellção polític:l que D. Deniz mandou traduzir para romance português esta antiquada descrição geográfica do Mouro (J.
E a mesma razão a deve ter incluído no textO da refundiçáo de 1344 da «Crónica Geral de Espanha» - a qual tem passado por castelhana, mas nós averiguá mos ser originària~
mente portuguesa (').
Desde então a nossa historiografia, rcfleetindo as preocupações da nação, não cessa de
reagir contra a historiografia castelhana, orientada esta constantemente pela idé.ia absorven:te
de uma unificação peninsular. sempre servida por uma estratégia de car.Ícref religioso, que
da'ta, nos seus delineamentos definitivos, do compo do arcebispo de Toledo, D. Rodrigo Xi·
menes de Rada.
Com êste prelado político e homem de guerra, Toledo, que menos de um século antes
devia pertencer a Portugal......,. segundo a partilha combinada entre D. Raimundo e D. Henrique, sob a égide do esclarecido centro de acção religiosa que era então Cluny - passa a ser
reconhecida pela Cúria Romana como a m.etr6pole eclesiástica das Espanhas, em detrimento
de Tarragona e Braga - por melhores tÍtulos que estas apresentassem C).
(1) Damos a leitura tal qual se encontra na (cCrónica Geral de Espanh,uJ, da Academi:l das Ciências de Lisboa. manuscrito do princípio do século XV, qJe D. Carolina Michadis admite ter pertencido a d-rei
D. puarte. ~ assim que começa o capo 13 (foI. X e Xv.), incitulado: I.Como e em que modo espanblJ he partidJ
em dUIIJ p4rles. convem 4 saber. hiílJ ao levante e outr4 ao poente». ~ evidente que a palavra /elJante que precede o (sic) foi ali escrita por êrro do copista e deve ser lida como poente. O êlTO n::pete-se no Ms. n." 9 do
Fundo Porto da B. N. de P:lris.
(1) Vid. José Amaciar de los Rios, Historia Crílic4 de la Literatura Espanola, Madrid••861-64. tomo 3,"
(S) Vid. uma série de quatro orcigos Hislória da Hislória. public:ulos in Diário de Notícias de 14 e 26 de
Janeiro, 20 de Fevereiro e 8 de Abril de 1935, dos quais o último se incitula: E porluguesa a ICCrónioa Geral de
Espanha de 1344». l!ste assunto f. tratado mais dcscnvolvidamente num trablllho nosso a sair brevemente. in/ro·
JUfio ao Estudo dos CronÍJlas.
(4) AptÍs a to~a de Tolodo por Afonso VI, logo Castd:1 procurou as.scrnar na autoridade da nova metrÓpole eclesiástica-então única da Penínsul:l-a sua supr~macia poHtic:l. As reivindicaçócs feitas em Roma por
S. Geraldo e Maurício Burdino oonseguiram, porém, anular os direitos que o areebispo de Toledo pretendeu fa1.Cr
valer sôbre Braga, embora esta não podesse ainda ~se tempo apoiar-se na fôrça de um estado - pois estes factos
decorreram no principio do sf.rulo Xl. anteS da independência de Ponugal.
Mas o arcebispo D. Rodrigo trouxe de Roma cópia de numerosos documentos em que assentava :1 reVlndicação de Primazia de Toledo, com novos e mais forteS argumenoos, de caráctcr hist6rico.
Essa Primazia em tooas as Espanhas foi·lh~ energicamcnte impugnada por Braga, cujos prelados. incorrendo por vezes em graves riscos ame a atitude cominatória de Roma, nunca reconheceram li Ta1edo a legicimidade do titulo nem a precdência inere.nr.e, pois. diz Flores in Espana Sagrada. VI, pág. 241, a igreja Primaz não
é a maU antiga, mas aquda a que os PlCIadO$ conferiram essa bonTa.
uTais prerogacivas (as da Primazia) não derivaram da maior anciguidade da Igreja. mas aliás nasceram
(Ie causas puramente polícicasll - observa J. Aug. Ferreira, na Mem. para a Hist. dum Cisma. pág. 33.
~ primeiro lugar, pelo conceito de excclência, que não por ordem do tempo (Rores op. cit.• XV, 246)
nunc:l Portug:ll lho quis reconhecer, antes connnuaram os arcebispos de Braga a chamar-se Primazes das Espanhas.
até que o P:lpa reconheceu, tantO a Braga, como a Toledo, o direito de assim .se denominarem.
Hoje. o nosso clero chama ao arcebisp:1do de Brag:l Primaz das Espanh:1J e :lO de Toledo Primaz da Esp:lnh:l.
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BISPO ENEAS Sn.VIO PICCOLOMINI (MAIS TARDE PAPA, SOB O NOME DE PIO 11) APRESENTA, EM SIENA.
A PRINCESA D. LEONOR, FILHA DE D. DUARTE, AO IMPERADOR FREDERICO 111, SEU MARIDO
Fresco d. Pinlu"cchío na Biblioteca do Cal"dro/ de Siena. Fata Alinari

Não ousaria espe;r.ar canto aquêle filho de Fernando o Magno, D. Sancho, o qual, VIOlando o juramento solene feitCl ao pai no fim da sua vida, se lança numa dessas lutas fratricidas cão características da hiscória das ambições castelhanas,
À divisão em vários escadas - que correspondia já à compensão do que havia de ser a
profunda criação do século XI, os estados modernos, cuja individualidade nunca mais se extinguiria, embora durante séculos alguns dêles hajam vivido, sob a coacção de Casrela, unidos
como um só grande estado compostCl de vários povos, que a unidade religiosa não bastou para
caldear numa unidade real - a essa divisão, concebida por um rei conquistador, que percorrera de lés a lés êsses estados embrionários, havia de opor-se, e de perdurar, mercê da mentalidade avassaladora do castelhano, o devaneio do ambicioso filho segundo que, derrocado por
D. Sancho em Carrion e com a vida salva graças à intervenção de uma itmã, promete acabar
seus dias como beneditino, mas logo se evade do convento de Sahagun, para se acolher à hospitalidade moura de Toledo.
Vencido e esbulhado do reino herdado do pai, o qual julgara assegurar a paz de Espanha dando um rei e um govêrno próprio a cada povo, é ali que D. Afonso amadurece o seu
plano de vencer e esbulhar irmãos e irmãs. Traindo sempre, ali estuda as defesas da cidade.
pensando como tomá-la um dia, num sonho exaustinado de fechar tôda a Península na sua
mão dura e inclemente.
Dêsse sonho, viu D. Afonso realizar-se grande parte: uma lançada de um cavaleiro
em Samora, matando D. Sancho, deu-lhe um trono duplicado; entrou em Toledo como conquistador, de assalto; e para gozar em paz a posse da Galiza e de Portugal, prendeu traiçoeiramente e.m Sancarém o rei legítimo, seu irmão D. Garcia - aquêle a quem a ((Crônica Geralll de Afonso X chama D. Garcia de Portugal, o mesmo que no momento de expirar, ao fim
de 17 anôs de cárcere, não consentiu que o aliviassem dos grilhões, dizendo que «havia de
morrer em ferros, já que em ferros vivera» (').
O mais dêsse ronho, a Reconquista aos ,mouros de tôda a Península, que vinha de tão
longe e mais longe ainda havia de completar-se, parece não ter sido bem ajudado do céu, pois
que a Espanha, perdida por um pecado carnal del-rei Rodrigo em uma só bacalha, foi recuperada ao longo de oito séculos de fluxos e refluxos, em cruentas intervenções sobrenaturais, de
que as velhas histÓrias castelhanas estão cheias, atribuídas a obra e graça de um Sant'Iago ausente do túmulo famigerado e).
(I) o historiador p.e Luiz Gonzaga de: Azevedo, S. J., que abriu novos horizontes b orige:ns de: Portugal,
ate:ntame:nte: a organização e:clesiástica amerior a D. Afonso Henriquc:s, diz; 4( ... D. Afonso... mandou
prender num castelo a D. Garcia, e: ~sc: castelo o conservou desde 10]) até '090, em que morre:u, nawuJmentc:
porque: a consciência ou as ambições lhe dissc:ram que essa paz só ficaria assegurada sob o seu ce:pro», Drourilf,

~tudando

'926,

p~g.

116.

Conta a Esp4fí4 Slfgr4dlf que o clero fã e:ntão a D. Garcia um c:ntêrro rc:a1; «Ese 4Htem mo1tuIIs iIle
G.rse. die VI. feri4 Xl. kl. Aprilis En, ICXXXVJJ1. 4a CHjH.J sepultHT4m fere omnes Hhp4niae EpiJcopi el
Abbiltes úglonem convenerH"t. et ellm bo"oriflce regio more sepeljerHOlt», tomo XX, pág. 610.
e) Os problemas da pregaçio em Espanha do ApóStolo Sane'lago. como o da invenção da sua sepulwra,
forom debatidos numa bibliogra6a de: muiras centenas de e:spécies, nos .séculos passados. A maior parte dessa vasm litc:rawra niío apresenea hoje: senão in~rêsse: mínimo Os investigadores modemos-entte: os quau se contam e:mil1CJ-
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E a bárbara unidade imperial dos vi,sigodos, - tão transitória e precária que pouco
mais de um século durou, não reststindo ao primeiro embate - restabelecida na mente ardida de Afonso VI, a quem o Papado logo chamou Imperador, continuou, através das real idad~s históricas dos séculos modernos, a ser um trágico d~vaneio muito espanhol, uma idéia obsediante, que parece não afrouxar nem nas horas mais graves.
A pretensão imperialista castelhana d hegemonia na Península apropriou~S( da
idéia político-religiosa da Cruzada do Ocidente - idéia de defesa da Europa e de Roma, que
fazia desta terra pugnaz o campo de batalha natural, em que se havia de quebrar o ímpero
das invasões islamitas. E não podendo esperar a submissão voluntária dos povos hispânicos,
seus maiores ou seus iguais, nem contar crun o prestÍgio de qualquer superioridade que não
tinha, fora da duvidosa sorte das armas, para subordinar, aos seus desígnios de mando, as
outras nacionalidades já diferenciadas e de cultura igualou superior, quis Castela pôr-se à
frente dêsse movimento necessário, e cimentar assim, na exacerbação do ódio ao Mouro, uma
base de comum entendimen.to C), uma unidade de acção que lhe daria meio de coordenar,
em obediência a wna razão superior de ética religiosa, e na obediência dessa gerarquia eclesiástica adrede conseguida (j, a vontade dos demais povos, tão ciosos do seu ser.
O espanhol, porventura mais do que qualquer outro, deixa-S( arrastar pelo ódio,
mais ligeiro do que se move por decisão compreensiva.
Forjando ou retemperando esta arma do ódio entre duas raças, cspiritualizado pelas
fórmulas impressivas da acção religiosa, o arcebispo D. Rodrigo Ximenes assegurou ao imperialismo unitário, tão gra.~o ao castelhano, o apoio de importantes influências, bem como
os f:lVores de Roma, governada então pelo empreendedor e enérgico Inocêncio 111, que na
sua política fecunda de firmar o abalado poderio da Igreja, adaptara, nas questões da Península, o ponto de vista do seu amigo pessoal D. Rodrigo C).
O Papado exerceu, de facto, junto dos brutais e irrequietos príncipes e senhores da
Idade~Média uma juri·sdi)âo superior, comparável, até cerro ponto, ao de uma ditadura tribu-

tes figuras ooesiástiC:ls - concluem que o corpo do Apósto[o não v~io par.ll a Península. O túmulo romano descoberto
junro de Compostela scrviu, porém, como centro da acção político·rdigiosa, novo lugar santo de <levaras romagens,
em que se .lIfcrvorava o ardor d.:l. chanuda Cmzad.:l. do Ocidente. Vid. Zac. Garcia. Villada. S. J., Historia Ed~siastjca
de Espana. m, Capo XIII, 2oy204; Mgr. Duchesne, Bu/letin Critiq/le. I~, XI, 123; e J. L. de V.lIsconcdos, Reli·
gión da Lusitânia, m, 527.
(I) Num recente estudo, mais p:megírico do que histórico, sôbre o ?rcebispo de TalC<!o D. Rodrigo, escreve
M. Ballesteros Gaibrois: «C.lInilla, como corazón de un Esp:llía que se sentia unid.ll en Stl ocIio .11 infieL.». O
coração .lIqui deve entender-se no sentido de centro gcográfico apenas. l(Lo que Castilla hace en el terreno de las
aml.llS, en estas momemos, poco es; pera tiene d valor de levantar cJ ánimo de la cristiandad cntera, de: excitar a
la gucrra de la cruz contra el aifange)). (ColceciOll lePra Ecclesia et Partia)), Don Rodrigo /inmu% de R.d•. Madrid.
~Barcdona, 1936. Págs. 56-57}.
e} 'lDon Rodrigo ha alcanzado COIl estas gestiones... el engrandecimiento de su diócesis, en ruamo a
provecho dirccto; pera lo que interesa más es 10 que de vcntajoso para Espana cene d darle un.a ditccci6n única y
fuerte, que descansara en la Primada de [a siUa toledana.)) op. cit., pág. 146.
(S) «Cifiéndollos estticumentl: a su dirc:cta actividad en los asuntos propi.llmente romanos, vemos que fué
acruando, a lo brgo de SI1 vida, como si obc:deciera a un programa previo, consiguiendo concesiones que cllarenta
.lInOS antt':s hubieran parecido exorbitantes. Espana es, a partir <Ie don Rodrigo, la hija predilecra de la Iglesia ... Obse:r~
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nícia, pois para êle podiam apdar os fracos e os vencidos j o temor dessa autoridade mongerou
mUitos excessos.
Noutro aspecto, porém, essa jurisdição suprema propiciou manobras aventurosas de
mais que um dominador sem escrúpulos, procurando Roma, - sobrewdo durante êsse período
de grandes lutas pela organização do poder da Igreja que vai de Hildebrando até à morre de
Inocêncio III - apoiar-se nos maiores núcleos ou potentados. Ora precisame.nte. nesse período,
que co'incide com a criação dos estados modernos, Portugal surge também de entre a nebulosa
hispânica. Herculano di-lo por estas palavras: «Sem sistana fixo, os soberanos de então procuravam ajudar-se da fôrça moral do papa nas suas questÕes de ambição, e obtinham êsse perigoso auxílio à custa de concessões que iam consolidando a política invariável de Roma em
tornar realidade prática as doutrinas da ditadura universal» C),
Fàcilmenre se compreende que o autoritário Inocêncio IH, desconhecendo a profundidade das razões que determinaram a formação das novas nacionalidades e preocupado com a
ameaça real de uma nova invasão árabe na Península, se inclinasse de boa mente para os desígnios dêsse outro organizador incansável, a quem a ambição de fundir, sob a sua acção,
numa poderosa unidade católica, todos os povos da Península cegava para a visão objecciva dos
•
fenómenos hispânicos.
No entanto, D. Rodrigo não tardou muito a verificar que, para repelir e vencer a invas5:o árabe não era necessária a unidade do escada, pois a colaboração de tantos estados diferentes foi bem mais eficaz, nas Navas de Tolosa, do que a unidade visigótica que se quebrou
como vidro ao primeiro choque.
A cegueira de D. Rodrigo era :lOres daquel:ts que não querem ver. Prova0{) a maneira
como escrc;veu a histÓria de Espanha, provam-no as intrigas que alimentaram as djssensões
em Portugal, de D. Afonso 11 com suas irmãs prova-o o auxílio de Caste1a ao rei de Leão
quando êsre invade Portugal, onde ainda não haviam regressado aqueles cavaleiros, «mochos
y [uertes» que de cá tinham acorrido às Nava de T olosa. t também a Toledo e a D. Ro·
drigo que se há·de ir poolr a chave do enigm:l que constitue ainda hoje a deposição de
D. Sancho ".
A almejada unidade política parecia corolário da Reconquista. a que êle deu novo alento.
A.re então, a velha idéia da Reconquista fôra-se amortecendo em séculos de convívio
com o Mouro vizinho que não era, afinal, tio mau como haviam de pintá.lo os historiógrafos conventuais. 1:sses séculos viveram-se em a!tern:ltivas de guerra e de paz, muito se-

vemos que, a\ hablar de esros asuntos. decimos Espana y no CIStill:a, Ar.agón o N:a1l21T2. Esta es otn de lu gnm-

u::nr

d~. ~q~u.iciones de don RodriSO' d lo~r. que en Roma se
idea de I:a unidad de Espana en si. fuen, de la
divulon ln[('ffU, p2n don Rodngo transHona., en pequciios EstadOSll, op. cit., págs. li] c 118.

. ObStt1lemos, por nosso lado. que. cmbon. B:alJ.esteros Gaibrois daqui exclua o nome de PortUgal, :I. W!aa
d:a unld:tdc de Espanha de: D. Rodrigo congloh:l.1Ia também o nosso povo, que através de oiro séculos se tem encar·
rc:gado, - nem sempre: sOzinho - , de. demonstrar quanro se enganou o arcebispo de T okdo, c com ék o próprio
papado.
(1) HutÓriA tlt Por"'f.J. tômo 11. li"TO 11. pág, 191 das últimas edições.

melhantes às relações de viúnhança dos próprios povos que mostravam considerar-se irmão"
em Cristo sOmente nos curtos intervalos das suas carnificinas.
Entre as civilizações cristãs da Espanha, a desabrochar da barbaria, e a já velha civilização árabe, as relações criadas pela vizinhança e o mútuo conhecimento permitiam que
grandes senhores caltólicos se aliassem ao Mouro contra o Cristão; vários príncipes cristãos
tiveram mulheres da moirama; e no Império CatÓlico de Afonso VI bem teria sucedido
aquêle seu filho havido de uma moira, se o infante não tivesse encontrado a nrorte na batalha de Zalaca. Os próprios bispos, ao sabor das conveniências do seu domínio mero e mixto
sôbre cidades e vilas, não desdenhavam aliar-se aos reis mouros, para melhor dirimirem,
entre cristãos, nos campos de ba.talha, as quescões que punham em jôgo os seus interesses
temporais.
A Reconquista, apresentada a posteriorj como uma acção religiosa, indefectível e contÍnua, é uma abstracção ideológica sobejamentt: inexacta, tão longe está de corresponder
aos factos históricos C).
Compreende-se que tal idéia se tenha arreigado e subsistido através da história castelhana, pela presença demorada dos árabes, frente a frente com o orgulho espanhol acicatado
por esta concepção religiosa de desafronta pois, só no fim do século xv fOL expulso da Península
o último abencerragem de Granada.
Portugal, porém, estava a expulsar do seu território os últimos -mouros quando D. -Rodrigo falecia, ou seja, logo setenta anos depois do Papa reconhecer a nossa independência.
O altíssimo mérito de D. Rodrigo, como organizador, está fora de tôda a discussão.
Deve-se-Ihe, mais do que a ninguÓln por cerro, a virór,ia das Navas de Tolosa, que
pode ser considerada como outra Salamina, pois ali també'm se jogaram, num embate decisivo, os destinos da nossa raça e da nossa civilização nascente. O perigo da invasão árabe
pairava outra vez sôbre o Ocidente cristão: organizara-se na paz a unidade política do império almóada, que proclamava, por seu lado, a idéLa do império ecuménico: - «Um só Deus
no céu, um só lmperador na terra!»
Jerusal&n fôra havia pouco retomada aos cristãos, que o historiador árabe conhecido
por Anónimo de Copenhague considerava fracos e incapazes de se organizarem.
O pregão de guerra santa galvanizara novamente as energias dos árabes do norte
de África. E desde os 10.000 archeiros turcos aos 30.000 negros da guarda pessoal de Anasi r, os almóadas avançavam sôbre a Europa com meio milhão de soldados aguerridos pela fé,
confiados na vitória contra o inimigo secular há pouco deSltroçado em Alarcos.
A acção política e militar de D. Rodrigo, concirando as energias hispânicas e reü·
nindo auxílios italianos e franceses, foi o que pode chamarpse providencial. Mas o que nos
(I) Um escritor cdesiáscico, e não dos menores, traçando um bosquejo da História da Igreja na Península,

põe em evidência a tolerância árabe paro com os cristãos, não .só em matéria religiosa - conservando o culto ainio
sob o seu domínio-mas a~túa né que o, dominados gesavam então de a1gunw libcrdadc.s ~senciais que não fruir:l.m
na sociedade: visigótica convertida à fé de Roma - a de possulrcrn plenamente a propriedade, com a faculdade de
a alienarem li~mentt:. Vid. J. Augusto Ferteira, MemóriAS pArA A HislÓri. d"m CismA.
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rnteressa aqui é pôr em evidêncra o aspecto anti-português não só da sua acção directa, mas
sobretudo da pesada herança política, de semblante religioso. com que tivemos de lutar pelos
séculos adiante.
Assim como o bispo galego Diego Gelmires, sentindo a fôrça do movimento criador que havia de tornar os portugueses independentes, se ergueu contra Braga, metrópole da
Galiza, disputando.lhe por rodos os meios o prestígio e a autoridade C), até conseguir do papado a elevação da sua diocese, até então sufragânea de Braga, à dignidade de metropolita in
perpetuum e o título de arcebispo, - o que pràticamente era criar a mais séria oposição à
expansão portuguesa para Leão e Galiza (j -; demodo análogo, o navatTo Ximencs de Rada,
mais tarde em Toledo, tutelando durante quási meio século os reis conquistadores de Castela
e obtendo de Roma uma hegemonia gerárqUlca e efectiva, não só com a Primazia, mas s0bretudo pela sua intromissão em rodos os negócios políticos, graças à categoria superior de
legado do Papa na Península, levantou pràticameme a Portugal a mais intransponível barreira
às possibilidades de expansão para lc::ste dos seus confins meridionais, através dessas terras
mouras por onde andara em correrias vitoriosas o infante D. Sancho, ainda no tempo de
Afonso Henriques.
À medida que se vai definindo o ideal centrípeto de domínio castelhano, pela anexação
c a conquista de terras tanto cristãs como mouras - Leão depressa cederá o passo a T oledo;
c:: as grandes cidades da Andaluzia vão caíndo, durante o período da actividade de D. Rodrigo
Ximenes: Sevilha, Córdova, Jaen, Niebla _ mais claramente se revela a concepção centrífuga portuguesa, de expansão marítima, para novas terras.
O próprio instinto de conservação vital, senão uma vocação rác.ica, cêdo mostra ao povo
português que a fôrça e a riqueza há-de procurá-las no mar, que para poder viver e realizar-se

(I) A êste respeito. parecem·nos ducidativos os seguintes extractos da obra de ErdmaJ1I1: DAS P.l'Sl.
tum Nnd Portugal im tlrsttlll fahrhundt:rl Jtlr portugitlsiJebm Gescbicble:

1(0 bispo Diego Gdmirez. de Santiago (le Compostda. não era apenas um homem enérgico, sem escrú·
pulos na escolha de meios, mas dispunha também de JOmas que: poucas igrejas europcias possuíam naquda época.
A suposta sepultura do Apóstolo 5ant'lago em Compo5tela valera-lhe ricas doações durante séculos, atraúulo de tôda
a pa~ inúmeros peregrinos que davam grandes esmolas. Diego soube aproveitar estas vantagens. Conseguia, tanto
dos reIS como dos papas, privilégios acumulados, sendo a sua ambiçio... a dignidade de metropolita. À realização
dêsse sonho opunham-se contudo sériu di6culdades. A criação duma nova província eclesiástica era contrária às tradições da igreja. Ora, a única antiga metrópole cuja transferência para Santiago se podia justi6car com raroa geo_
gráficas, ou seja Braga, havia sido solenemente restaurada e con6rmada precisamente antes de Diego principiar as
diligências em .seu .proVeitoll. Págs. 24 e 25 da trad. port. de J. da Providência Costa, Coimbra, 1935.
.
,«O arceblS~ (de Braga) Geraldo, que aO:: àquda data mantivera boas mações com Dicgo e até o havia
feito conego de Sannago (Hist. Coml'0Juliltl4. lib. I, eap. :lO), reccbeu-o bem. Mas Diego "proveitou a ocasião
pau roubar daquelas igreju (as de S. Vitor e $. Frutuoso, de Braga) as rdíquias mais importantes _ que eram o
orgulho. de Braga - e levá-Ias para Compostda. O documento desta «mnslacio», escrito por uma restemunha ocular,
? arcM.lago Hugo, documento que entrou na HiJlóriil CompOSJdiln., celebra êste «pium latrociniumll com a maior
Ingenuidade, como se fôra uma façanha inspirada por Dew». Ibidem, pág. 16.
(li). No comêço da nacionalidade, Portugal compreendia a região de Toronbo, aO:: ao castelo de Lobma. para.
além de T UI, bem c?mo a região de Umia. Astorga foi também portuguesa durante tempos; e a «Cróllie" Gtlral d.
EJpilllb.ll de 1344 diz-nos que Leão estava cercada e .fITeitejada ao conde D. Henrique quando a morte o surpreendeu.

plenamente ao lado dessa Castcla, -

forçoso lhe será deitar raízes para além do Oceano, coo-

fi<lr~se aos ventos e às correntes, em demanda de terras e de povos ignorados, ahrindo novos ca-

minhos ao rico comércio longínquo.

•
A histÓria de Portugal, assim como tem sido dividida em épocas e reinados, também
podia .s<:c escrita em capítulos jmimlados: S. Bento; Cluny; cónegos regranres de S. Agostinha; Cisrcr; franciscanos e domínicos; trinitários; camlelicas; ordens do T ernplo. de S. João

do Hospital, de Sam'Iago, de Aviz c de Cristo; cónegos de S. João Evangelista, Jeróllimos e
Companhia de Jesus, etc.
A colaboração dessas organizações conventllais na obra de definição de lU1l3
nacionalidade como Portugal é considerável. A historiografia dos últimos tempos, perdido
o significado de cada um dêsses centros de acção, tem menoscabado um aspecto essencial de
todos os grandes problemas da história.
A-pesar-da ingenui"dade, mais apareme que real, da forma dos cronistas monásticos,
a-pesar-do critério pouco histórico - tal como hoje o entendemos - que preside em geral a
essas obras particularistas, feitas, sobretudo, mirando à «(honra do conventOll, não faltam ao
longo de.ssas crónicas, hoje desprezadas, preciosos indícios, capazes de guiarom um espírito
crítico, através do labirinto das conveniências de rôda a ordem, até ao encontro dos interêsses
permanentes dessas congregações com o interêsse superior da pátria, ou, pelo contrário, ao choque dêste com as concepções daqueles .
.E demais conhecido o papel de colonos agrícolas dos monges que seguiam a regra de
S. Bento.
Cluny, adaptando o critério geográfico expresso pelo mouro Razis, parece ter concebido
algum tempo uma política hispânica de divisão da Península em dois fortes reinos, capazes
de se somarem na luta comt3 o Islam, mas que se contrabalançariam na adversidade, deixando
à intervenção d~ além Pirenéus o pape~ superior de árbitro das inevitáveis comendas C).
OS cónegos regrames aparecem de aJgum modo como mentores espirituais de D, Afonso
Henriques e de D. Sancho. A êles parece dever-se em grande parte a colaboração das Cruzadas
na tomada de Lisboa e Alcácer, a encorporação dos moçárabes na sociedade portuguesa em formação e sobretudo a nacionalização de um santo patrono que, se não chegou a ser nacional,
o foi pelo menos da cidade de Lisboa - S. Vicente. Assim se opôs um Samo Mártir, cujas
. .

(I~ Por i~~ para o arcebi~po

o,

R~rigo, Cluny. foi o inimigo declarado. Vi<!. o seu último biógrafo: «La

umc~ ;rverslón ddinlda que guard,o en su VIda don Rodngo (ué precisamente a una Ordem religiosa. Si no qui50
dunl:ll~c:.n.se5, no f~ê por otro molJ.vo q~e e1. de que: ro-:npian la. disciplina de la diócesis. Era este, por otra parte,
un o<ho ~Ul espanol, puo all~~ue los cIste.rclenSe5 tamble:n fuero". extranjeros, no abusaron de Sll independeneia,
!-os dumacens:s, por d contrano, no quena.n depende~ de sus oblspos ~om:spondc:.ntes, sino de un poder extranJerO pua Espan~. el ~c:l ab~d de Ouny. al~a en. Francla.;lI Ballasteros Galbrois, op. cit., pág. 156.
•
~ l(OOIO mUI espa,nol» de
Rodn~o. tl~ha ~alOr alcance político do que diz o ilustre ntedrático de Madrid, Os clsterullSC's. também rompIam a chsclplm:t dloccuna, pois só obedeciam a Chtaval; mas, como acçio, contenuvam-~ COI," (nur (le: v:utos coutos. ao passo quc Cluny conduzia lima poHcic:l europeia sua. de que o pró'prio

1?

Papado fOI m1UtU vezes o executor.
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ossadas eram veneradas desde tempos remo[Qs segundo testemunho dos próprios árabes, ao
dl1vido~ Sane lago, arvorado em patrono de tôdas as Espanhas C).
A êles rambém deve Ponugal preciosa colaboração na obra enorme dêsse D. João Peculi:u, figura até há pouco obscuramente citada e que hoje nos aparece, subitamente, à luz
dos docwnentos, como o maior obreiro eclesiástico de independência portuguesa (l.
Com a fundação do convento de Santa Cruz, em Coimbra, a política religiosa dêsse
abade de S. Cristóvão de Lafõcs, que nos viera de França com lUlla bagagem notável, envercdou pela nova organização do sistema conventual português, pondo-o na dependência dirccta
de Roma, - um dos pontos decisivos da política papal na Penínsul-a C).
Por esta via se veio a conseguir libertar Coimbra das pretensões, aliás fundadas em direito eclesiástico, de T oledo e de Braga. Qual fôssc a importância dêsse êxito, maior que uma
conquista, d~lo Carl Erdmann (op. cit., pág. 18):
«... no ponto de vista político esta disposição era para Portugal da maior transcendência, uma vez que Coimbra era a cidade mais importante de Portugal e que, por estar
perto da honteira muçulmana, tinha o maior futuro. As conquistas vindouras deviam forçosamente irradiar dali, c, se êste bispado e suas dependências ficassem sob o domínio do
reino vizinho, haveria pouca probabilidade de formação duma igreja portuguesa.»
Um privilégio de 1135 admite o bispo de Coimbra sob a protecção da Santa Sé e
numa carta anexa dirigida a D. Afonso Hcnriques diz Inocênco 11 que acedeu, a favor do
bispado de Coimbra, aos pedidos do príncipe; e que deseja dêste, como compensação, pro
b. Pctr; revcrencia, protecção especial a favor de Santa Cruz. Cf. ear! Erdmann, pág. 40, que
comenta assim: ((Aqui se vê claramente que a protccçáo concedida ao novo mosteiro e a sua
dependência directa da Igreja de Roma foi dádiva feita ao Papa e que se tratou de um do ut
des. A cúria romana ganhara aumento de influência: Portugal conseguia em compensação
o bispado de Coimbra para Braga, Metrópole nacionaL»
A lição dêstes factos foi cuidadosamente aproveitada, na nossa política religiosa de expansão ultramarina. Para a compreensão do obscuro período do início das navegações portuguesas não será demais relembrar tais acontecimentos.
(I) O. Afonso Henriques logo deu as maiores honras 11. ossada do Mártir que mandara buscar ao Cabo.
O. Afonso IV enaltocc:u o seu culm de maneira notávd e D. João I ocupou-se. até à hora da morte, do decôro da
sua capda. que era, desde Afonso IV, a maravilha da Sé de Lisboa.
Conra Fernão Lopes que durante o cUco de Lisboa. no tempo do mestre de Aviz, os portugueses que
seguiam da cidade os combates navais, clamavam: - leS. Vicente! ll, apodando de hereges os Castdhanos. Estes 1'0.
diam assim ser considerados, só porque seguiam a cisão daquele a que se chamou o anci-papa. Mas como o seu gritO
de combate era: - ({Santiago y cierra Espaiia! lO os portugueses tomavam também como inimigo e cismático o padroeiro do ad ...asário, num sentimento patriótico popular mais comprecnsívd de que qualquer opinião pr6pria nas
disputas teológicas do cisma.
r) "Se Portugal conseguiu por fim, graças ao reconhecimento por parte da cúria, asscgur.lr a sua independência política e autonomia eclesiástica em rdação aos estados vizinhos, isso pode considerar-se obra .rua». Carl Erdmann, op. cit., pág. 4,
(3) elO fundador oficial de Santa Cmz é o arcediogo O. Tc.lo, e mais t:lrde o próprio O. Afonso Henriques
se: intimlou fundador do mosteiro. Mas quem ...rrd:ldeiramente promo'·eu e delenninoll o especial desenvnlvimento
desta igreja não foi nenhum dos dois: foi a bem di<ler D João Peculi:lr». op. rit., pág. 37.

•
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lI) A lWVa Cfll{ada; reconhecimento da posse dos mares e das terras descobertas.

~ecorrer da Idade
lf

no seu .3.mparo

Jvidas que, utiliiçães de indepennas grandes orga~
c firmar c manter

A primeira porte do presente capítulo 111, intitulada ~A unidade y;sigótico e o ideal unitário de Casteio) foi redigido

pelo Dr. José de Bragança, cuia oulor;o só por lapso não
apareceu no final do referido estudo, reservando-se a in.
clusão do seu nome para o índice gerol do volume

Zamora, nem o
~Ia Sama Sé, das
condiç~

à sacisdas Espanhas. E
) encontrou logo

llargamenco para
mente outra ex-

lieil nos esforços
icional nas lutas

:sróes familiares)
crtstã da Penín:r a aliança, em-

;-

..-.,.·...-....·~"'.T..,_.:rv3"õ-l;luurpemnsma, n = - - - - - - - -

.~.-

Esta é a justificação da intervenção portuguesa nas Navas de T cIosa e, de maneira mais
(I) O [cr Canela conseguido r~a1i%3r em SU:l. volu :l. união de tôdu as nações peninsulares, com ellcepção de
Portugal, fu. esquecer que. tôdas aqudas naçócs arderam em igual as?ir:ação de hegemonia. Todavia não se pode
compreender bc.m o conjwlto da hist6ria peninsular, sem ter na lembrança êste facto. - Pelo que tOClll a Portugal,
sabe-se que muitas vexes o "perigo portUguêsll piln1 C:l.scela, mais do que. efectivo, foi de realização iminente. 56 as
circunstâncias, m.1U do que a vontade dos homem, o afastaram.
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lI) A nova cruzada; reconhecimento da posse dos mares e das terras descobertas.

A reconhecida e cfeceiva jurisdição do Papado sôbre os Estados no decorrer da Idade
Média levara, naturalmente, os Reis das novas nações peninsulares a procurar no seu amparo
as bases seguras das suas ambições hegemónicas

C).

Não parece oferecer dúvidas que, utili-

zando-se da política religiosa do tempo, Castela buscou tolher então as condições de independência de Portugal. Também Porrugal. contudo, por seu lado, procurou ou nas grandes orga~

nizações religiosas. como Cluny.

Oll

dirccramcnte na Santa Sé, as condições de firmar e manter

a autonomia laboriosamente alcançada.
Não foi Olltro o sentido do recurso à colaboração papal no tratado de Zamora, nem o
do tributo, talvez antes solicitado por Afonso Henriques do que imposto pda Santa Sé, das
quatro onças de onro.
O que por então e durante muitos séculos se tinha em vista era criar condições à satisfação das ambições de hegemonia peninsular, da parte dos principais reinos das Espanhas. E
Porrugal, mal conseguiu definir a sua independência, é bem de ver que não encontrou logo
os caminhos do mar como rumo seguro da sua vocação. Primeiro, viu no alargamento para
a Península o processo natuml do seu engrandecimento.
As alianças de reinos cristãos com os estados mouros não têm igualmente outra aplicação: - buscava-se transitoriamente uma aliança política. que podia .ser útil nos esforços
nunca olvidados para obter a hegemonia peninsular.
Tinha-se. porém, plena consciência de que o auxílio do inj.migo tradicional nas lutas
entre os reinos cristãos (as quais, algwnas vezes, parecem antes puras questões familiares)
não punha nunca em risco iminente os objectivos superiores da restauração cristã da Península. E tôdas as vezes que, na verdade, êsse risco existiu, não foi difícil obter a aliança, embora transitória, dos reinos peninsulares.
Esta é a juscificação da intervenção portuguesa nas Navas de T olosa c, de maneira mais
(I) O ter Castda conseguido realizar em sua volta a união de tôdas as na"óes peninsul,ue$. com exccpção de
Portugal, faz esqueca que tôdas aqudas naç:óe.s arderam em igual aspira"ão de hegrotonia. Todavia não se pode
compreender bem o conjunto da história peninsular, sem cc:r na lembran":1 êne heto. - Pdo que toa :I POrtugal.
nbe·se que muitas vezes o «perigo português» p.Jr:1 C:1nd:1, mais do que efeecivo, foi de realização iminente. Só oH
circunstâncias,
do que a vonude dos homens, o ansuram.

rmu
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frisante (pois se interrompia a guerra entre Portugal e Cascela), a de D. Afonso IV no Salada.
f: que então a fôrça aparente do mouro punha já em perigo, nâo apenas tun ou ourro remo,
- e não deixaria de interessar a cada um o enfraquecimento dos outros ."...." mas a própria
finalidade comum da Reconquista.
Foram sempre dois os objectivos da política dos diversos reinos peninsulares: - em primeiro lugar a luta contra o mouro; em segundo lugar a independênci.a de cada remo cristão,
com prejuízo, sempre que foi possível, dos reinos vizinhos. A política religiosa de recurso 3
Roma não perdia nunca de vista os dois objeccivos superiores.
Mas é evidente que, de comêço, as circunstâncias de Portugal eram bem precárias:
tratava~se de um Estado que, precisamente, se constituíra à custa do reino vizinho e não tinha,
por então, nem as ligações internacionais, nem os recursos que os séculos haviam preparado
a Casrela. Foi necessário organizá-los, modificando ao mesmo passo os próprios elementos internos que poderiam condicioná~los.
Eis, porque, muito cêdo, se não perdeu nenhum ensejo de dar independência ou organização próprias às ordens militares, por um lado; e pelo outro, eis porque se procurou
mesmo, reformando o ensino e criando a Universidade, tornar independentes de Salamanca as
possibilidades de formaÇ<10 cultural do escol português.
Coube a D. Deniz a tarefa de realizar os dois actos mais importantes, neste sentido
os mais importantes, até, para a futura obra da expansão de Portugal: - a criação da Ordem de Cristo e a fundação do Estudo Geral. Mas não pode deixar de se considerar como
índice de perfeita integração do Clero nos mais altos objeccivos do robustecimcnro de Portugal
e da constitui'ção da sua autonomia completa, o tcr sido dos institutos religiosos a iniciaüiva
da criação da Universidade portuguesa e).
Parece, todavia, que a criação do Estudo Geral correspondeu, em primeiro lugar, a um
acto de ordenação e concentração do ensino, que já então se fazia nas escolas das catedrais e dos
mosteiros, que não podiam, em todo o caso, atribuir graus. Por isso mesmo, os estudantes portugueses, se queriam obtê-los, viam-se obrigados a ir conquistá-los às universidades estrangeiras,
< - de maneira especial a Salamanca.
Compreende-se que tanto El~Rei como os institutos religiosos quisessem tornar-se independentes, na medida do possível, das escolas estrangeiras, tanto mais que isso correspondia a
um movimento normal do desenvolvimento do Estado português.
Não foi de·certo por outra razão que D. Deniz aproveitou a extinção, por Clemente V~
(1) Foi igualmente o Clero quem tomou para si o encargo de s:nisfazer à retribuição dos Maues. Para :I.
História Universal deve ver·se Mário Brandão e M. Lopes de Almeida, A UnitJmidtfde de Coimbrtl- EsbÔfO dtf
SHtf História, Coimbra, 1938, - estudo magnífico, onde se aproveitam os elementos anteriormente recolhidos e
muitos outras.- Tudo leva a crer-como se diz no texto-que a CTilff40 (la Universidade foi anta uma o'gllni.
~dfáo: j:í antes havia, disseminados em alguns mosteiros, o estudos superiores que no Estudo Ge'lIl (quere dizer: a
que podiam concorrer todos) se concent''''4m depois. ~ verdade que nos faltam elementos que nos esclareçam sôbre
a orgânica dêsses estudos anteriores à Universidade; mas a sua amplitude pode compreender-se nos resultados obti·
dos em alunos que, como Santo António de Lisboa, sendo dos mais cultos homens do .seu tempo, só estudu:un nn
escoI;s ponuguesas.

dos cemp~rios, para promover a fundaçâo, com 05 bens que a ordem extinta possu:a em Portugal. da ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. que João XXII veio a criar pela bula (<Ad ea ex
quibus» de 14 de Março de 1319. logo em Maio confirmada pelo Rei. De-certo, desta forma.
a Ordem de Cristo se pode considerar a nacionalização da Ordem do Templo, num processo de
naturalização das ordens militares tradicionais, q se repetiu com as oucras. embora de menos
precisa forma.
De resto, a preocupação de dar autonomia a todos os organismos nacionais, que na hora
da independência haviam ficado mais ou menos dependences dos seus congéneres peninsulares,
correspondia à necessidade polírica de firmar, perante Castela. a autonomia cada vez m3is completa de Portugal. ~ verdade que Castela não perdeu de visca a conveniência de alargar as suas
fronteiras até ao mar, prolongando a Galiza até ao Algarvei mas não resta igu31mence dúvida
de que as ambições de Portugal se robusteciam. e D. Fernando, quando se aproximava dos inglêses, mlaborava n3 Guerra dos Cem Anos, ao que parece, procurando 3largar as fronteiras
portuguesas com prejuízo de Castela, auxiliada então, naturalmente, pela França.
Motivos igualmente de ordem polícica. em que Castela buscaria auxílios contra Portugal, e Portugal contra Casrda. foram os que levaram os dois reinos a seguir. em regra. partido diferente, durante o cisma do Ocidente: - ao scncimento de autonomia nacional, ainda
às vezes mal definido, juntar-se-ia o ódio religioso contra os cismáticos.
Acresce que, a-pesar-da decadência efectiva da autoridade romana nos domínios da
política (a grande formação medieval da Cristandade tendia a esmorecer com os alvôres do Renascimento) ainda então não era possível prescindir de Roma. - ainda então valia como sentença a palavra de Roma. E as circunstâncias iriam levar as nações peninsulares a tomar posições ainda de mais completa obediência às resoluções da Santa Sé.
Efeccivamente, Castela continuava envolvida na Cruzada contra os mouros; e l)ortugal, hesitante, com D. Fernando no caminho da nova expansão, já antes de 1336. e de novo.
em 1341. com D. Afonso IV. procurava ocupar as Canárias, suscitando um novo problema
com Caste1a - um problema que só com o Infante se havia de solucionar.
A Conquist"1 de Ceura. em 1415, levava-nos para a Africa. não apenas pelos novos
motivos, de ordem econórnica. atrás referidos C), mas também pelo velho impulso cavalheiresco
da expansão da fé que não terminara, antes se reacendera de combatividade confiante, com a
aquisi'iâo do AIgarve: os interesses de Caste1a e Pottugal não poderiam novamente deixar de
vir a chocar-se. a-pesat-de Aljubarrota parecer definitivamente ter arredado Castda das Sllas ambições para o lado de Porrugal.
Mal se começou a exploração da costa africana e o povoamento da Madeira. as rIvalidades das duas nações peninsuian:s tornaram-se mais acesas. e Roma voltou a ser o campo em que,
no terreno da diplomacia, Portugal e Castela buscaram vencer-se mutuamente.
Ao lado dos problemas de ordem económica não podem esquecer-se os problemas de

(') Vid. I \'01., capítulo VIII, § lO

35

expansão religiosa, que dominaram, tanto em Poreugal como em Castela, todo o perfodo dos
Descobrimentos. E quer, logo de início, com as primeiras tentativas do Infante D. Henrique,
se tomasse, quer não, a India como objectivo superior do esfôrço iniciado, do que não resta dúvida é que se continuava a lide da Cruzada C) e se considerava o muçulmano como o inLmigo
principal que importaria destruir, e que, mesmo no Oriente, continuou a ser o primeiro, quási
único, inimigo.
Ver·se·á como D. Manuel I, mais tarde, largamente expôs, nWlla hora inquieta, o aspecto religioso da acção imperial dos portugueses; mas entretanto, depois de Ceuta, continuava a desenvolver~se, em Roma, a velha rivalidade de Portugal e Castela, que ia resolver as
suas preocupações de expansão política para oriente da Península, concluIria em breve em Granada a Reconquista do seu território, mas procurava forma de criar, na esteira de Portugal, além
da sua política europeia (medirerrânica) uma política atlântica.
Compreende-se já porque motivo o Infante e os Reis buscaram sempre, a cada novo
passo da expansão portuguesa na costa africana, a sanção da Santa Sé, onde lançavam mão de
rôdas as influências: os escritos papais que nos restam são o testemunho maior da importância
que, ainda então, as decisões romanas continuavam a ter e do cuidado com que em Roma se
procuravam garantias jurídicas para Os resultados políticos obtidos pelos navegadores.
Não se pense, em todo o caso, que se tratava apen'3~ de um problema de expansão religiosa. Havia, na complexidade dos factos, um caso de expansão pura e simplt;, mas que, pelas
circunstSncias do tempo, exigia uma política religiosa de recurso à Santa Sé, que facilitasse
a ocupação comercial e as bases dos novos descobrimentos.
Não podemos esquecer que, logo de início, nas explorações da costa africana, nos
surgiram concorrentes, -.- e Canela em primeiro lugar. Sem entrarmos, nem de perto ncm
de longe, no campo destinado a outros colaboradores desta obra, podemos resumir asssUn,
em poucas palavras, o movimento dos descobrimentos:
-.- conquistada Ceuta, explorou-se o Atlântico e mesmo que se não considerem os
Açôres dependentes geogràficamente da América, tornou-se incvicivel o descobrimento da
América;
.- enquanto se explorava o oceano e se descobriam ou povoavam as ilhas da Ma~
deira e dos Açôres, realizav:Hc o reconhecimento da costa ocidental da Africa, o seu descobrimento, a partir de 1434 (j, com a passagem do Bojador por Gil Eanes. Sob a dirccção
do Infante D. Henrique, até 1460, depois com D, Afonso V e D. João 11, descobriu-se
tôda a costa. ocidental africana, atra~ssou-se p:Jra o Indico.
(I) A ida a Ccuta não é, fundal1lUlulmentc, senão um prolong:a.mento, no (IAigarve de além-mar, em Afri·
can, da Reconquista. - ê bem de ver que, logo a .seguir :l CcUta, se pensou em Portugal no prosseguimento da nossa
expansão em Marrocos: -já em '4'9 (4 de Abril) pela bula «Cum çhttrissimu$l\ MarMho V pedia o auxnio dos
fiéis de todo o mundo ((quartenus pro lavore fidci ct Chriscianitatis augmcmo in hoc UJn pio et glorioso opere, pro
Dô reverentia, et debilo Rdigioflis. ad quam defcndandam imusquisque vestrum astringitur, prc.lure vdicis amei·
lium et lavorcm.I>
(2) Alguns historiadores, nomeadamente o Or. Vtiga Simées, julgam que o Cabo Bojador mana descoberto
anlC:$ da dau oficial, fixada por Azurara. Todavia, não cnconttámos documento que nos cOn\'cnccsse do fundamento
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Resumo, - 1 Nôo sem grande oleg"o chegou 00 nosso conhecImento que O nosso dlledo filho Inlonle D. Hennque ,ncendido no ardor da /á e zelo da salvacôo dos olmos, se eslorça, como verdadeiro soldado
de Crisfo, por lazer conhecer e venerar em lodo O orbe, olá os mal' remoIas lugares, O nOme glorio.(ss.mo de Deus, reduzindo à suo lé nôo só Os sarracenas Inlmi Os dela, como lombém quaisquer oulros infiéis:
depois da conqui.'a de Ceula par seu pai, muíla contra aqueles Inimigos loi re:>lizodo pelo mesmo Inlante, O. vezes com sua pessoal ínlervençôo, nôo .em lrabalhos, desp .0S e morte de suo gente, e sempre Incansovelmente e cada vez ma.s anrmado da mesmo propósilo, povoou de fiéis Ilhas desertos onde /êz construir igrejas e oulros casas piedosos, lêz baprizor e converter os hob/lanles de outras, paro propogoçôo
do /é e oumenlo do cu 110 diVino. 2- Além diSSO, tendo éste Inlonle conhec,menlo de que íomois, 00 menos desde Que hó memória, o mor Oceano lo. navegado em suas e.lensões orldnlais e mendlonols, pelo que
nado se sobe dos povos daquelas portes. julgou preoror grande serviço o Deu., tornondo·o navegável olé aquele. índios que conslo adorarem o Cri.,O ASSim poderIo levar estes o auxiliar os crislôos contra os
sarracenos, fazendo pregor o sonro nOme de Cristo enlre os povos que a se.to do nelondo Maloma Infesto. Sempre munido do oulorldode régia, hó vlnl" e cInco anos que com grandes /robalhos, perigos e des·
pesos nôo Cessovo de com 'uos velozes naus, chomadas caravelas, devassar o mar, em direcçôa das portes meridionais e Pala Anrortico. Aconleceu assim que loram perlus/rados pOrtos, Ilhas
mores, oling/do " c<upoda a Guiná e porto" ilhas e mar
ela adjocenl"s, navegando depois aré a loz da lia camumenre reputodo o Nilo INige", fazendo guerro aos povos daquelas partes e apoderando-se das Ilhas e mar adja·
centes. Guináus e negros tomados pela 16rca, oufros leglllmomenle adqulnoo, por contrado de compra foram trazidos 00 reino, onde em grande número ,e COnverteram à lé calótica, o que esp ramos progrido
até o cOnversão da povo ou 00 menos de muitos mais. 3 - nvemos, porém, conhec.mento de que o Rei (O. Alonsol e O Infonle, receando que quonro obllverom COm tais perigos, Ira bolhas e despesas e possuem coma
verdadeiros .enhore., oulros, movidos de maHeio ou cuplde2, o venham usurpor ou donor, levando aos genhos o que os habilite a resistir·lhes mais fortemenle, ImpedJrdo assim, nõo sem o/en,a de Deus, o prosseguimento de tal obro, para a Isso obviar, proibiram que se navegue paro aq elas Provlneias e por ló se tranque a nôo ser em suos naus" cOm SeUs nauros, licenço eKpressa do Rei ou do Infonle e pagamento de /ri·
bulo. Pode, porém, suceder que, pelo decorrer das tempos, pessoa. de oulros reinos Ou nocões selam arrostadas pela cubiço, invejo ou mallclo a infringir tal proibiçõo, do que pod rão resultar ód.os, dissen.ões,
rancores, guerras e escândalos ofensivos o Deus e perIgosos para as olmos. 4 - POIISSO nés, Iudo pensando com devido Donderoçôo, por outras carlos nossas concedemos ao dito rOl. Alanso a pleno e livre focul·
dade, enlre oulras, de Invodlr, conquistar, sublugar quaisquer sarracenOS e pogãos, Inimigos de Cristo, suos lerros e bens, a lodos reduzir {) servidão e tudo aplicar em ulilidade próprIa e dos seus descendenles.
Por esla me.ma faculdade, o mesma O. Alonso ou, por sua oUloridode, O In/anle leg/limomente odqui riram mares e terras, sem que alé aqui ninguém sem sua p rmlsãa neles se Inlrometesse, O meSmO devendo suo
ceder o seus SUC"$Sores. E paro que a obra mais ordenlemenre possa prosseguir. 5- de maio próprio, e depois de amadurecido relleKão, em plenitude do poderapast6líco, queremos que o leor daquelas cartas 'e considere, polovro por palavra, Inserto nesta com lados e cada uma das clausulas nelas contidos, vigorando até poro quanto roi adquirido anles da dota daquela loculdod , como paro quanlo post "ormenle pôde ou possa
ser conquisfada aos infléis e pogôos provindos e Ilhas portos e mores, Incluindo ainda a conqulsfa desde os cobos B%dor e Nôo até lodo a Guiná e, além delo, lodo Oextensôo meridional, ludo declaremos perlencer de
dlreífo In perpeluum aos meSmOs D. Afonso e SeUs sucessores, ao In/onle, 6- Delerminamos e declaramos que o mesmo rei A/onso, seus sucessoreS e o Inlante poderão Ilvremenle e Hcl/amenle eSlobelecer naqueles,lal
como nos oulros .eus dominio., proibições, estalulos e leis mesmo penais, assim como tributaçi5es, lanlo nas lerres jó adquiridos Cama nos que venham o adquirir. 7 - poderõo eles ou os pessoas o quem o lanham permi·
lido conlralor ou negociar como conv,er com os sarracenos a infléis am ludo que não selam armas, naus, /erromenlas, cordame, paro o que vigoram os indullos 16 onleriormenle concedldos.8- Poderão lundar nessaS
lerros 19re10s ou mosteiros, para 16 enviar eclesiósficos seculares e, COm outorização dos superiores, regulares dos ordens mendicantes, sendo Ircllo a 10's ecle..óslrcos 01 exercer suas lunções e jurosdlção pr6p"a.
9 - E a lodos e cado um dos néls e eclesi6sticos seculores e regulares, de qualquer calegorio ou dignidadll, exortamos e rogamos em nome de Deus que nôa transportem poro os infléis dOIslas lerras, adquIrida. ou
conquistados, armas, ferro ou cordame. 10 - E lambém que sem especial licença do mesmo rei Alonso e seus sucessores e Inlonle nlngullm, dlrecla ou Indereclomenlll, se Inlrometo na aClividade do Irófego ou
navesaçõa destas partes, ou por quolquer lorma tenle impedir O suo poclnco posse. 11 -Se alguém, individuo ou colecllvidada, infringir eslas determinações, seio excomungado, só podendo ser absolvido se, sa·
ris/ellos o rei A/onso e seus sucessores ou o Inlonl8, eles ni.... concordarem, INoro I os parógra/os 12 a 16 nodo contêm além dos termos pelos quais a bulo ponlrffclo goronle o sua aulenhcidade e suo efiCiêncIa.
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as bases dum dos maiore ,mpêrios de todos os tempos, I - um império a que se tinha direito pleno, evidentemente, pdo direito da descoberta e primeiro ocupante.
Mas os concorrenres começaram a aparecer logo com o problema das Canárias em tempos de
D. Afonso IV, o qual, por isso, se viu obrigado a recorrer à única autoridade super~nacional do
tempo, a Santa Sé.
E em Itp8, Maronho V (que um ano antes erigia a igreja episcopal e diocese de
Ceuta) dava, pda bula Sane charissimus de 4 de Abril de 1418, a categoria de Cruzada
aos preparativos de D. João I para alargar a acção portuguesa em Marrocos. E em 8 de Janeiro de '454, Nicolau V, pcla bul.1 Romanus Pontifex reconhecia aos Reis de Portugal
os m:lrcs e as terras conquistadas e a conquistar, possuídos e a possuir, para êles transferindo
os direitos que anteriormente haviam sido reconhecidos à ordem de Cristo, de que D. Afonso V, em 1460, por mortJ:: do Infante D. Henrique, seria eleioo Mestre. Outras providências
foram solicitadas e obtidas em Roma.
Em 1481, a bula Aeterni Regis c/ementia de Sino IV, confirmou as bul3.5 de Nicolau V e Calisto IH e reconheceu o tratado anrcrior entre Fernando e Isabel de Castela e
Afonso V de Portugal, pelo qual se garanti= a Portugal, além das ilhas da Madeira e dos
Açôres, as de úbo Verde c a costa africana descoberta já ou que viesse a descobrir-se.
As condiçóes que estes e outros escritos papais haviam criado a Portugal para as terras a descobrir, foram alteradas pela bula Inter c4etera, de 4 de Maio de 1493, em que A1e~
xandrc: VI dividia o mundo entre Portugal e Canda, reservando a esta (as ilhas e terras
firmes, achadas e que se: acharem, para o Ocidente e Meio-dia, tirando e traçando wna linha
do polo ártico ao polo antártioo, embora as terr.lS firmes e ilhas se. tenham achado ou achc:.m
par.!. outra qualquer parte; a qual linha distará de qualquer das ilhas, que vulgarmente se
chamam dos Açôrcs c Cabo Verde, 100 légu:ls para o Ocidente e Meio--dia».
A bula de Alexandre VI provocou negociações laboriosas entre Portugal e Castela,
- negociaçõcs que terminaram pelo Tratado de Tordesilhas, de 7 de Junho de 1494, em
que se alargava a trezentos e setenta léguas a distancia a contar das ilhas de Cabo Verde (c
aconK1h~m a rctatdoJr o descobrimento. Na
bula RomllnHS Ponlif~JC de Nico1au V, citada no texto, lê.-.u: o scguinuo:
c<Motu proprio, non :I.({ Ipsorom AlfOns1 Regis, et Infanw, vd altcriu,s pro eis nobis .super hoc oblalZ pen.
Ooni.s innantianl, m<Jtu~que priu.s dc.super ddibcrationc prz habiu, auctoritatc Apo.stolia, et ex ccru .sc:ientia, de
Apo.stolicz pore.slatis plcnirudiM, litteras facutt:ltis prz[;aus, qllarom teoorcs de verbo ad verbum prôle5Cltibus habcri
volumus pro inscrtis, curo oDlnibw, et singulis in ei con~tis clau5ulis, ad úptenscm, cc prxdKta, ac quz cumquc
alia, etiam ante d.:tt:lm dictarum hculutis lincrarum acqui.sita, ct 3d ta, quac in po.stcrum nominc dictorum A1fonsi
Regis, suorumque succcssorum, ec Infantis, in ipsis, ac iIlis circumvicinis, ct u1tcnoribus. :K remotioribu,s partibus,
de Infldclium, ,JCU Paganorum manibus acquiri potuunt, provineias. insulas, portllS, et mana qultcumquc atendi,
ct i1la mb eisdcrn facultatis littcns comprehcndi ipsarumquc bcultatis, ct pra:.senoum littc:rarum vigore iam acqui.
sita. cc quz in futurum ac;quin contigerir, poscquam acqui'iu (uamc ad przf:I.t05 Regem ct successorcs .mos, ac In·
fantem: ipsamqlle conqllesum, quam a Clpitibu5 de Bojlll/or. ct de N.m, UsqllC per totam Gujn~Am. et ultra.
VUSU5 illam meridwnalem p/ag.:tm a~di h3rum seric dcdar:lmus, eoam ad ipsos Alfonsum Regem, cc successores
5UOS, ac Inf:ulten1. et nom 3d aliqucr.s alies specttsse. er portinui.ue, ae in perpetullm specrarc, Ct potinm: de jure."
Parece que, na verdade, o direito de primeiro possuidor, que $C quis fa2t"r ruonheccr pela S3nu Sé, .seria
tsnlO mau de invocar <juanto mais antigo CÔSSC.

de tal hipóteSe; lIan úo pouco parca que as circunstânciu poliôca5

já se não fala dos AçArcs, como na bula) o ponto em que se devia traçar a linha divisória dos
domínios reservados aos dois países.
Bem se vê que a política religiosa de Portugal durante os Descobrimcncos tinha
dois as~ctos distintos:
_ um aspecto que poderíamos chamar de vocação apostólica: - define-se claramente, por exemplo. com 3 chegada e venda dos primeiros escravos negros. do primeiro
resgate, e d:l humaníssima atitude do Infante; vinca-se, ainda mais fortemente, com a tenrativa de D. João 11 e D. 1\1anuel I para organizar um reino ou império catÓlico no Canga i
finalmente proclama-se na carta de D. Manuel a Júlio 11. quando expõe os aspeccos religiosos
da acção portuguesa no Oriente.
Por outro lado, coma um aspecto de política, como diríamos hoje, internacional:
procurava-se obter da Santa Sé, cabeça da Cristandade, o reconhccimen.co dos direicos por~
rugueses 3.0S mares e terras descobertas.
Não terá maior importância um do que outro aspecco, porque um e outro condicionam e animam a actividade portuguesa dos descobrimentos. Por então, ao que parece as
diligências dos Reis de Portugal em Roma apenas foram contrabatidas, e nem .sempre deminuídas, pelos esforços de Castela. A concorrência francesa, pouco depois, comou outro sentido, que se não relaciona com a política religiosa dos Descobrimentos, embora seja, certa~
nxnte, na forma que tomou, conseqüência das concessões da Santa Sé a Portugal.
MANUEL ~1ÚRIAS.

DA «CRÓNlCA DE D. MANt1ELll, DE DAMIÃO DE GÓIS.
LISBOA, 1;66
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CAPíTULO IV
A arquitectura naval no tempo dos Descobrimentos

os primórdios da nacionalidade portuguesa, as navegações mais largas e avenrurosas,
exercendo-se em geral no trato mercantil, realizavam·se espeei-almente em embarcações de vda, naves e barcas. as primeiras mais possantes do que estas, mas urnas
e outras se reduzindo a um tipo quás idêntico, apresentando formas rotundas, raras
vezes excedendo a capacidade de cem tonéis C), aparelhando de ordinário com um só mastro,
onde cruzava horizontalmente a única vêrga, nesta se fixando uma vela quadrangular.
No reinado de D. Afonso V, a navegação se desenvolvera entre nós, por forma que
os marítimos de Lisboa e Pôrro, iam exercer a pesca longínqua nas costas de Inglaterra ou da
Bretanha, por concessão especial do Rei de Inglaterra. Eduardo III. e também se conhecem
documentos revdadores de viagens de c-"<ploração às Canárias. ou talvez à costa da Guiné. viagens realizadas por marírtmos portugueses. certamente em naus e barcas.
Durante o reinado de D. Deniz, ou fim do ~cu1o xIit, no comércio marítimo com Es-

N

panha, França. Normandia. Flandres e Inglaterra. já se empregaram «barcas de

(1) ContrAriamente ao que

~

100

tonéis

tem rupoStO, de que a antiga medida do porte em tonéis excedia muito a sua

cquival~a em toneladas métricas. vcrificámos que cada tonel das antigas medidas do pone dos navi<ls cOrre5p<lnde
p~mtnte a 1...6 toncladas métricas; 100 tonéis correspondi:lm, pois. a cêrca de 126 dessas tonclad:u.

acima», como indicam os documentos do tempo, e que, talvez dirigidas por genoveses contratados para adestrar os mareantes portugueses, teriam c:feetuado algumas exploraçócs do Oceano,
esboçadas em vaga CTIldiçâo.
Mas a tonelagem dos nossos maiores navios manteve-se durante largo tempo à volta
desta capacidade, não se arriscando possantes conscruçócs, onde, em caso de sinistro, a perda de
.
..
gente e fazendas seria mais ~.nsiderável.
Por concessões espeCiaiS, promulgadas em 1377, se estimulou a construçao de naus
maiores de 100 tonéis, donde se conclue que os navios dês~ porte seriam então pouco
vulgares.
A expedição para a conquista de Ceuu, em 1415, impulsionou grandemente, no nosso
país, a con.~trução naval; só a cidade do Pôrto concorreu com 70 naus e barcas, «afora otltra
muita fustalha)), ou sejam embarcações de remo, como consta da carta passada por El-Rei
D. Duarte àquela cidade.
Além.disso, a referida expedição tornar-sc-Ia escola de profícua e excepcional aprendizag<:.m náutica, colhida também na familiaridade com os c1ementos estrangeiros a que se
houve de recorrer para a constituição da respectiva armada, grandiosa como foi, e assim, nesse
convívio de mareantes, se teria exaltado a propensão da gente portuguesa para a vida do mar.
No decorrer dos serviços navais da expedição de Ccuta, mais se habilitaram e instruíram, por certo, alguns dos que vieram a Ct:!.rnar-se prestantes colaboradores do Infante D. Henrique, na emprêsa das descobertas c desencantamento do remoto empório indiano, emprêsa a
que êle se iria dedicar obstinadamente; mais do que antes, o prÓprio Infante ganharia ensejo
de fortalecer o delineamenco dos seus ingentes planos, em privança com marítimos e aventureiros de estranhas terras.
Ora, quando o Infante D. Henrique encaminhou a sua gente para ir desvendando o
contôrno do litoral africano, cuja aproximação se mostrava eriçada de perigos indefinidos, para
essas audaciosas expedições, om decifração do velho enigma geográfico, tinham necessàriamente
de preferir-se embarcações robustas, veleiras, todavia de mediano porte, que não excederia 50
ronéis de capacidade, em geral sendo ti/haJas, isto é, providas de coberra para resguardo da
gente e vitualhas, bem como para defesa das investidas do mar. Dês5e género seria o navio
chamado Ta/him, em que Afonso Gonçalves Baldaia, mesmo antes da fixação do Infante em
Sagrcs, alcançou o Rio do Ouro, na costa da Guiné. Pouco depois, há menção da barca em que
seguiram Jo~o Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, quando, arrastados por um temporal,
encontraram a ilha que se ficou chamando de Pôrto Santo.
Compreende.se como êsses navios enviados a descobrimento, nas tentativas dt:: então
para ser ultrapassado o temido Cabo Bojador, teriam propositadamente reduzido porte e pequeno calado, visco que a navegação em reconhecimento do ignoto litoral era (<levando sem·
pre a costa, por rumo da agulhal), como indica o cronista João de Barros, ao passo que perigosos
baixios e correntes impetuosas estorvavam, por vezes, a derrota.
Atingindo o Cabo Bojador, os marinheiros ao serviço do Infante, deparou-~-lhes uma
extensíssima restinga, sôbre a qual as águas referviam, concebendo êle.s que o mar, dali por
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ILUMINURA DO REG!MENrO MUNICIPAl. DADO POR O. MANUEl À CIDADE DE LISBOA _ 1502

diante, era todo esparcelado, e que se não· podia transpor. nem prever que, afastando-se do Cabo
o espaço de algumas léguas em que se estendia o parcel, conseguiriam passar além.
Assim, quando atingido o temeroso Cabo e à vista dêle, tinha~se. por assim dizer, a
impressionante confirmação da lenda do Mar Tenebroso e inacessível.
Mas não descoroçoava o ânimo do Infame. até que. a suas instâncias, Gil Eanes realiza
em 1433 a façanha de transpor, sem percalços, o Bojador, verificando a navigabilidade para o

sul dêsse Cabo.
Tão norável facto na História da Navegação e da Geografia acha~~e ligado, portanto,
ao exíguo navio utilizado pelos marinheiros do Infante, naquelas suas primeiras omprêsas
- a barca.
Era uma construção singdíssima, tanto de casco assim como do seu aparelho, compreendendo uma única vela quadrangular. e em comêço do século xv, ou pelo tempo do Infante
D. Henrique, raramente excedendo o porre de )0 tonéis, como se conclue das crónicas de
Azurara e outros documentos dessa época:
- «Com o temporal (refere o mesmo cronista) quebrou também uma barca grande de
3 o tonéis, e duas mais pequenas... »,
Ainda em meados do século XVI, Fernando de Oliveira, no seu Livro da F-ibrica das
Naus, coloca a barca, na ordem decrescente de importância, entre as caravelas e os esquifes.
Mas, depois do famoso acontecimento de ser ultrapassado o Cabo Bojador, por Gil
Eanes, na sua barca, em 1434, aparece pela primeira vez, nas navegações orientadas pelo In~
[ante D. Henrique, o emprêgo de um outro tipo de embarcação - o barinel - cuja capitania
foi confiada a Afonso Gonçalves Baldaia, com êle alcançando 120 léguas para o sul do refe~

ridu Cabo.
Aquêle barinel era maior que as barcas empregadas até então nessas e.xploraçôcs, c o
cronista João de Barros aponta o que teria justificado a escolha daquele novo tipo de navio. Diz
êle: - (O ano seguinre de 34. como o Infante estava informado por Gileanes da maneira da
terra e da navegação ser menos perigosa do quese dizia, mandou armar um barinel, que foi o
maior navio que té então tinha enviado, já por estar fora da suspeita que se tinha dos baixos e
parcel que diziam haver além do Cabol). - Entre as raras citações da ucilizaçáo dos bannéis,
sabe~se que o Conde de Barcelos tinha um barco dêsse género, que em 1416 andava na cosra
de Marrocos, e em 1436 um barinel português foi enviado a Inglaterra, para buscar soldados
que auxiliassem a facção de D. Afonso V que se enredava contra os partidários do Infante

D. Pedro.
Quanto às características e proveniência do barinel, conserva-se obscuro êsre capítulo da
arc)ueologia naval que tanto nos respeita, visto que 3 raridade e laconismo dos documentos
'lue o possam elucidar tem sempre inutilizado a conturn~cia de nao poucos investigadores,
tanto portugueses como estrangeIros.
Barinel. devendo julgar.se um deminutivo, parece que designaria embarcação de menor porte que o baris, palavrn latina recebida dos egípcios e que designa certól embarcação

de carga.
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desempenhou papel rekvante nas navegaçôes portuguesas, compadvd aos serviços das carave.las latinas, na época dos descobrimentos, e desaparecendo da navegação, no último quartel do

século

XVII.

O Padre Fernando de Oliveira, escrevendo em meado do século XVI o Livro da Fábrica
das Naus, já diz, acêrca da caravela com pano redondo:
-«Aqui me lembra c quero-o dizer, antes que me esqueça, que nunca me pareceu bem
fazer da caravela navio redondo, diga cada um o que quiser, que tudo será afeiçoado. Porque,
mudando-se a forma da vela, cumpre mudar-se a fábrica do fundo, a qual já não pode ser
mudada».
Os elementos da construção da caravela redonda encontram-se pormenorizadamentc expressos num manuscrito do úftimo quarccl do século XVI, existente na Biblioteca Nacional e
conhecido por Livro Náutico, bem como no uvro das Trafas de Carpintaria, de Manuel Fernandes, manuscrito existente na Biblioteca d;t Ajuda e datado de 1616. Mas, quando em
1487 Bartolomeu Dias conseguiu transpor, com quatro caravelas, o Cabo T OI1fi1Cntoso, reconheceu por demais que as caravelas de vdame latino, como então usavam exclusivamente,
navios tão jeitosos para as explorações ao longo da costa ocidental de Africa, não possuíam qualidades náuti,cas, nem robustez, para vencer os mares procelosos que o simbólico Adamastor
agitava furiosamente contra os frágeis baixéis dos Lusitanos.
Gaspar Correia, o cronista das Lendas da lndi4, assim recorda: - «... e que, indo para
o mar, achara os mares tão grandes que os não podia navegar com as caravelas».
Por isso, preparada cuidadosamente a expediçâo que se destinaria, em 1498, a alcanÇ2r
a índia por mar, sob a resoluta capitania de Vasoo da Gama, efectivando-.se a glot"iosa tentatiIVa
de Bartolomeu Dias a caminho do Oriente, estabeleceu-se:: que os navios a utilizar nessa emprêsa - «... se fizessem os mais fortes que se pudessem)) - consntuindo-sc a frota COm três
naus de 100 a 200 tonéis de capacidade, e também uma caravela de 50 tonéis, destinada por
certo ao serviço mais ligeiro, de exploração ou reoonhecimento do litoral.
As naus, como as que então se empregavam nos transportes mercantis, tinham geralmente 2 mastros com velame redondo. As de maior porte aparelhavam com duas vejas no
mastro grande e uma ou duas velas no mastro de proa, velame bem mais fácil de manobrar e
reduzir, em circunsrâncias de proceloso tempo, do que o velame laetno das caravelas.
Ainda no século xv, para que as naus se tornassem mais manobráveis e participassem
um tanto da melhor feição no velejar à oolina, foram aparelhadas com terceiro mastro a
ré, no qual se envergava uma vela latina, e também se cruzou no gurupés uma pequena vêrga
de velame quadrangular, a «(Cevadeira», favorável em navegação com vento largo ou da pêpa.
Nos mastros grande e da proa, se colocaram cêstos, como empregavam os navios na
Idade Média, para utilização em combate, como pôsto de vigia, 011 situação da marinhagem
ocupada em ferrar e desfeITar as velas de gávea.
À proa e à pôpa, alteavam-se castelos com um ou mais andares, para abrigo do pessoal.
Este foi o clássico tipo da nau portuguesa dos descobrimentos e conquistas, .a paocir daquda memorável viagem de Vasco da Gama, pouco a pouco se engrandecendo, armando de
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artilharia e guarnecendo de milícia, a-fim~de kvar a regiões longínquas a dominadora influência da soberania portuguesa, acautelando e defendendo também as preciosas cargas de retôrno.
I: assim que, já no ano de 1512, os portugueses construíam em Cochim, na própria
índia há pouco senhoreada, a nau Santa C4tarina de Monte Sinai, com o porte de 800 tonéis
proximamente, ou cêrca de 1000 toneladas métricas das medidas accuais.
Mas a prática de incessantes e longas navegações revelou a conveniência de tornar mais
veleiras, defensáveis e robustas algumas das naus que faziam parte das armadas dos descobrimentos e conquistas, criando-se, pois, um tipo de navio que participava das qualidades náuocas da caravela chamada redonda e da nau, como que seu intermédio.
Tal foi o galeão quinhentista que ~ empregou já em tempo de D. Manuel, como se
vê representado numa iluminura do Regimento dado por êsse monarca à Câmara de Lisboa,
em 1502. Tinha esporão, como as caravelas, c aparelhava com 4 mastros j o de proa, nessa
época, só com uma ve!.a redonda; e o mastro grande, também com velame redondo, mas
com outra vela quadrangular, à parte superior da vela grande.
Os dois mastros de ré tinham velame latino, como o das caravelas. O galeão tornou-se,
portanto, qUõ1nco ao velame, um tipo intermédio da caravela e da nau, no qual se desenvolveram as faculdades da caravela, pelo seu matar pano redondo, ou se incluíram na própria nau as
faculdades das caravelas, renlltantes do conjunto do seu velame !.atino.
Contràriamentt ao que julga o vulgo acêrca dos chamados galeões da India. e do que
sucedia com os galeões de Espanha, onde assim denominavam as naus de aV:lmajado porte, pretendeu-se csp<:cialmence, com êsse novo tip:> de arquitcctuta naval - o galeão português em relação às naus dêsse tempo: que fôsse menos alteroso, para oferecer menor alvo aos projécteis inimigos, ao passo que ganh:lria em cstabilidade; tivesse menos calado, para mais fàci(,..
mente se esquivar dos parcéis; fôsse de robusta fábrica, a-fim..de resistir ao jogar da sua poderosa artilharia e ao emb.ate da contrári3 j mais ligeiro no singr:tr, pelo que deveria ter menos
bojuda qucrena, conquanto mais longa; deveria ser testo no m.al'ear do velame, como sucedia
com a caravela redonda, podendo t:unbém chegar.se vantajosamente à hnha do vento, por dispor de mais velame latino do que as naus, ou podendo, noutras evenmalidades, correr com o
tempo, ajudado pelo seu pano rodaMO, de que também dispunha j finalmente, que fôs5C porenre no acometer do inimigo, quando se tornasse mister, isto é, cumpria que fôsse poderosamente arcilhado e guarnecido de gente, mais p3ra guerrear que para chatinagem.
Certas monstrUOsas e raras excepções da feição peculiar do galeão portUguês, e que mais
tarde a construção n.aval criou entre nós, especialmente sob a dominação espanhola, e se apontam como de gr3ndiosa r:raça, não foram mais do que produtos singulares, resultantes de sugestão mcgalómana dêsses exemplares imponentes, arrogantes de-arco, m3S zorreiros, mais
perigosos do que ofensivos, construídos pelas marinhas de outros países. em emulação de poder
marícimo e guerreiro.
Finalmente. As caravelas portuguesas dos descobrimentos eram pequenos barcos lati·
nos, isco é, com velas rriangul..arcs, em geral de 50 a 100 tonéis de capacidade, tendo sido pro·
~ssivamcnt:e afeLçoados pelos nossos mareantes, para. arrostar com o Mar Tenebroso, ensaiar

o trato com a incógnita Guiné, resguardada por traiçoeiros parcéis e correntes impetuosas,
esquadrinhar os recessos imprevistos da costa ocidental do Continente Africano, até ao Cabo
da Boa Esperança, surpreender a grandiosidade selvagem do Rio Canga, até às cataratas de
Yelala, defrontar as encantadas e decantadas ilhas do Atlântico.
Pequenas eram as naus, embora chamadas «grossas», da Carreira da índi.a, apenas comportando, de ordinário, até 500 tonéis, e as nossas grandes naus de quatro cobertas' não excediam o porte de 700 ou 800 tonéis.
Os galeões portugueses, também normalmente, e em contrário do que se· tem divulgado, eram barcos de pouco vulto, com o porte de 200 a 400 tonéis, e raro excedendo 500.
Os elementos materiais com que os portugueses se abalançaram a grandes emprêsas,
foram sempre modestíssimos, defiáentes, e grande só foi o ânimo para as cometer, por vezes
em navios tão consumidos e desconjuntados, que, segundo recorda Castanheda, com desculpável exagêro, até os peixes entravam pelas costuras do seu tabuado.

QUlRINO DA FONSECA.
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CAPíTULO V

o descobrimento do

caminho marítimo para a índia.
Suas conseqüências nacionais e universais

,

N

o declínio do século

deram-se dois grandes acontecimentos geográficos - Ocrave
df~ Monde, diz ((dcux grandes révolutioos maririmcs» - a descoberta da América, e a ligação do Atlântico com o Indico.
estabelecida por Bartolomeu Dias e depois confirmada e consagrada pela viagem de
Vasco da Gama.
No campo puramente geográfico, a jornada de Bartolomeu Dias teve uma alta importância: veio estabelecer a possibilidade de contornar a Africa pelo Sul. Durante muito tempo
esta «passagem>, fôra uma ansiosa interrogação.
~ certo, como nota o Conde de Ficalho, que a geografia sistemática dos amigos e da
Idade-Média admitia. em geral. a idéia dwn mar envolvente e, portanto, da comunicação dos
dois oceanos, Na própria cartografia medieval, tão cheia de fantasias mas também tão abundante de inrui'çõcs, esta concepção encontra·se freqüentemente marcada.
Mas, além de a comunicação imer-oceânica ser apenas uma hipótese - e wna hipótese
que tinha contra ela a autoridade dos dois mais famosos geógrafos do mundo antigo, Hiparco
c Ptolomeu, para quem o índico era mar fechado - rescava uma dúvida: a forma de ligação,
{Mar aberto? ~Um grande braço de mar? ~Canais estreitos, de difícil ou impossível
navegação, como dizia, por exemplo, o geógrafo árabe Albyruny? C) Para ver se recolhia ele)''V

Noel, na SlIa clássica Histojre du Commerce

(I) Conde de Ficalho - ViagenJ :/, Pero dlJ COllilbÁ, pág. 6J.
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mentos para a resolução dêste probbrnQ, se alongou Pero da Covilhã até Sofala, ,)cgundo o seu

ilusrre biógrafo (,l·
Barrolomeu Dias resolveu uma incógnita milenária - pelo menos vistos os factos pela
perspectiva actual, pois para os comemporâneos é provável que êle não tivesse dissipado absolutamente tôdas as dúvidas. Por isso, Sidney Welch encontra mais significado na sua armada do que no conjunto das armadas saídas de Lisboa para a costa ocidental de Africa, de
1488 a 1499 - cincoenta e crês, segundo os cálculos feitos por Braamcamp Frc::ire, sôbre as
contas do fornecimento de bolacha, para os navios, pelo pàdeiro do rei, Jácome Dias (J.
Emretal1to a viagem e a personalidade do descobridor deixaram um resumido eco nos
cronistas. Hemiqus Lopes de Mendonça viu neste facto uma conspiração literário-política; o
reflexo duma reacção, no tempo de D. Manuel, contra a política e os homens de D. João 11.
O motivo deve ser outro. A viagem não impressionara o país. Os dirigentes, os técnicos, mediram-lhe o alcance, mas para o grande público ela fôra inútil - (cum gigantesco
insucesso» (j. Descobriram-se é. certo mais 350 léguas de costa. Isso, porém, não era motivo de
surpresa. Desde Gil Eanes que a nação se tinha habituado às notícias do descobrimento do litoral africano. ~Que imporrava mais terra, se parecia inútil? - «quasy desert-a e nella nom ha
cousa sôbrc que homcé podesse alegran>, testemunha Duarte Pacheco e).
Historiadores, como Lopes de Mendonça, têm procurado deminuir o feito de Vasco da
Gama para exaltarem a figura de Bartolomeu Dias. Não deixa de ser simpática esta romântica
defesa dos «esquecidos», mas creio que, para a humanidade, haverá sempre entre os dois descobridores a diferença que há entre quem dá uma «Boa Esperança» e quem dá uma boa certeza.
Ao contrário da viagem de Bartolomeu Dias, a viagem de Vasco da Gama produziu a
mais ampla comoção. T tido o que até aí se tinha achado ou era terra deserta ou selvagem. Pela
primeira vez os navios aportavam a lima região cheia de tradições de opulência - uma espécie
de Terra da Promissão para os mercadores. Era o concacto de duas civilizações.
Na carta que D. Mam,),e1 escreveu aos reis Católicos, mal teve notícia da descoberta não esperou mesmo a chegada do Gama e) - ~nte-se um júbilo cheio de deslumbramentos:
acharam «rerra onde há minas de ouro», «grandes cidades de grandes edifícios e rios», «grandes
povoações onde se faz todo o tramo de especiaria e pedraria» ... Tôda a carta é um mostruário
rescendenre e resplandecente de produtos da Ásia; «caneJ1a, crauo, gengiure. nós moscada e pi~
menta e ot,tros modos de especiarya e ainda lenho e folhas delles mesmos. e muita pedraria fina
de todas as sortes a saber Robys e outras».
Por falta de mercadoria para as trocas os navios não vinham tão carregados como podiam. Não importa! D. Manuel 3ncegoza já a vitória sôbre o Islã e o cubiçado comércio de
(I) Conde de Ficalho, Viagens de Pero d" COlJilhi. p~g. 64.
(2) Braamc:amp Freire-Expedifões e Arm"Jas TIOS .mos de r488 <I '499.
r) Sidney R. Welch - o Descobri~nto da Afri'" do Sul, trad. porto de: António de Figueiredo e C.
Montez, p~g. 2.58.
(~) Esmm/do. livro 111, capo IX.
(&) D. Manuel diz claramente: c.segundo reculo que por hum dos '''pilies lJlle " nós a est<l cid.de or" be
cheglfdo, olwemos lJlle "cb"rio e dtscobrlrâo " lndi" e outros Reynos e Smhorios " d/ti comarlluâos».

forma a «lArgAmente poder pr(JfJer têda • cristAndade des~1I pttr~e d. Europa das ditas upecJif~
riAs e pedrAri4s>l.
Sente: que o d~cobrimento imc.re.ssa a todo o mundo ocidental. Por LsSO, na carta ao
Cllrdta/ Proteetor. depois de falar nas «gerais procissões» que houve por todo o reino, não .st:
contém, e escreve: «deve S. Santidade t V. Rev.- most,.., publicamente náo menos II/eg""
e d.r muitos /ouflores 11 Deus).
A-pesar--da retumbância da viagem, a que nia havia de faltar a consagração épica. vários
criticos têm procurado reduzir-lhe o valor. Creio que o.st:u primeiro detracror foi Vespúcio, que
se referiu a ela com uma malícla subcil de italiano do renascimento: «T a/ flUfgio come que//o
11011 lo cbidmo dischoprir. nu .lndar pu il diJcopçrto percbé U lor nlluiglltione é di continuo
• uisc.. d;e teTrA e volgono tutt.d la tnr.. J'Africa per 111 pttrte J'austro, que é per un", viA dell.
qHAie ptl,ltlno tutti gli tll4tori delLt cosmog,afus» C).
Escritores modcmos tân r~dir.ado o parecer de Ve.spúcio. Nesta orientação escreve, por
aemplo. Jaime Batalha Reis: «Segundo a acepção moderna da palavra (descobrimentO>I ha~
via pois na nova viagan que se encetava em 1497 muito pouco a descobrir. Só se podia empregar a palavra no largo sentido antigo de «adquirir melhor conhecimento...» (j.
Alberto Pimentel nega a Vasco da Gama a ((paixão de descobrirll, (cinruiçáo luminosa de
Colomboll. ((Nio se oferece, não se apresent3, não crê, escolhem-no, mandam·no. Nem sequer
se dá ao trabalho de escrever o roteiro da sua navegação como Luiz Cadamosro, Pigafttta.
Duarte Barbosa» (j. Henrique Lopes de Mendonça conccde·lhe energia, coragem, decisão qualidades comuns no sóculo XVI - mas afirma, e insiste em vários trabalhos. que a viagem não
ônha dificuldades de maior: «Va;;co da Gama, ao inverso do seu antecessor, caminha de olhos
abertos quanto lhe permite 3 insuficiência das suas noções científicas. Porque finalmente. digam~lo sem rebuço, os descobrimentos a serem exploraçõcs marítimas são da competência exclu~
siva dos navegadores, e Vasco da Gama não é um navegador, mas um homem de guerra» (').
Por seu turno, um especialista estrangeiro em matéria de História da Geografia e HistÓria dos Descobrimentos. o Dr. Sophus Ruge. classifica a jornada de «cabotagem em g'rande esctllA, muito inferior em A"ôjo e espírito de empreendimento à cmprêsa de Colombo e à emprêsa
de Magalhães, porque é só a coroação duma série de o.dras emprêsas preparatórias». Enquanto
estes se bnçaram <(Sem ~rabalho prévio» em c.rnpreendimentos «(complettlmente novos» através
de «oceanos dildtados e ignotos)), Vasco da Gama navegou quási sempre por mares conhecidos,
pois quando teve de «cruz," o Indico pôde dispo de pilotos práticos naquelas águas». Magalhães
e Colombo ofereoeram~se a soberanos alheios, e por isso tiveram de se arriscar com tripulações
que obedeciam de má vontade, ao passo que Vasco da Gama. «nometJdo e sustentddo pelo seu
g(JfJérno. pôde escolher a su", gente entre os comptltriottlS>1.
Podia multiplicar os depoimentos sobretudo de estrangeiros desejosos de elevar, acima
(1)
(')
(I)
(')

Citado por C Errera - L'Epou JJU gr~ái Scopem Geog"..phicbe. pág. 2.90.
Comércio áo PÔnQ. de. 25 de. Agôno de. I~.
Alberto Pimcntd-Histórid de Ponag.J publiada pda Emprên Liteclnll. Lisbm. y ~·oI .• pig. :139·
D. Urtid..Je dt Pcnumt1f.l<) ISO Ciclo du Ducobmu. pig. 39
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de tôdas, a personalidade de Colombo. Não merece a pena, porque se repetem. Tôdas as críticas se podem reduzir esquemàticamente a duas alíneas:

1) .- A Vasco da Gama faltou imaginação, cultura, ciência náutica.
11) - A viagem não teve originalidade. Foi relativamente fácil, pois navegou à
vista de terra e quási sempre por mares conhecidos.
Algumas rápidas considerações sôbre cada uma destas alíneas:
I) - Vasco da Gama é lima figura anrípoda de Colombo. rste é um poeta cheio de
quimeras, e tão amigo de reatralidades que já um crítico o comparou a um empresário de circo.
Todo êle escorre maravilhoso. Lope de Vega com a inru'ição psicológica dos grandes artlstas,
põe-no num auto, a dialogar com d sua própria imaginação. Ao contrário, Vasco da Gama é
um temperamento prárico, sólido, realista....- «(prudente de bom saber, de gr.mde ânimo para
todo bom feito)) C). A fôrça do primeiro derivou duma e.xalração lírica e mística, :l fôrça do
segundo foi d:l vonrade. Não há nêle nenhum misricismo geográfico, nenhum delírio.
Marius André traçou numa página curios:l o 3nt:lgonismo das duas geografias - a
geografia de Vasco da Gama, assente nas realidades, e a geografia de Colombo, recida com sugestões liter.írias - desde farrapos das Escrituras aré às maravilhas douradas de Ma.ldcville - c
cheia de dogmas científicos, a que êle teima pertinazmente em se agarrar mesmo contra tôda
a evidência: ... «Vasco de Gama~ qui n'est pas tenail/é pllr la pellr d'être en contradiction avec
Ptolémée, Aristote ce Solin, ee se moque du paradis du Livre des merveilIes du monde, vient
"'accompltr le prodtgieux vo.yage, de réaliser à trauers des mers jamaü naviguées ... l'épopée
que c/:Jtmterll le grand pocee dc sa nation. li a doublé le cap de Bonne-Espérance et pénétré
dan.ç la mer dcs lndcs a14X mil/iers d'íles; il est paruenu à Galtcut et reuerw dU Portugal... Le
periple de tAfrique est pour ainsi diTc dccompli... la route maritime des lndes, par le sud et
rorient est découverte. Et. presque en même temps... Alvares Cabral découvre le Brésil...
Le Portugal exulte: ses souverains 30nt, plus que jamais, les TOis de l'océlln - Non, TlOn!
s'écric Colomb en brandiwlnt l'Imago rnundi du Cllrdinttl d'Ail/y, qfli est son encyclopédie
ct les romans d'auentures qUI llli ont tOllrné la téte. li y a une (lutre voie, pltu courte et plus
profitab/e pOJtf al/er aux lndes~ la mienne, celle que j't/l trouvée. C'est moi 9fti ai découuert
les lndes. le n'ai plus q'un passage à traverser pourarriver à ce/le de ces régions qui est te pltls
riche seigneurie dt4- monde... » (j.
Vasco da Gama firmou a sua cerreza sôbrc dados objectivos. b sintom;Ítico o seu depoimenro a respeito dum grande iluminado - Fernão de Magalhães - e de Diogo Botelho, que acompanhou como pilôto na sua rerceira viagem à fndia: ((See1·rei mandaracortal'
a cabeça a Fel'l1ão de Magalhães quando se arrufou de lhe não acrescentar a moradia, nom lhe
fizera o gue lhe fêz. ,Vf.as todolos homens, que são muyto pilotos tem fttnÜlSias de dOl1dos e

°

°

(1) G. Correia -Lendas dtt InditJ, tomo I, parti;· T, cap. V.
(2) L.t VériáiqM AlJen~ure de Christophe Colomb, pág. 285'

(Jós Diogo BoteJho por isso perdestes» r). Parece um conceiro do Soldado Prático que ri dos
pilotos «que de olhtlrem sempre ptlra as estr2lasc os céus donde co"em dão mtlis toptldtl que
bêsta que embica, e nunca (Ji nenhum dêstes que se lltlÓ perdesse como o Grão loaó de Lisboa
e o Barbosa ... » e).
~Era, porém, Vasco da Gama, ignorante em assuntos náuticos, como já se pretendeu?
Pedro Mariz, nos Diálogos de Vária Históritt, afirma que êle ({era curiosíssimo, de arte
marítima e tio douto e diligente nela que podia competir no entendimento e ct,;dado de
suas cousas com os mais experimentados pilotos da Europa») (").
Não sei em que se fundou Pedro Mariz para fazer esta afirmação mas que Vasco da
Gama tinha prática marítima é manifesto. Sabemos que êle andou embarcado em viagens para
a Guiné, e Castanheda informa que «era experimentado nas causas do mar, em que tinha feito
muito serviço a el~rei D. 10io)) C). Não se lhe aponta um êrro. Do próprio facto de ter sido escolhido para uma emprêsa destas proporções e responsabilidade - uma emprêsa em que a nação andara empenhada quási todo um século e organizada com tão minucioso cuidado--podemos
deduzir a sua competência. Não é crível-acentua Latino Coelho - que o soberano fôssc dar
o comando a «um mancebo de vinte oito anos. se dêle não tivesse a opinião que era um navegante experimentado e sabedor... ») C).
Há um passo de João de Barros que merece ser medicado. ~ aquêle em que se refere às
práricas astronómicas e marítimas entre Vasco da Gama e o famoso pilôto tomado em Melinde,
que Gabriel Ferrand conseguiu identificar com o ilustre Ahmed ibn Madjid, um dos mais
altos representantes da ciência lláutiUl árabe (j.
lI) - Não me parece mais fundamentada a acusação de falta de originalidade na em·
prêsa do Gama. Originalidade em matéria de descobrimentos não pode equivaler a tirar um
continente, ou uma ilha, do nada, por pura especulação dialética ou por um sôpro de imaginação. Mas em combinar elementos anteriores. notícias, tentativas, hipóteses, para uma
grande finalidade. Neste sentido, tão original é Vasco da Gama como Colombo. Se há entre
as duas empr~sas diferença, não é de originalidade, é de estudo, de organização, de método.
Sôbre o descobrimento da América ~creve Gonçalo de Raparaz (filho) que a emprêsa revestiu o
carácter duma lotaria - se jugó se ganó. Foi uma jornada de conseqüênci.as transcendentes,

«pera en eUa no hay nada de preptlración metód,ca de los conocimientos cientificas ptlcientemente reunMos, de la politica perse(Jerante y de la razon de Esttldo, que eran la cartlcter;stica
de la empresa lusitana» (I.
Quer Colombo procurasse chegar ao Oriente, quer procurasse apenas terra ocidental,
(1) COlTeia _ úndllS da InJia, tómo 11I, parte 11, capo LXIX.
(2) Diogo do Couto-O Soldado Pr.lico, ediçio da Academia Real das Ciênciu.
(') Diálogo IV, capo XIII.
(4) Rislóri" dos D~s(obr. ~ Conqu;st.l da ll/diiJ, livro I, capo 11.
(5) latino Coelho _ GII/erill dI! V.rDI!S lJustrl!s - V 4SCO da Gllrrld, 2.- parte, pág. 21.
(d) G. Ferand _ Lt PilO/I! IIrabl! dI! Vasco da Gamll d lu insuHctions nautiqlles dl!s Ifrllhes
Ln «Annales de Géographie» Paris '9:12, p:ígs. 290'"'"92.
(') Gonzalo de Repua:: (Hijo)-L. Epoca de loJ Grandes Descl4brimentOl. pág. 137·
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XV.- siecle,

I

como pretende Vignaud, a concepção não era nova. Ruge c os outros apregoadores da absolUta
originalidade de Colombo, em detrimento da originalidade de Gama, esqueceram tôdas as ten~
cativas portuguesas de navegação para Ocidente. «La découveTte du Nouveau Monde - escreve Mauris André - n'a par été accomplie théatraJement en une belle matinée du mais
d'Octobre de 1492; clle a exigé un demi-siec/e d'efforts inouis, de souffrances, de patience,
de courage, de heraisme et de génjc» C).
Não falta quem afirme, e com bons argumentos, que a América fôra atingida antes
de Colombo. O escritor dinamarquês Sophus Larsen remonta o descobrimento a João Vaz
Côrte Real, vinte anos antes C), e outros autores recuam-no ainda mais C).
Só no comodismo dum gabinete de trabalho se pode considerar cabotagem fácil a via~
gem de Vasco da Gama. A expedição do Gama durou mais de dois anos, a de Colombo durou
pouco nl<lis de sete meses. Colombo, depois que partiu d<ls C<lnári<ls até chegar à primeira terra.
navegou trinta e seis dias; Vasco da Gama chegou 3 andar três meses 3 fio sem ver terra desde a Ilha de Santiago até à Baía de Santa Helena. No regresso a travessia do galfão do fndico
foi também demoradíssima ..-- «andamos ~anto tempo em esta trauessa que tres meses menos
tres dias gastamos nelia)
Um especialista em assuntos náuticos, o Sr. Almirante Gago Coutinho, diz, com razão,
que só um geral desconhecimento da importância das nossas viagens explica que se sobreponha
em valor técnico a viagem de Colombo à viagem de V asco da Gama:
Colombo navegou «com o vento a favor, ao rumo oeste da hússola, até que achou
uma das muitas ilhas que havia no ocidente». Vasco da Gama teve de «b'4scar um ponto definido depois duma derrota indirecta de duas mil léguas apenas guiado pelos astros»). Enquanto Colombo, depois duma viagem relativamente curta «chegou a uma terra, de que nem
ao menos nos soube dizer a latitude, os pilotos de Vasco da Gama, ao chegarem passados três
meses de viagem, sem ver terra, à baía de Santa Helena-que ainda hoje conserva êsse nome,
desembarcavam com o astrolábio grande e concluíam que faltavam mnt..1 léguas para o Cabo.
Não chegaram a errar duas léguas!» r).
Sob o aspecto de sofrimento e de energia dispendida não há comparação também entre
as duas expedições - :1 viagem de Gama foi infinitamente mais dolorosa e trabalhosa. Pela primeira vez as narrações marítimas - diz o ProL Afrânio Peixoto na l11edicina dos Lusíadas registam o escorbuto, com o seu cortejo de dores. T anro na ida como no regresso o Roteiro se

e).

(I) Ob. .-i~., pág. 107,
~) La déc(}uuerte du con~;"m~ de l'1meriqlle :eptefl~rioll4i etl '47z-1473 ptJr les a4t1cns et lu portllg4is,
no «Boletim da 2.- classe de Letras da AcuiemlalJ, vol. Xv, e The ducouery of North Americ4 twen~y Y4rs before
Columb"s.

(S) O sr. J. Cortesia diz que as águas amcncanas foram atingidas 40 anos antes de Colombo. - A ui4gem
de Diogo de Teiul' e Pero VIU: de LtJ Fron~ulI 40 BtJnco d4 Terr4 NoulI em '452, no Arq. Hist. da Marinha.
Também é hoje reconheCido o descobrimento do Brasil an:es da viagem de Colombo. O Descobr. prc.colomhino dll
América AustrllI peIos porto na ((Lusitânia". Fase. IX. Há C[lern recue êste descobrimento ué 1.- metade do século xv.
Assis Cintra vai ainda mais longe: nJienu que o Brasil bi atingido em 1342, isto é 110 reinado de Afonso rv. O
PrecJlrsor de Cabrlfl. intr. à Nosslf Primeira Hist.• Gandavo.
" -pago
' 100.
o_e.ro, I.' d
e Iça0,
(')R"
(6) O Rottiro dtJ ~j4gem de V 4J'co J.. G..m. e If 111111 U/H'JlÍo /tos L"SÍ4d.u, pág. 45.
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rdere a êle. Basca isto para se avaliar as privações que passaram, pois o escorbuto é uma avitaminose reveladora das graves carências alimentares.
Houve mornenr.os de trágica afliç:ão. Na viagem de retôrno, a travessia do Indico foi
um inferno. Tôda a tripulação adoecera - «e os que navegavam em cada naoo seryam sete
ou oyto homens. e estes nom eram ainda sãos como aviam de ser. de qlle vos afirmo que se nos
mais durara aquelle tempo quinze dias andaramos por ese mar através que nom houvera hij
quem navegara os navios») C). A mortalidade foi clamorosa. Só nesses três meses lançaram-se ao
mar trinta cadáveres. No fim da emprê.sa. chegaram a Lisboa, segundo os cronistas, apenas cincoenta e cinco homens - aproximadamente: um têrço dos que partiram (i.
A viagem assentou em indagações preparatórias pacientemente feitas - ( Vaseo dll
Gama, escreve o Conde de Ficalho ('), não foi vagamente enviado à busca da India, foi direelamente dirigido a Caleel't. Barros diz muito claramente que ;le lrollvll o seu «regimento», as
informafões e avisos que (lEI Rey D. 'oio tinha havido daquellas partes» C) e cartas para o
Preste loio das Indias e partt o rei de Caleeut. Pelo caminho foi constantemente preguntando
por Caleeut. Em MOfambique soube por um mouro velho como dali a Caluut seria caminho
dum mês. Pediu pilotos não para a lndiA em geral, mas para Calecut em especial... »
Isto tornou a viagem mais consciente na sua finalidade mas não veio dar facilidades à
navegação. Pelo contrário: quamo mais limitada fôsse a região procurada mais difícil seria
a procura.
A dois factos preparatórios se tem dado importânci, capital - a viagem de Pera da
Covilhã e a expedição de Bartolomeu Dias. ~Até que pomo simplificaram o problema?
~Completamente, como pretendem alguns historiadores? Entendemos que não.
Pera da Covilhã, em Sofala, por vagos Nmores e deduções - como o aspecto dos nati~
vos, que se pareciam com os da Costa Atlântica - concluiu '1ue devia haver ligação entre
os dois oceanos: ccE loguo hi escreveo pelo iudeu çapaceiro de Lamego en como... fora nas ditas
cidades de cananor e calieut e Goa tudo em Costa e que pera esta se poderi" bem navegar
polia sua costa e mares de guine tJindo demãdar a costa de fofala em que elle tambem fora, ou
büa grande ilha a que os mouros cbamam a ilha IÚd») C).

(I) Rotdro.
(I) Não estão de acôrdo 0$ cronistas no cômputo dos homens embmados. Duma maneira geral,
podemos, porém. estabelettr esta proporção. }; ettto que numa doação de 10 de Janeiro de 150~ lê-se a respeito de Vasco da Gama: «O qual descobrimento e obr2 de. tantos (empos começada dle -acabou nam com menos
~as com mays mono de homens, despesas e perigo de. sua pessoa de que pelos outros foy começada e conthynueada
morrendo na dicta viagem paulo da Gam-a... e 4SY 4met4de d4 gente 'lHe en toJII. /I dictll IIrm.d" envi.mos»._
Tei,;.eira de Angio, V.sco dtt Gttmll e. VidigHeirtt. Doc. n.O 11, pág. :114. Deve tratar-se dum a.m:dondamenw
grosseiro, Um.lI tendência para a simem'l. Latino Coelho evoca outra carta de D. Manuel. datada de Lisboa a 25 ce
Agôsto de 1515, onde se lê: «.M4is ál1 mef.de d. gente "/lJI4 frimeir4 vY4gem lhe ,.feceo Imtre os 'l"'us .mIl OH
P."fo tlJ Gllm" seH irm'o». Obra citada, pág. 158.
(I) Villgens de Pero d. Covilbi. pág. l~
(') Barros - Ási•• I. IV, 1.(a) Frmcisco .Alvues- Verd.Jer. ;,.for"ufllm ti.., urrll.J k PflS~ /04rrs tiM 1",Ju.,. pág. 139. Cutl"heda (livro I. capo 1) dá lima notÍcia semelhante embon mais lucinta: (Calicut & Cananor eStauão ~ costa, & ~
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i Recebeu-se em Portugal a carta de Pera de Covilhã, antes da partida de Vasco da
Gama? O facto não está inceiramente demonstrado, a-pesar das formosas páginas de exegese

do Conde de Ficalho. Suponhamos. f provável.
Pem da Covilhã foi uma curiosa personalidade, que pelo país se sacrificou a trabalhos
imensos, que ao país prestou altos ~crviços, sobretudo na longa perman~ncia na Etiópia. Não
devemos, porém, exagerar o seu papel como informador no problema especial da navegação para a
/ndia. Não era marinheiro nem cartógrafo. Pelo que se conhece da sua vida anterior, podemos concluir que era sobretudo um observador político e comercial. Na carm mandada ao rei devia
insistir principalmente sôbre os usos, os cultos, as mercadorias, sôbre os seus itinerários, e a posição geográfica das cidades, embora indicadas duma forma imprecisa e tôsca. Tudo o que dizia
__ nota o Conde de Ficalho - era já conhecido por muitos mercadores italianos, mas para nós
era novo, ou pelo menos vinha revestido de maior cerreZ:l: «as notÍcias fragmentárias, disper_
sas, hesitantes, cheias de reserva e talvez de falsidade, obtidas a custo de algum judeu ou de
algum veneziano menos cauteloso, substituíam-se pela relação clara dum português... Saía-se
do campo das vagas noções sôbre a riqueza da fndia, para se entrar no domínio dos factos
positivos» C).
Sôbre a sua contribuição para o descobrimento do caminho para a índia, por tudo o
que se conhece, apenas podemos deduzir:
1.°) Apoiou e reforçou a velha concepção de atingir li /71dia pelo Sul da A/rica. Esta era
uma das duas resoluções que desde ..:edo se admitiram para o caso. A outra, firmada sôbre a idéia
de que a terra era muito menor, consistia no rumo a oeste =- «atravessar golfan atée topar em

algíía terra da /ndia vezinha delld)

C).

°

Sôbre as duas soluções tinham-se degladiado em Porttlgal alguns letrados, diz Duarte
Pacheco C). Pera da Covilhã não verificou visualmente a comunicação dos dois oceanos nem
colheu sôbre o caso um testemunho ,rrefragáveL Limitou-se a dar mais elementos para a defesa
duma hipótese, que era aliás a preferida em Portugal.

Informou positivamente QIU Cananor, Ca/icut e Goa eram cidades marítimas e
podiam .ser demandadas da costa de Sofa/a O" de 1l1adagascar, «perche tuto vi era mam, na ver2.°)

são de Ramusio.
Talvez houvesse dúvidas, em face da imprecisão das notícias chegadas até Portugal, sôbrc a posição marítima dessas cidades, mas é impossível que se ignorassem, duma forma genérica, as relações oceânicas entre a costa oriental de África e a costa da fndia. Sem essa idéia não
se compreende que tivesse surgido mesmo o plano da fndia peio contôrno da Africa.
di;lse nauegllr pera lti pela lua eOlta & mar de G"iné. i"do demandar fo/..la: dOllde 1'oditio tomar .. costa de
Ca/i"lt. Por seu turno R:imusio amplia ;l notÍcia. Refere que Pero de Covilhi colhera informações de alguns árabes e marinheiros como a costa se podia navegar para ocidente cujos limites eram desconhecidos _ se pott:tllf nau;·
gare uerso ~<mellte. e ebe se lIon IIIpesiJ il (int-o que levara a concluir: «che lI! IHI! '"r"ul!ffl!•. chl! pr/ltk/lVAnO in
Guine.. navlgando .. Urra. et dimand..ndo I" eost.. di diUa iso/lI et di CI!("I. POfritt>/O (.dlml!nte pl!nl!tT.re in qHes!;
mari oriellt.li, I!t 'Um;r Ir plgli4T 111 costll di Ca1kHt ... J)
(I) Cond:: de Flcalho-Obr4 dtad., pág. 112.
(1) Esmera/do, Liv, !ti, capo IV.
(~) /<iI!m.

A contribuição de Bartolomeu Dias para a resolução do problema foi muito mais real j
ba~tante valiosa mesmo. Mas não devemos exagerar-lhe também o alcance. Aquilo qL1e para nós

é hoje incontestável não tinba então o mesmo grau de evidência. Os homens de Vasco da Gama
podiam ainda levar a alma cheia de interrogações.
iE se se tratasse apenas duma grande reentrância do continente africano?, (Se o passo
fôsse mais ao sul? iSe não houvesse mesmo o passo? A história dos descobrimentos está cheia
de desilusões. Parece - segundo a melhor interpretação dum debatido trecho da oração de obediência de Vasco Fernando de Lucena, onde se dá como aringido o Cabo em 1484 - que o
próprio Diogo Cão já se equivocara: «ao amarar·se depois de deixar colocado no Cabo do
Lôbo o seu padrão de Santo Ago~tinbo, conjecturou com os seus arrojados companheiros, que
havia atingido as terras do extremo Sul da Africa, já prestes a engolfarem.se no IndicO) C).
A prova de que Bartolomeu Dias não deixou despido de dúvidas o problema do caminho para a lndia, está na perrurbação produzida pela notícia de que Colombo atingira a Ásia.
Pretendeu-se mesmo explicar já por êste equívoco o largo intervalo entre a jornadJ de Bartolo·
meu Dias e a de Vasco da Gama, justificado vulgarmente por motivos incemos - doença de
D. João lI, querelas da família real, sucessão dinástica \) ... T :tlvez na côrte portuguesa, tão avisada em matéria das navegações, o desnorteamento não fôsse tão duradouro, pois mesmo sob o
céu de Espanha, em plena atmosfera de entusiasmo, cépticos como Pedro Mártir de Anghiera
ousaram formular dúvidas se teria sido tocado o verdadeiro Cipango ou Cathay C). Mas, pelo
menos momentânea, não há dttvida que houve uma dolorosa surpresa. Ouçamos João de Barros
quando nos conta a passagem de Colombo por Lisboa: \<Chegado Colon ante EI-Rey, peró
que o recebe0 com gasalhado, ficou mui triste quando vio a gentes da terra que com ele vinha
não ser negra como a dll Guine, mas conforme em aspecto, cor e cabelo, como Ibe diúam ser
a da lndia. sobre que Mnto trabalb{wa» e).
Vasco da Gama não encontrou rudo feira. Para se compreender bem isto é preciso recordar que há zonas diferenres de condições de l1avegação à vela: no Atlânrico até à Guiné encontraram os portugueses um regime ~m que sopravam quá$i constantemente os ventos do qua~
drame NE. j atravessaram depois :I. zona enervante e desconcertanre das calmarias equato~
riais, e passadas estas uma nova regi~o que se estende ao sul de Africa (ventos do SE). Para o
marmheira - informa-me o ilustre oficial da nossa Marinha de Guerra senhor Comandante
Gabriel Teixeira - têm significado diverso os descobrimentos feiras numa zona de condi(1) A. Fontoura da Costa - As portRs da India em '484, pág. 50.
(2) Bolt:rim dlt J .• C/me d# A,ad.• vaI. I, pág. 73.
(3) Pref. Siegmund Günth~-La epoc/J de los descHbrimientos, nado esp. do Prof. L Martin Echcvenia, pág. ~.
(4) Colombo mentia descabeladamente, talvez mercê duma auurslIvniio, mesmo sem dar por 1550: Imo modo
de contar a5 ClJusas fazia isto cm ouro e prata e tiqueza.s muyto maiore do que era», diz G. de Resende, e João
de Barros reforça: «falava maiores grandezas e couzas da terra que nda havia». Alguns fidalgos, aborrecidos pela ma·
neira livre como Colombo censurava D. João ti por não lhe ter aceite os serviços e pela «magoa que viam tcr EI-Rey
de perder aquela emprês.:llJ, pensaram em matar Colombo, o «que se poderia fazer .sem sospeita, porque por ellc 5Ct"
descorcez e aluoraçado, podião com e1le trauar de maneira que cada hum destes seus defeitos parecesse a causa da
sua morte». Ver G. de Resende, Vid# t Fty'os de/.Rey D. lottm 11, Capo CLXV; BatTOs. Dlc. t, Liv. ttI, Capo IX.
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fões meteorológicas conhecidas, e 05 feitos em zona de condições ignoradas de ndueg"f4o.
No .primeiro caso basta continuar, no segundo é preciso apreender, coordenar elementos
.
.
Imprevlscos,
Bartolomeu Dias ao dobrar o Cabo violou uma zona perigosa, cheia de cóleras marinhas
e de JXrturbaçõc:s atmosféricas, devidas ao encontro de duas correntes - a corrente: quente de
Moçambique c a correace fria do polo. Mas porque a sua viagem terminou no Rio do Infantt:
não pôde apreender as condições de navegaçáo do Indico. Não chegou a rocar na zona das mon·
çócs. Para além do desconhecido que êle desvendou estendia·sc outro desconhecido...
Vasco da Gama partiu ignorando completamente os segredos náuticos do Indico((sem guardar ~ cleiçao dos meses de que ora usamos pera ir tomar os ventos geraes que cursam
naquellas parteS; porque naquelk cempo tão escura era a noticia da terTa que hia buscar, como
os ventos que serviam pan boa navegação» C)
O Indico pela sua posição - em grande parte na zona quente .....-- e pela «cintura de
massas continentais que o rodeia por três lados) (l, apresenta caracrc:rísticas muito especlais. O
sentido dos vencos, e o das correntes marítimas - à excepção do circuito meridional - varia
conforme a estação. Todos os que têm folheado roceiros dos séculos XVI e XVII sabem o cuidado
que posteriormente mereceu à navegação o reg,me das mmffões.
Tudo isto era diferente do Atlântico e tudo isto Vasco da Gama ignorava. A ",ua viagem teve momentos bem difíceis. Recordo apenas a travessia patética do fndico no regresso
para Portugal. tio dificultosa por causa das calmarias e ventos contrairos, que depois de meses
de trabalhos chegaram a pensar em retroceder para a India, se os ventos os ajudassem C).
O facto evocado de ser relativamence curtO o espaço entre o Rio do Infante, pontO extremo da viagem de Bartolomeu Dias, e Sofala, limite da peregrinação de Pera da Covilhã,
mere~ reparos.
Em primeiro lugar, Sofala não representou nada para a viagem. O Roteiro nem mesmo
se lhe refere, e João de Barros diz que passaram de largo, sem a ver, com mêdo de alguma
I(enseada penecrantc>l, porque a «costa encurvava)) e as águas ({apanhavam pera dentro)) r).
Nada indica que Vasco da Gama a tivesse procurado especialmente, como .seria de espe·
rar se as indicações de P. da Covilhã tivessem tido a influência que lhes é atribuída.
Em segundo lugar, esta parte da cost1 oriental de' Africa até Moçarnhique. onde
Vasco da Gama tomou os primeiros pilocos árabes - aliás cheios de mentiras e traições
- é singularmente difícil de navegar.
Para côda a zona que vai do Cabo à regIão de Lourenço Marques, _ só parcial.
mente percorrida por Bartolomeu Dias - achou·se conveniente. mais tarde, depois duma
dramática experiência de naufrágios, inserir num roteiro conselhos aos náufragos e indica·
çõcs sôbre os caminhos que estes deviam seguir em [erra C). ~Não é revelador cal pormenorl
(I) DécAJ. I, Liv. IV, Capo 1.
Emmanucl Martone, TrAité de Géogr.tpbie PbiJique, pág1. 268 e 299Rouiro. pág. 101.

(2)
(3)
(t)
(li)

Dér;.J.. J. Liv. IV, Cap. 111.
Rouirol Porto da utAgem de LisboA; I"Jill "01 licHlol Xlii r XVII. public~do.s por G. Pereira, pág. 80.
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A ARMADA CAPITANIADA POR VASCO DA GAMA NO DESCOBI!IMENTO DO CAMINHO MARlnMO PAR" A INalA

00 U.'o dos Armados. MI. da Acod"../o dOI Cifnclol. da liJboo

UM DOS MAIS ANTIGOS RETRATOS DE VASCO DA GAMADAS LENDAS DA (NDIA, DE GASPAR CORREIA

VASCO DA GAMA - DO BREVE TRATADO OU EP[LOGO DOS
VICE. REIS DA [NO/A, DE PEDRO BARRETO DE REZENDE

Ms. exislenle no Arq. Noc. do Tôrre do Tombo

M •. exislenle no Biblio/eco Nocionol de Poris

ARMAS DA fAMfUA GAMA

ARMAS OA fAMluA GAMA ACRESCENTADAS PELO REI D. MANUEl I,
COMO RECOMPENSA DOS SERViÇOS PRESTADOS PELO GRANDE ALMIRANTE

PROCURAÇÃO PASSADA AO LICENCIADO ESTEVÃO lOPES POR VASCO DA GAMA, E POR ~STE ESCRITA E ASSINADA EM EVORA, A 72 DE
DE 1519 EM QUE lHE CONfERE OS PODERES PARA TOMAR POSSE DA VilA DA VIDIGUEIRA E DA VILA DE FRADES. ASSINADA, HO
Publ/coodo por Luciano CordeIro em De como e quando foi feito Conde Vosco do Gomo

DEZEMBRO
ALLMYRÃTE

A segUIr, o longo canal de Moçamhique escá também eriçado de dificuldades, por
causa das l\:oorrenteS», «restingas), «(COW35)), (COOxios», alguns dos quais, como o Baooo da Ju;
d~. ficaram depois dolorosamente célebres nas nossas carreiras para a fodia. Os rorcirisCls dos
!éculos XVI e XVII não se fatigam de recomendar prudência no traj~to do canal. Decermi·
nam, para vários poncos, que se: não navegue de noite, e freqüentemente recomendam que se
avance com tôdas as cautelas - com «muita vigia)), com «boa vigia)), «indo com prumo, ancoras prontas, e amarras calingadasn, «usando de prumo a meude entregue a pessoas de
confiança» C).
Para evitar estas contrariedades, procurou-se mais tarde uma derrota exterior à Ilha
de S. Lourenço (Madagáscar). Reconheceu..Y.:, porém, que também tinha inconvenientes
Nos regimentos reais e nos roteiros passou encão a determinar-se quando sc: devia
fazer a viagem por forA e a viagem por dentro. O problema encontrou eco na própria Hirtc.:.
riA Tr"gico-Marílimd.
Nesta parte do percurso arrostou Vasco da Gama as maiores dificuldades na ida.
~ possível que na demorada travessia do Atlântico tivesse encontrado, por vezes,
tempo áspero. Casranheda fala mesmo em grandes tempestades. O Roteiro. porém, não traz
wna palavra sôbre êsce assunto, peJo que o sr. Almirante Gago Cominho (j considerou tais
tempestades apenas urna dramatização literária Pelo mene» um exagêro deve ser. Compreende~se que o autor do Ro~e;ro. homem do mar, acostumado a tormentas, não registasse um
simples [(:mporal. mas tempestades tão angustiosas é inconcebível.
Para o Atlântico menciona apenas estes contratempos; uma «(çarraçoo» que fêz desgarrar antes de Cabo Verde o navio de Nicolau Coelho e o de Vasco da Gama, uma calmaria
c, no Cabo da Boa Esperança, vento contrário que dificultou bastante :l passagem.
No (ndico começam verdadeiramente as notas dramáticas. Logo para além da Baía de
S. Braz apanharam huúa grande tormenta. Mas é sobretudo a partir do Rio do Infante. úl·
timo ponto tocado por Bartolomeu Dias, que o Roteiro ganha intensidade.
Por causa das correntes chegaram a ter mêdo de não poderem vencer. Mas, ouçamos
antes o Roteiro, pois no seu tôsco laconismo sence:~se ainda a comoção dessas horas de
an~stia :
A noute .segujnte enevemos 3 corda por quanto eramos unto aVlIlte como o mo do Iffante que ua a
terra que Bcrtalomcu Diu: dCJcobrio e ao dia segujnte fomos com vento a popa prdongando a COSta ate
oras dc vapora que: nos saltou o vento ao Levante c fez.crnos na volta do m3r. e andamos com hÍla volu ao mar
e outra a ttrr3 .ttc: terça feira acerqua do soIl posto, que nos tomou o "ento ao Poncnte:, pollo quall C5teVemOS
aquella noute 3 corda pera OUtrO dia hirmos rreconhecer a tern ... E 'lll.nao tleo .. m'f1Ihi.. ..eb..monol Ú at~ rmu
ao ai", com !lbeo a.. Cruz 'l"t e".. d rue ao 'lNe nOI /.1:1..",.01 ItJlenl. ltgOlU. E j.sto '''.'dr"m U ,orrenltl que
gr.naa, e em elle melmo a;. lom.mOI • pUlar .. e."tir. 'l"e ,. tinh.mol pUI..d. tom milito vento de
''lNY
'014"" que nos durou tte.s ou quauo dias onae rrompemol 4J correnuI • qlle nOI lIui.mol gr.cnae medo nom nOI
ltinr .lItr 1J'l"~0 'lllr átlej4wlmol. E daqudlc dia em diante qujs Deus por SlIa mj.serleonlia que nós fos.c:nlOS avante
nom 3 rrcc: pnu a clle que: assy seja $ClIlpa:.
duradei~

"m

°

(I) Nos Roteiros PemuK'ltStJ d. Vi.tem dr [.h.". .i 1"4,,,
(!) OI>. til .• pág. 40.

/101

sJcHlos XVI, XVIl. publicados por G. ,-...,

Dia de Nau!. .. tinhamos descoOOto per costa sessenta legoas." E daquy IIl1dllmos fllnto ptUO mil' sem
qlll: nam rillh..mos j4 agoa qUI: bebtlt:mos "em ftUilfmos jlÍ. de comlr "1:11Am çom aguos ulg..Ja, t
pera nOJO beber nom IlOS ddllam stnam h"it f{IIl1rtilbo de mam:ira q"e 1I0S fira tltCtSSlSrio de tom.rmO$ fl° rlo (I).
tom4l'mos porto

Mais adiante, a propósito do Rio dos Bons Sinais:
E nos t'5tcvc.mos neste rrio trinta c dous dias em os quaces tomamos agoa c :llimpamos os navios e corrcger3m ao Rrafac.ll o mano, e 111"Y nos adOlCttlm mHytos homtns 1"t I1Jts jmchlltlltm os pus t: /IJ mios ti Ihf:
f;Ttddm lU gmgIVas tllntIJ sobrt os dtmtu 1"t os bomtru 110m podillm comer.•. X1
•
Daquy no partimos huú sabado... E ao domyngo fomos ao \/ordesrc, e quando veo a oras de vespora vimos
estar tres ylhas em o mar... e de huúa :la OUtr:l ave" quatrO legaas ... c ao olllro ditf fomos noso ctlmÍllbo e 4ndtlmos
seis dl4S peito m44r porqut tIS noiw plliratldmos.» (').

Entre Moçambique e Mombaça o Roteiro menciona rambém bai"ios-o navio S. RaÍat'l chegou a estar encalhado C) - e contratempos produzidos pelas correntes. Podemos deduzir o estado em que a tripulação apareceu neste pôrro por duas notas breves:J
fnJecjn Stll4m ielllt qlft rltfm lynh4mos, porq"e IIjlldd t!S4 PO//C4 qut! li/lb«mos erll rrwyto doente» (t).
... « Quis DellJ por ma miseru:ord;1I quc como fomos j"nto com est4 cidnJe logo lodolfos doentes qlle ,rll:tinmos forllm sioos, por que estll Itrfll be de mll;to bons «ru') (i).
(<11011 /lOS

Note-se que no Roteiro, sobretudo ocupado do que se passou em terra, a parte náuti..:a
é reduzida. Entretanto, através dos seus traç,Js largos, podemos avaliar quanto foi dificultosa
de vencer esta parte do percurso que aos historiadores tem parecido pouca coma. Não admira
que cdcicos aC:Jsrumados a navegar apenas no papel - écriv.1ins en pantoufles, diriam maliciosamenre os editores de L'Heroique lnqlliétitude de Vasco da Gama de~tienne Micardpudessem formular semelhante parecer. E, porém, estranho que o tivesse sustentado um oEicial de marinha. Lopes de Mendonça. Só se explica pela preocupação de de-fender uma tese
que julgou nova.
Mas, 110S dcscobrimencos não há só matéria náutica, dificuldades cósmicas a vencer.
Há oposiçõcs humanas. Sob êste aspecro, tudo o que até aí enconrraram os navegadores não
se pode comparar com as resistências que deparou Vasco da Gama. A partir de Moçambique
teve de manter uma lura pertinaz, contra traições de tôda :l espécie. Já não se trata de selvagens com que era preciso escaramuçar, para fazer uma aguada ou um carregamenro.
Não; é uma oposição sistemática - oposição religiosa e comercial. Na costa oriental de África
encontraram os nossos navegadores escadas árabes, «d',me ancienne organisation qui contin,~ait la fondation des Axoumites connus par Bysance des le V.8 siecle») (j. Por roda a parte
tramavam contra os descobridores. Apenas em Melinde - talvez pelo receio, opina E.

{I) Roeci10, pig. 17.
(2) IJ., pág. 22.
(') lá.. p'g. 36.
(') Id.• pág. 37.
(6) Id., pág. 42.

(') N. lorga, Em; de SYPlthtsc de l'His/o;re de l'Humallité! vol: 111 , pig. 1]6.

S8

Prestage, da artilharia, cujas proezas ao sul já lá deviam ser conhecidas, ou porque o Sultáo se
quisesse livrar, com uma aliança imprevista, da supremaclade Quíloa C) - encontraram acolhimento favorável. Por êste acolhimento. Camões chamou ao sultão de Melinde o Pagão benigno.
e João de Barros homem bumano.
Na lndia também os muçulmanos dommavam comercialmente. Os mouros de Calecut, informa Duart~ Barbosa, (ames que os portugueses descobrissem a (ndia eram t:mcos e tão
posantes e soltos na cidade que hos gentios nom ousavam dardar por eUa por sua soberba» ().
Compreende-se tôda a hostilidade, tôda a intriga contra os navegadores - eram novos concorrentes. Em Calecut havia mercadores eurooeus -- Baltasar Spinger diz que ainda no seu
tempo. 1507, comerciantes venezianos se aventuravam até lá (). Devia tratar-se porém de casos
esporádicos.
Agora mudava de figura. Era uma armada real que aparecia com manifesro ineuiro de
firmar rracados e suprimir os inrermediários árabes.

•
Sôbte a viagem à fndia e a personalidade de Vasco da Gama não faltam fantasias.
Não me rdiro às deformações :místicas como a da Africana - música de Meyerbeer, librero
de Scribe - onde apatece um Gama lírico, mas às deturpações e invenções llisróricas.
Em resposta a uma pregunta feiL.1 por P. E. Isaks no Cochin Courier de 23 de
Agôsto de J 858, um Mr. Abrahão dá-nos uma singular notÍcia' ( Vasco da Gama morreu
em 25 de Outubro de 1502, ás qll4tro horas da tnrde, em casa duma dama bolandesa em
Bolghathy, onde houue depois Ifma capela de que ainda se notam uestigios». De tôdas as fábulas a mais curiosa, porém. é a inventada pelo germanismo délir:mte. r4ptor orbis~ dum articulista da Gnzeta Ilustrac/a de Colónia - a participação alemã no descobrimento e).
1: uma inrrincada :lventura. Na armada iam 40 alemães 'lue Vasco da Gama lançou,
sem alimentos, numa das Ilhas Maldivas, como castigo duma rebelião - facto que explica as
diferenças psicológicas e físicas entre os habitantes destas ilhas e os restantes asiáticos. Segundo o autor do artigo. o episódio consta dum velho manuscrito de Adaml1s Pirckeimer de
Nuremberg, propriedade do Sultão de Mali, e chegou ao seu conhecimento pela notícia es·
tampada por Sir Ralph Hl1l1ter, nos Anais da Acndemia Britânica. Tudo isto é uma aluci·
nação. Investigações mandadas fazer em Londres pelo ilustre Joaquim Bensallde revelaram
que não existe qualquer notícia sôbre o assumo naqueles Anais nem mesmo é conhecido o

nome de Sir Ralph Hunrer (').
Dá margem a estes e outros desvarios a falta de depoimentos visuais. Apenas resra
um, omisso, em muitos pontOS, mas sem dú'vida valioso - o roteiro atribuído com tÔ(1)
(1)
(1)
(4)
(')

Dts,obridortl Por'''gllestl. trad. port., de Francisco E. Bapti5to1, pág. 248.

Livro, pág. 339.
Fiealho - Obr.s dt., pág. 91.
Ver o curioso trabalho de J. B. Barreiros, 1.4 P.rtidp.stion Jts Allem.s"Js lors Je /It JécOl4lJeru des Indu.
No /orn.sl do Comérdo de 2.6 de Fevereiro de 1695. aitie.. Cunh.. Jtivara êste deUrio.

.

da.s as probabilidades a Alvaro Velho C). Parece haver outros depoimentos, pois Gaspar
Correia diz que consultou o caderno dum condenado, e o diário do clérigo João Figueira.
Barbosa Machado fala também numa Rdafão escrita pelo próprio Gama - informação re·
produzida «cm rôda a fieira dos dicionários históricos franceses» (J. f certamente equívoco.
Posteriormente os cronistas dt:ram as mais contraditórias informações sôbre o assunto.
Durante muito tempo Os críticos modernos - Herculano, Stanlcy, Ruge, Deniz Ayala... afirmaram a superioridade de Gaspar Correia. A sua narração tôsca, ami.literária, palpitante
de vida, parecia escorrer veracidade. Hoje, considera-se a menos segura de tôdas as fomes
da viagem. Gaspar Correia contou bem o que viu - e viu muita coisa durante a sua permanência na fndia - mas sôbre aquilo de que não foi testemunha de vista colheu todos os
rumores, sem os joeirar. Dá-nos não a realidade dos factos, mas a sua versão popular.
As divergências entre os cronistas são tantas, que Ruge afirma que entre êles há
concordância apenas num facto - : 1 chegada ao Rio dos Reis C) foi «no dia s4nto déste
nome a 6 de Janeiro de 1498)). Mas na verdade nem sôbre êste ponto há inteiro acôrdo. pois
o Roteiro e Castanheda indicam a data de 10 de Janeiro.
Divergem os cronistas sôbre quem escolheu Vasco da Gama para a enlprêsa
(D. João UI D. Manuell), ,ôbre as razõe, da e,colha, sôbrc o local em que D. Manuel
despachou Vasco da Gama (Estremoz? Montemor-o-Novo? Lisboa?), sôbre a dara da
partida, sôbre a dara da chegada, sôbre tôda a cronologia intermédia, sôbre o número de navios, sôbre o número de homens que foram na expedição, sôbre muitos oueros pormenores...
Tudo isto tem sido objccto de paciente exegese. que o espaço a9ui não comporta.

•
A armada saíu do Restêlo no meio duma comoção geral. João de Barros dá·nos uma
descrição da partida tôda orvalhada em lágrimas.
Uma semana depois passaram à vista das Canárias, e no dia seguinte amanheceram
com a Terra Alta - «onde fezemos pescaria obra de duas oras), diz o Roteiro. Daqui navegaram para o arquipélago de Cabo Verde. Na praia de Santa Maria Qlha de Sanc'Iago) repousaram «com muito prazer e folga0>' Concertaram as vêrgas dos navios e forneceram-se de carnes, água e lenha. Depois t:ngolfaram.se no mar, noventa t: seis dias, até à baía dt:
(I) Por ousião do cenunmo do descobrimento, Frederico Deniz Ayala SUStentou que se não uua d.
copIa dum autêntico diário escrito por um companheiro de Vasco da GJma, mas duma falsiflaçio do [im dêsse
.téculo ou do princípio do século seguinte. «Vfl,JCO J. G"m. fJM"nao p"rtilf? Problem. cronológico polto por Fre·
Jaico Deni~ A,.l.'&. Os argumentos de Ayab náo têm hoje v.tlor. Todos os OUtrOS críticos que se debruçWlm sôbre o
Roteiro desde os seus prinlciros editores" Diogo Kopke c Costa Paiva.•ué Hümmerich c Luciano Pereira da Silva, .são
concordes em o atribuir a Alvaro Velho, à. cxcepção dum crítico bracarcnsc que lev~clo. parece, por preocupaçÔCJ localistas, defendeu a tese de que fôra escrito por um outro comp21lhciro de Vuco da Gama, Alvaro de Bniga. Pcreir.
Caldu-AlvMo ae B"g. e MO Alvuo Velho como akJr pl"lfliuel ao .Roteiro á. Vugem qMeem aelcobrimcnrolh
lnJi. pelo C.bo a. Bo. Elpe,.nf' fi~e,. V. a. G. em '497-.
(') Rolliro, Pr6logo ~ I.a edição, p. XI.
(I> Segundo Theal-Thr. PtWt. "" 501Mb IIfricA. pág. 90-0 Rio dm RGI IIU no Cobre dc<t-e: ....
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Santa Helena, onde limparam os naVIQS, e Vasco da Gama tomou a altura do Sol, por não
confiar muito - diz João de Barros - nas alturas tomadas a bordo, devido ao «arfar» dos
navios. Entre Sant'lago e Santa Helena, a viagem deve ter sido duma horrível monotonia.
O ROleiro apenas assinala ràpidameme o encontro de pássaros, baleias e lôbos marinhos.
Têm procurado os hiscoriadores marcar a rota dos navios do Gama através da imen~
sidade do Oceano. Diogo Kopke e Costa Paiva,. no mapa com que ilustram a sua edição do
Roteiro, delinearam um crajecro; o '&pesmo fêz, na tradução ~'glêsa do Roteiro, Ravenstein.
que teve como conselheiro náutico o Almirante Markam. O Sr. Almirante Gago Coutinho
considera nàuticamente impraticável a rota simplista da primeira edição. Ao contrário, :J.ceita a
rota em dupla curva traçada por Ravenstein, por ser a forma de navegar no Atlântico Sul. Não
devemos, esquecer, contudo. que dentro dessa técnica outras curvas poderiam ter sido traçadas.
O próprio Ravenstein não tinha ilusões a propósito do trajecco indicado por êle: «Foi com
uma considerável dose de desconfiança que traçámos a hipotética viagem do Gama. A tra~
vessia pode ter-se cfectuado por várias outras vias».
A rota verdadeira, em face dos elementos que possuímos, não pode mais ser reconstituída, pelo que me parece bizancinismo crítico perder tempo a formular mais hipóteses.
Prefiro traçar, embora ràpidamentc, a rota emocional do descobrimenco.
Durante a viagem houve horas de monotonia. horas de aflição e horas de alegria
magnífica. Por vezes, na prosa bárbara do Roteiro sente·se um imenso jllbilo. Quando, por
alturas de Cabo Vcrde, os outros navios avistaram o navio de Vasco da Gama, que se havia
separado por causa do nevoeiro, envolveu-os uma atmosfera de enrusiasmo. O mar encheu-se
de um clamor heróico - «tiramos muitas bombarda.s e tanjemos trombetas e tudo com
muito prazer polio termos achado)). Era uma orfandade que terminava.
Depois de meses de viagem, perdidos entre duas amplidões - a amplidão do mar e
a amplidão do céu - a vista de terra emocionou-os profundamente : (c .. as nove oras do
dia ouvemos vista de terra e emtam nos ajuntamos todos e salvamos o capitam moor com
mujtas bandeiras e estemdartes e bombardas e todos vis tidos de festa e em este mesmo dia
viramos bem junco com a terra na volta do mar, porem nom ouvemos conhecimento de
terra» (').

A vista dos pretos também os alegrava. Eram selvagens, mas eram homens. e isso
bastava para quem meses a fio perdera o contacto com o resto da bumanidade. Vasco da
Gama dava-lhes cascavéis, barretes, manilhas, e ansiosamente mostrava-lhes aljôfar, ouro, cs~
pcciarias. «pera saber se avia naquella terra alguúa daquelJas cousas».
Por vezes êles desconfiavam e havia escaramuças - para socorrer o Veloso Amigo,
na Baía de Santa Helena, Vasco da Gama e três ou quatro homens ficaram feridos pelas aza~
gaias-mas freqüentemente a selvajaria e a civilização conh'aternizavam e trocavam presentes.
Há mesmo um momento radioso nestas relações: na Angra de S. Braz, obra de duzentos negros
que vieram à praia com bois e carneiros, ao verem os portugueses dirigirem~se-Ihes, romperam
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m danças ao oro de flautas. Então Va co
Gama (<.mandou ranjer a trombetas»
no
batéis os nossos começaram também a bailar, entrando na roda com aristocrática democracia
o próprio capicio-mor.
a região do Rio do Cobre o acolhimento foi tão fa arável, que o marcantes 11 m
impul o de simpatia chamaram-lhe Terra da Boa Gente.
Mai alallm tempo de viagem e. repentinamente, a bordo dell- e um ai or8ço.
Entre o negro ur 'am «homen fulo que pareciam me tiço de nearo e mouro» C). Algun en endi m «palavra de arabigo» e a maioria trazia «pano d algodáo cinto de azul.
e os outros toucas, e pano de eda e até carapuça de chamalote de core) C). Falavam em
g nt branca e em navio. Então uma arand e perança EIuruoll nas alma - «bem podia
el" que e ta gent ti e e comunicação om o mouros da maneira que o negro de Jalof
tem com o Azen '!111 ) e). Eram o primeiro intoma duma civiliza áo. Razão ci eram de
d"'llominar e ta paraaem o RIO dos Bon I1laís (Quelimane).
A part l' de o.ambique m (dava a fi ionol1li3 dll l;1em e d povoações. A cultura
árab tinha irradia o pelo litoral aúicano até ali, Com a mudança de cenári,o entraram o na egador num mundo novo d moçõ, Pela primeira vez. d poi de muitos me e d navegação. encontra am em oçambiqlle ou ro barcos. q ( , p 1'a má. imo deslumbramento traziam
en!!ibre. era
pimenta. Sentia- e j o olor maprecio idades - ouro prata aljofar, rub'
anífico da Ind.ia. «Tudo era novo para le ma l1d aVIO la a a e peranças de irem a ncber-s ... de as causa brilham
fi arfin. eda. ouro e p~dra • que luziam no tOl1cad
e vestido ) (~) ...
Um sobre alto maior ó m Calicut quando. logo a entrada. um mouro de T uni o
: ((boena vemtura, boena vemtura, muyaüdou 1.-01 ca tel.hano. com lima alvorada de prom
I

tos fl'obis, muyttl esmer,ddas, ;i1-uytns graços d . ei ddr tt Deus por vos trazer tt lerras I. onde
/'0 tanta niq /-teso».
O autor do Roteiro diz comovida01en e. que ou iram não podiam acreditar «que /;0num ouvesse tam longe de Po-rtt'gal qtte nos emtendesse nossa falla».

Todo o caminho tinham vir do a pre 111 ar por cristão e). Repentinamente em Calicut
le aram-no a um templo. onde julaa.ram cr a imagem da "ira . e de vários santos. Era
apenas uma ilusão. Trata a-se de divindad sori ntais - c<Gauri a deu a branca Sakti de Shiva
o de truidor» (j. Ingenuamente ajoelharam. O pilot da rul.U S. Rafael João de á, impressio(1) Década I, liv. IV, ap. m.
(2) Idem.
(3) Idem.
~
(4) O. Marrins-Hist. Port., 7," Ed., tômo l, pág. 2J4.
(5) Durante o século X\' acreditou-se geralmente na Europa que o nativo da lndia eram ri tão de S. Tomé.
Veja- e, por exemplo, a bula do Papa kolau V, de 5 d Janeiro de 1454; ({si ej/Is opertr et industTia maTe ipsun
(mjne ad h/dos q li Christi 'Jomen coleTe dicl/ntlli naL'igabzill fi~et .,n Alg. Doc. do Arq.
. da Torre do Tombo,
pág. J 5. Através dos cronistas vê-se que os porrugueses julgaram a principio que o Samorim era um monarca crisrão.
De facto havia na lndia, e até em Calicur., comunidades l1cstorianas. po~ viajantes como Hieronimo de anta Estefano e depois os nossos cronista as mencionam. Estavam, rém, longe do apel oficial que na E ropa se lhes atribuía.
(8) Q. Martins. oh, cit., pág. 215.

nado pela fealdade das imagens - os santos tinham quatro ou cinco braços e dentes tão grandes que saíam da bôca uma polegada - num rebate de escrúpulos disse a Vasco da Gama,
se <âsto são diabos eu cá adoro o DellS verdtldeiro». Este traço de cepticismo morreu afogado na
onda de entusiasmo - A lndia! Cristãos! Pimenttt!
Calicut desempenhava o papel do grande cntrcpôsto do Malabar, Ali vinham trocar os
seus produtos, os árabes, chineses e tôda uma multidáo de mercadores das mais desvairadas
partes - «grdntlissimtl quantitá di mercanti di (}iuersi reami e nationi», testemunha Varrnema.
Era a c.,pita! do estado de Canária, que o Samorim - Senhor do 1I1t1r - governava. A sua
côrte magnífica e bárb:\ra, numa semi·nudez resplandecente de pérolas e ouro, devia ter parecido aos nossos marcantes um grande sonho decorativo.
Mas a viagem pela costa oriental de África e pelo Malabat não foi apenas uma visão
doiraria. Desde Moçambique que tiveram as maiores hostilidades: Tentativas de assalto a
bordo, manejos par3 perdição de navios. uma infinidade de complic.1ções. Em Moçambique teve
de trear a artilharia: M:lio; adiante. numa pequena ilha. a que por isso se ficou a chamar a
Ilha tio Afoutado, Vasco da Gama viu·sc obrigado a mandar açoutar um pilôto mouro e depois
em Mombaça, a ping(lr outros dois mouros que vinham a bordo, para que lhe dissessem se tinham treiftlm ordenadtl, o que êles confessaram.
O:l velhos ódios religiosos apareciam agora. {(E depOIS que souberam - testemunh3. o
Roteiro 3.0 falar de lvfoçambique - que tlÓS eramos xrstãos ordenaram de nos tornarem ti mattlrem a treifttm». Sôbre Mombaça, diz também o Rotei/'o: - (cEstas e muytas outras maldades

ordenaL'em estes perros mas noso Senbor nom qujs que se lhe destm a bem porqr4e nom
criam nelle».
Na fndia a lura tomou sobretudo um aspecro de intriga. Os mercadores árabes apresentaram Vasco da Gama ao Samorim como um pirat:J. Houve mamemos bem difíceis, como
aquêle em que Vasco da. Gama. com alguns companheiros, ficou retido em terra - uma agom(l que os nOS:lOS dissimulavam «elles estavam jmdinae/os contra no~, porem nos com·
tudv nom leiramos de cem' muito bem»). A-pesar-do gênio impetuoso de Vasco da GamaCbal\fasser pinta.o como destemperado-mo3trou emão um admirável allto·domínio.
T :unbém :\ bordo. houve momentos amargos. As privações e sofrimentos foram tão
grandes, que se tem falado numa insubordinação. de t 506 a primeira referência. conhecida,
a est.1 revolta. Fê-la o venesiano Leonardo Cha Masser. Depois os cronistas - Castanheda,
Osório, Correia - mencionam-na também. Localizam·na porém em pontos diferentes: na
ida, no regresso, no Atlântico e no fndico. Osório coloca-a antes do Cabo. Cha Masser no
Cabo. Correia na costa oriental a caminho de Moçambique. c Castanheda na travessia do Indico, quando regressam. Não estão de acôrdo também os depoimentos sôbre os pormenores
da conjuração. Luciano Pereira da Silva, que estudou cuidadosamente o assunto, «(rejeita como
falsa a afirmação de qualquer revolta», opinião p3.ra que já se inclinara Hiimmerich. ORo·
teiro, não se tefere ao assunto, mas. como o boato aparece já registado em 1506 por Cha Masser, é possível que tenha um fundo de verdade ",.- talvez um espírito de descontentamento
que nio passasse de murmurações.
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Para s<: avaliar valor da jornada ck Vuoo da Gama deVW10s salientar acima de tudo,
um aspecto:
O que Vasco da Gama realizou - chegar ao Oriente, à rerra das riquezas - foi a
grande aspiração da maioria dos descobridores, foi o grande sonho náutico da Europa. Mesmo
depois da viagem de Vasco da Gama. muito tentaram uma solução diferente, uma solução
mais rápi a. Pouco importa que tivessem pâsro como objecàvo imediato a lndia, a China, as
ilhas das especiarias... o fundo o problema é o mesmo.
cingir o Oriente foi o desejo de
João Vaz Côrte-Real de espúcio, Pinzon. Solis,
agalhã, João e Sebastião Caboto, Vem.
zano Roberto Thorne. Marcim Frobisher, Davis Hudson, Baffim ...
Procurou-se resolver o caso pelo oeste, pelo sudoeste pelo ncn'oeste, pelo nordestt:, e até
pelo 1'010. De todos estes navegadores apenas Fernão de agalhães conseguiu dar uma solução
diferente de Vasco da Gama - mas uma solução puramente geográfica comercialmente inútil. «O paso, por tanto tempo procurado não se tornara nem passagem p2t'3 milhares e milhares de navios, nem caminho mais rápido para a lndia; a E panha não ficara mais rica;
por causa desta descoberta não se tomara mai poderosa a Europa C)). Modemamence, dn
1850, Mac Lure (demonstrou a evidência» a existê ,:'a duma passagem a noroeste (pelo estreito
de Lencastre), mas ficou absolutamente teórica. pois por causa dos gelos a viagem nem mesmo
pôde ser feita pelo norte da América (j. Também a famosa expedição de Norden kjold pdo
norte da Europa e da Ásia não trouxe uma solução prática (').
O verdadeiro rival de Vasco da Gama não foi um navegador. Foi um engenheiro Lessep quando corrou o istmo de Suez. Mas uma pregunta ocorre: ~ poderia Fernando Lesscps
ter aberto o seu canal, se a Europa devido a viagem de Vasco da Gama, não tivesse firmado
a sua supremacia sôbre o Islã?
Para nós, hoje, o descobrimento da América, dada a grandeza ascensional das nações
americanas é um facto capital mas para os homens do século
o descobrimento do caminho
marítimo para a lndia tinha uma importância Í?-finitamente maior:
((Si em 149]. Colomb avait dit: aJe viens de découvrir )'au:hjpd cl'Antilia et s'iJ avait ra.contlé simplCm.ent IX qu'iJ y avait ttouvé, il aurait dit la vérité cc i1 n'aurait pas plus attiré I'attmnon de l'Europe que d'aotres... découvrcurs d'ücs. Mais il écrit, i1 prononce, iI claro:: Ic mot prodigieux: Ics lndes; ct iJ )'auréolc d'illwíoru et
de miragesll (").

O Oriente era um mistério -

ao mesmo tempo um terror e uma atracção. De lá

(') Stdan Zweig, ob. cit., pág. ]88.
(2) Dr. Sopbus Ruge Bise. diZ 'Epoc4 dos Descobrimentos, trad. de M.mud de Olivcrra Ramo, na Hin.
Universal de G. Onken, vaI. XIII, pág. 467'
(3) Sabe-se que David Mdgueiro fêz uma viagem do Japão à Groenlândia, donde veio pau o Parto.
Jaime Batalha Reis formulou a hipótese de Melgueiro ter passado pelo estreito de Behring, A $C assim o dexobrimenta da passagem do Nordeste recua :1.I8 anos sôbre a expedição de ordenskjOld, ComerciaJmenre Wo nio altera o
problema, pois por ali nio se estabd.eceu o tráfego do Oriente.
(
{arius André, pág. I~.

vinham grandes males - heresias, invasões - mas também de lá se esperavam remédios
para êles.
Foi assim que, numa hora dramática de aflição. se desenvolveu a lenda de P't"este João,
a primeira vez registada, ao que parece, por ato de Fríngia, que a recolhera dos lábios do bispo
de Gabala. Poucos anos depois Cristiano, bispo de Mogúncia, deu a conhecer uma pretensa carta dum rei misterioso, para o imperador de Bizâncio, Manuel Comneno, e para ouo"os
soberanos, e recolheu o que a respeito do Presre corria então pela Europa - ((rodo um romanc.e acompanh'.ldo das descrições líricas das riquezas do reino misterioso e pompa dos seus reis
servidos por outros reis, na sua capital lendária de Hulna sôbre o rio do Paraíso» C).
~ certo que. o reino do Preste - cuja posição geográfica andou e.rrante até se fixar na
Etiópia - devia estar eivado de amigas heresias. O pcrigo dlminava, porém, as divergências,
diz o Conde de Ficalho:
"OS m.ais rigidos carolicos acreditavam o principe neslOriano como um enviado divino. O bispo da Acra,
J;üme de Vitry, escrevia ao papa Honorio 111 (12019), que ~qude rei poderoso e vietorioso lhe pareceia uma musa
sHscit4d.. por D~lls para esmagar os pagãos e exterminar as doutrinas... do pedido Mafoma. E se a.s coius fOS$em
como as via Jaime de Viuy e outros... d'ali podia efcctiva~nte vir a salvação. a conquist3 de Terra Santa, a seguir a
Europa libc:ttata... Por iuo, a lenda ia robustecendo... Mil vezes desfeita pela dura verdade dos factos, mil vaes se
reconstruiu. aeaçio da Esperança e da Fé, mais viva no coração do homem que li simples realidade» (').

o desejo de cstrangular o islamismo -

ameaça terrível para a cri!'tandade mcdieval levou os pontífices e alguns soberanos da Europa a procurar alianças com os potentados orien~
t:lis. Sobretudo o império mongólico :ltraíu as atenções da Europa.
Gengis Khan e os sucessores imedi:1to.!l conseguiram uma obra fotmidável de dilatação,
a qlle se nao podem comparar, segundo Wells, as próprias vitórias de Alexandre:
"Durante alguns tempos toda a Asia e a EUropd ocidental esoveram em relações... todas ali Clitn.das foram
temporariamentt abcrta.s c rcpn'5C11t3ntcs de tod:u :as naçôcs apareceram em Karakomm. AJ barreiras levantadas
entre a Europa e fuia pela querela religiosa <lo cristi:lJlismo e o bli abaixaram-se:. O papa aarinhotl as esperanças
de converter os Mongois ao cristianismo... Enviados do papa, sacerdot('lI budistaS vindos da India, artistas parisicl1\('s, italianos e chineses. viveram an boôl harmonia. com os rllncionario~ anbc'lI. astrnnomos (' matemauCO$ penas
e in(liosll (I).

Durante a dinastia de Yuan, franciscanos, dominicanos e mercadores aventuraram-se até
à China. Nas próprias artes plásticas se encontram vestÍgios desta aetividade, como no Martírio
dos monges franciscanos que Ambrogio Lorenzerti pintou na igreja de S. Francisco de Siena,
em 'jue aparecem chineses. ou na Ecciesia Milittlns de Andrca Firenze, de Santa Maria Novela
de Florença. onde além de chineses encontramos outros orientais e).

ROHg~. Abyssini~ d /'Ar/lbi~ lhpuis I'Antlquité. Tomo T. 3.· pme. pág. "7).
(') Ficalho - Ob. cit., pago 9.
(3) H G. Wells- ESljllisst d~ L'Histoir~ Univmdlt. trnd. fr. dc Edouard GuYOt, pág. 346.
(~) Veja-se Hcrmans GOCI% - Como os ArtislAS cMssicos á.. Europtl virAm o Oritnte. no (dJolerim do InstiV. sco á.. G.m.. ». n.O 39.

(I) Alben Kamerer - ú Mtr
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A ascensão ao trono da dinastia de Ming e as dilatadas vitórias de Tamerláo vIeram
de novo lançar entre a Europa e os países do rnd;co uma muralha.
A par das preocupações políticas com respeito ao Oriente, havia a preocupação religiosa.
De vez em quando chegavam até Roma clamores de aflição de antigas comunidades cristas. Para
lhes acudir, e para estabelecer a unidade de côdas as igrejas cristãs. os pontÍfices gastaram imen~
sos esforços, sem todavia o terem conseguido. por cama das querelas europeias.
Mas o que atraía sobrerudo a Europa era a fama das riquezas do Oriente. Desde a Antiguidade C) que os países remotos do fndico foram considerados terras de maravilhas. Falava~se
no Quersoneso de Ouro (Malaca) e na Sérica, o famoso país da sêda onde estava o pôrto de
Catigara, que os historiadores modernos têm procurado identificar com várias localidades-Nanquim, Cantão e até Sigapura, mas que devia ficar situado em T onquim, como defendem
Richttofen, Warmington e o chinês Tham-jll~kua. Aliás, tôda a Ásia, para a imaginação ocidental, estava envolta numa poalha de oiro. Ainda hoje, à palavra orimtal se ligam vulgarmente idéias de fausto e magnificência.
Nós, homens modernos - diz Gunther - não podemos fazer idéia do que a especiaria
Foi p::tra a Idade Média. Não polvilhavam só de pimenta as comidas. Carregavam de especiarias
a cerveja e o próprio vinho. Um vinho assim preparado com canela, gengibre e malagueta tor~
nau-se então famoso - o Hippocras. só bebido nas grandes mesas senhoriais, e de que o chefe
(1) Dos países remotos da Ásia rccebetl a sociedade romana, tecidos, j6ias e aromas e espee:iari:u - tstimulantes necessários à .sua estesia sensorial de arqui-civiliZ:ldos. A prinápio esus merc~dori~s chegavam :1té Roma
atravb de intermediários. Com o Império, Roma estabeleceu directamente o comércio com a fndia e a China, apro·
veitando os numerosos portos fundados pelos Ptolomeus no Mar Vermdho. Esm.bio e Plínio falam da grande
quantidade de navios partidos de Myos-Hornlos para a 'ndia. Para Sólldar o excedente da imporuç:io. «pilll de cent
dnq mil/iom de !rancI lortlfirnt de fempire ti rI'Y rtntraient plIIJ.. . , calculava, há mais dt 50 anos, Jurien de la Gra~
vim (lA Marine des P,oloméel et la marine dts Romains). Por seu turno. escreve o sr. Prof. David Lopes num
curioso m.b;1ho publicado em l~. História dos Porto no Mal"bar: tlRoma recebia do Oriente anualmcnte mercadorias na soma de S5 milhões de se.stercios, 0\1 sejam L 486,979, um desfalque em ouro enorme para aquêle tempo».
Na Jndia, por toda a 'luta zona compreendida entrt Ceilio e o <!imito de Kisrna, têm-se encontrado numerosas
moedu romanas. sobrerudo dos primeiros imperadores (Wannington, The commerce bdwr:c:n the Rom,," Empire
.ná lndi4. pág. a77 e seg.). Isto explica que viesse.m até Roma várias embaixadu dos povos do Oriente longínquo
- chineses, índios, cingnle.ses, maldivo.s. Com a deadência do Império as viagens começam a rarc:ar. O comércio de
novo passou às mãos de povos intermediários. Lentamente um véu pesado de mistério foi eaindo sôbre o Oriente.
Conrudo u especiari.1S continuavam a ser apreciadas - e pelos próprios bárbaros. Nas condições de paz impostas a
Roma ent 408, Alarico exigiu, num ingénuo requinte de pifrvenu. entre outra,s coisas, quatro mil trajos de !Ma e três
mil libras de pimenta.
Nos primeiros séculos da Idade Média só Bizâncio mantinha as m.dições de opulência. Os mercadores án_
bes I~vavarn ~té Constantinopla as especiarias e mil preciosidades _ ({fulgunntes pedm, turquesas pérsica.s, lipis-lazúlJ da t"(lPão do Coou Yaxartes, coralin:u. esmeraldas e diamanteli do Indostio, rubis e pérolas de Ceil:io" (Mu
Georg Sch;nidt, Hist. dei ComerCio Munditfl, trad. esp. de Manuel Sanches Sarro, p:íg. 48). A pouco e pouco a
Europa oadental foi conhecendo mas coisas. Nos últimos séculos da Idade Média houve o delírio das especiarias,
explicável pela monotonia da cozinha medieval, sem n/lanCeS, insípida e gorda. «Decorrerá ainda nlUito tempo, ué
que?s frutos do ~po.hoje mais usados, CXlmo 11 batata, o vinho e tomate, tenham na Europa direitos de posse;
quáS! se desconhecl3 o hm:io para tentpêro e o uso do açúcar para adoçar; ninguém descobrira ainda os finos t6nico.s
do café e do chá; até entre os príncipes e opulentos se ilude a monotonia estúpida das refeições com a deglutiçio
bárbara da quantidade. Mas, ho! milagre, sàmente um único grio de especiaria indiana, uns pOzinhos de pimenta, noz
moscada s2c.a, um pouco de gengibre ou anda adicionados ao mais gros.seiro alimet1[(l, e já o paladar lisonjeado sc:nte
o estímulo do estranho e gostoso ingrediente» (Stefan Zweig, ob. dt., pig. 1]).
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das cozinhas de Eduardo n de Inglaterra nos deixou a receita C). As contas das bodas do casamento de Jorge o Rico, regente da Baviera, com Edviges da Polónia, são reveladoras da loucura

das especiarias ('l.
Mas do Oriente não vinham só especiarias -

mas tecidos ricos, pedras, aromas ...

•
A jornada de Vasco da Gama teve múltiplas conseqüências:
I - Demonstrou a conexão dos trts grandes continentes do velho mundo _ Europa,
Ásia e ÁErica - que só então pôde verdadeiramente ser apreendida, como nota Errera.
II - Consagrou definitiuamente o rumo do sul para a nauegafão, como Colombo
consagrara o rumo do oeste. Esta consagração do rumo sul equivaleu a dar um sentido novo de
dilatação à civilização ocidental. Já um historiador subtil notou que durante séculos a civilização se alargara num sentido estreito, mediterrânico, o sentido dos paralelos, círculos menores (à
excepção do Equador). Agora, pela rota para o sul. ganhou um sentido novo, o sentido máximo. o dos meridianos.
Posteriormente a expedição de Fernão de Magalhães (que partiu para o oeste como
Colombo, e: regressou pelo sul como Vasco da Gama) harmonizou num abraço que cingiu a terra
inteint os dois sentidos.
In - Permitiu a vitória da Europa sôbre a Asia, a vitória do mundo cristão sôbre o
mundo muçulmano, que as cruzadas baldadamente haviam tentado.
Já anteriormente à jornada do Gama alguns viajantes tinham proposto o ataque ao Islã
pelas costas. O dominicano Guilherme Adam, que conhecia a fndia, instigara em 1307 a
república de Gênova a construir navios em Ormuz, nas Maldivas, ou na costa do Malabar,
a-Eim-de bloquear o Sultão do Egipto no Mar Vermelho ('). Anos depois (1324) outro dominicano, João de Saverac, ao instar com o papa para socorrer a Etiópia, ameaçada pelo Sultão do
Egipto, lembra também a constnlção de navios na costa do Malabar, indicando-Ihe a ilha de Salsete como base de operações ... (4). Tudo isto era claro, mas um pouco quimérico, pois os navios
Eicavam impossibilicados de receber auxnios da Europa.
Vasco da Gama resolveu o problema. As nossas vitÓrias no Oriente tiveram um largo
sentido europeu que não costuma ser suficientemente pôsoo em relêvo. Por elas cortamos a
grandes fontes de receitas do Islã, e salvamos, talvez, a Europa ocidental, que se debatia
numa série de crises polfticas e religiosas, da invasão turca.
IV - Revolucionou tiS vias comerciais do uelho mundo. De vez em quando os caminhos da Ásia, morosos e difíceis, eram cortados por erupções de povos. O abastecimento da
Europa estava sempre dependente das complicadas transformações políticas do Oriente.
(I) Conde de Fic.a.lho - Mtmória Jóbrt 11 MtI/tlglltltl, pig.
(I) Siegmund Gunther-ob. cit.• pág. 14·
(I) Sidney R. Wc:lch -oh. cit., pig. 39.

(4) Idem, pig. 38.

10.

Os Turcos, por exemplo, rrouxeram graves perturbações ao comércio das especlanas.
Isto não por terem tomado Bizâncio, como vulgarmente se julga, pois a essa data já as cidades
do Egipto - Ale.xandria, Cairo... - eram as grandes fornecedoras da Europa C). Além diso,
em Constantinopla os t'urcos mantiveram, duma forma geral, os privilégios comerciais dos ita~
lianos, mesmo quando lhes cercearam os direitos políticos (). Mas anteriormente, por terem bar~
rado as vias comerciais do Oriente, e depois pelo alvorâço que trouxeram ao Mediterrâneo. Em
1502 as gateras mandadas a Beirute trouxeram só Cjua-tiro fardos de pimenta, e das cinco enviadas
a Alexandria só uma trouxe carga. Em '5°4 faltou de todo a carga de retôrno (J.
V -.Democratizou os produtos Orientais. As especiarias durante muito tempo foram tão raras, que se lhes chegou a atribuir origens misteriosas. Gravemcnte Santo Atanásio
afirma que a abundância de plantas aromáticas nas regiões índicas deriva da proximidade do
Paraíso, donde sopra um vento carregado de Eragâncias C). Maçudi - esoriror árabe do
século x - por seu lado, informa que Adão saíu do Paraíso coberto dc folh3s, que depois de
sêcas foram espalhadas pelo vento naquela região, e produziram tôda essa riqueza de aromas e).
Para se ver até que ponto estes produtos foram estimados, basta recordar que «Constantino oferecia ao papa S. Silvestre vasos de ouro cravejados de pedrarias contendo quantidades mínimas de perfumes e especiarias» (j. Na Idade Média a pimenta tinha quási o valor
da prata - com pimenta podiam~se comprar direitos. em pimenta muitos príncipes e cidttdes estabeleciam impostos, diz Stefan Zweig (), '1ue acrescenta: «Gengibre, canela, quina,
cânfora, eram pesados nas balanças para ouro e medicamentos, e fechavam~se as janelas, não
fôsse um sôpro dispersar uma molécula preciosa») (j.
Com o descobrimento do caminho marítimo para a rndia isto mudou radicalmente.
Quando :15 naus de Pedro Álvares Cabral regressaram, o embaixador veneziano em Lisboa,
Domenego Pixani, escreveu apreensivo para a Senhoria: «Hano cargá ad Jtiua per precio che
me temo dirlo, e dicono o comprano uno canter de canela per Im ducato et meno)) (j. Poucos
anos depois um observador arguto - Maquiavelo - informa que ((OS preços das especiarias
armaz.enadas n:l Adri:l caíram para menos de metade)),
VI - Mudou o eixo dof actiuidade comercial do Mediterrâneo para o Atlântico. Durante séculos as repúblicas italianas guardaram monopólio do comércio do Oriente. Veneza,
que sucedeu sob o aspecto mercantil a Constantinopla, defendcu ferozmente a sua rendosa qualidade de intermediária entre o Oriente e o Ocidente. Os estrangeiros que lá iam mercadeiar
ficavam sujeitos às mais complicadas formalidades e à mais apertada espionagem. Não lhes
(I)
(2)
(3)
(4)

Charles Did,l- Venise. pág. 181.
W. Heyd - Commm:e du Lef.lant. 11. pág. )68.
Lúcio de Auvedo-Epocas de Porto Económico. p&g. 195.
Conde de Ficalho-Memória sóbrc a Malagucta. p~g;. 28.

(~) Idem.
(8) Idem, pág. 29.
(') Stef:lIl Zweig. ob. cit., pág. 2.6.
(~ Id=.
(G) Copia et sumario c/i :ma leterd di Domenego P'rdni. el Caf.ldlier, Or4tor
,d. de Eugénio Canto.
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Ia Signoria,

VASCO DA GAMA

Quadn> a ólea que pertenceu aa, Cande, da Vidigueirv. haje ..I,lente na Sociedade de Geogra'la de U.boa

era permitido estabelecer entre êles comércio directo - «[anto nas compras como nas vendas
deviam servir~se dum agente mercantil do Estado, o chamado Sensal C). O comércio voneziano atingiu tal esplendor, que em 1434 o doge Mocenigo anunciava que a pouco e pouco
Veneza se tornaria .<enhora de todo o ouro da cristandade ().
A notÍcia das nossas primeiras viagens à fndia produziu em Veneza as maiores apreensões - uma inquietação tecida de agonia e de espanto, de que se encontram ecos no diário
de Priuli r). Compreende-se: era a espectativa da ruína.
Em J 502, pela primeira vez, apareceu na Flandres pimenta crazida da fndia pelos nossos navios. Von Recheterghem, comerciante de Antuérpia, remeteu parte dela para Augusta e
Nuremberg. Quando na Alemanha se soube que esta pimenta provinha de Lisboa levantou-se uma dtÍvida - ~seria autêntica pimenta, igual ~ fornecida pelos venezianos? C).
A hesitação durou, porém, só um momento. Logo Os grandes comerciantes germânicos
- Welsers, Fuggers, Imohfs - que pensaram em transferir, por causa da guerra turco-veneziana, as suas largas relações mercantis com Veneza, para Génova, se voltaram para Lisboa \).
Com êste abandono da cidade de Itália pelos comerciantes alemães coincidiu o declínio
vertiginoso do comércio italiano em Antuérpia, grande centro de distribUição das especiarias
para o norte da Europa (').
Para derrot:llr comercialmente os portugueses, o genovês Paulo Cent'Urião pensou numa
nova via comercial para o Oriente, que iria directamente de Mascavo até à India, aproveitando
o curso de vários rios. O próprio Leão X, preocupado com o destino do Mediterrâneo, aprovou
êste plano audacioso, mas o grão-duque de Moscovia «pensou que se não deviam ensinar a um
~strangeiro os caminhos que conduzem ao Cáspio e à Pérsia» (J.
Foi porém Veneza que mais lutou para derrotar os novos concorrentes. Estabeleceu,
adjunta ao Conselho dos Dez, uma comissão especial para defender a supremacia mercantil Giunta della Spezerie - a que posteriormente, em 1506, acrescentou cinco novos magistrados,
savii alia mercanzia (j. Para reter os mercadores alemães ergueu em substitUição do vdho Fondaco dei T edeschi, que ardera, uma instalação admirável composta «de oitenta habitações de~
coradas com frescos de Ticiano» r). Num supremo desespêro pensou mesmo em abrir o canal
de Suez ('~.
Manteve pertinazmente o combate, mas, esquecida das suas tradições gloriosas, recorreu
corno diz Octave Noel. não a uma «luta aberm, heróica, que ao menos lhe faria honra, mas a
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Max Gt.'org Schmidt. l-Jisl. dd comercio mundial, píg. ("'.
Chules Diehl, ob. dt., pág. 97.
Fosc~rini, DeU" l,t~(ltflr. l,Wlt!~;an".

o".

Lúcio de A.zevedo,
di" píg. 93Idem, p.:ig. 94.
li) J. A. Garis. EtHde sur la colonjr; marcham/rs mi,.diollales (por'/Jgllis. ap"ngnols i'./iens)
118) ; 1,67, pág. 194.
(I) GOllzalo de Reparaz (hijo), oh. de., p.:ig.. 86.
(') Charla Diehl, ob. cil., p.:igs. '90""191.
(') Max Gcorg Schmidt, o". cito. pig. lOZ.
(UI) Idem
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baixas intrigas e covardes comprometimentos». Foi todo um sistema de manejos ocultos, espionagens em Lisboa, embaixadas secretas ao Egipro, a instigar o Sultão contra nós,
Tudo foi baldado. A grande hora de domínio de Veneza passara. Sucedeu o mesmo a
Veneza que, muitos séculos antes, acontecera ao magnífico País do Sabá - o moderno Yéme.n
- quando deixou de ser o ponto de encontro das caravanas, por os romanos terem procurado
novas vias comerciais para a lndia e).
VII - Contribuíu poderosamente para definir o espírito oceânico da cultura moderna.
A supremacia do Atlântico sôbre o Mediterrâneo, estabelecida pelo descobrimento do
caminho marítimo para a lndia, e depois fortemente ampliada pelo crescimento da América,
permitiu desenvolver a tendência oceânica da culrura ociàental. Aos limites estreitos dum
mar interior sucedeu a imensidade dum grande mar aberto. Esta ruptura de perspectivas não
podia deixar de se fazer sentir no pensamento europeu.
T 31vez já 3nteriormente o espírito atlámico se tivesse manifestado na arte medieval com
as suas fugas arquitectónicas, contrárias à estabilidade clássica, mas verdadeiramente defm;u-se
pelos descobrimentos.
O espírito mediterrânico caracteriza-se pelo gôStO clássico dos limites e da precisão, pela
supremacia das linhas horizontais, pela tendência para a simetria, pela estabilidade; o espírito
lltlântico caracteriza-se pela vastidão dos horizontes, pela tendência para as linhas verticais, linhas erguidas para a imensidade, pelo dinamismo - tão visível na estética e na física moderna - pelo ideal barroco, pelo gôsto da bruma, pela ânsia da distância que produziu rôda
uma série de comunicações rápidas e todo um complicado sistema de crédito...
Tôda a época moderna derivou do antagonismo, ou do equilíbrio, destas duas tendências.
VIII - Contribuíu largamente para a formação do novo espífito científico não só pela
multidão de factos que permitiu colhêr e verificar, mas pela independência que veio dar à
obst'Yvação e à análise. Sôbre o Oriente os escritores antigos tinham espalhado, a-par-de algumas verdades, uma multidão de absurdos-mentiras grossas, diria o nosso Garcia de Orta-que
depois da jornada de V. da Gama foi possível desfazer. ~ste ruir duma multidão de dogmas
científicos ajudou grandemente a libertar o espírito europeu da tirania exercida pelos clássicos.
Não; êles não eram infalíveis. Tornava-se preciso examinar. A obscruação opôs-se à tradição, o
homem qtle viu levantou-se contra o homem que Im. duelo que Garcia de Orca. fixou nos seus
longos colóquios com o imaginado doutor Ruano.
Mas sob o aspecto de renouação naturalista como sob muitos outros aspectos - criação do moderno direito internacional e do direito colonial, desenvolvimento das normas mercantis, irradiação cristã, exotismo literário e artístico... - não se pode isolar o descobrimento do
caminho marítimo para a India do grande movimento geral dos descobrimentos.
Internamente tem-se avaliado a jornada de V. da Gama quási sempre pelo lado negativo. A índia foi a nossa perdição.
(I) Christopher Dawson _ ús Origlnes de L'El4fOpe
Louis Halphen. pág. 147.
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Atribuem-lhe sobretudo três malefícios: - despoVo4mento. ruín4 económk4, desmorali.
ufio. Todo êste libelo assenta mais nas aparências do que na realidade C), mas mesmo que tivesse
um valor positivo restavam ainda outtas conseqüências :
I - Deu à língua portt~guesa uma formidáu(l i"adiafio. Durante. três séculos foi a
grande língua comercial do Indico. Divulgou-se tanto, que os próprios protestantes para a propagação da sua fé no Oriente tiveram de recorrer a ela. Aliás para se avaliar rôda a sua exten·
são é precise ler o formoso trabalho do Prof. Doutor David Lopes - A Expansão da Língua
Portuguesa no Oriente nos séculos XVI, XVII e XVIII.
A sua irradiação na Asia contribuíu também para :l difundir na Europa. Ainda no século XVlU era a língua comercial por excelência, diz Félix Waltet. que lembra o facto sintomá·
(1) Depois de sólido estudo de Costa Lôbo - Histórid dll SOCj~ddd~ ~m Ponug.J no século xv _ ji não há
mw o direiw de se falar porém em despovoamenw... nem mesmo em versos, dil'; o ilustre bi6grafo de Ocnardo.
A população do século xv e XVI cresceu, embora lentament~.
T~mbém a ruína cconóOlica é um mito. {Que fonre de riqueza nacional se es~ncou por causa da lndia? 1
Até ao final do século xv .só tivemos uma indústria rudimenw e uma agricultura pobre. No século XVI não vCtnos
desaparecu nenhuma actividade industrial- antes pelo contr.irio a classe mecânica toma um maior desenvolvimento. Se
Portugal não conseguiu ainda ser uma grande nação industrial, não foi por causa da (ndia, foi por falta de JIUtérias primas, a que modcmamcnte-dcpois da aplicaçio industrial do vapor-.sc: juntou a falta de envio.
Por ouC'o l:ldo, os teXtOS quinhentistlS não n05 autorizam a concluir a ruína da agricultura. Tivemos entã"
um d~fjcit ccrcalífero, que ji viM:I de uis. mas uma abundânci:l de outros produtos, mais apropriados ao nos.so
clima. Viajultt:5 c,SU":lngeiros falam da quantidade de fnlt;l~, e Ludt.vico Guicciardini informa-nos que Porrngal aportava cntã::l vinho. aze.ire, gualdo, gri. swnagre. frutu frescas, .sêc.as. cristalizadas e de consctV:l. que lhe rendiam
grandes somas. Temos também informaçócs dum melhor aproveitamento da terra, a que aliis se encontram referencias lU pt6pri:l MiJc~Untll de Rc.sc:nde:
Vi muitos matos rópet
Grandes paules abcnos
Muias herdades fazer
Em cerras, mitos desertos.
A desmoralizapo porcuguesa do século XVI é um lugar comum contra que é difícil reagir. Eu creio que:
uma dt:5morahução não se pode provar por Uffi:l colccç,io de casos imorais. pois nio há sociedade sem ,·ícios.
Houve: bastardos? alcoólicos? criminosos? Sem dú...ida, como Ctn todos os tempos.
O que caracteriza um:l clt:5moralização é a t.ransigência das classes limpas com as classes infamt:5, como diz
Som; o aparedmento de nOVOs vícios; o gôsco público peja litrrarur:l pecaminoS:l; a polltica ao srrviço dos mais b:lil[OS instintos e os mais b:lixos insuntos ao .serviço da política ... Nada disco vemos em Porrngal. Pelo contr:irio, a
licc:ratura, O grande t:5pelho da !etlsibilidadc: duma época. moraliu-se. Gil Vicente pode: ser por vc.zcs groSSCIro, para
nosso paladar actual. mas ,..stigm~ciza uxlos os vícios. côdas as simonias. 05 temas licenciosos, ainda rão vulgares no
cancioneiro de Resende, quási desaparecem. ~ curioso que isto dá-se num séculu em que, na Itália. Aretino t:5tiliza
os ...Icios. T ~mbém a política portuguesa não apresenta então silHomas de: ala corrupção. T alva não tenha havido
desde: a fundaçio d~ naoonalidade até aos nossos di~s, em Portugal. um século com menos crimes políticos de que
o século XVI. Entretanto, nesse mesmo skulo na Itália, na Fnnça, na Inglatern. llO5 principados gcrmâniCO$, uaswcimos às ambiçÓC:5 mais pérfidas. a c.scranbas intrigas bordadas com 60S de sangue e traições, :usôl.Ssinaws, Col\amcntoS desfeitos sobre a brutalidade dos desejos ... " (Mário de Albuquerque, O Signific4do JdS Ndllcgtlfõts, pig. 150)'
E. certo que no Oriente os 5OldadoJ comHeram excessos. Isso porém nio é sintomático, pois em tooas as
expansoes guerreiras êles se clio. O que se deve rcgistar é a repulsa dos cronistas por êsscs aetos.
Em conclusão; se.se comparar a sociedade portugucsa com o resto da sociedade curopeia nes.sc século, te-mos forçosamente de concluir que :l India nío nos desmoralJZou, mas, ao conU':írio, ~a consciência duma missío
a cumprir. do dever, elevou-nos espirirualmetlt:e.

cico de :í saberem falar os heróis dos dois mais famosos romances de avenruras da época Lernuel Gulliver e Robinson Crusoé C).
II - Contribuí" b4st4nte p4ra a expansão da noss~ vida e da nossa literatura. Lisboa
tornou-se um grande centro cosmopolita onde se acocevelav3m estrangeiros das mais variadas
origens e das mais diversas profissões - comerciantes, espiões, sábios... Era por assim dizer
o Armazém da Asia. Por isso, o Dr. Laguna recomendava aos que não podiam ir ao Orienre
que ao menos viessem a Lisboa, à Casa da In dia, onde havia tôdas as espécies de canela.
Os nossos escritores, como Castanheda, Barros, Osório, Góis, porque reflectiam codo
êsse mundo misterioso do Oriente, foram largamente apreciados lá fora.
III-Transformou~se, como tema nuclear da nossa epopeia, numa grande fonte de energia espiritual. Sem a lndia não se concebem Os Lusíadas, c sem Os Lusíadas o nosso pattimónio moral ficaria infinitamente menos rico . .f pela convergência de esforços, nas grandes horas
geracrizes em que a acção se transforma em ritmo, que os povos ganham o máximo de expressão
sintétICa.
A jornada à fndia porque concribuíu brgamenre para nos dar a consciência duma missão univefsalista - que os poeras e os prosadores de quinhentos souberam já apreender - cem
sido, e será pelos séculos, urna das gmndes fôrças de coesão nacional. O patriotismo só nas
épocas rudimentares se pode limitar, como diz;a Antero de Quental, ao amor naturalista da
terra. Na sua forma superior implicará sempre a idéia duma grande missão histórica, dum-:l
vasta projecção humana.
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govêrno central e o govêrno local: I) Adaptação

!Ú)

govérno central ás lIecessidades do trato da flldia. Organisllws iudiciais
e administrativos COII/ intervenção no Ultramar: -.\ Casa da Guiné c
da Ínclia. O Juízo da Guiné

os séculos xv e XVI não encontramos nenhum organismo especialmente in·
cumbido da administração central dos domínios coloniais. Excepruada a administra·
ção financeira, entregue aos vedores da fazenda, e a gestão propriamente comercial
da Casa da fndia. a direcção política e administrativa dos negócios ultramarinos
corria pelas mesmas repartiçõcs, ou tribunais, como se dizia, que se ocupavam dos metro·
poli canos e peias mãos dos mesmos dirigentes da administração do reino, altos funcionários
Oll cargos pabtinos da confiança do monarca, que nesse tempo, ao contrário da célebre fórmula constitucional, de séculos posterior, reinava c governava.
Como justificação dêssc facto, aliás natural em uma administração incipiente, deve
notar·se que então havia apenas :t gerência do tráfico e não o govêrno de territórios, porquanto, com excepção das praças do Norte de Africa, só depois da fundação dos estabelecimentos
da COSta africana e da fndia a Coroa 3ssumiu a administração direcra, até aí concedid3 a donatários. Além disso uma grande pane dos novos estabelecimentos dependia da Ordem de CristO, só passando para a Coroa, com as suas rendas e encargos, quando o Mestrado da Ordem
nela foi encorpotado pela bula do Papa Júlio IH, em 155!.
Por casas fiscais próprias e juízos privativos se inicia a existência de organismos especiais para o ultramar, só muito lenta e indecisamentt: se esboçando a diferenciação entre os
da administração metropolitana e os da ultramarina.
À freme de rôda a administração estaria, como para a Metrópole, para submeter ao des·
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pacho real os negócios administrativos e governacivos, o mais alto funcionário da côrte, o verdadeiro primeiro ministro dessa época da governação, designado desde D. Pedro I por escrivão da
puridade, sob cujas ordens serviam vários empregados. Em tempos de D. Joáo 111 o primeiro
lugar na administração pública é o de secretário do rei, sem embargo da modéstia desta designação e do impreciso das atribuições. Em tempo de D. Sebastião já há, ao que parece, três
secretários: o do reino, da fazenda e das mercês. O escrivão da puridade distribuía as petições
e cartas pelos desembargadores, e quando, no final do século xv ou comêço do século XVI, o
Desembargador do Paço se separou da Casa da Suplicação, acentuam-se as suas funções de
carácter governamental alargando.lhas, em tempo de D. João In e D. Sebastião, as leis de la
de Outubro de '534. 20 de Julho de '568 e 2 de Novembro de 1664'
D. João IH criou em 1532 um organismo que, ainda que não destinado a ocupar-se
especialmente dos negócios ultramarinos, veio, pela natureza e âmbito das suas atribUições,
a ter notável importância na administração colonial: foi a denominada Mesa da Consciência, depois Mesa da Consciência e Ordens. Criou-Q o rei Piedoso para examinar negócios
que tocavam à sua consciência e não podiam expedir-se pelos tribunais de justiça e fazenda.
Atribuindo-se-Ihe mais tarde o conhecimento dos assuntos relativos às ordens militares, pas·
sou a Mesa da Consciência a ocupar-se de muitas matérias relativas à administração ultramarina, tanto no que respeita ao govêrno e interêsses das ordens como no que tocava a espólios, órfãos, aUSl:ntes, bispados, capelas, etc.
A administração superior do património real e da Fazenda Pública enava a cargo dos
vedares da Fazenda, cargo muito antigo, pois já é mencionado em documento de 1372. As
Ordenações Afonsinas definem-lhe as atribUições pondo sob suas ordens os almoxarifes, conta·
dores e mais funcionários da Fazenda. Ficou·lhes pertencendo a gerência das finanças do
reino, da África e das fndias, a fiscalização dos feitores e tesoureiros do continente e ultramar, a realização dos contratos das rendas reais; dêles dependiam a feitoria das ilhas, que
recebia as receitas daquela proveniência, e a Casa da fndia.
A enorme imponância do comércio, principalmente do asiático, e o sistema de monopólio da coroa, seguido nesse comércio, a cobrança das várias receitas e direitos, davam :I. êste
cargo a maior influência não só na administração metropolitana como na administração colonial.
A organização fiscal apresenta~se-nos, não só durante esta época mas pode dizer-se
que durante todo o antigo regime (até às reformas liberais, e principalmente até ao govêrno
de Pombal), como ((Um agregado confuso de alfândegas, repartições, ofícios e impostos mal
definidos, vexatórios, onerosÍssimos)) e, a-pesar-disso, pouco rendosos. Provinham estes defeitos principalmente da confusão das funções de exactor com as de administrador, pois ao
mesmo indivíduo incumbia a cobrança e guarda dos rendimentos c a sua aplicação (o que
tornava impossível qualquer fiscalização) da attibui'ção da jurisdição contenciosa às próprias es~
rações e funcionários administrativos, e dum sistema de impostos, se assim se pode chamar,
cobrados numa parte em dinheiro, noutra em géneros, em que se confundiam as receitas or~
dinárias com as ex:traordinárias, e que tomava impossíveis o rigor, a exactidão, proporcionalidade e justiça.

74

Os sisremas tributátio e administrativo tinham~se desenvolvido por assim dizer espon~
tâneamenre. segundo as necessidades e não segundo um plano, e SÓ reforma profunda e enérgica o poderia modificar.
D. Manuel tentou introduzir alguma ordem nessa confusão publicando as Ordenações de Fazenda, de 17 de Outubro de 1516, e, mais tatde, sob os Filipes. foram tomadas
várias providências, sem que porém se conseguissem debelar os defeitos que só a completa e
radical reforma administrativa e fiscal poderia definitivamente extinguir.
Além das alfândegas marítimas a organização fiscal compreendia a Casa do.s Conto.s,
a Alfândega, a Repartição das Sete Casas, a Casa da India, Guiné e Mina. aJuízo da Alfândega e o Juízo da Guiné, índia e Mina.
À alfândega pertencia, além de outras repartições. a Casa do Paço da Madeira, aonde.
além de vários artigos, como frutas sêcas, iam a despacho as madeiras da Arnfrica, especialmente o pau brasil.

De tôdas estas casas fiscais a mais notável é sem dúvida a GaJa da lndia. Aos ouvidos
do português medianamente culto e lido em coisas de história da nossa áurea época têm estas
três palavras um estranho poder de evocação.
Ao ouvi-Ias ou lê-las surge-nos ao espírito rôda a glória e riqueza dos descobrimentos:
as façanhas assombrosas da índia, das quais provinham as riquezas. não menos assombro~
sas, que as naus e galeões despejaram nessa Casa. Surgem-nos ao espírito vastos armazéns,
grandes balanças, milhares de fardos, caixotes, rolos, toneladas de pimenta, cascatas de pedrarias, marfins, madeiras preciosas, e a azáfama dos negociantes. dos carregadores, dos escravos, dos mareantes, o pasmo dos curiosos; tôda a época das conquistas!
Começou, êsse celebrado armazém, por denominar-se Casa da Guiné, pois por aí se
descarregavam todas as mercadorias da Guiné. Estabelecida inicialmente em Lagos quando aí
desembarcavam 3S primeiras prêsas da exploração da COSta africana, foi transferida para Lisboa
depois da construção da fortaleza da Mina (por 1481 a 82) e passou então a denominar-se Casa
da Guiné e Mina.
A criação de um almoxarifado especial para os escravos originou 3. Casa dos Escravos, que
já: existia em 1486. Com o desenvolvimento do comércio do Oriente a casa da Guiné passou a
ser designada por Ca.sa da lndia.
Das opulências da Casa da India traça o erudito Visconde de Castilho um animado
quadro em A Ribeira de Lisboa; das suas funç~s se ocupa o Almirante Almeida de Eça na
memória Normas Económicas da Colonização Portuguesa; {(simultâneamente Alfândega e capitania do pôno, a Casa da índia era também Minist~rio das Colóniasn, diz êste último autor.
Ali se desembarcavam as mercadorias vindas do Oriente e da África e se pagavam os
seus direitos, se armazenavam abastecimentos para as armadas e se faziam os contratos com
marcantes e mercadores.
A Casa da índia estava dividida em quatto mesas, que exerciam simultâneamenre funções fiscais, administrativas e contenciosas.

Na primeira, ou principal, havia um provedor com dois escrivães, um tesoureiro e um
olheiro, e despachavam-se roupas e pedrarias da Asia.
Na segunda, chamada das drogas, passavam as especiarias e artigos da India. Na
terceira, a das armadas, matriculavam-se os soldados para servirem no ultramar e cratavam·se
os testantes assuntos relativos às armadas. A quarta era a contadorú, e tesouraria.
Cristóvão Rodrigues de Oliveira, que escrevia em 155', atribue à Casa da India o seguinte pessoal: um feitor, um tesoureiro do dinheiro e outro tesoureiro das especiarias, um
juiz da balança, oito escrivães, dois guardas, um guarda dos livros, um apontador, um por·
teiro e oito trabalhadores. Na carga das urcas anda\!am setenta, e mais, carregadores. E indica separadamente para a Casa da Mina: um tesoureiro, um escrivão, um feitor e vários era·
balhadores.
A fiscalização de tôda a administração financeira, o Tribunal de Contas da época, era
a Casa dos Contos, que parece tcr sido inStituída por D. João I, a-pesar..clc o primeiro regimento
que se lhe conhece ser de 22 de Março de 1434, já no reinado de D. Duarte. Era principal.
mente incumbida de processar e liquidar as comas dos administradores de rendas reais, ranto
do wntinenre como das colónias. Tinha, para o enorme serviço que havia de desempenhar,
um contador-mor, doze contadores, dezasseis escrivães, cinco provedores, quatro procurado.
res, ou requerentes, um juiz dos conros (que era um desembargador) e ainda OUtlfOS fun. ,.
clonanos.
Estava centralizada nesta repartição tôda a comabilidade da fazenda pública, mecropolitana e ultramarina, e competia-lhe o exame das contas apresentadas pelos diferenres administradores e contadores, e o julgamento das respectivas diferenças.
O juiz dos feitos e justificações levanL1va os auras respeitanres a estes funcionários e
remetia-os ao juiz da fazenda, e julgava os processos cíveis, criminais e fiscais relativos a quais.
quer outras pessoas.
Se a côrte estava em Lisboa eram os feitos julgados no que hoje chamaríamos Direcção
de Fazenda, «a casa do despacho da fazenda de Sua Alteza», pelo juiz de Fazenda da (ndia e
mais juízes e desembargadores da Fazenda; se não estava julgavam.nos o juiz da Casa da India, o feitor da mesma e os três escrivães mais antigos, sem apelação nem agravo para as condenações até cincoenta ma reais, e podendo apelar ou agravar para o JULzO da Fazenda nas
de maior quantia; se além da mulm houvesse matéria criminal, era obrigatória a apelação
para o juiz da Fazenda.
Por um alvará de 1565 vemos que o Juízo da India era constituído por um juiz dos feitoS e justificações, um juiz da fazenda, um vedar da fazenda, o procurador dos feitos e o escrivão.
O juiz da Fazenda conhecia das causas cíveis e crimes em que fôssem réus por
culpas contra as obrigações dos seus cargos e regimentos os oficiais da Casa e Armazéns
da fndia e Mina e os capitães, escrivães, mestres e pilotos das naus da fndia, Mina, Guiné e
Brasil, bem como os capitães das fO{1calezas, alcaides mores, juízes das alfândegas, feitores,
almoxarifes, recebedores e escrivães das possessões de além.mar, com excepção, claro está, dos
chamados lugares de Africa, ou sejam praças de Marrocos.

Se o julgamento de todas as questões relativas à administração e ao comércio colonial
se tivesse debatido unicamente perante o Juízo da Indi3, êstc tornaHe~ia, com antecipação
de mais de um século, num «conselho ultramarino)), que teria prestado os maiores serviços
à administração das colónias, pela fixação de doutrina jurídica c de normas administrativas,
pela fiscalização permancnte da administração e das finanças. Tal não sucedeu, porém, e o
Juízo da Alfândega, a Mesa da Consciência, o Desembargo do Paço, conheciam também
de caUS3s do ulrramar, sem vantagem para a adminisrração nem para a justiça. Mas essa era
a tendência da época, apreciada com exactidão por Rebêlo da Silva nos seguintes termos:
«Esta sub-divisâo quási infinita de atrLbui·ções por r..1lltOS juízos e pequenos tribunais, esta
variedade confusa de jurisdições distinras, cada uma com o seu fôro próprio, longe de tornarem a acçâo da Justiça fácil e pronca, serviam unicamentc de opressão às parres, as mais das
vezes vexadas e espoliadasl).
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II) A Administração local.

Nos historiadores, naQenalS e estrangeiros. da colonLzação portuguesa, [em havido
uma tendência, quási geral, e exagerada, para considerar o sistema administrativo que os
portugueses aplicaram nas suas colónias como absolucameme uniforme e inteiramente copiado
da administração da metrópole. A verdade porém é que o estudo atento das normas administrativas, tais como no--Io revelam os textos legais ou, quando os não conhecemos directa~
menee, as descriç&:s dos escritores, nos mostram que o sistema administrativo apresenta vários tipos, conforme as condições de posição geográfica. o povoamento e a situação econômica e política dos estabelecimentos coloniais. Na realidade. empregámos na administração
colonial todos Os tipos que a moderna ciência da colonização discrimina e se, como era inevi~
t:ívd, o sistema administrativo mc::tropolitano deu o modêlo das instituições a estabelecc::r nas
colónias, êsse modêlo não foi indiscriminadamente aplicado a têdas, antes se modificou e evo~
lucionou, sofrendo, além do reflexo dos princípios administrativos c políticos que informavam a vida das institui'çées metropolitanas, as modificações provenientes da vida local, da
siruação económica e política, etc, A assimilação pura, o esquecimento das condições locais,
aparece muito mais tarde, só no século XVIII, e principalmente no século XIX, quando a construção geométrica das institui'çées políticas domina o espírito dos ministros das monarquias
absolutas e depois o dos políticos das assembléias liberais,
Iniciadas, ou pelo menos renovadas, intensificadas e cientificamente orientadas, pelo
Infante D, Henrique, com as rendas da Ordem de Cristo, de que era gC'vernador, as viagens de
descobrimento e co!onizaçio, à Ordem ficou naturalmente pertencendo a sob~nia e
administração das terras descobertas, Supõe um escritor que se ocupou do assunto que se
tratou, a princípio pelo menos, de uma siruação de facto. pois sempre D, João I se opôs a
que essas terras saíssem do domínio da Coroa para o da Ordem, o que não admira, dado
Q que sabemos das novas tendências políticas da época, representadas entre nós, no seu
aspecto regalista, por João das Regras, em oposição à rradiçâo feudal, representada por D, Nuno
Alvares Pereira. E assim só, no reinado de D. Duarte. a carta régia de 26 de Setembro de
'433 fêz a doação da Madeira ao Infante D, Henrique mas, logo desde comêço, capitães
donatários, extra~legalmente nomeados pelo Infante, usaram de largos podetes jurisdicionais
que êste lhes teria concedido sem os ter, conferindo~lhes poderes judiciais e o de dar terras
de sesmaria conforme as determinações então comadas pelo Infance e mais tarde repetidas

nas cartas de doação de Machico, em 8 de Maio de 1440, a T rinão Teixeira, de Pôrto Santo
em I de Novembro de 1446, a Bartolomeu Peresrrelo, e do Funchal, em 1 de Novembro
de 1459, a Gonçalves larco, tôdas postt:riores ao início da colonização e ensesmamento
das terras.
As ilhas do Atlântico eram t'emtÓrios despovoados, e o tipo de colonização que logo
ocorreu aos homens do fim da Idade Média, ainda saturados das tradições aristocráticas, foi um

ripo feudal.
Assim na Madeira e nos Açôres se criaram capitanias, nome com que aprouve denominar Os novos senhorios.
Neste primeiro momento da história da colonização portuguesa vUm-se como dois
reis da Nação: o monarca, por direito histórico, e o Infante D. Henrique, promotor aventurado das descobertas, senhor dos territórios ultramarinos, cujo domínio o Papa, suserano espiritual dos príncipes católicos, lhe conferira pela bula de 1454. A descoberta parecia atribuir
um direito análogo ao direito de conquista nos tempos medievais, e os navegadores eram inves~
tidos nas capitanias em que se repartiam os territórios como que conquistados ao mar» (Oliveira Martins).
Contudo já nessa data semelhante regime se encontrava em contradição com as leis do
reino, designadamente com a lei mental, de D. Duarte, que visava fazer voltar à Coroa os bens
por ela doados, com pouca prudência, em épocas de crise.
As capitanias constituíam-se por meio duma carta régia de doação e dum foral;
a prtmeira apenas estabelecia a legitimidade da doação e os direitos e previlégios dos donatários; o segundo era um contrato enfitêutico em virtude do '1ual se tornavam tributários
perpétuos da Coroa e dos donatários os solarcngos ou colonos que recebiam terras de sesmaria. Pela Clrta: de doação a Coroa cedia os seus direitos sôbre o território da capitania con~
servando apenas, como manifestação ou sina! da sua soberania, o direiro de cobrar cortas tributos.
para o que ali mantinha funcionários próprios, e o encargo das despesas do culto. ,~sses im~
postos eram os direitos das Alfândegas. o monopólio do comércio d:ls especiarias, o quinto
dos metais, e o dízimo de todos 05 tributos lançados pelos donatários. Os donatários tinham
a faculdade de fundar povoações e conceder-lhes foraJ, nomear os alcaides, tabeliães, empregados e ouvidores. julgar os feitos civis e criminais de '1ue no entanto havia recursos para
a Casa da Suplicação quando fôsse imposta pena de morte ou de mutilação, conhecer das
apelações e dos agravos dos juízes das capitanias. fazer concessões de terras, etc.
Eram êles os governadores militares. cobravam os impostos, tinham o exclusivo dos
moinhos. fornos de pão e venda de sal. Tinham porém de respeitar os forais que o rei concedera aos habitantes, e eram às vezes inspeccionados por funcionários da confiança do rei.
No estudo da organização da administração local é preciso distinguir entre as colónias das ilhas e costas do Atlântico, as do fndico e o Brasil. Nas primeiras. de pequena extensão terricorial. sem ligação umas com as outras, a organização administrativa era muito rudi~
mentar. Em algumas havia um simples governador, capitão ou alcaide, assistido por um
ouvidor para a resolução de questões judiciais e de um feitor para a percepção dos direitos
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reais, outras eram simples feitorias administrada' e mantidas pelos indivíduos a quem tinham sido concedidas.
Em alguns po~tos do continente africano como no Cango por exemplo, e tabelecemos tratados de protectorado, se tanto se lhe pode chamar. com os chefes indígenas. com
os reis, como lhes chamávamos rec bendo tributos a trôco da prot cção que dispensávamo
a uns contra os outros e comerciando com êles. principalmente em escravos. f particularmente curioso, quanto a esta pOHtiC3, o regimento, de Simão da Sil eira. de 1512.
a lndia procurámos estabelecer uma organização mais perfeita e hierarquizada, devendo ainda distinguir-se entre as regiãe compl tamente ocupada, como Goa, Diu e Malaca.
que compreendiam uma povoação e um pequeno terrirório adjacente com um núcleo de p pulação portuguesa; os pontos em que os portugueses ocupa am um território pertencente a
um soberano aliado ou protegi~o, governando na realidade apenas uma cidade, e outras vezes
simplesmente um bairro que nos era concedido, ou até apenas uma fortaleza ou feitoria; e
finalmente as colónias como Macau ou Naaa áki cujos soberanos completamente independentes apenas nos tinham concedido direitos muito restritos e a título precário. Nestes dois
últimos grupos pouco nos importávamos com a população indígena, limicando-nos a aproveitar e a alargar os favores que os soberanos locai nos concediam em matéria comercial.
Só mais tarde Ílltentámo a conversão dos indígenas e o exercício duma completa
administração, como na ilha de Ceilão. Lannoy e Van der Linden prete dem ver nesta tentativa, efectuada sob o domínio espanhol a influência dos processos de bárbaro proselitismo
seguidos pelos espanhói nas sua colónias, ma na realidade o impulso religioso de combat
aos cultos indígenas manifescara- e mais cedo e com ê e a poHtica de conquista.
No Oriente (India e costa oriental de África) e em Angola as necessidades da conquista
criaram, logo ab initio, a necessidade dum chefe mais estreitamente ligado à administIração
central pelas circunstância e preci õe da guerra menos em condiçõe de viver independente
e entregue aos eu propnos recursos.
o Brasil aplicou-se um si tema semelha te a das ilha atlântica. e a im preparámo a organização federal com que século depois havia de sU'rgil' a república brasileira. pela
transformação das antigas capitanias em províncias e depois em estados.
O reO"ime colonial dos donatários sofreu a influência da evolução das institui'ções políticas e sociais da Metrópole. Também ali principalmente a partir de D. João II o poder dC'
rei se vaL alargando à CllSta dos donatários, correspondendo ao movimento conhecido por engrandecimento do poder t·eal.
Pela concentração do poder nas mãos do Rei fica-lhe pertenc ndo a escolha nomeaçá
e demissão dos governadores. Uma vez nomeados a distância a falta de comunicaçõe . a impo sibilidade de oportwla fiscalização davam-lhes bem como aos corpos administrativos e alto
funcionários coloniais de nomeação régia, uma ILberdade de acção de que nada hoje nos pode
dar idéia e, felizmente também nada hoje pode lembrar a forma por que usavam dessa liberdade, a-pesar-das advertências da metrópole.
«Feitor-mor das fortificações das colónias, re ndo-se pelo que respeita ao govêrno militar
I
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pelos regimentos dos governaaores das armas do reino do Algarve» as restantes normas de
direito público a que o governador estava subordinado eram constituídas pelos seus regimentos instruções, alvará e cartas régias.
O arbítrio do~ governadores tinha a maior parte nesta esparsa e imprecisa legislação e
Ó em caso de conflito de resro não pouco freqüentes, com os outros magistrados, de atribuições tão mal reguladas e determinações não menos despóticas. a Coroa intervinha sempre tarde, e não poucas vezes mal, como era inevitá e1, dada a di tância e as molas ocultas de
influência palacianas que faziam mover os braços que redigiam as ordens e as apresentavam
à assinatura dos soberanos.
Como é abido entre os facrores que contribuíram para o engrandecimento do poder
real conta-se a influencia dos legi ta que com as noções de direito público e teorias sôbre o
poder do príncipe, hauridas no direito romano incutiram no espírito dos monarcas, nas côrtes
e na administração em que tinham uma intervenção cada vez maior corno funcionários ou
delegados a noção do poder real superior a todos os outrOS, a fusão de noção feudal do di.reito
senhorial do príncipe com a nação romanÍsta da soberania.
Como auxiliares do poder supremo único e irresistível do Rei aparecem nos degraus
do trono os legistas que tinham preoonizado e auxi.liado o desenvolvimento do régio poder.
Contra as veleidades de resistência dos nobres os despacha a realeza na metrópole e no ulcr-amar, e contra os direito senhoriais reduzindo-os, fiscalizando-os se erguem por ordem e em
nome do Rei o juízes de fora. os corregedores e os ouvidores.
Os correaedore que d de o século XIV representavam nas províncias ou comatcas a autoridade real, eram mais homen de confiança do rei do que verdadeiros magistrados judiciais competindo-lhes conceder «carras de seguro» e evitar os abusos dos poderosos, revendo
os feitos em que e tes fossem parte ou em que a ua influência pudesse ter actuado sôbre o juiz.
Pouco a pouco, porém foi-se alargando a influência dêstes magistrados que não se
limitavam já a simples funcões de correição mas chamavam a si o julgamento de todos os feiras tamo do poderoso como dos humildes.
funções dos correaedores eram a de correição como o nome indica, em matérias adrnini rrati as e judiciais. Percorriam as terras sujeitas
à ua juri diçáo e atendiam a queixas e reclamações contra os alcaides juízes e tabeliães podendo julaar
feiro em que fôssem part estes funcionários ou quai quer poderosos, abade priore ali fidalgos sendo-lhe proibido julgar o deliras em que o juízes da rerra podiam
despachar ou conhecer dêles em agravo, pois tais agravos deveriam ser interpostos perante os
desembargadore .
O corregedor eram, como lhes chama Rebêlo da Silva o «elo que apertava a cadeia
hierárquica da magi tratura locais» e ao mesmo rempo os «representantes da realeza, instituído para corri ir o agravo e coibir a soltura e impuni.dade das ela se privilegiadas», ..
a Madeira e Açores o corre edores, desempenhando a mesmas funções que no continente exerceram uma influência cada ez mais lata com prejuízo dos poderes dos donatários.
Nas outras ilha, como S. Tomé e Cabo Verde em que não existia uma numerosa população
branca, livre, que tivesse de se defender da opressão da nobreza o cO[iregedor quando oos
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aparece, não vem desempenhar o mesmo papel, surge já como delegado do rei ao qual são
incumbidas funções administrativas, cerceadas ao donatário. Foi assim que D. João TIl mandou
assistir um corregedor na Ribeira Grande para inspeccionar a forma por que os juízes eleitos
administravam a justiça.
Mas um homem de leis, que podia desempenhar o seu especial papel sob o govêrno
de um fidalgo, não estava apto a substituí-lo nas funçóes de governador colonial, a que, na
época e até muito depois, andavam ligadas funções de comando militar. Por isso, à medida
que a Coroa vai substituindo e destituindo os donatários, vai passando a nomear para as colónias nobres com funções de governador militar e civil assistidos por um ouuidor, de carácrer
permanente e nomeação régia. No fim do século XVI aparece-nos assim um governador, e junto
dêle, para as funções judiciais, o ouvidor, mas a dificuldade em estabelecer limites nítidos entre
as matérias da administração, a confusão existente na época entre a função judicial e adminis·
trativa, tornaram imprecisos os limites da jurisdição de um e outro dêstes funcionários: com
freqüência o legista se arrogou o direito de fiscalizar ou derrogar os actos do governador, e
com freqüência êste, pela fôrça, sobrepôs a sua autoridade aos escrúpulos do legista. Foram
numerosos e por vezes violentos os conflitos entre uns e outros, e não pouco perturbaram a
vida e a administração das colónias.
O sistema de feitorias para o {(resgate» na cosca africana não se compadecia com uma
verdadeira organização admlnistrativa, semelhante à que se desenvolveu nos Açôres. Os pontos da costa de África eram lugares de permuta COm os indígenas ou poncos de partida para
a caça dos escravos. Os portugueses não iam com o propósito de se fixar, não importava submeter as populações indígenas a uma administração regular, 9ue, aliás, não aceitariam. Não
se fazia nem intentava, pois, a colonização de povoamento. Já em Cabo Verde foi outro o in·
tento e se estabeleceram os donatários, pôsto que só lentamente o sistema se desenvolvesse. A
costa da Guiné foi considerada dependência comercial do arquipélago, pela carta de privilégio
de D. Afonso V de 12 de Junho de 1416, que deu aos moradores de Santiago o direito de ali
irem com os seus navios, e constitue, diz Sena Barcdos, (O primeiro código judicial e administrativo da ilha», cujo senhorio pertencia, desde 1462, ao Infante D. Fernando.
O diploma de J 466 estabelecia em Santiago LUn recebedor ou almoxarife e um escrivão. Em 1480 D. Afonso V nomeou para ali um contador, a quem deu poderes para receber
do almoxarife a conta de cada ano e, em 148I, D. João Ir nomeou Pedro Lourenço para devassar e julgar os moradores acusados de introduzirem na Gumé mercadorias proibidas. Não
permitia ainda o pouco rendimento das ilhas a existência de corregedor, só nomeado em 1534
para Santiago e Fogo.
No Canga iniciou-se a catequização e o resgate:, como ao norte, mas aqui a existência
de uma organização política indígena levou às relações com o rei do Canga e à concepção dos
marqueses e duques com que designámos os soberas seus vassalos. Mais ao sul, em Angola,
com Paulo Dias de Novais, inicia-se em 157', data da concessão que lhe foi feita, o sistema
idêntico ao do Brasil da colonização de povoamento, por via de donatários, mas o sistema não
Se enra'izou e foi a conquista que prevaleceu; de terra de povoamento, entrevista no comêço da
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colonizaçáo, Angola ia transformar-se em cerra de despovoamento ... em triste mercado de escravos para os donatários das corras de Santa Cruz.
Resta-nos ver como se organizou a adminisrração das terras orientais.
Os capitães das primeiras armadas são, simultâneamcme, guerreiros e mercadores:
submetem os príncipes indianos, castigam as rebeldias dos mouros e estabelecem feitorias
aonde, no modêlo da costa da África, o feitor receba as mercadorias que hão..de carregar as naus.
Mas em 1505 muda-se de sistema e D. Francisco de Almeida vai nomeado capitão mor da
froca dêsse ano com o encargo de ficar na India durante um triénio e poderes de governador
sôbre os capitaes das naus, feitores c capitães das fortalezas.
À política marítima de D. Francisco de Almeida sucede a política terresrre e imperialista de Albuquerque. Já nao é só no mar que os portugueses hão-de ter sua fôrça, como queria o primeiro viso--rei: conquistanl-se cidades e territórios adjacentes, submetem-se e administram-se as suas populações e um dos tÍtulos de Albuquerque para a admiração dos vindouros é
a forma por que vê o problema da política indígena. Para conciliar as populações indianas Albuquerque conserva-lhes as instituIções e magistrados próprios.
Assim, o govêrno da ilha de Goa foi enrregue ao tanador, governador indígena, que no-meava os funcionários, também indígenas, para a adminisrração e cobrança dos impostos.
Os preceitos da adminisrração local foram compilados em 1526 pelo vedar da Fazenda
da fndia Afonso Mexia, e constituíram o Foral dos usos e costumes e o Foral dos foros e contribtiiçóes. Depois da conquista dos territórios de Bardez e Sabere o focal aplicou-se também
a essas províncias. À frente de cada província estava um tanador, à frente de cada aldeia a
comunidade da aldeia; uma câmara geral geria em cada província os negócios gerais das comunidades e recebia as conrribui'çõcs da província.
M3S, além dos territÓrios submetidos, por rôda a vasridão do Império Oriental, de Mo-çambique a Malaca, existiam capitanias com os seus capitães, feitores e escrivães. Algumas
capitais dependiam de ourras, como por exemplo a de Sahla, que dependia de Moçamhique,
e tinham subordinadas feitonas. Em algumas o capitão desempenhava juntamente outras funções, como nessa de Sofala, em que era ao mesmo tempo feitor, juiz dos órfãos e provedor dos
defuntos e ausentes.
No reinado de D. Sebastião o Estado da índia é dividido em rrês governos: o primeiro
abrangia a costa oriental da África e foi confiado a Francisco Barreto, o segundo ia do Cabo
Guardafui a Ceilão e era regido por D. António de Noronha, com o tÍtulo de vice-rei,
o de C.eilão ao Pegu foi entregue a António Moniz Barreto. Mas esta divisão não se manteve:
D. António foi destituído pelo rei, e assim Moniz Barreto ficou a governar o Estado, com excepção de África Oriental. Por morte de Francisco Barreto, em '571, a via de sucessão indicava
Vasco Fernandes Homem para realizar a conquista do Monomorapa, com os mesmos poderes,
'1ue já não foram confirmados ao sucessor. provàvelmente porque a desistência da emprêsa deminuía a importância da conquista. Moçambique só veio a separar·se da índia no século xvm
(1752) e essa subordinação contribuíu para o estado de decadência da colónia africana.
JOSÉ GoNÇALO DE SANTA RITA.
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VII

Organização militar do Oriente

N

pormenorizada de nossas :lOtigas
instituições militares ultramarinas, cuja investigação, aliás, mal se encerou até hoje
e jamais mesmo poderá ser levada a cabo por um único indivíduo, cão grande a
massa de documentos a examinar. Por isso. o que vai seguir resumlr~se-á a uma simples tentativa de esbôço das referidas institUições nos territórios asiáticos do Estado da India,
excluindo as capitanias africanas dêstc, e considerando apenas o século XVI c primeiras décadas
do imediato.
ÃO compona o âmbito da presente Obra a descrição

Recrutamento, enquadramento, preparação técnica
e disciplina da gente de guerra

De propósito, se emprega aqui o rêrmo técnico da época, de gente de guerra, prefcrí~
ve1 ao de tropaJ, pois os soldados da {ndia não só acumulavam, com seu serviço em terra, o de
infantaria e artilharia de marinha, mas também apenas parciaI e acidenwmente se agrupa~
vam em unidades táctico-administracivas, sobretudo até começos do século XVlI.
A) RECRUTAMENTO - A gente de guerra branca era, em sua grande maioria, rccrll~
rada por voluntariado na Europa, e obrigava-se a permanecer no Oriente durante cerro número de anos .- três, em determinadas expedições; sete e oito, noutras. Nas armadas do Reino
seguiam, por via de regra, mil a dois mil homens de armas e algumas dezenas de
bombardeiros ou artilheiros. Entre os homens de armas figuravam, em notável proporção,
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indivíduos da nobreza, classe em que .se contava grande parte do que hoje se chama burguesia. Assim, ao lado de vinte ou trinca fidalgos propriamente ditos, isto é, da categoria supe·
rior dos moradores de EI·rei (aquela em que se entrava com o fôro de moço-fidalgo, passando
depois ao de fidalgo-<:scudeiro e, finalmente, ao de fidalgo-cavaleiro), embarcavam cem ou
duzentos nobres da segunda categoria dêsses moradores - foros de moço da câmara, escudeiro-fidalgo e cavaleiro-fidalgo - percebendo, a-par da morttditt, sôldo C) e mantimento,
quere dizer, ajuda de custo para subsistências.
Correndo os tempos e fraquejando o voluntariado - que ao princípio chegara algumas
vezes a exceder os efeetivos fixados - foi necessário compelir homens ao embarque. Enfim,
para o declínio do século XVI e início do XVII, lallçou.se mão do expediente de transportar crian·
ças (j - verdadeiros pupilos militares - que,chegados a Goa, ingressavam como pagens no
séquito de fidalgos abastados acompanhando-os por vezes nas expedições (j e, mais tarde,
quando atingiam o desenvolvimento físico indispensável para manejar as armas, passavam a sol·
dttdos e a gozar da consideração dispensada na fndia a estes C), porque soldados eram também
lá chamados os membros das mais ilustres famílias de Portugal, se por acaso não exerclam
comando de navio ou fortaleza. Quanto aos bombardeiros, onde não havia nobres, formavam
uma classe à parte, semi·mecánica e, oomo cal, de menor estimação que a dos soldados ou homens de armas, embora recebessem maior sôldo. Recruravam·se êles por metade, pelo menos,
entre estrangeiros, principalmente alemães; tinham oficiais, e estes, os cond~stáueis, usufnlíam
vencimentos relativamente elevado'!'.
B) ENQUADRAMENTO - Longe, conforme já disse, de se encontrarem invariàvelmenre
encorporados em bandeiras ou unidades permanentes, providas de quarréis e desempenhando
serviço de guarnifáo nas fortalezas, os homens de armas europeus não estavam geraLnente sujeiras a qualquer enquadramento fora das ocasiões de guerra e), e muitas vezes mesmo residiam nas praças que preferiam. Vivendo isolados, ou por grupos, em casas alugadas, os mais
pobres chegavam-se aos fidalgos de maior riqueza, que ora inteiramente de seu OOlso, ora com
ajuda do Governador, lhes davam, a-miúde, alimentação ou mesas, senrando--os até a seu lado,
como camaradas que, de facto, eram. Sobrevindo necessidade de formar qualquer expedição, o
(I) ~tc sôldo variou, ao principio c conforme as amladas. cmre 400 e 800 re.1U por mês; também umu
vezes se vencia a partir do embarque, cm üsboa: outras, apenu, do desembarquc em Goa ou, mesmo, sci.s meses
depois dê!e.
(~) Vid. The lJoY4ge Df Frflnçois de Lflv.J. tradução inglêsa da Hak1uyc 5ocielY, Vol. 11, Parr.c 1, pág. 118
e seg.; mesmo vo1., pane 11, pág. ~]7.. Vid., também, Diogo do Couto. O sold"do 'Prál/co. edição de 193],

pág.

2.11.

(3) Em Diogo do CoutO, Dé~da VIII, edição de li86. pig. li]. lê-sc: ClAqui» (no sítio de Mangalor, em
156]) I/.SUCCC<[CO hum caso muito gracioso a hum pagem de D. Migud de Castro, que scna (k treze aMOS, o qual
alguns Mouros acharam fo~a da tenda com armas de .seu amo, c que as não havia de dar, nomeando o amo; os Mouros lhe deram dczescte cuuladas, de que o derrubaram e Ilhas tomarml».

(4) «... the title of soldier ;s the mos! honour"ble thllt Me c"n h"lIe, IInd none is 50 rich or of sllch qutdity,
to be disgr.tced in g;lJing his dlfughter in mltrri4ge lo " ,old;ero (The vOY"le Df Fr"nçois Pyr"rd de ÚVItI. Vol. li,
parte I, pág. 118).
(O) (l •.. us so/dels ne 50'" poim 50115 ellseiglle &- fie som 4Streints Pl" urment • ell(;lIne cÕp4gn;e. te/le milluiere de leuer 6' enrooler gens de gue"e >I'utlf"t paint vsU ces Indul) (Hisfuire de le lIdlJiglt/Íoll de HugHes de UnsCOI. Amsterdam. MDCX. pág. 74)'
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Vice-Rei ou Governador nomeava oficiais para a duraçâo dela - capitão-mor e os outros capitães, subalternos dêsre - escolhendo-os entre os fidalgos de mais elevada categoria ou de sua
maior confiança e simpatia; a igual tempo, convocava os soldados, por tambores e pregões, a
receber quartel de embarque. Investidos em seus cargos, os capitães rivalizavam entre si para
levar os melhores soldados, e era então que lhes servia a clientela dos períodos de paz, pois naturalmente os homens acorriam àquele de cuja obrigafio eram, como ao tempo se dizia. Durante a campanha, soldados e capitães mantinham, uns com os outros, a mesma impecável cortesia a que estavam habituados j terminadas as operações, cessava a bierarquLzação e os capitães
voltavam a ser soldados. Duma forma geral, os soldados europeus da lndia formavam, à época
que consideramos, urna classe de guerreiros, em princípio todos iguais - não um exército. Sua
falta de coesão clctica, derivada das circunstâncias a que aludimos e reconhecida logo no desastre do marechal D. Fernando Coutinho em Calicut, levara Albuquerque a solicitar de D. Manuel o envio de técnicos capazes de organizar e instruir à SUlfa um corpo permanente, técnicos
que desembarcaram na lndia pelo outono de 1512 e aos quais o mesmo Albuquerque se referiu
do modo seguinte, em sua carta, ao Rei, de 9 de Ou cubro : «Os capitãees da soiça chegaram
per derradeiros na nao conceiçam, c asy alguns homens de bem, cabos desquadra» (oficiais
subalternos, à razão de três por cada capitão), «c fez me vossa alteza a mayor mercee do mundo,
porque mayor medo ey no desarranjo da gente a pee quaa nest.1S partes, que em cometer qualquer fecto... » (Cartas de Afo'ISO de Albuquerque~ tomo I, pág. 83)' Foi esta a primeira tropa,
no rigoroso sentido do rermo, que existiu na lndia j compunha-se de 300 piqueiros, 50 besteiras e 50 espingardeiros, agrupados, parece, em duas ou três companhw.
Morrendo Albuquerque, com êle tarnN:m desapareceram as referidas unidades, núcleo
da gente sôlta; pelo menos, não lhes enconcrámos rasto nos tempos posteriores. Uma notÍcia
de Diogo do Couto faz suspeitar que D. Luiz de Ataíde levou o encargo de reviver e ampliar
a organização em companhias ou bandeiras permanentes, à maneira da Europa; mas o mesmo
autor acrescenta que aquêlc se viu forçado a desistir, apó,s curta experiência. (O soldado prático. edição já citada, pág. 99)' Para o final do século XVI, em 1587. Filipe I insta com o Vice-Rei da fndia para «reduzir a gente darmas dessas partes em ordem de bandeiras.. ,». Também
sem efeito imediato... Só bastante depois, após novas ordens da Península e perante a ameaça,
cada vez maior, dos chamados inimigos da Europa. inglêses e holandeses, que combatiam com
técnica e disciplina, se chegará em Goa ao convencimemo da necessidade absoluta de entrar no
caminho da organização por bandeiras, pelo menos para a gente de guerra das guarnições de
Ormuz, Diu e Malaca.
Quando porventura casavam na fndia, os homens de armas europeus perdtam, em geral,
o sôldo e o nome de soldados (a população de raça europeia dividia-se mesmo em duas classes :
a dos soldados e a dos casados) e deixavam de ser forçados a embarcar para expedições longínquas e), impondo-se-lhes. apenas, a obrigação de, juntamente com seus escravos, colaborarem
na defesa local ou regional. A certos dêles eram dadas, em aforamento, aldeia,; situadas nas re(I) Contudo, iam muitu vczc:s como voluntários.

giõcs de Damão e Baçaim. sob a cláusula de comprar c susrentar cavalo - aldeias, portamo,
equivalentes às chamadas cavalarias dos séculos XII e )"111, em Portugal. E já que aludo a esc!
analogia com as insriru·içõcs medievas, direi que ela não er:l singular: de feiro, a dependência
de alimentação, vestuário e subsídios pecuniários em que muitos soldados viviam, relativamente
a fidalgos ricos, faz lembrar a dos vassalos para seus senhores, nos remaras tempos de Afonso
Henri9ues (').
Quanto aos indígenas, uma parte, conrratada como morcenários e vinda, freqüentemente, de territórios estranhos ao nosso domínio, ingressava, com a geme de guerra eurapeia,
no l1llmero das rropas pagas ou de 1,- linha; os restantes, convocados sàmentc para a defesa
local ou regional, coadjuvavam os casados europeus - geme do apelido, passe o têrmo medieval. Enfim, os escravos acompanhavam seus senhores à guerra, ora transportando-Ihes as arm>lS
durante as marchas (j, ora mesmo combatendo a seu lado,
C) PREPARAÇÃO TÉCNICA E DISCIPLINA - A preparação récnica mereceu nos primeiros
tempos da India grande CUidado, sobretudo durante o gavêmo de Albuquerque, o qual, por
um lado, instituíu prémios em dinheito para os besteiras e cspingardeiras que se distinguissem
na barreira ou ciro ao alvo - exercício realizado aos domingos - , por outro, introduziu e desenvolveu as evoluções de taholeiro, em esquadróes, da geme da soiça (esquadrão se chamava ao
quadrado de pique iras, ladeadt1 por mangas de besteiras e espingardeiros). Enore os poucos sucessores de Albuquerque que lhe seguiram o exemplo, cumpre salientar D. João de Castro,
Quanto à disciplina, era ela, por via de regra, bastante frouxa, não sendo raro~ os motins e as deserções, até para os próprios Príncipes que à ocasião nos combatiam. Mais frouxa,
porém, era ainda a forma por que se praticava o serviço de guaTtlifão, mesmo nas fortalezas de
maior importância estratégica, como as de Ormuz, Diu e M:llaca, contÍguas a cidades que por
seu movimento comercial eram muito freqüentadas por gente de nações que nos tinham um
ódio profundo. Assim, sabemos que, em Diu, a guatda da porta das armas se reduzia, por vezes, a um simples plantão, cahe e escravo do capitão da fortaleza. Em circunstâncias análogas,
Malaca correu grave risco de se perder com um ataque de surprêsa. à hora da sesta. E pelo que
respeita a Ormuz, o desleixo não era inferior ao de Diu, a avaliar pelo que diz Francisco Rodrigues da Silveira, que, como soldado, lá esteVe em 1595 (l\1.emórias dl4m soldado da lndia,
editadas por Costa Lôbo, págs. 1 19 a 128).

Efectivos e sua distribu'íção estratégica
A I de Abril de 1512, Albuquerque, escrevendo a D. Manuel, lamenta-se de que êste
deixe a fndia «aa misericordia duns poucos de navios podres e de mill e quinhentos homeens,
(I) Também, cnllrc os próprios hindus - nOlllead~mcnte 05 do Malabar c de Ceilão - oiniam innimiçÕC5
militarcs quc, sob mais dum aspecto, se assemelhavam às da Idade Média curopcia; por exemplo, as so/d.du dos
naircs e a cspecializ:tção, por classes sociais, do serviço militar dos singalescs: uns, combatentes propriamen~ ditos:
olllros, fabr;cantes de material de guerra; outros, ainda, sapadores (Vid. Duarte Barbosa, Dt!Scririo dlU terr"s da lndi", edição da Biblioteca Nacional. no prelo. e P. E. Pims, Ctyloll ,mt! tht Ponflgut!St, 1505-1608. págs. 37, )8,
99 e 100).
(I) Um exemplo em Gaspar Ú!n-eia, Ltm/.s d" lm/;", tomo IV, parte J. p:íg. )28.
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A fORTAlEZA DE M"SC"n. DO UVRO DO ESTADO DA INDIA ORIENTAl, DE PEDRO BAUETO DE I!ESéNDE-IM6
M. Sloo"e 197, do a,,'ilh MUI,um

PLANTA DA SERRA DE ASSfRIM

PLANTA DA fORTALEZA Df BACAIM
DO BREVE TRATADO OU EPIlOGO DE TODOS 05 VICE-REIS aVE TEM HAVIDO NO ESTADO DA INDIA. ETC., DE PEDRO
BARRETO DE RESENDE. - ANO DE 1635
Gravuras reproduzidas dos cõplas perlencenles ô Casa Pa/mela e ô B.b. Noc. de Usbaa, da Ms. eXlSlen'e no B,b. Nac. de Paris
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a metade deles jemte sem proveito... » (Cartas, tomo I pág. 35)' A 18 de Outubro do mesmo
ano, diz noutra carta ao Soberano: «... na india averya ante da chegada destas armadas mill
e duzentos homeens, deles» (i to é, parte) (em malaca, deles em goa e em outras fortalezas e
amrreles n3m avia trezemtos homeens armados» (quere dizer: com armas defensivas, fôssem
ela branca ou metálicas fôssem apenas de couro, aLi couraças, c rofadas) ( a m tade deles
em lamça ... » (Ob. cit., pág. 91). De uma carta anterior de certo Ju~ão unes ao Rei e de
uma nova carta de Albuquerque, também ao Soberano, induz-se que a fraqueza dos efectivo
disponíveis na índia provinha, em parte, do mau erviço de recrutamento em Lisboa e da deserção (Ob. cit., tomo 1, pág. 94; tomo III pág. 311). A 30 de o embro de 1513, Albuquerque escreve ao Soberano: «... nan1 vem qua toda a jemre que embarca em li.xboa nem embarca em lixboa a jemte de que vo a alteza faz fundamento; asy senhor que me nom obry.
guecs como homem que tem cimquo mil homeens ...» (Ob. cit., romo T, pág. (26). Todavia
dois ano mais t:.1l'de, em 15 15 supunha-se em Lisboa que com os dois mil homens que
eguiam na armada dêsse ano, e que ficariam todo na índia, esta viria a dispor de mais de sete
mil homens «lItylle e todo de feito, m que enrram muito fidalgos e cavaleiros e eryados
dEI Rey nosso Senbon>. (Arqmvo Portl4guês Oriental, nova edição tomo IV' História Administrtltiva, 01. I parte 1 pág 858) - cálculo evideorememe exagerado por não entrar em
consideração com as mortes deserções. De facto, algumas dezenas de anos depois avali.ava-se
na índia em quatro mil o número do homens de armas eEectivos que lá havia, isto muito embora o Rei pagasse sôldo a dezassete mil (Subsídios para a história da lndia portuguesa, r868,
pág. ,TIl da notícia preliminar). Enfim, à roda de 1630 existiam, parece cêrca de 4.000 soldado. e Olltros tantos casados' pelo menos, ' a es ~ resultado que e chega pelo exame da
volumosa obra de Bocarra, Livro das plantas d~ tôdas as fortalezas, cidades e povoações do Estado ,Ia lndia Oriental, publicada, em 1937-1938, como partes I e n do VaI. II do como IV
do Arquivo Português Oriental ( ova edição).
Resumindo podemo aceitar como vero únil que, eno'e 1500 e 1640' o efectivo da~
nossa fôrça mó eis do Orieore raro excedeu cinco mil homens; e que o total dos europeus,
incluindo os casados, nunca pa sou de dez mil. ~ certo que por Bengala pelo Pegu e pela
Indo-China andnriam mais mil a dois mil ma êsses estavam, quási sempre, fora da acção directa do go êrno de Goa mercad jando pirateando ou ervindo como mercenários o Príncipes
indígenas r).
Indicados o cEecrivo aproximados das fôrça europeia móveis e territonals, segue-se
apre cntar o cálculo do auxiliares quer indígenas quer escravos cálculo igualmente firmado
nos núm ro que B carro apont~ para as div r a for tal ez.as, em 1634' e ses auxiJiél!fcs di tingue o me mo autor: prilTl...·ro, o lascarins ou peões, mercenário vencendo sôldo permanente
e que, pela maioria, e 'e (iDavam a defe a territorial, embora a ultado número dêles tomasse
também parte em expediçõe longínquas; segundo, o cristãos da terra artífices e agriculto(1) S8bre a acçno d~ tc aventureiro. vid. as Peregrinações de F<:miío endes Pinto, e o Itinerário de las mi :mriquc. traduzida em ing! e publicada ultimamente, pda Hackluyt
siones orjelltales, obra de Fr. Scbastiiío
ocicry, sob o título Travels of Fray Sebastim ftdanriql,e.

res, naturais das fortalezas e respectivos termos; terceiro, os escravos de armlfs dos europeus
casados; quarto, os escravos dos cristãos da terra. Parte dos homens do terceiro grupo acompa~
nbava, por via de regra, os seus senhores, quando estes, per acaso, iam em c."pediçáo fora das
localidades onde residiam; quanto aos cristãos da terra e respectivos escravos, limitavam~se,
quási sem excepção, à defesa local ou a incursões de algumas léguas na região inimiga limítrofe.
Refere Bocarro em geral, mas não sempre, os números correspondentes aos homens des
tas classes nas diversas localidades e zonas de nossa ocupação. Fundado nesses números, obtive
o seguinte resulcado, que naturalmente carece de rigor, dando apenas uma idéia da ordem de
grandeza dos efectivos: lascarins ou peões, 4.000; escravos de armas dos porcugueses, 10.000;
cristãos da terra e seus escravos, 20.000.
Isto pôsoo, transitemos para a repartição estratégica das fôrças, também dos fins

de 1634:
a) Litoral sudeste da Arábia -

Havia nêle a forcaleza de Mascate, o forte de Soar e os fortins

de Curia,e, Maeará, 5ibó, Borca, Quelba, Corfaçáo, Libedia, Madá e Dobá. Guarnição:
500 soldados europeus e 700 lascarins; desta guarnição saíam, nos chamados meses de
v~áo, as equipagens de combate dos navios da esquadrilha de remo do Esm:ioo.
b) Ilh4 de Diu - Guarniçáo e ffiOladores mobilizáveis: 500 europeus soldados, 50 europeus
casados, 100 cristãos da terra. Dos soldados, uns trezentos embarcavam, de verão, na

esq uadrilha de Cambaia.
c) Terras de Damão - Escendiam·se por umas vinte léguas de cosca c cinco a sere para o inrenor. Existiam nelas a praça de Damão, com o forte. anexo, de S. Jecónimo, mais os
fortins de S. Gem, T arapor, Sirgâo, Maim e várias tranqueiras (postos rodeados de pa·
lissadas). Guarnição e moradores mobilizáveis: 200 europeus soldados (guarda de corpo
do capitão de Damão, artilheiros e vigias das muralhas); 500 europeus casados (entre
êles, uns 100 cavaleiros); 350 peões; 400 escravos de armas dos europeus casados; 700
cristãos da terra e seus escravos.
d) Terras de Bafaim - Alongavam~se, pela casca, umas dez léguas, tendo por pontos excremos Agaçaim, ao norte, onde confinavam com as de Damáo e Mombaim, hoje
Bombaim, ao sul; pelo interior, alcançavam seis a sete léguas. Dentro delas existiam a
praça de Baçaim, principal cidade do norte do Escada, e vários fortins, como os de Agaçaim, Manorá, Asserim, Taná, Mombaim e Caranjá C), além de certas tranqueiras.
como as de Saibana e Carangagem. Guaniçáo e moradores mobilizáveis: 150 europeus
soldados (incluindo a guarda de corpo do capitão de Baçaim, artilheiros e vigias das mll~
ralhas); 500 europeus casados (quási todos fidalgos j entre êles, rerca de 40 cavaleiros)
1.400 peões e parece que 2.000 cristãos da terra.
(1) Mombaim corrcsponde à aeroal Bombaim, no extremo sul da ilha de Salsete (não eonhmdir com I penlnsub de Salsete, no território <k Coa); Taná ou Tb4n4, como no Adas do ImperiAl GUe/liltlr Df [,l(/j.-estâ
a c&a de 30 Iun. pua NNE. de Bombaim, sôbre a orla leste da ilha de Salscre; quanto à manada ilha de: Car.mjá
é uma pequem península da te:ml firme:, a 6 km. 'pr. para SE. de: Bombaim.
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A. OOTElt-iO DA COSTA VEIGA

S A L SE T t

e) Prata de Chaúl - Não tinha têrmo, para o interior, porque o nosso domínio se circunscre*
via, quási, ao âmbito da praça. Esta compunha*sc da cidade, munida de cérca, e do
grande forte do Morro, sôbre a barra. Guarnição e moradores mobilizáveis: 50 europeus soldados i 200 europeu~ casados; 200 escravos de armas dos europeus; 100 crisrãos da terra e seus escravos.
Q Território de Coa - Compreendia a ilha de Tissuari ou Goa e as, suas vizinhas, de Chorão,
Divar e Jua, mais as penLnsuias de Bardez e Salsete. As fortificaçõcs nêlc existentes
conS(inlíam, de ctrtO modo, um campo entrincheirado, com recinto de seguranfa da
cidade, extenso de três léguas C), e vánas batarias de COSta, em geral fechadas pela gola.
Guarnição e moradores mobilizáveis: cêrca de 1.000 europeus soldados (guarda do Vice*
-Rei, artilheiros, vigias das fortificações e passos para aTerra firme do Idalxá, mais o
que podemos chamar depósito ou reserua geral do Estado, donde saíam as equipagens
militares dos navios e os contingentes t'xpedicionários de desembarque) i 800 europeus
casados (j; 1.600 escravos de armas dos europens; enfim, uns 20.000 cristãos da terra,
em que havia duas especialidades de atiradores (espingardeiros e frecheiros) e duas de
combatentes corpo a corpo (piqueiras e rodcleiros, i. é, armados de espada e rodela).
g) Costa do Canará - Existiam, encravadas nela, as três pequenas praças (cada uma consti·
tuída por fortaleza e povoação) de Onor, Barcdor (hoje Kundapur, parece) e Mangalor,
das quais a segunda tinha perto o forte de Cambolirn. Guarnição e moradores mobili*
záveis: 30 europeus soldados (na maioria artilheiros); cêrca de 100 europeus casados;
250 lascarins ou peões e, pelo menos, uns 50 escravos de armas dos europeus.
h) Costa do Malabar - Nest.'1 havia, do nom: para o sul, as praças de Cananor, Cranganor,
Cochim e Coulão, também muito pequenas, com excepção de Cochim, que tinha do:
perímetro perto de 2 km. Guarnição e moradores mobilizáveis: 120 europeus solda*
dos, 400 europeus casados, uns 700 eS".Tavos dos europeus, 400 crisrâ'>s da terra e outros
tantos escravos dêstes últimos.
i) Il!la de Ceilão - Escavam, ao tempo, em nosso poder. três quartas partes desta ilha. Na
cosca existiam as praças de Colombo. Manar. Gale e }afanapatão, bem c.orno os fortes d.:
Negumbo, Batecalou, Caliturc:, T riquilimalé e Cais dos Elefantes (êste último a pequena distância de }afanapatâo). No interior, havia as tranqueiras de Malvana e Sofragão C), assim como o chamado arraial de Manicavarc: C) acampamento normal das

(I) Vid. Com. te J. P. Celestino Sanes, HostlHejo dlls possessões porjllgHWIJ no Oriente. págs. )'1 e )), e
António PintO Pereira, H;slóri. d. /"d,., L. li, fi. 2.
~) Segundo parece, quisi todos ê1cs andavam habitualmente com espada; vid. A Indi. em ,623-1621. Cl(certos das !t1/!/l'Ióri4J do viajante italiano Pierro ddl. Valk, tradução de Ismad Gn.cias em O Oriente Português,
VoI. I, 1901, pág. 1]8.
(3) Malvana, a três léguas c1e Columbo Uoio Ribeiro, F"l"I;d.de históric. dA ilh. de Ceiüu, edição académica de 18)6, pág. 33)= Sofragão, na encosta sul do Pico de Adio, a uns 60 km. para SE. de Columbo (vid. cana
XX do alIas anexo a obra De Oost·lnJlsche CompAgn;" de N. Mac-Lood).
(4) A onze léguas de Columbo aoio Ribeiro, ob.cit., pág. 34). Idêntico, parece, com Menikkadawara, loca.l
marcado na cafla d. região de: Columbo inserida em Ceylon '/ld tb~ Portl/fHeu, '505-/658, de: P. E. Picris.

fôrças de operações. Guarnição e moradores mobilizáveis: 1.000 europeus soldados, repartidos por umas 20 companhias; 500 europeus casados (dos quais 70 enlJravam nas
referidas companhias); cêrca de 1.500 lasca rins ; enfim, alguns milhares de cristãos da
terra e escravos dos europeus.
j) Costa do Cboromandel- Nesta tÍnhamos apenas a praça de S. Tomé de MeIiapor. que possuíamos em domínio pltno, e a povoação de Negapatão, que, pelo conrrário, estava assente em terras do Naique de Tanjor. antigo vassalo do Rei de Btsnagá, embora nela
houvesse capitão pôs to pelo Vice-Rei. Moradores mobilizáveis: 250 europeus casados
e 500 cristãos da terra; com os escravos, perfaziam umas 2.500 espingardas.
k) Prafa de Malaca - Constava da cêrca da cidade, dum velho castelo e do forte das NatlS,
numa ilha vizinha. Guarnição e moradores mobilizáveis: 100 soldados europcus (menos 140 do que o efectivo regulamentar), agrupados em companhias; 250 casados europeus; 2.000 escravos de armas.
I) Praça de Macatl - Compreendia a cêrca da cidade, mais dois fortes e quatro fortins (chamados baluartes, ao uso da índia). Guarnlçâo e moradores mobilizáveis: 150 soldados curopeus (em duas companhias); 850 casados curopeus e sem filhos; uns 800 cristãos da
lerra c pcrto de 5.000 escravos de armas.
Desm resen h:l se vê :
Que o efectivo dos soldado~ europeus - pequeno Já de si, e ainda, por cirr.a, desfalcado nos
meses de verão com os destacamentos para as armadas de cruzeiro - era insuficiente
para empreender guelTas de conquista territorial pelo interior do Industâo, onde existiam Estados fortes, embora talvez houvesse ("hegado. se outra fôra a direcção superior
das operações, para subjugar totalmente Ceilão.
0
2. Que ainda em 1634 se não completara a organização por bandeiras ou companhias.
3. 0 Que os casados desempenhavam um papel muito importante na organização militar, poIS
numerosas fortificações havia que lhes est3vam inteira ou quási inteiramente entregues.
4. o Que a cavalaria, existente apenas em Damão e Baçaim, só de casados se compunha.
I.

D

,
Seria agora ocasião de passar à análise de mais algumas questões d:l milícia oriemal: ccr·
tas delas, técnicas, corno as do funcionamento dos seruifos de artilharia (fabrico de canhões e mu~
niçõcs) e engenharia (construçã<J c reparação de fortalez:ls); ourras, de ordem táctica-processos
de marcha, estacionamento e combate - ou estrtltégica: escolha de bases de operafões e teali.
zação de deslocamentos combinados de fôrças. Tudo isso, porém, são assumas em demasia
especializados, complexos e vastOS, para terem seu lugar aqui.
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CAPÍTULO

VIII

A Armada e o Império da Índia

O

nosso Império da [ndia baseava·se inteiramente no poder marítimo. Só os navios permitiam às fôrças militares levarem a sua acção no início, e o pêso do seu dominio,
depois, às posições dispersas que cOl1stittl!3m o Império. .este era, por outro lado, li·
g:Jdo à metrópole por uma extensa cadeia de pontos de apoio, que asseguravam a
ligação c por sua vez dependiam da armada para a sua defesa e conservação.
Na área do Jmpério da (odia, três pontos de :tpaio em terra, três bases navais, como
hoje diríamos, Goa, Malaca e Ormuz, assegurariam a acção das armadas e permitiriam manter
livres para nós as linhas de comunicação marítimas, (C3S duas correntes de exportação da Indian,
dominando o Mar Vermelho e o Gôlfo Pérsico, e fechariam essas mesmas linhas aos inimigos,
guardando o privilégio do comércio c a passagem do Cab0 da Boa Esperança.
Qwmdo da concepção rcstrirn do exclusivo do comtrcio da índia, que foi a de D. Francisco de Almeida, se passa à do império esboçado por Afonso de Albuquerque, de domínio, não
apenas das terras banhadas pelo mar fndico, mas extensivo às do Mar do Sul e até à China e
ao Japão, a ligação entre tão distantes e dispersas terras sé urna armada preponderante podia
assegurá-Ia, tanto para efeitos de posse territorial, como da defesa e segurança do comércio.
Quando os europeus se decidem ::I ir competir connosco na {odia, começam a devassar
os segredos da navegação e os métodos do nosso comércio. a insuficiência das nossas armadas
na Europa e depois no Oriente não permite impedir os progressos dos holandeses e inglêses,

mais fortes no mar. À decadência da marinha corresponde a decadência do comércio da (ndia
e do Brasil, a que se segue a perda dos territórios. A insuficiência das armadas é a causa mais
direcca da JXrda do comércio e dos territórios em benefício dos nossos competidores.

o

Material e a Táctica

Além. da galé, o tipo de navio de combate da época do remo, na Europa, como no
Oriente, empregávamos na fndia navios ligeiros mistos, zaleolas e fustas, a que dávamos mais
geral e impropriamente a designação de armada de ~emo. para a distinguirmos dos galeões, os
grandes navios que constiruíam a armada de alto bordo, na qual encravam também as ,IaUS,
indiferentemente wadas na guerra e no comércio.
Nos combates de galés. travados sôbre 05 conveses de ambos os contendores. atracados
wn ao outro, a lura pela abordagem term:nava pela ocup:tçâo do navio do vencido; a luta corpo
a corpo, à arma branca, era mais eficaz que a artilharia. As descobertas trouxeram uma grande
transformação nos navios; foram os portugueses os primeiros a formarem uma armada de navios de vela destinados ao combate, sem preocupação do comércio. O domínio dos mares da
fndia exigia armadas em pennanência, e daí a separação entre as destinadas à guerra COlltra os
mouros e as dedicadas ao comércio, logo depois da descoberta. Das armadas anuais que seguiam
para a (odia, uns navios eram desanados a voltar com carga: eram as naus de carreira, ou de
viagem; ourros ficavam servindo naquele Estado. anele formavam armadas permanentes:
eram as armadas de alto bordo, constituídas pelos galeões. a que se juntavam certas naus menores, consttuídas na (ndia.
O galeão era o tipo de navio de combate, o qual. tanto pela sua construção, como pela
sua guarnição e armamento, composto por peças de pequeno calibre, era ainda destinado, não
tanto para a decisão pelo combate de artilharia, como p:l.r2 acometer o inimigo a curta distância
e procurar l1a abordagem a decisão. Os nossos homens do mar, forçados a empregarem a nova
arma que o progresso lhes punha nas mãos, não queriam abandonar a abordagem. que lhes
parecia mais capaz de decidir. Enquanto os nossos adversários, holandeses e mglêses, ràpidamente tirnram partido da nova situação. construindo e aprestando navios mais manobreiros e
ligeiros, ff)rtemente armados de artilharia em bacarias corridas, para combaterem a distância, os
nossos consideravam pouco digna a lura que não terminasse corpo a corpo. pela abordagem,
em que c valor individual podia brilhar; nos nossos pesados galeões, de difícil manobra, predominava o armamento em caça, para o combate em linha. O ciro de artilharia servia para iniciar
a acção táccica, na qual se procurava chegar à abordagem, em que deviam empregar-se tôd.u
as outras armas, de fogo, br<lncas, de arn:mêço c incendiárias. O objeccivo era ainda, para nós.
destruir as guarnições; para os adversários era já destruir o navio, cxclwivamente pela Ima
de artilharia a distância. A manobra que precede e acompanha o fogo permite escolher e manter a posição de barlavento, e a formatura passa a ser a col,ma, para a melhor utilização das bat:lrias corridas à amurada.
A nova táctica trouxe consigo a grande importância da manobra, e, se esta não predo-
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minou sôbre o fogo, trouxe o aumento de importâll(.ia do marinheiro relativamente ao soldado
embarc:ldo.
Na época de transição do material e da táctica, discutia·~ muito na índia, como no
Reino, a importância relativa da armada de vela, e muitos anos foram necessários para que fôsse
reconhecido o predomínio da armada de alto bordo sôbre a de galés e navios ligeiros de remo,
embora se admitisse sempre que as principais fôrças consistiam nas de mar. Desde o aparecimento dos europeus, nossos competidores, do Reino se encarecia especialmente a importância
dos navios de alto bordo, sem os quais se não poderia conservar o senhorio do mar, dada a lffipossibilidade de bater as naus inimigas com as armadas de remo, e se recomendava que na tn~
dia se construíssem, por serem melhores, de mais dura, e mais convenientes para a guarda e
defesa do Estado e seu comércio, do que as que se faziam no Remo; e quando não fôsse possível construí-las tôdas, se procurasse havê-las já feiras, de particulares, para a viagem. Poucos
anos depois da descoberta já em Moçambique se construíam caravelas e em Socotorá navios
ligeiros. Cochim e Damão em breve ganhavam fama pela excelência das suas construções. Em
Ormuz e Malaca havia uma desenvolvida construção de navios para as cáfilas do comércio e
para as armadas de remo.
Um dos primeiros cuidados de Afonso de Albuquerque foi organizar a Ribeira ou Ar~
senal de Goa, não só para reparo das naus de viagem, como para a construção de naus para as
armadas locais. Goa era, de facto, a base principal das armadas, assim como o centro onde convergiam todos os fios da rêde que formava o sistema comercial do Império do Oriente. A sua
grande fábrica de naus recebera sucessivamente os nomes de Ribeira, Ribeira das Armadas, Ribeira das Naus e, finalmente, Arsenal da Marinha. Nesra Ribeira se podiam construir até as
maiores naus; ali se fundia a artilharia, se fabricavam as outras armas e se lavrava a pólvora, se
fundiam as ferragens para os navios das armadas e dos mercadores e se bacia a moeda.

o

Pessoal

o nosso Império Oriental funda-se, desenvolve-sc, atinge o seu apogeu e começa mesmo
a sua decadência numa época em que não existia uma diferenciação completa entre fôrças terrestres e fôrças navais. A guerra era feita no mar c em terra pelos mesmos homens, com a~
mesmas armas; os combates no mar não eram lutas entre navios, mas entre os homens a que
éles serviam apenas de veículos.
Enquanto a acção no mar se não diferenciou da terrestre, os mesmos chefes comandavam num e noutro campo; no século XVI, e ainda no século xvn, vemos o capirão~mor do
mar saltar em terra e dirigir com a mesma mestria os soldados desembarcados no combate con·
tra ooi exércitos inimigos. Afonso de Albu9uerque, quer como capitio-mor, quer como governador, comanda e dirige as operações no mar, como em terra. D. João de Castro, ao vir em
socorro de Diu, no segundo cêrco, entrega a armada a um subordinado e ronu o comando das
fôrças dcst'mbarcadas. D. Paulo de Lima, enviado de Goa a socorrer Malaca, cercada por uma
armada do Jor, combate no rio, passa-se aos navios de remo e desembarca comandando o grosso
das fôrças, enquanto a sua armada de galeões bate a cidade. André Furtado de Mendonça dis~

tlllglliu-se na fndia comandando no mar e brigando em terra. Rui Freire de Andrada, capitao
general dOlo armada que devia assegurar Ormuz c expulsar os inglêses, combate no mar e desem~
barca para fazer o forte de Queixome. Na mesma primeira metade do século XVII aparece-nos,
na flldia também. o primeiro capitão~mor da armada de alto bordo, cuja acção se desenvolve
brilhantemente, mas exclusivamente no mar: Nuno Alvares Botelho.
Capitão~mor do Mar era o cargo que em precedência se seguia ao do Vice~Rei; a êle
andavam ligadas as gloriosas tradições dos feitos dOlo seus titulares, e até ao tempo da dominação espanhola tinha sob as SLlas ordens a melhor parte da~ armadas nacionais.
Quando se ()ratava de :lp:lrelhar as armadas. qEler destinadas à guarda da costa, quer às
escolras das dElas de comércio contra as correrias dos corsários, o Vice~Rei nomeava o capit.ão~
~mor para cada armada ordinária ou extraordinária e depois os capitães das galés e fustas, a
quem fornecia o dinheiro para as despesas do armamento, municiamento c pagas aos marinheiros {. chusma.
Era grande honra ser capitão~mor de uma :trmada, ou mesmo apenas capitão de um
navio, pois que o fidalgo assim nomeado passava de simples soldado a ter o mando sôbre muitos outro~ O cargo era provido em fidalgos, que constituíam a oficialidade, na terra, como no
mar; da sua bravura e perícia dependiam C"s bons ou maus sucessos das expedições; mas a qua~
lidade predominante era, como afirma o Conde Ficalho (Gttrcia da Orttt e o seu tempo) a
bravura, uma bravura brilhante, nunca desmentida, sempre proma, de noite como de dia,
Nomeados os capitães, ao som do tambor se faziam pregões para avisar os que quisessem alistar-se; cada capitáo escolbia os seus soldados entre os que conheci3 ou lhe 3p3reciam
mais bem armados ou de melhor aspecto; cad sold3do podia seguir o capitão que melhores
oportunidades de lucro lhe oferecesse. Os soldados para as armadas ordinárias recebiam adian~
taJos dois quartéis, ou crês os das mais :lpartad~s. Além da parte no saque, os soldados tam~
bém f:tziam negócios, o 9ue lhes era comentido em vista dos pequenos vencimentos 9ue percebiam, de.zóito pardaus por Guartel.
A disciplina, na época da decad:ntia, deixava muito a desejar. Levados para :lS arma·
das, mais com a mira no saque e nas presas. do que na fraca paga, que andava atrasada, ou só
em parte conseguiam receber. os soldados passavam me~cs no m3r comendo um pouco de arroz
c peixe salgado, bebendo água corrompida e dormindo ao relemo nos bancos d:lS fust3s; valentes como os mais valentes fidalgos, não poucas vezes se desmandavam a roubar nas povoações
entradas, comprometendo o sucesso das operações militares. A indisciplina era. por isso, frc~
9üente e não raras vezes se amotinavam contra os capitães que se mostravam mais severos com
os seus desmandos, algumas vezes tentaram voltar as armas contra os chefes, no que não fa·
ziam senão imitar alguns capitães de navios. que, quebrando os laços da disciplina, se revolta~
vam, abandonavam o teatro da luta e se recolhiam por seu alvedrio.
Q:J;lndo o serviço dos soldados nas armadas não satisfazia o seu espírito de aventura. alI
a fortuna os não bafejava, muitos deixavam o serviço d'El-Rei e iam por sua conta ao côrso.
ou entravam ao serviço de príncipes indígenas. que lhes pagavam bem e os faziam grandes.
Além dos soldados do Reino, gente de di.. . ersa valia c nem sempre de muito préstimo,
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embarcavam-se nas armadas os casados, ou moradores, criação de Afonso de Albuquerque para
prender os portugueses à fndia pelos vínculos da família. Alguns havia de raça pura portuguesa, mas a maioria eram mestiços, produto do casamento de portugueses com mulheres da
terra. Não eram obrigados a ir à guerra em pontos distantes, e quando iam era para êles grande
deshonra, por deixarem suas mulheres; a-pesar-disso obrigados pela necessidade, algumas vezes se embarcavam nas armadas e nas expedições militares.
O vedar da fazenda era quem pagava aOS soldados: os marinheiros e a chusma recebiam do capitâo-mor ou dos capitães.
Era costume utilizar como marinheiros nos navios das armadas lascares árabes, para
suprir os portugueses, de que havia falta.

A AdministraçãO Financeira
A maior receita do Estado era a das alfândegas, proveniente dos impostos sôbre o
comtrcÍo marícimo. Para fazer as armadas anuais, Ol pro 'er as fortalezas distantes, o Vice-Rei
orden:lva que capitães das fortalezas e oficiais da fazenda o provessem ràpidamente com o dinheiro necessário, e, quando o não havia, alguma~ vezes o buscava sôbre seu crédito. Do apuro
em que vivia o Estado desde o comêço da decadência, re.il1lcou atribuírem-se às armadas receitas especiais e parte do novo imposto, chamado do consulado que também servia às obra~ de
fortificação e à fundição da artilharia; por fim, recorria-se aos agiotas dando-lhes com o penhor
a pimenta a embarcar, a-fim-de reparar e armar os navios para a toma-viagem.

Armadas e Viagens da índia
As armadas Cla viagem anual que do Reino se fazia para a índia, partiam de Lisboa em
Março ou Abril para chegarem à índia em Setembro, acabado o inverno pois que até fins
de Ao-ôsto a monção não deixava aproximar os navios da costa e as barras estavam fechadas.
Passado o Cabo da Boa Esperança havia duas derrotas possíveis: uma normal por
dentro da Ilha de S. Lourenço, a mais cómoda porque os navios iam refrescar a Moçambique.
donde d noÍs se iam para a costa da índia' outra for fora, seQUida quando, tendo saído ou
cheo-ado rarde, não podiam tomar Moçambique e lhes era forçado fazer a via em sem escala.
Das doze e catorze naus que partiam nos tempos de esplendor tinha-se descido no fim do século \11. q cêrca de metade, algumas vezes menos e anos houve em que nem chegaram a partil' ou pa:l.indo tarde eram forçadas a arribar a Li boa.
Dos navios que as compunham uns eram naus de carga, que iam para voltar· outros
e mais geralmente os galeões iam destinados a ficar na fndia' algumas vezes iam navios em
direitura a Malaca.
A torna-viagem da índia para o Reino devia fazer- e partindo até princípios de Fe.vereiro; mwtas ezes a demora na car a fazia dilatar a partida, eralmente com graves cansegüências ara o êxito da traves ia. A derrota da nau de torna-viagem depois de entrarem
no Atlin tico, era objecro de instruções. ucessivamente alteradas, com o fim de escaparem :l.O$
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assaltos dos corsários ou outros inimigos europeus, que as esperavam, ora nas alturas dos Açt,
res, ora nas de Santa Elena.
O aparecimento dos europeus na lnoia fêz reconhecer quanto era indispensável dispor
de poderosas armadas de alto bordo, que pudessem opor-se-lhes com vantagem; EI-Rei mandava que se construíssem em quantidade. mas os recursos locais não bastavam, e do Reino não
iam socorros apreciáveis. Durante alguns anos travámos, não poucas vezes, uma luta inglória
contra as naus holandesas e inglêsas, com as nossas iustas, umas vezes sós. outras vezes cooperando com as armadas reduzidas de galeões.
As armadas que na 1ndia se faziam cram destinadas, quer à prorecção directa do comérCIO ct)ntra as embarcações indígenas, e então eram constituídas por navios ligeiros, fustas. galeotas, às vezes uma ou outra galé; quer a assegurar o 1~t>SSO domínio nas diferentes partes do
terri!'ório; Guer ainda a lutar contra as armadas de. alto bordo, de mouros ou de europeus.
Como o mar era a única via de comunicação entre as diíerentes parcelas do Império do Ol;ente, para as relações de carácter económico, como para as conquistas ou para os socorros mi!itares aos pontos ameaçados, resultava que o seu domínio era da máxima importância, para via de
comunicação do comércio, como para linha de operações militares e defesa do Estado.
Era geralmente admitido que as armadas, que. anualmente se faziam para um, como
para outro fim, constituíam as fôrças mais importantes do Estado da 1ndia. Primeiro contra os
mouros, depois contra os inimigos europeus, eram sobretudo necessários os navios de alto bordo.
As armadas de alto bordo, consideradas indispensáveis, eram uma com base em Cõa,
para cruzar na costa do Malavar e no Norte, até aos Estreitos, outra com base em Malaca, para
cruzar nos mares do Sul, por ser impossível acudir de Coa a Malaca e às Malucas a tempo.
em todo o estado da monção. Esta necessidade das duas armadas mais se fazia sentir com a
chegada de inimigos europeus.
Com o declinar da nossa fôrça no mar, começavam, por outro lado, a sair para o mar e
a navegar, sem cartaz nosso, navios de remo e naus de indígenas e de mouros; por outro lado,
os corsários malavares. em seus navios ligeiros de remo, assaltavam as nossas cáfi/as e em especial os navios de mercadores que navegavam isolados ou em pequenos grupos.
Era, pois. necessário assegurar o nosso senhorio do mar, isto é, o nosso domínio sôbre
a navegação estranha, e ao mesmo tempo proteger o nosso comércio, quer directamente dando
guarda às cáfilas dos mantimentos ou da pimenta, Guer indirectamente perseguindo os corsários, com navios semelhantes aos seus, ou indo atacá-los dentro dos seus portos, antes que a
monção lhes petmitisse saírem para as suas depredações, o que se não fazia sem perigos.
Ainda os socorros e os abastecimentos às fortalezas. que saíam de Coa no comêço do
verão, exigiam armadas de navios de remo para a costa, ou de alto bordo para Sul.
As armadas eram geralmente anuais, mas algumas, com campo de acção mais próximo
de Coa, saíam e entravam mais de uma vez durante o verão.
As primeiras a sair eram as que se faziam c.ontra os piratas da costa do Malavar, os
quais estendiam as suas depredações até Negapatio, na costa do CoromandeI. e que era neces-

sário abafar dentro das suas barras,

a.nl<s

de ganharem o largo; quando nisso havia descuido,

as perdas que sofríamos eram grandes, por ser mUito difícil descobn-Ios e dar-lhes caça no mar.
As primeiras armadas saíam em princípios de Setembro para o Malavar, a~im-de darem
guarda 3 cáEla que àquela costa ia buscar os provimenros para a cidade e impedir os provimentos ao inimigo. Outras saíam em Setembro e Outubro para a mesma cosra. Em Janeiro
saía oulra armada, que na costa do Malavar andava o resto do verão, correndo sôbre os paraus
inimigos e entrando nas suas barras para aí retomar as presas que nos tivessem feito. Recolhia
em Abril com os navios da China, Malaca, Maluco, Bcne:ala, Coromandel e S. Tomé. A sua
acção estendia-se desde a costa do Canará até ao Cabo Co~orim.
Para a costa do Canará, vizinha de Goa, fazia-se a armada desrinada a recolher as cáfilas
que vinham com mantimentos para as armadas e para prover Goa para o inverno. No comêço
do verão saía também a armada para a costa do Norte, contra os corsários, a qual regressava
em fins de Dezembro com as cáfilas. Outras arnladas saíam para o Norte até Fevereiro e mantinham-se no mar até o fLm do verão.
Uma armada do Norte ia pôr-se sôbre Surrate, para impedir a saída das naus de Meca,
que pretendiam seguir sem cartaz. Outra armada cruzava na costa da Arábia Feliz, para apanhar as que se destinavam ao Em'eito de Meca, e em Abril vinha invernar a Ormuz.
Algumas cidades da costa do Norte armavam por sua conta navios ligeiros, que andavam na guarda da costa, a troco de receberem as presas que tomavam.
De Janeiro até Março saía uma armada !lara Ormuz, que em Setembro regressava a
Goa; além destas, havia a armada do Estreito, que em Ormuz se fazia, e a de Diu, para andar na enseada de Cambaia.
Em Malaca havia a armada local, para andar nos estreitos e fazer entrar na fortaleza os
juncos javos e recolher os navios da China.
Em fins de Fevereiro vinham a Malaca com mantimentos navios de Bengala e Pegu.
As armadas de Malaca não bastavam para neutralizar a acção do rei de Jor, e era necessário mandar armada de Goa, que convinha que naqueles mares permanecesse. Quando não era
possível socorrer Malaca directamente de Goa, mandava o Vice-Rei aviso por terra para que
fôssem socorros de S. Tomé e de Negaparáo.
Na entrada de Janeiro despedia o Vice-Rei as naus de roma-viagem para o Reino, as
quais deviam sair de Cochim até dez da9uele mês, o que nem sempre sucedia. Despachadas
estas naus, começava o Vice-Rei a tratar dos provimentos a mandar a Malaca, Maluco e Ceilao.
Além das armadas 9ue na fndia se faziam para defesa do comércio e socorro das fortalezas. realizavam-se anualmente algumas viagens ((que El-Rei provia», para as mais distantes, como da China para o Japao, de S. Tomé para Malaca, de Goa para Moçambique, da fndia para Maluco e de Goa para Ceilão; outras, 9ue de comêço se fizeram, depois foram extintas, como as de Pegu, Tenasserim, Banda, Sunda e Bengala.
Algumas viagens se vendiam a particulares. outras eram concedidas às cidades, para
com o lucro melhorarem a sua fortificaçao. Os C3piráes de algumas fortalezas dispunham de uma
.
.
nau, para comerctarem ~m seu proveito.
ALFREDO BOTELHO DE SOUSA.
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CAPíTULO IX

A política de D. Francisco de Almeida, de Afonso
de Albuquerque e de D. João de Castro. Outros governadores e vice-reis de mais eficiente acção (1505-1580)

D

ENTRE 05

doze vice-reis e dezasseis governadores que chefiaram os nossos domínios asiá-

ticos até 1580 destaca-se singularmente D. Francisco de Almeida, primeiro na série
cronológica e dos primeiros pelo merecimento dos feitos.

Conta-nos João de Barros C) como, após a descoberta do caminho marítimo para a (odia,
a experiência logo demonstrou a insuficiência das viagens armadas sem a permanência em tão
remotas paragens de fôrças que assegurassem o nosso prescígio, auxiliando os reis amigos, como

eram o de Cochim e o de Cananor, e castigando os inimigos, como era o de Calecut. Para facilidade do comércio urgia edificar fortalezas onde as naus dessem e oomassem carga.
Por isso ordenou D. Manuel I que, ao lado das naus que fôssem para voltar com carga
no ano .seguinte, permanecessem nos mares orientais outras velas de menos toneladas, acolitadas
por navios pequenos. Para esta primeira armada foi indigitado como capitão-mor T nstão da
Cunha, mas à última hora, estando de todo prr:stes, na frase de BaNaS, teve um acidmte dr:
fJagado. com que perdeu a fJista, que afinal veio a recuperar algum rempo depois. Por isso foi
nomeado para o substituir D. Francisco de Almeida, sexto filho do primeiro conde de Aocan-tes,
D. Lepo de Almeida, da primeira linhagem lusitana, homem de grande primor, segundo Gaspar Correia, e em cujo retrato mais tarde D. João de Castro mandou traçar uma legenda, apelidandcro de ilustradíssimo baráo que estas partes conquistou.
(1) Asi... D;,..d.. I, livro oitavo. capo 111.
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(<Foy homê de corpo meão e membrudo e de rosto grave, escreve Cascanheda ('), e de
grande magestade, foy muito debóto e amadoc de N. S. e guardava ~us mandamentos, se~
gundo parecia. Foy,tam piedoso que nunca castigou ninguem que ptimeiro o não i'epreendesse
ora vezes. Foy de condição muyto magnífica e liberal, segundo se via nos muytos bés que fez
aos homés emquanto governou, assi à sua custa como á d'eI-rey no que se estendla. seu poder.
Foy muyto isento para fazer o que lhe parecia bem porém com conselho e foy muito prudente
e discreto e foy de 'tam altos pensamentos que muyros lhe atribuyão a vaidade, principalmente
.s<:us amigos e de feyro dizem que se queria louvado e que era rençoeiro com quem lhe aYava,
mas que o sabia bem dissimulan). Damião de Góis acrescenta; '" sobre ser mui esforçado caV3lelro, do que deu manifestos sinaes, sendo ainda mancebo, nas guerras do cerno de Granada
quando o el-rei D. Fernando e a rainha D. Isabel ganharam aos mouros, a quem nesta conquista
ele fez muitos e assinados serviços... ».

Tal era a pessoa escolhida por D. Manuel I.
Foi a 25 de Março de 1505 que a frota levantou ferro: vime e duas velas, das quais
doze deviam voltar no ano seguinte, escreve Bacros. Damião de Góis distingue: dezasseis naus
e seis caravelas () com mil e quinhentos soldados.
Já em 27 de Fevereiro de 1505, D. Manud I assinava uma carta de poder (sic) a
D. Francisco de Almeida, do seu conselho, de api·tão-mor da frota que pairava nas partes da
fndia, onde êle deveria ficar por ttês anos. Era a carta dirigida aos capitães das fortalezas que
mandámos fazer nd lnditt, alcaides-móres e feitores de/as e todos os outros oficiais e gente que
para as ditas fortalezas vai ordenada e ao diante nelas estiverem e aos capitães das naus e navios
que ora enviamos nesta frota e armada, fidalgos, cavaleiros, escudeiros, mestres pilotos, meirinhos, marinheiros e bombardeiros, homens d'armas, oficiais e campanha e tôdas as outras pessoas que aí enviamos na dita frota e armada e assim aos capitães, feitores, oficiais e campanha
e tôda a outra gente e pessoas que ora estão na dita lndia, assim em a nossa fortaleza de Cochim
como em quaisquer outras partes em que os nossos capitães e gentes estejam C).
Como se vê a três classes de pessoas se i::Iirige a carca régia: aos capitães e guarnição das
fortalezas porcuguesas na lndia, às tripulações das naus sob o imediaco comando de D. Francisco, e.a todos os portugueses estantes na lndia, quer na fortaleza de Cochim, quer noutras partes quaisquer.
lE que jurisdiç~o ficava sôbre êles tendo D. Francisco de Almeida?
Todo o poder e alçada até morce natural contra aquêles que cometerem malefícios ou delicos.
Nada mais lato e discricionário. Sem dêle haver apelação nem agrauo, diz a carta, e
acrescenta: porque confiamos que em tudo gu.,dará e fará qtle com razão e justiça detle fazer.

o

(I) História da India, livro Ir, cap. CXXXIII.
(J) CrÓn. de D. Manuel. parte 11I, capítulo I,D
(S) Tôrre do Tombo, Gav. 14, m. 3, n. D 14, publicada no Vol. 11, das G,mIU de AfonJo de Albuqun-q.u.
pág. 2~, modcrnizámos a grafia.
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Além disso, todo o poder nas coisas de fazenda, obrigando assim os feitores e escrivães
das feitorias a cumprir tudo o que pelo capitão-mor fôsse requerido e mandado acêrca da fazenda real, podendo êste castigá-los em caso de negligência e até transferi-los ou demiti-los,
bem como aos capitães das fortalezas ou das naus, ou a quaisquer outros oficiais. Isto tudo reza
e frisa o diploma, porqu~ confiamos dêl~ qu~ qu.ndo o fiz~ será com causa justa ~ tal por qu~
o d~va assim por nosso servifo fazer.
Ainda competia ao capitão-mor D. Francisco de Almeida realizar paz e amizade com
rodos os reis e senhorios da lndia, ou guerra assim por mar como por terra, com tréguas quando
o entendesse serviço de EI-Rei.
ainda conhecido o Regimento que D. Francisco de Almeida levou C). Saltaremos sêbre as instruções referentes à navegação da frota pelo alto mar pata sàmente nos fixatmos nas refe«ncias às partes da {ndia. Abandon~da Angediva devia ir D. Francisco em via de Cochim com
recomendação de fazer todo o mal que pudesse a Calecut, mas não tocando em causas de EI-Rei
de Cananor. Em Cochim devia informar-se do estado de ânimo não só do seu rei, para
quem levava uma carta e um presente de EI-Rei D. Manuel, mas também do soberano de Calecur. Para o rei de Cochim teri.a boas palavras a fim de muito lhe agradecer as suas boas obras,
enrre as quais avultava o consentimento do artilhamenro e guamecimento da fortaleza e
as facilidades na carga das especiarias. De Cochim deveria D. Francisco ir a Coulão, para
cujo rei era também portador duma carta, e onde se deveria informar cam o feitor do estado
da terra que, se fôsse propício, permitiria aí deixar oficiais da feitoria, frades e cousas de culto
católico. Por agora porém devia D. Francisco cm Caulão segurflr a terra, fazer bOfl amizade
e carreg"r as naus.
Muitas são as determinações quanto ao arrumar das naus, ao seu carregamento, tempo
de partida, escrituração, compra de especiarias unicamente das atribui'çêes dos feitores, quintaladas dos mareantes, pêso e marca dos fardos. Graves penas impendiam sôbre aquêles que
saíssem em terra sem licença, e recomendação expressa é feita quanro à construção de uma forraieza na entrada do Mar Vermelho para todos os da lmdya perderem a fantasia de mais poderem trautar senam comnosco.
Era o monopólio do comércio oriental que se pretendia 1
Ainda acrescentam outro motivo para a fortaleza do Mar Vermelho, mas êsse eviden~
temente secundário: a conveniência da cristandade do P't'este João. Recomenda depois a consorução de fortaleza em Coulão e casa de recolhimento para os frades pegada com a igreja.
A D, Fcancisco era proibido sair em terra, excepto onde houvesse fortalezas portuguesas, ou lugares despovoados, e até, se precisasse de ter alguma conferência com algum rei oriental, a deveria ter no mar com tal recado que se nam posa seguir nenhum inconveniente a
vasa pessoa, cuja guarda e seguranfa aveemos por causa muy principal e necesarya a noso
servifo.

.e

(1) Publicado a pig, 272 do Vol. 11 das C,trttLS de Afonso de Albuquerque. Na página 28r, linha 12, lê-se
equivocadamente j4píio, quando o que lá está é j4 perA o.
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Devia D. Francisco procurar o rei de Cananor, eneregandcrlhe a carta para êle e fazendcrlhe cordeais cumprimentos; com o rei de Calecm deveria tratar a paz, contanto que os
mouros de Meca não ficassem na terra e o rei de Cochim a ela assentisse.
Repete o já dito na carta de poder, isto é, tem D. Francisco inteira autoridade nas causas
de justiça e fazenda, mas deve guardar o serviço de E1-Rei e fazer justiça a todos igualmente.
Também a sua missão é descobrir tell'as, enviando para isso homens competentes, que
vão a Ceilão, Pegu e Malaca, devendo colocar padrócs de pedra com as armas reais e a cruz
de Cristo nos pontos descobertos, padrões que também se devem fixar no cabo Guardafui.
Determinam finalmente as instruções a repartição das prêsas.
O regimento tem a data de 5 de Março de 15°5, foi feito por António Carneiro e enconera-se-lhe também larga referência em Damião de Góis C), embora não tão pormenorizada
como a que acabamos de fazer.
Com tal regimento no bôlso e concomitantemente revestido de tais poderes poderia
D. Francisco de Almeida pensar o que mais tarde escreveu numa carta para o soberano:
... ((Eu tenho a mór cousa que ha no mundo para nella entender!» (j.
Mas êste regimento teve um complemento. Com efeito a página 268 do 111 volume das
Cartas de Afonso de Albuquerque encontra-se uma para D. Francisco de Almeida a que se assinala a data de 1506. Nela D. Manuel explica como.ordenou a Tristão da Cunha e Afonso de
Albuquerque que tomassem a ilha de Socotorá e edificassem aí uma fortaleza, ficando Albuquerque com uma armada a defender a enerada do mar Roxo. Ordena-lhe que mande navios a
Malaca, quanto mais cedo melhor, por causa da possível concor;rência de Castda, indo até êle
mesmo, sendo possível, fazer uma fortaleza em Malaca, a bem ou a mal, colocando padrões
como sinal de posse. Determina o capitão e feitor da nova fortaleza e as naus que a ela devem
ficar como guarda. Cá de Lisboa ia já para êste efeito metade de húa fortaleza de madeira e
competentes armas, enxadas e pás, etc. Dá também instruções minuciosas acêrca do sítio da
fortaleza.
Deixa entretanto a D. Francisco liberdade para não ir, no caso de a sua presença na {ndia
fazer falta imprescindível. Recomenda as informações que deve tirar e muito colocar padrões
em tôda a parte.
Recomenda por último edificar uma forcaleza em Ceilão e leixardes nel1a algúua gente
e navyos com que posa ficar mais segura. Opina até D. Manuel fIue o assento principal dos portugueses fôsse em Ceilão por parecer que estaaes ally no meo de todas as cousas, e mais adiante:
... ser nesta yJba de Ceylarn voso principal asento, pois daquy par.ece que podees milhar prover
e acodir a todas as causas do que doutra parte,por estardes no meyo de todas as fortallezas e
causas que la teemos.
Vejamos como D. Francisco de Almeida pôde executar tão minuciosas ordens e para isso

(I) Crónk4 de D. M4rlMe/. II puce, capitulo primeiro,
(2) An4is dlU CíinrillS e útrlU. lI, píg. 79.
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D. FRANCISCO DE ALMEIDA. 1." VICE.REI DA (NDIA
Retrato a óleo, perlencenl
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Ex!"" Sr. MarquiJ de lavradia

nada melhor que a única carta sua original, conhecida apenas por um extracto (I), mas cuja publicação integral. por inédita, se impõe. Não está infelizmente completa. Ei-la:

.............................. ,
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Gupar Pereira tem cuidado dc.scprcuer a Vos.a Alteza meudamenre todo o que se ca pasa e por que nem
canse de bo IIIUIdar ler duas vezes plC no meto a ~ düo scpreuer novas scoo as q per ventura c1Je nõ poen..
Sniíor qujllua hc o luguar do mundo que: cu sey de mjlhor porto c majs gracio5:1 terra q pode iCt ..
ylha he de duas Icgoas de longuo c menos de buúa de !larguo /. ha nd.la liõcs e veados antas e auças perdizes
codornizes e rowrnocs e mujtos gcneros daves /. e lariíjas doces e romw limões e arc:a.liça figos de ca roquos to
jnharnes e maravilhosas carnes e pesquados e mujto boas auguoas de poços. I. Fizemos .mOI ally huúa fondeza
que se podese ser compram por anos de minha vida vdla Vosa alteza pot q he cam forte q se espedara nda drey
de França e tem apou.scncamento de plujto boas casas pera duas tamta jemte como al1y fica c lksenbarquam as
batcCli as pipas per huúa esquada de seis dcgraaos dentro no baluarte q be o mais fone da casa I alIy siiar pw C
monte e espallmey todas as naaos deixei a fordeu pluyto bem abasrocida e todas estas obras se fizcrão em. lI:bij
dias mas os fidalguos e dhy pera baixo todos trUeID as braços mais compridos da padiolla e leixey bocdenada a
casa pera a espeeearia dcmuo na fortal.eza onde bWi batJ:ÍS a podem meter nda.
Senhor a mym e a todos estes homeens primcipaocs pan::çeo que compre mujto a vaso serviço esta cidade
fiquar povonda e com Rei nd.la / pel10 qual eu pdla pesoa ~ vosa alreza que rreprcscnto
em humm auto
pUblico fiz, a mah.medc arconc Rey por que era sempre .scrvidor de vosa alteza segumdo o cinb.a mostrado e era
jmlguo de outtO Rey ... sa alteza... ccs manda desf... em... que em meu tempo seres emparador deste mundo de
ca / que be muyoo moor que ho de Iaa / e a carta que lhe mandej pasar de seu Rejnado vay com muytas comdiç.õces per que vasa. alteza sem quebrar o que ho voso quapitaão fez. podc:es poer os foros e comdiçõees no Rejno
que for em vaso serviço / e dally senhor mandcj tr.u:ct n::.stas naaos duzemtos moio~ de call ~ad.a e cmgrolada
pera estas fortelezas e lejxey m:cado a femam cotrim que pus por feitor por que he muito pera is.so / E de vou
alteza me ttouxe cana I que sempre tenha call prestes pera me: ca lJWldar nas naaos que vierem por que alIy
faZaD. ta.mt:l que nem 005 CUStOU nada e dle avdaha caisc de graça / Ú'ancisco coutinho deixcj por alcaide moar
em qujllua que he boom caualeiro e ~u6cicnte pera lso por que duarte de mdlo vjnha com vasco goma e nom
Cl1I cbeguado / com decrar,1.çam que quando for duarte de mdJo se venha / e lhe deixe .sua a1caidaria. /
Senhor dally nos viemos a mombaça nom !le cambom porto hc periguos.so pera sair em que a naao de:
diogo cocrea tocou e pcrdeo o govcmalho e foy neccwio fazerlbe outro as apallpadellas por que a nom podiamas poer em monte e meten1oslho de noite ás toehas que foy grande mcrçe que me noso Senhor fez / por que
parcoa emposiudl· / e dally nos vyemos e nom podcmos tomar meljnde por que bo escorremos sallvarnte sejs ou
sete naaos que primeiro mandei / em quanto ficamos: com diogo correa / e pousamo.s em buuma balúa em que
poussou o almirante em que numqua se achou auguoa / e aguara a mandc:j buscar / per Lourenço de brito e
dom lourenço e acham hum poço aneygisimo arupido / alIjmparomoo e loguo ttOuucrom os batecs carreguado.s
da mjlhor auguoa que pode ser e tem auguoa pera quamtas naaas forem e vicron' /.
Senhor dally attauesamos... boam tempo em que vy ... cartas tem este camjnho... adra de pedre anm:..s
que fazem ... os outros pillotos parecia. maall VClO tam direito que nom errou buuma leguoa nem mca / pr06tizando tudo damte maão e istO rreleua muito a esta navegaçom / a de.sposyçom que nesta ilha achamos pera fazer fortnleza a primeira cata foy espantou / por que tudo era cub:rto de matos e ervaçacs porem ãparoWlos deus / maravilhosa pedrarja e fizemol1a toda como vo.sa alteza podera sah~ escivemos nda xxxii dias sem poder ali fazer / com vemoos contr.l.iros e tromerntas e agora tenho conheçido que aqudla fonaleza com ajuda de nosso scohor segura estas
outras e bra. muito Ú"Ujto nestas partes.
E dally Senhor nos viemos por Anur e fizemos o que vosa alteza lia sabera que me parece0 ser ncccsajro e provcioosso pera vosso serviço / dally viemos ter a cananor de que me eu rremeto á carta de gaspar pereira
e aos que foram presentes SOmC1lte5 diguo a vasa alteza que a desposyçom, da fortaleza parece que foy ordenada per Deus pera se fazer iruuortll / asy como eu espero nde que seta e parcçemees que se carreguarom aUy trcs
e quatrO naos deste anno por diante e que se gastara alIy majs cobre que em todos estes outrOs luguarcs / deixey
nella por quapitaão Lourenço de brito por que ba de cou1lão escaua jncerta e aquella me pareçc .Ill.Ijs prinçipa1l

.I

(I)

A p~gina 142 do livro AliHlIS docllmrnlos d. Tóm do Tombo.
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que: todu e de he home.m pa:a isso e pera mujto majs e com de leyxey por alc:ude guadallajara / por que ho
tenho mujto bem. conheçido / e vasa alteza vera. cam bem vos sabe servir / os outros oficiaes vaão pera coullaão
como eram ordenados e mancisco coutjnho fica por meirinho em cananor-/.
Ally achey os embaixadores dd Rej de narsingua que avia mujtos dW que estauam esperamdo por vosso
quapitaáo... e pera mjm ttazyom Requado... pdlo trellJclo de huuma maU... hc scpreuj / par~eme que hade
follgar... comjquo em batiqualla e que hade ser mujm s~rviço de uosa alteza pera estar panes nom serja muyto
ordenar noso $cnhor que todo aquelle mundo fose aistaáo por casamento com cousa de vosa alteza / em cananor esciue büj dias que nom pode ser menos por ascmtarmos ho ttauto e leuar de hy gomcallo gill que a terra
tinha muuy danada / deixey aluara vaaz pera fazer II cam:gua com lopo cabreira com temçom de. ho trazer a
cochim /. ttes dW amteS que partisse mamdej femam soarez e diogo correa e .1lIná gornçalJuez a cochim pera
fazerem a carregua / e Ruj freire a coullaão-j.
Nos chegamos avante cochim dia de todoUos santos nom vim a vista de caUecu por que nom ho ey do:
ver se lhe nom postt as mãaos de verdade / e dle esta muy aprecebido e com a gemte que aguora ca temos
nom serja sino cometdlo noso Senhor me mostrara quamdo for seu serviço e vosso de ho fazer-j.
quando acabavamos de nos amarrar avarnte cochim chegou huuma caraudla em que amda por qUa~
pitam huwn filho de pero Jusarte e contoume como era morto amtonio de saa e todos os que com dle estauoJm
peUos mouros e pdla jemre d.a tClTa / tenho sabido que foy per cullpa ddle arntonio de saa loguo aquda noite
mandej lia dom lourenço e Joam da novoa e vasco gome e Rui frcire que ja ma de djanlte deles nom sabemdo
nova e .amtam vaaz e gonçalo de. payua e lopo cb.anoqlJ.1. e Joanomem e a carreira que ttaZ o jusane mamdej
que lhe fizesem o mall que podcsem no mar e nom saisem em terra / acharom hy vjmte cinquo na.aos gramdes
e quejmaromnas com tudo o que tinhom e toda artelharia se lhe perdco no roaar por que as naaos sauom com
o tx:rrcnho ardemdo pera o peeguo e la se acabarom de. comsumyr'/'
Dally se viaom a caya co... achariopl e acharrom a jente contada do que e.ra pasado / pma:n OUUetO.lD
falb com mathias o qual mandou seu jrmáao a mIm e outro cristaáo com rcquado dd Rey d.a temi cuja conclIusom era que 1I1e manda:se paguar cynquo navios que lhe christouom Jusarte quejmou quarndo sayo de couUão
E que a carregua estaua certa / .sempre o eswya Respomdylhe que eu nom poá1a saber ajmda de como aquillo
pasara porque cristouom jusarte dizia que hos seus torom culpados na morte de amronio de. na / que pois el1e
tjnha fazemda de vasa alteza que arnronio de. su l1.a tynha empreguada em pimenta / que me mandase dar •
carregua a duas naaos e que eu lhe segurava seu porto e seus navios e em tudo lhe faria booa amyzade / e que de
Rerc:uese aquda fazemda de vosa .alrc:za / ate que esta frota partisse com que eu .6quasc desacupado / pera man~
dar laa e estarmOS a jusciça / e com isto se foram os mesegeiros mujto comtentes e com ioias que lhe mandey
dar e quando esteS mesegeiros la romarom acbarom que Ruj freire se tornou a meter no trautO sem meu man·
dado e prometeolhe de. lhe dar majs fazenda que he o mmtrai.ro do que estas jcmtes querem de que se seguio des
se descomcertarcm e viremse as naaos ddla sem carregw,/.
Senhor la envio a vosa alteza os capitollos que d Rej de can.anor me deu de gonçalo gill e diseme que
nom queria outra jusciça senom que ho mandase bir pera ponugall pello qual o mandey loguo tirar dahy / eu
por certo que se eu tardara ou nom souberom certo que eu estava em amiadiva que ho achara morro a dle e aos
que com dle estauom pella maneira dosde coullaão e porem pode ser que dle nom seja rã culpado como el Rei
me dise / por que as gerntes desta terra saam rMas·/.
tenho detrirnjoado Senhor nom hir estlt anno ao mau Roxo semdo a etlusa destemundo que mais desejo
por que todos... por qua cabem de. se desesperar... de nom poderem navegar... as fortalezas em pcrleiçam / o que
se nom faria se me eu foseI
Do neguoçio de c.a nom .saberej dau 3 vasa alteza outro mjlhar comselho senom que mandes que este
anno que vem vos nom leuem nenhuma pimenta pera que ha ca mande comprar devaguar e CO'l seu tempo e
lançalla em muito boans paiooes e quando as vasas 0'\.305 cheguuem nom terrom que fazer senom carreguar e
andar / e asy amdara sempre tomada damtemaáo e pode.ra. ser que ~ compremo.s por menos dinheiro e mais
merquadarja
as outras oousas &Mor que de ca saiam. de bit nom vão este anno por que todo o feito desta terra nom
he senom pimenta e gengivre / e as que vem de fora nom ousem de vyré com medo das vosas armadas / Joanomé
terej de capitam por muitos erros que fez asaz de aimes e por que fizera mujtos majs se o deixara e acabarase
de perder o navio e pus por capitaão delle nuno vaaz pereira por que he espetriall homem·/.
faço Senhor fundamento de fazer huum oratoreo de sam ffrancisco na ponta de c.ananor em que estam
esteS Rdigiosos por que ho farej com o que sobejar do castdlo / espero em nosso Senhor que couláao me pague
ho maU que fez e pareceme que lhe farej a fortaleza corntra sua vorntade e sera tam proveitosa / como se ma dles
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6zerom por que ajnda que ally Dom aja SCllom pimenta pera cam:guar huuma naao hc cscapulLa omdc vem
roquar todas as n.uos que vem de malaqua e daqudlas puteS·/.
A tee panida destas nuos estaa qua já coullaão aUevarntado que nom nos qujs dar carregua creio que
nos hade tornar a rroguar com dia / porque a necessidade lhe diraa o que façam / e espero em nosso Senhor que
esw tl'CS naaos derradeiras puticom atc:e 601 de janeiro tambcm carreguados como esw outras a feitura desta tenho
mandado do... e Rodrigo Rabcllo e bdnwu:iez que... dabull e atee canbaia $C poder... desta C05ta se farom vasaJlos
de vasa alteza / os que nom ho forem Earihcmos Q guara e pera esta ouu:a parte de coullaão tenho mandado Gonçalo de pajua e NWlO vaaz e amtam va.:a.z e mamdejlbcs que cheguasem / atee cara que hc quorcmta ou L !C.
guoas allcm. de coulãao omde pesam o aljofaar e esperarem pera alIr as naaos de choc:urwu:idl e pera aqui ao perto
traguo aguallec e a caC:lUdla em que amdava chriswuom juzan:c de que fiz capitaão ffrancisco pereira / de maneira Scnhoc que com grande penca 05 que caIU saro vossos ousam de mandar pcsquar e por isso nom ha aqui
outras mcrquadorias scnom pimenta e gcngivre que naçcm na terra e nom
as presas que saiam [Opar / meu
fundamento he partidas as naaos o tempo que nom poder arodar no maar ~tarme em cananor porque estou
em meio de vasas fortalezas e majs vezinho de cal1ecu /. he luguac mujto farto em que com menos custo poderei
mamtcr a gcmtJ::/.
bço Senhar fundamento de m.amdar dom Lourenço em froll de la mar que vaa emvcmar a quillua / por
que esta naao / hajnda que pode cmtrar em cochim seria com periguo e em quillua pode.se poer em OlDnte e
Cl'IJluguar tambcm como em lixboa e com dlc hira fclipe Rajz e marndolhe que vymdo o primc:iro tempo que se
venhi com outro a1guum navio que hy ache apardhado pclIo cabo de guardafui e toquem em zcilla e em barba
e por toda aqudla comarqua / com aquclJe Resguardo que se deue de fazer c que se venha pera mjm em setembro
pera ter verdadeira. emfOlmaçam do que vasa alteza mamda que se faça / espero em nosso Senhor que lhes dara
boca andança com que vou a1tc.z.a seja mujto scrvWo / dom loucenço Senhor mando por quapitaâo gccnlI pera
aparte domde vay, c: 10am da novoa leua sua capitanja / e Requeremos I. e os outros capitães Mujto mais por q~
DOm ouvcrom dic com 10am da novoa scnom per forç;:/ .
... mujto serviço de deus e de V05a alteza... homccns que $C ouuerem de jusCçar... pera ca por que a
nosa gcrnte Clom ha de creçcr e as grandes cousas nom se fazem sem Mujta gcmte e eu 05 opoerej omdc: &çam
pemdcnç.a de seus pecados e se tambcm podese ser os omjziados que amdom em castclla seria mjlhor-/.
Senhor a toda a jemtc dest2 armada parcct qu~ forras as despezas que nel.a marndastes fazer / lhe de~
uccs aaeçcmtar as parteS do que deus nos der a guanhar peHos gr.uudes trabalhos de suas pescas que $C jsto alIcança / e eu Senhor o Receberei em gramclc mcrçc este Requerjmento nom $C Ctnto.lda no que a mj toqua for
qut! Jam mHjto comtt!mtt! d#.J minh#.J p~rtt!J e beijo porellas a vasa a1teZl1 as maãos·f.
Senhor no aluaca per que vosa alteZa me fez mcrçc do qujmto de vaso qujmto vem d.ecrarado que cu
posa dele fazer o que $C fize:r do VoS50 / peUo qual cu o podera mamdac ao vosso feitor de çofEaJIa / que mo Res·
guatara / e dízcn, me que me vallera sete ou oito mill dobras / mas cu nom ho faça nem numqua bo farc:j porque
" mjnha mt!rquad"ria bt! Jt!rvirvOJ da m"neirlf qut! a.s ob'''J darom tt!Jltmunbcrf.
OutrOsy vosa altc.z.a gasta montes de cruzados em vosas armadass epcrdcssemvos as naaos e o que Icuom
por se nom gastar mais quatro mill reaes de cal1afares e carpymteicos / asy como nos acontece0 na naao de peco
ferreira que se me nom acbar.a perto deUa / nom esquaparll homem / e tambcm $C peedia o paao de vasco gomcz
e perdcrase / lia $C lhe nom soconcnmos cousa hc em que vosa alteza mujto deue de mamdar atemtar pojs que
pelIo que nesta via~ vy / cu nom ousaria de me meter asy em na.ao / asy geeral1mence provida per vosos 06wes'/~
Ouuosy Senhor dacs gramdes soldos a çolargiãccs e físicos que c.a "Em e qujmteadas / e seria mjlhor
nem virem / por que nom sabem nada / beijarej as maãos a vosa. alteza por nos marndar hum d05 mjlhores por
que .se. tall nom fac he milhar 0010 $C gastar dinhc:iro'!:
OuttoSy senhor a1guumas ... gimenw por que pdIas... parcçc: asy majs voso serviço as outras consulJto
com gaspar pemea por que ho acho muyro 6dl se.rvidor de vasa altua. / e Jabe muiw bem fazer este 0600 que
be mujto gramde e de muito gramde trabalho e espa.mwme como nas outras armadu se pode fazer mujto bem
voso serviço sem este oficio oc<:csario me parece fallar vos em todos vossos oficiacs, e capitulas que d Rey ~ cananoe me deu de gomçallo gill / me sctepueo lourro.ço de brito que nom ecom verdade·f.
Dioguo fcmamdC% he homem Ijmpo em $CUS cusrumes e nos dias passados servio vou alteza como vallente
caualcico e com muito trabalho e periguo de sua pesoa esta =gua fez muiw bem e com grande dcligcncia. /
pode ser que sua comta, seja alguo embaraçada por que hos tempos forom pera iso e d1e he larguo caisc feito como
&:mam 10Ul'eDço-f. a1lvuo va.:a.z tomei pera aqui por que he muyto su6çien~ ofiçiall / a1guumas cousas me disserom dele de molhercs que DOm se me data de serem. verdade pojs vos serve 6d.menre e pe:ra aquj he mui nooesario por que ho feitor e o outro scripuarn nom sam tanlSuficicntcs·/.

na
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Amram gomçalluc:z servio ca vasa a1tc:z1 muy bem DO mar em me aguardar e
de peru ftrlPra e na ten'a pelejamdo como mui boom cau:Uleiro·/.

lOlXICtU'

muj bem a naao

Em amtonio Rea1I me faz vou altc:z2 gramde merçes em ho mandar comjguo por que no maaJ: o seu com·
selho e a su.:a vigia me descansava mujto e nestes ponns tenhoo emcarreguado de toda a visitaçom du naaos e
apardhos e carregua de1las e f.aI.Io rambem q~ paro;ç. guc: tem virtude espoey6qua pua. isJo l por que a Otltol'el
nom he: mujto booa·/.
Senhor toda vosa gernte: tenho pagua.a de soldos e: moradi.u ate:e este: janeiro e asy amdom Riquos e:
saaós deus seja louu.ulo I. e ca nom veio dinheiro de vasa alteza nem outra mc:rquadaria senom huuma pouquaque:
vjnha nestas naaos·/.
... Ilom sey novas de que tenho... de lopo samchez que: se apartou de... Dç:a /, creio que deue de Stt ror·
nado pera a... he: a comfiamça que eu dde tinha joam sima:IÕ traz agualle bem apardhada mas ajmda nom anda
bem esquipada de rremos por mjnguoa de: jemte: e a OULra corncçamos aguara de: fuer-f.
Senhor dioguo femandez linha já aqui feito huum lanço de muro um groso e um forte I como o mjlhor
de purtuguall / e eu mecime a cavallo porque he: obra que custa pouquo e: vaU rodo o feito desta terra / espero em
de:us que ho deixarej çarrado amtes que: me: daquj vaa / em duas braças dalto / e rnlheey huma torre grosa de: tres
sobrados com seu curucheeo por que asy as ordeno ca todas'f.
nz aquj huum espntall que he muy provelto.so ;ljnda que: nom seja tam suntuoso como o de I~boa /.
tem boa casa e booas camas com muita Roupa que lhe fiz que traziamos das proas de mombaça e quillua e vo.sa
alteza o provec muy bem das outras necesidadcs e asy que eu nom !:Iço nisto mais virtude que Risquar omde SJC
fizesse a casa e de demtro dd1a vem os enfermos nosso senhor no altar maior da jgreja e ouuem as mjsas cantadas
/ e fiz huúa trt'1;Clla em que se crcçcrom as cousas de vosas naaos e he tamanho o trafeguo de1las que se espantarja
vasa alteza de o ver / fizemos cadcrnaes muito forres pera enmastear a lUao e: mando fazer huwn cabrestamte: pera
varar os navios que ho poe:m fora se: vasa alteza me mandase calb.fates e carpinteiros da Ribeira e estopa e breu
seria majs vaso serviço que cousa que dda posa vyr I. e se: viesc: mestre de fazer naao podcllahyamos fazer camanh.l
quise.semos e com muy pouqua custa·f.
Senhor por que as naaas nom vierem parcçemc: 'IOSSO serviço mandar vasco gomez com sua naao carrcguada
por que: ainda que sua companhia me: ca fizera mais pomposo nom he este meu rrc:speito pois me pa«'Çe que o pouo
escus.sar e a sua naao prazera a nosso senhor que: vallera lia ci: cruzados e: dle: senhor nom Refusou sua jda / posto
que lhe pesou disso muito por que lhe pus diante que era mais vosso serviço I ~... mcre9mento$ de: fidalguo
me parece0 bem bit seu jrmãao... ca pouquo que fazer esses outros... dey licemça porque me mostraram suas nccesi.dades pera ysso·/.
Senhor as vosas armas todas l.e ca perdem por que nom som daqueles a quem as homem manda dar e vem
de laa mall corregidas e em cspeçiall as beestali / seria mjlhor mamdar vosa alteza que: cada huum trouue.se suas
arJIlllJi. e: ~se lhe: a1gumua avantajem / e todo~ O.! homc:ens que ca vierem Senhor / tragam beestas por que he ho
preopLO (SIC) erro pera esta gernte: I o almazem venha desempenado por que se rasta rodo no mar e aquj em rochy
cmpe:rrom maravilhosamente: e eusta. menos que laa das cinquo partes as quatro. I
Senhor estes oficios novos que C;I achc:y / e asy aos dos alboquerques mamde:y paguar todo o que: lhes
foy ordenado e qujmcladas / por que achey que vos sirvuam bem / asy em suas fiquadas c orde:nados ouue erro
/ dlcs nom ho cometerom / daqui avante: vasa alteza nom mande fazer majs de dous scripuães por que huum e
me obast:l:{.
Senhor pera cam fiz alferes da vasa brndeira Real1 e na [ornada daque1las cidades amdou com dia como
dizem que: nas cousas dallc:cm senpre 2tKIou / em vosso serviço / pello qual eu em vosso nome lhe alevamte:j o de~o desda tomada de qujUua por diamte / e asy a1evarntey o de:gredo a gi1l casado da [Ornada de monbaça por
diam~ / e a Joam Gomez do quei.mamenro das naas pordiamte / e a outro vosso aiado que: chilffiom soarez /
despels dacabar huum anno / crca vasa alteza que asy estes como todos os outrOS vossos criados vos sc:rvcem muy[()
bem pde:jamdo / e muito mansamCllte scrvimd.o 00 que lhe mando·/.
Outrosy Senhor..~ lourenço de brito ronde:j paguar Ir <9oSooo) reaes damte maão pera comprar suas qujmdadas I e a dom aluaro IlJCxx (Jao$ooo) / e a manod peçanha ijCR (a40$ooo) / porque ficavam de: todo desbaratados se lhe isto nom fizera / e:m tudo isro cuido que açe:rtO / oulhando com os olho! dallma·/.
, .. seu .serviço lia voy a !:IzemJa'/'
... vaaó lotadas pdlas naaos asy: .. za ma,ndav, por que vim tarde: e dias partiram çedo dew se'l muito
lo~uado / mas corn<:ertey com rodolos capltaees e fotores dos mc:rquadon::s que toda a pimenta na la ter a buum
PalOU pera dally vasa alteza mandar dar a cada huum o que lhe: vier .soldo I liUf'2 e asy se emtedcra nas outraS
mtl"quadarias{
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Outrosy Senhor os feitores ~c sam gcrony~o .me convidarom com ~c darem amara lmttira ~ lOS ou·
capitães c qujmtladu c os cem mJII reaes ~ capulnJa I e eu nom lhe açeltey scnom CL qUl1ltaeS de pimenta na
camara 0$ quacs dey a meu filho pera vos servu·l· .
. _
.
Senhor eu tinha ordenado que se fose DlOgo mendes corrca porquapltaao de buma nua I dle era dlSO
romtenre e despojs folgou mais de ficar I e asy fica com seu soldo e qujmtlad~ como .05 outros seus jguU;C,!j·I·
Senhor ontem derradeiro dia de noucmbro fuy ver huma torre de madora que dioguo fanamdez fez duas
legoas por este Rio acjma com todos nosos barces bem aparclhad~s de paz e de guerra I e fiuo saber a ~1 ~ej e vcossc
meter comjguo no barell com todos seus bearo.s e merquadores Riquos mouros e outros homcens pnnopaees e la
cmtrarnO$ demtto na torre a qual he tam boa e tarn fone e esta tambem aparelhada dandharja que soa por dia
merece diogo femandez mujta merçe I por:que. a fez e.m lugar mujto proveitoso e. ~uito ne.ccsario I .sc.m a .<I ual ;Ste.
Rio nunqua estiuera bem seguro por que a l1rO de. bombarda de.lla esta a terra dd Rtj de callceu e. asy tornq a Iel.xar
d Rej em sua casa I e viemonos emboora pera a vossa· I.
Senhor as naaos dos merquadores trOuuerorn tam m.a.aos man~rnenro.s que mcrcçcrn por isso penn:J I e. com
tudo nunqua eles ca gastaram huum Reall ate gora por que sempre as mandej prover dos rrefresquos como as vosns
boom he qu=... asy nysto como na carrega ....'f.
pa.rccco-me Senhor bem biT... sUo... por que estas tres que 6quam a... majs jguaccs da vcI.l.a e. espero em
deus que todas la chegaram juntas·l.
Senhor da caualguada de mombaça me deram cses panos de. f6ra que foram tOmados na casa dd Rey I
envio os a vosa altez:l. pera ver loque naqudla terra se CU5ttlmaVa I e parece-me Jl<:ccssano dizervos que forom
avalljados em ceroto e trirnta cruzados I porque o aluara per que vosa alteza me fez mace desta joia I diz que a
joia que tomar nom sera ouro I ncn mouro de Resgate I e se for pedra que nom pase de be cruzados de rudo suó
muito comtemte e beijo por mo as maãos a vosa alteza c ounbem por mandar antOnio carneiro que me dccrare
corno se. hadcmrcmder esta joia por que nom tome majs do que me mandares I por que huma naao carreguada dcspeoea~a Inom tem joia I e eu nom KY se me este:mderc:j atee. b~ cruzados I se a que copia vasa alteza manda Y
tambcm ouve es.a seda na casa que era dd Rej que me. parece0 booa pera o principe meu Senhor, de que prazera a
nosso Senhor que vosa alU:za vera mujtos netos e biznetos I esse pedaço danbar me. pareçeo boom pera a Rajnha I
as outras gemtilezas que de ca soiam dir I nom has bcy por que nom housam as n:!aos de as trazer de fora I com
medo de vosas armadas'l.
Senhor eu mamdej vir alluam VIU; de cananor I por que clle me mandou de lia amostrar huuma carta
que cI Rej de cochy lhe cscpreuera I de grarndcs fauorcs e dessejo de o ver I tamto que aquj ch~u I eI Rey se
me mandou dmo agrauar dizemdo que lhe tinha errado I e. ete. Respondilhe com ma carta e mandejlha amostrar C'
mandoume dizer per gaspar pereira que era falsa I e cmtom me mandou o quej;mme muito majs dobrado I pedimdome mujto estreitamenu: que todavia o mandase dizemdome... que a dle era dosonesto no... que era necesario sa·
bcllas... que fizesse I avia de dar cona ... mamdou todas dizer per gaspar pereira... a vosa alteza emvia I e. mandou me mujto pidir que outro castigo lhe nomdcsc I fiz scnpuam daquy a Joham de .saa por que vynha enlegidu
per vosa alteza pera coulbão e parec;cme muy boom homem pera toda cousa-/.
E Rej de callceu e de coullaão amdam em amizades comtra este de cochim dizcmdo que hamde vyr ssobn: dle c dizcmdo que eu me ey dir pera ponugualJ I ou mandar amaaos ao cabo de guardafui I pelo qual detremjno de as trazer I de:sde cananor ate coulaaõ todo este r.mpo que podemos amdôlr no mar, emtom as mereceremos
em cochim por que ajmda que nyno .se. nom ganhe outra cousa se:nom acaballos de dcstrOyr he muito I beigarej
as ma.ios de vosa alteza por nos mandar trazer as cousas que vaão nese rroll que saaó ca mujto nece.s:Jnu I por que
esta he a terra do mundo mnhor pera se fazerem todo genera de navios asy grandes como pequenos I como navios
de tremo se tevermos callafates e carpimteiros e. estopa e seuo e rremos pera funas e bragamtyns e galless·l.
.
Senhor cu e.y de. trabalh:Jr por amdar o peso da pimenta a par deste casred10 e isro com muito prazer dd
ReJ e dOJ mcrcquadores porque se. asy noro fouc nom ho tomari.a e se se fezer pareseme que .se.ra mujto .serviço de
vosa alteza I por que a meu parecer a maior parte da pimenta que. se. Ia quebn,va I se furtaria dos batees neste ca.mjnho desdo pes.so o.rcquy I e eu pw nWo todo Remcdio que pude. e nom dovido que alguum mal senem fizcsc'l.
E1 Rej de. ta em coull.ao me. mamdou ~ora Iquj m.tias com buma carta cuja comdlusam era que. llie
mandase ~. humuJ. naao e. que ma carreguaria loguo e porem rrequc:rjame que lbe pagua5C parte da perd.l. que lhe.
chnstovam JUSôlTte e eu rrcspondylhe que. 1':05... giro queria pu; que... de saa lia ~nha ma... dle me paguaria
r... scra. I que de nom tem trC... d tolherem o mur I o... e que dle avia de tomar... fu ... eu quisese ... avera bum
me" que la anda gonça.lo de pajua e nuno vau; I e IVcn dez dias que foy amtam vuz I fazem a majs brava guena
do ~undo ... acoullam I e I quadello (sic) e a benjregcll I e aguora soube que os dous destes I tomaram quatr'O
DI\I1OS no mar de maquadoms de couUuõ /, em que lhe mawom 1ux bOJJJccn.s e quejmaram OI navias e tiraram1be
trOS

mera
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o arroz que kvavaro e as; queimarom na pr:na. de benjmgere outros c:res ou quatro I cspero em deus que vynrom de
la rriquos serom vosso de se serujdores dcstroidos I e anaa... o tempo cspero em Deus que me ponha a maaõ de
verdade a coullam I e verovos mjlho! ter gueml com eIle que paz porque nele noro ba I nenhuma especearia I
senom pimenta que hera de ca da tara de contra cochim I que haquj vem toda I e as outras cousas I vinhom de
mallaqua e de bemgalla etc. I por Vasco gomez tornarey a c.screpver a vosa alteza no que atcc emtom se segujr nosso
senhor acrecernte a vida e rrea1l estado de vosa alteza I com aqucl1a grnmdeza de tÍ.tollos que lhe eu de.ssejo I de
cochim a "bj dias de dezembro de 150S'f.
cryado t feytllra de uosa alteza ql/e SI/4$ ReMs maõs enuio beijar uoso uyso Rey dA [ndia (1).

Como se vê nesta carta começa D. Francisco por descrever a cidade de Quiloa que enal.
tece o local da fortaleza em cuja construção que levou dezassete dias os próprios fidalgos trabalharam com padiolas e a entronização de Mafamede Arconi feita por autoridade do rei de
Porto aI de quem ficou vassalo (j.
A propósito registemos estas palavras cheias de entusiasmo: em meu tempo ser;s emparador deste mundo de cá que he muito mór que ho de lá!
Conta como âepois foi a Mombaça, sem se referir aos combates C1e que fala o cronista,
e depois à ilha de Anchediva, onae edificou nova fortaleza e onde esteve trinta e dois dias. Par·
tido para Onor também cala a luta que lá teve e fala com grande entosia mo da fortaleza C1e
Cananor, que também edificou. Conta como tem pen ado não ir ê te ano ao Mar Roxo sen'do
a cousa aeste mundo que mais aesel0, como projecta edificar um templo a S. Francisco na
anta de Cananor, como em Coulão espera fazer fortaleza contra sua uontade. como, no tempo
que nom podér andar no mar assentar-me em Cananor, porque esto~1 em meio de uosas fortalezas e mais uisinho de Calicut.
Demonstt-ando a sua boa vonta<le exclama D. Francisco: a minha mercadoria 'é seruir-uos ae maneira que as obras darão testemun·ho.
Relata como concluÍu a fortaleza de Cocrum com duas braças de alto uma tôrre (Je três
andarres com seu coruchéu fêz um hospital e uma trecena e outros aprestos para construção
de naus apontando o que lhe era indispensável para isso isto é, calafates, carpinteiros
A
•
e estopa.
Refere·se elogiosamente à tôrre de madeira feita por Dio o Fernandes duas lé as acima
J::l foz do rio, q~ue foi visitar juntamente com o rei de Cochim, e achou em lugar m~lito prouei.
toso e m/~ito necessário sem a qual êste rio nunca estiuera bem segllro. Envia, como lembrança
para o rínci e uma sela e para a rainha um pedaço de âmbar.
Esta carta é certamente a primeira escrita por D. Fnncisco de Almeida e patenteia bem
o fervor, digamos antes a embriaguez de que se achava possuído tão grande que tendo submetido à vassalagem do rei de Potto aI vários soberanos, não se contenta com dizer, no corpo
da ca,rta como vimos, que D. Manuel I deveria ser o imperador deste mundo de cá. mas num
(1) Grv. 20, m. lO, n.O 33.
(2) Damião de Góis, Crónic4 de D. Manuel, parte II capo lI. conta a acção guerreira d D. Francisco para
depor o outro monarca, inimigo dos portugueses e como, teodo dado licença para o saque, reservou para si somente
uma frecha, dizendo que para elle aquilo abast.w4.

110

post-scriptum. chamemos-lhe assim, absolutamente inédito e desconhecido, escreve do seu pro...
prio punho, sendo pena que o estado do documento não permita fazer a leitura integral :
Pola mayor parte se jntitolão de tjtolo vaons etc. o de Fráfa se chamaria de Jerusale e
tãbé os daragão e os de caste/a (de) atenas e neopatre etc. o djgratera de fráfa e asy outros digo
jsto porque me parefe Vasalteza droia trabalhar por se chamar éperador das lndias e se jso te
jnconvenientes q eu non etedo chamar se Rey de/a porq os Reys de qyloa e móbaça se o deixardes e melynde e magadaxo 11 met4 ver tãto lho Requerer vos chamarão seu snr e elle vaso vasalo e os outros se chamá ja e outros Reys peqt,enos asy como dezezybara etc... nestroutra costa
tUes Reaes e pacyf;cas fortalezas e njgé anda polo mar sen vosos seguros ... bl1tecala e anor me
te prometydo de sere vasos vasalos e vos pagaré e a jso tenho la mádado dó LçO có a armada asy
q núca vy cousa majs justa ne mjlhor ganhada do q sera V osalteza ... tomar tjtolo tãbe lebro a
Vosalteza q f{uádo ... se algun lugar de grada ganfe (?) ... ora fosse por pejta de dinheyro ou por
outros cócertos...

q

q

D. Francisco de Almeida incita pois calorosamente D. Manuel I a intttular-se imperador das !ndias ou, ao menos, rei, porquanto os soberanos, que aponta, o acatariam como tal.
Adivinha-se bem palpitar nestas palavra-s, tão sensacionais, uma delirante embriaguez, nunca
é demais repeti-lo, da vitória e do triunfo.
O ilustre vice-rei não foi atendido. D. Manuel I, que após o regresso de Vasco da
Gama se passara a incitular senhor da conquista, navegação e comércio da Etiópia. Arábia.
Pérsia e da !ndia, assim continuou apenas e igualmente os seus sucessos!
Da sua accividade de Vice-Rei dá por testemunho Gaspar Pereira, na carta de lIde
Janeiro de 1506 C). Dela se vê como em Cochim D. Francisco acompanhava o carregamento
das naus, estando sempre sua pessoa em olho quando do peso vynham. O mesmo cuidado na
construçáo da fortaleza: ({todos os dias do mundo se ergya e erge o viso-rey duas e aas vezes
tres oras ante menhão e era logo na obra com os mestres... ».
Mais adiante: Nas obras desta fortaleza (de Cochim) trabalham de comtyno e o
viso rey ante manhão na obra a fazer cavar e trabalhar todos .
A-pesar disto as queixas contra D. Francisco de Almeida não cessavam.
Amostra é a carta de Pero Fernandes Tinoco, datada de Cochim a 2 I de Novem-

bro de I 'i0S ('l.
De r6 de Novembro de 1505 existe também uma carta de Gaspar da índia queixando-se de descobrir furtos e D. Francisco os perdoar, procura intrigar êste com o monarca, ~as ~ntretanto defe.ndo-o, porque, se fôsse a cascigar todos os que na índia prevaricam, nao tena quem o ServiSse.

(I) Carl4.J de AfollJO de AlbNquerque. 11, pág. 35'1'
(') Idem, pág. 3'11.

III

Conta como D. Francisco mandou o filho d~le a Malaca para llravar relações comttciais com essa cidade. 1:sre Gaspar da fndia era língua ou, como diríamos agora, intérprete.
Não admira por isso que a extensa carta de D. Francisco de Almeida, publicada por
A. P. Lopes de Mendonça, seja em parte uma resposta a verdadeiros libelos acusatórios r).
Nela, referindo-se a intrigas contra i e com ironia aos vossos oficiais de Lisboa,
chega a empregar esta frase: Culpa-me V. A. e, em certo ponto, diz claramente me repreendeis e concretamente: Culpa-me V. A. porque não aviso das causas de cá. Com efeito logo
na entrada da carta, cuja íntegra publicámos atrás, D. Francisco de Almeida explica que a
Gaspar Pereira incumbe escrever tudo e, para não haver duplicações, êle o não fará. Porventura será esta a explicação porque não se conhece senão a carta publicada nos Anais
referidos e aquela que agora tornámos conhecida, e além dessa o resumo duma publicado a
pág. 391 do II voI. das Cartas de Afonso de Alhuquerqtle.
Esta última foi datada de 27 de Dezembro de 1506 e entre outras coisas dizia nela
D. Francisco que não há-<le assentar paz com Calecut, que estáa na terra por ser asy mais vaso
serviço e que sobre I. ta anos deseja fazer hum renglam de sua maão; refere-se ao descobrimento que D. Lourenço de Almeida fêz de Ceilão.
Mas na publicada nos Anais ocupa-se de três pontos basitares: comércio, a orientação geral e as desavenças com o seu S'llcessor, Afonso de Albuquergue.
Quanto ao comércio diz que pagando-se logo em bons cruzados é a maneira por onde
os mouros se podem lançar da /ndia que será quando N. S. quiser.
Quanto à orientação geral resp'gamos estes passos característicos:
(c... E acêrca da fortaleza lá em Coulão. quanto mais fortalezas tiverdes, mais falho
será vosso poder: toda nossa fôrça seja no mar; porque se nêle não formos poderosos (o que
N. S. defenda) tudo logo será contra nós ... ».
Saiba certo que enquanto no mar fordes poderoso tereis a 1ndia por vossa e se isto
nao tiverdes do mar pouco vos prestará fortaleza na terra... n.
Escre,:,e ainda: «Se a vossa ag,'mada fôr poderosa como prazerá a N. S. que emprc seja».
A última parte da carta, datada de 5 de Dezembro, refere-se às conhecida desavenças
com o seu sucessor Afonso de Albuquerque, quando lhe entregou a via de sucessão.
Quem atentar nos elogios a António Real e outros mortais inimigos de Afonso de
Albuquerque vê logo como o grande vice-rei D. Francisco de Almeida teria os seus ouvidos
cheios de intrigas, às quais não pôde ser superior. São os seguintes os termos em que ao
caso se refere: Por isso (~o~so de Albuguerque) mo (o poder) veio requerer de face a face
que lho entregasse. E mais adiante: Por isso Com humildade e doce modo lhe respondi 4. estas cousas.

°

«, ..

O doce modo não foi tanto qúe

(I) Vide Anais das Ci2nd/f.S , Letras,

n.

é, não lhe ser indicada a procedência, nem a data.
Do seu contexto supomos que esta sejo:

segundo contam os Comentários, D. Fran-

pig. 79. Pel1I é ter-lhe sido moderninda a grafia e o que, pior
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de Novembro de 1508 e 5 de Dezembro do mumo ano.

I 1

AfONSO DE ALBUQUEROUE
Reproduzida da Breve Trolodo ou Epllogo de lados as Vice·Reis que lem hOVldo no Eslodo do Indio. ele. de Pedro Borrelo
de Rezende. - Ano de 1635 tOe uma cópIa pertencente à Coso Polmelol.

cOCo não dissesse também que êsre negócio não se podia já curar com mt1[vas e unto, e não
mandasse prender Afonso de Albuquerque na tôrre de menagem, onde permaneceu durante
mês e meio, até à chegada a Cananor do marechal Fernando Coutinho.
Entretanto dirigiu D. Francisco a maior façanha dêsses tempos; a chamada batalha
naval dos Rumes. O Vice~Rei agrupa vinte c um navios guarnecidos por mil e seiscentos
homens e defronta~se com os inimigos num total de duzentas velas tripuladas por turcos,
venezianos e levantinos. «A vitória foi completa» escreve o sr. coronel Ribeiro Vilas.
((D. Francisco de Almeida revelou~se um verdadeiro precursor dos grandes almirantes da guerra
naval pelo judicioso emprêgo do princípio da concentração de fôrças na batalha e pelo conjugar dos dois ataques referidos» (}
O vice-rei D. Francisco de Almeida regressou a Portugal e teve fim trágico na
aguada do Saldanha, e Afonso de Albuquerque ficou enfim senhor do govêrno.
Pertencente à ilustre família dos Gomides, cujo nome está ligado a uma herdade solarenga do alto Alentejo, imirulada das Gomides, situada na freguesia de Samigo de Caiola

da Serra, do concelho de Porcalegre, Afonso de Albuquerque foi filho de Gonçalo de Albuquerque, correndo-Ihe assim nas veias sangue de dois escrivães da puridade de D. Duarte
e D. João I: João Gonçalves e Gonçalo Lourenço, também do conselho do rei de Boa-Memória C), um dos seus braços direitos na expedição de Ceuta. Com justo motivo podia
pois Afonso de Albuquerque escrever em lide Dezembro de ISt4 a D. Manuel I que
seus avós lhe tinham deLxado bons costados e boa liaçitm para V. A. armar em mim 9Ht1manho fundamento quiserdes.
Os Comentários dizem-no avisado, latino e de grandes ditos, falando e escrevendo
muito bem.
João de Barros refere-se às suas letras latinas e basta, com efeito, percorrer os volumes
das suas Cartas para lhe admirarmos a elegância e clareza de frase, o vigor cerrado de argumentação c até por vezes a imaginação com que faz realçar a beleza da sua exptessão
como, ao referir-se à situação dos reis da India, em face do rei de Calecm, ao qual desejavam
que Portugal guerreasse, quando diz:
pois rrezam parece que tenhamos nos esta cabra (o rei de Calecm) polo pescoço e que
a estem (estejam) eles (os outros reis) mamando! (').
Mas foi nas armas onde o seu tirocínio se tornou mais longo e demorado; quer por
terra, quer por mar. Criado em casa de D. Afonso V, devia ter tomado parte na baralha de
Toro; por falecimento de D. Afonso V foi a Arzi!a e, passados anos, voltou :I. servir
D. João 11, sendo seu estribeiro-mor. Em 1480 tinha ido numa expdiçáo em socorro do
rei de Nápoles contra os turcos; em 1489 militou na expediçáo que passou de Portugal a
Afeica para defender a fortaleza de Graciosa e, em 1490, encontramo~lo como simples cava~

(I) A pág. '137 do I vaI. da HistóriA Coloni.J.
Vide Alglms .w:mdenus de AlbulJlmqHe. por AntÓnio Baiiio, pág. XXIV.
(3) Afonso de Albuq'ln'qHe. por Antónia B:uão, pág. 13.
(~)
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leuo na guarda da confiança do monarca Perfeiro. Voltou a Arzila e no regresso a Portugal
passou a fazer parte da guarda de D. Manuel I.
«Tais foram, muito sumàriamente, os seus servifos desagalardoados de dois Reis passados, vossos (de D. Manuel 1) antecessores, Os quais me (a Albuquerque) deixaram com um
pau na mão e um pedafo de tenfa, que comprei por meus dinheiros, os quais servi com minha servifal condição em serviços escoimados (irrepreensíveis) de suas pessoas e de fora com
todo o restante, como êle escrevia ao monarca português em 11 de Dezembro de I5 I .tP> C)·
Mas agora o vamos ver no seu mais largo campo de acção: a lnd~a.
Duas foram as expedições em que tornou parte. Com efeito. no princípio de Abril
de 1503 saía de Belém uma armada. composta de seis nav~os, pertencendo a capitania-mor
de três velas a Afonso de Albuquerque e a das três restantes a seu primo Francisco. Bem
ruins foram porém os tempos salteadores da esquadra no alto oceano, de tal maneira que.
ao chegar Afonso de Albuquerque a Cochim, já lá encontrou seu primo Francisco. todo contente por ter obtido uma vitória sôbre o Samorim de Calecuc; mas os dois de concêrto
ainda obtiveram vitória maior pois bateram e desalojaram os caimais e naires da ilha de Repelim. o que foi na lndia o baptismo guerreiro do grande herói e deixou bem satisfeito o rei
de Cochim.
Em Julho de 1504 já Afonso de Albuquerque estava de volta à páttia, onde seguramente deu informações pormenorizadas ao rei D. Manuel. Dois anos aqui permaneceu
até que, em 1506. o vemos tomar parte na segunda expedição a que nos referimos. Comandava-a T ristão da Cunha e Albuquerque era capitão-mor de seis velas. com as quais
teve que partir sem pilôco, por aver dous dias que o seu chamado João de SoUs fugira pera
Castela por matar sua molher, explicam os Comentários, referindo-se ao depois célebre João
Dias de Solis, descobridor do Rio da Prata.
E assim teve de velejar sem pilôto. entregue apenas à sua pobre ciência de marinharia, como êle escrevia numa carta (III voI. das Cartas, pág. 252).
Passaremos por alto sôbre as suas diferenças com T ristão da Cunha para os vermos
a acometer a cidade de Brava, onde T r1scão da Cunha, ferido à entrada da mesquita por
uma frechada numa perna, foi por Albuquerque armado cavaleiro, e depois Socotorá. que
resistiu, mas onde erigiram uma fortaleza de pedra e cal. Chegou finalmente o momento da
separação. Afonso de Albuquerque ficou com as suas seis velas. mas sem mantimentos, com
poucas armas, velame e massame. a pólvora molhada, pouquíssimos artífices e bombardeiros
e cento e cincoem.a homens à morte por doença adquirida em Socotorá I
Reüniu então os seus capitães e pilotos para conhecer a sua opinião sôbre o rumo a
seguir: ~conviria demandar imediatamente Diu e Cambaia, dirigirem-se ao estreito de Meca
ou ao de Ormuz? Decidiram ir em direcção a Mascate. Acossados porém pelos ventos, tiveram de se aproximar da costa da Arábia, onde foram incendiando trinta ou quarenta navios
de pesca, até chegarem à qdade de Calaiate. que ultrapassaram, atacando Curiate.
(I) Afonso de Albuqutrllue. por Ant6nio Baião, pág. 17.

II4

Mascate rendeu-se sem combate, Soar, depois de breves hesitações, f~z outro tanto,
Orfacate pagou cara a resistência, e estavam finalmente à vista de Ormuz. Mas aqui o caso
era mais difícil, pois não faltava ao rei de Ormuz soldadesca, artilharia e galeões. A-pesar
disso, derrotada a armada, dirigiram a artilharia contra a guarnição da cidade até ser arvorada bandeira branca na mais alta tôrre do castelo. Então se celebrou o tratado de paz, exigindo Albuquerque grossas pareas e autorização para edificarem uma fortaleza, cujos alicerces foram abertos a 24 de Outubro de 1507·
Entretanto dlegava a Ormuz um embaixador do Xeque Ismael para pedir as páreas
que ° rei lhe era anualmente obrigado a pagar. Como soube da fortaleza mandada construir
por Albuquerque, não ousou passar à ilha, mandando o rei preguntar-lhe qual a resPOSta a dar.
célebre êste passo imortalizado, quer pela prosa dos Comentários, quer pelo mármore dum baixo relêvo da estátua de Albuquerque, em Belém. Albuquerque altivamente
respondeu que dissesse ao soberano de Ormuz ser aquêle reino de el-rei de Portugal, ganho
com a sua armada e gente; soubesse certo que se pagasse tributo a algum outro rei, nao
sendo D. Manuel, seu senhor, lhe havia de tirar a governança e dá-la a quem não houvesse
mêdo do Xeq ue Ismael. Das naus mandou em seguida trazer pelouros de bombardas, béstaS, espingardas e bombas de fogo e dizer ao rei que mandasse tudo aquilo ao capitão do
Xeque Ismael porque aquela era a moeda em que e[.·rci de Port.ugal mandava aos seus capitães q"e lhe pagassem as pareas daque//e reino, que estava debaixo do seu senhorio
e mandol... (').
Não se descreve o assombro dos mouros mas assinala-se tristemente a indisposição
do capitão.mor com os seus capitães, a tal panca que forçou Albuquerque a levantar o cêrco
de Ormuz e a voltar a Socotom, com dois navios apenas I ... Aí invernou, seguiu pela costa
da Arábia, tomou Calaiate, avistou Ormuz e veio para Cananor, onde estava o vice-rei,
D. Francisco de Almeida.
Já atrás nos referimos ao encontro dos dois; o que agora importa é frisar a acção
do govêrno de Albuquerque. Mas já que transcrevemos passos de D. Francisco de Almeida
a tal respeito, registemos também êste de Afonso de Albuquerque na carta de 11 de Dezembro de 1514:
«Confiando em vossos (de D. Manuel I) poderes vim á lndia e com éles me ataram
e puseram em prisões e tôrre de menagem, guardado e velado e vilmente arrebatado de minha casa c lcuado/».
Afonso de Albuquerque está finalmente governador da índia.
O marechal Fernando Courinho viera do reino com a missão especial de destruir Calecut e pot isso, em 3 de Janeiro de 15Io, estava a armada portuguesa defronte dessa cidade
prestes a acometê-Ia. Fernando Coutinho quis ser o primeiro no ataque e Albuquerque seguiu-o, prevendo o desastre que ao marechal custou a própria vida.

e

(I) Afonso J~ A/buqu~rqu~. por Anl:Ónio Baiio, pág. 33-
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Regressou o govel1nador a Cochim ligeiramente ferido e novamente se fêz ao mar
com rumo incerto até que, incitado por Timoja, se decidiu a ir sôbre Goa, onde estavam os
restos dos rumes derrocados por D. Francisco de Almeida. Com poucas dificuldades dela
se apossou mas, senhor de Goa, tinha que se haver com o seu aliado de ontem, aspirante
à soberania da nova conquista, contentando-se afinal com o govêrno de certas terras e pedindo ao governador que cunhasse nova moeda, o que Albuquerque fêz, mandando lavrar
de prata: esferas e meias esferas. de cobre, leais e dinheiros. Pouco tempo porém se gozou
da conquista, porque vindo o Hidalcão com grandes fôrças e tendo-se-lhe reünido Timoja,
que assim atraiçoava Albuquerque, êsre teve que a abandonar e viu-se obrigado a acometer a
fortaleza de Pangim, que, a breve trecho, lhe caía nas mãos. Entretanto não abandonava
o governador o propósito de reconquistar Goa, que considerava ponto cstcatégico de grande
importância.
Para tal efeito partiu Albuquerque de Cochim em direcção a Cananor com uma armada de 23 velas e dois mil portugueses de guarnição C). Tencionava ir fazer aguada a
Onor, onde com efeito aportou e teve notícia circunstanciada das .cwldiçôcs defensivas de
Goa. A cidade estava bem guarnecida e bem actilhada, com seus cubelos, baluartes e bombardeiros ao lume de água. Estudadas e ponderadas bem tôdas as circunstâncias, ouvido o
conselho, Albuquerque decidiu-se ao ataque. Em 22 de Dezembro de 1510 relatava a
D. Manuel I a tomada de Goa, em que N. S. f;z muito por nós.
Contava como queimou a cidade, trouxe mdo à espada e, durante quatro dias, a vossa
gente fêz sangue nêles.
Albuquerque, expulso havia meses, depois de sofrer grandes dissabores, vinha sedento de vingança. Por isso, contava êle, tão grande fôra o castigo dos mouros que nam
farám maldade, sabendo que tem a paga mui prestes.
Segundo os cálculos do goveflllador, tinham morrido uns 6.000 mouros.
Só para os lavradores da terra e brâmanes houve misericórdia; para êsses e para as
mouras, alvas e de bom parecer. com quem alguns portugueses quiseram casar. A estes Albuquerque conta corno os casou e lhe de; ordenado de V. A., a cada um seu cavalo, casas,
terras e gado. Tinham essas beldades enterradas as suas jóias e livremente as foram desenterrar.
Procurou o governador aumentar a freqüência do novo pôrto português, atraindo
os mercadores de Ormuz, com a gue[t1l fugidos para Baticalá, aos quais por isso mandou
agasalhar nas principais casas da cidade.
A notícia da tomada de Goa ecoou por tôda a (ndia e o governador de Malaca, cheio
de susto, tomou precauções como se a todo o instante esperasse o ataque dos portugueses,
soberbos com a vitória obtida. Com efeito não se fêz esperar.
Num dia à tarde chegou a armada a Malaca, tôda embandeirada, tangendo suas
trombetas. O governador mandou salvar a cidade e o rei mandou-lhe apresentar os seus
(1) Afonso de Albuquerqlle, por AntÓnio Baião, pág. 53.
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cumprimentos e inquiri'!" o fim daquele tão grande poderio naval. Antes de mais nada quis
Albuquerque ver se lhe entregavam os cativos, mas não houve meio de o conseguir e só
quando viram o incêndio de algumas casas e das naus surtas no pôrto, a isso o rei se resolveu.
A-pesar da entrega dos prisioneiros, o ataque da cidade era inevitável e começou-se
no dia de Santiago. Ninguém melhor do que o grande governador da índia nos pode contar
a sua façanha e fá-lo em carta de 6 de Outubro de 151 I di.rigida a EI-Rei: tomei-a por fôrfa
de armas (modernizámos a grafia) e queimei e roubei, por uma vez e pelejei com muitos mouros e lhes tomei muita artillJaria e me tornei a recolher ás naus, aguardando que quisessem
entregar-se e, corno não quiseram, tornei outra vez a dar sobre Malaca, onde já achei mais
fortes e maiores tranqueiras e muita artilharia, muitos mouros e os entrei per fôrfa de armas
e rompi as ditas estâncias e tornei outt'a vez a queimar e roubar a dita cidade a escala vista.
Os Comentários acrescentam mais pormenores e interessantes. Contam como foi o
cativo Rui de Araújo quem aconselhou o ponto por onde a cidade devia ser acometida; como
os mouro se defendiam valentemente; como o rei de Malaca e o filho, cada um no seu
elefante, vieram à frente da tropa e da maneira par que se viram obrigados a fugir, acossados pelos próprios elefantes feridos. Não desanimaram os malaios com aquela primeira
derrota e novamente se fizeram fortes, sendo ainda narrado pelos Comentários a forma como
a cidade foi segunda vez atacada i como muitos mouros foram passados a fio de espada i
como parecia arder em fogo por os tiros serem em grande quantidade de noite e a maneira por que o combate durou assim dez dias até muitos à fome se começarem rendendo,
pedindo misericórdia a Afonso de Albuquerque. O próprio rei fugiu e baldadamente solicitou o socorro da China C).
Afonso de Albuquerque como se viu senhor da cidade, mandou prender os malaios
encontrados nos matos para servirem na obra da fortaleza, que quetia começar. Mandou
cW1har moeda de estanho, com esfera armilar, chamada dinheiro, sôldo e bastardos; de
prata mandou arranjar uma moeda chamada malaqueses.
Foi desde então, com justa ufania, que o governador, a semelhança dos reis de Portugal aumentando constantemente naqueles tempos o seu ciculo em proporção das conquistas se passou a assmar:
Capitão-mor e governador das Indias e Pérsia e do reino e senhorio de Ormuz e do
reino e senhorio de Coa e do reino e senhorio de Malaca, por El-Rei Nosso Senhor.
Na volta de Malaca tem Albuquerque nocicia dos apuros da cidade de Goa e por
isso, de Cochim para lá se dirigiu com uma armada de dezasseis elas, atacando ao mesmo
tempo Benastarim por mar e por terra. A sua guarnição porém, muito bem artilhada, defendia-se com valentia e aos nossos embaraçaram seriamente. Albuquerque I'esolveu então
mandar arrancar uma estacada com que os turcos tinham a fortaleza rodeada para não deixarem chegar aos muros os navios portugueses. Oito dias e noites consecutivos durou êste

assalto e todo o empenho do governador foi cortar as comunicações aos sitiados. Conseguido
êsse firo entrou em Goa, sendo recebido festivamente debaixo do pálio e, indo para o seu
palácio, pensou logo na siruaçâo de Benastarim. Neste meio tempo o Roçal-Khan saíu da
sua fortaleza resolvido a dar combate aos portugueses. Mas como estes o rodeassem viu~se
obrigado a fugir em direcção à fortaleza de Benastarim. Seguiram-no os portugueses de
perto e de tal maneira, que muitos dêles ficaram de fora, pois os curcos fecharam as porras
com receio de os portugueses entrarem com êles de roldão. Começou então o bombardeamento
de Benastarim e como principiassem a abrir brecha as suas muralhas, os turcos pediram
trégua hasteando nos muros a bandeira branca. Chegaram assim a parlamenrar e assentaram
na sua rendição, garantindo Albuquerque a vida a todos os seus defensores, com tanto que
saíssem da cidade, levando somente os próprios vestidos.
Afonso de Albuquerque, conjurado êste perigo, regressava a Goa, onde novan1ente
era recebido com grandes demonstrações de regozijo. Em Benastarim mandou edificar uma
fortaleza, à qual pôs o nome de Castelo de S. Pedro.
A 18 de Fevereiro de 1513 segue o governador da !ndia para o Mar Vermelho com
uma esquadra de tal maneira - as próprias palavras de Albuquerque - que certifico a V.
'A. que barco nem armadia nunca navegou o mar nem as aves não pousavam no mar, tão
assombrado foi o mar Roxo com nossa entrada e tão ermo! Era a sua tripulação de 1.700 homens brancos e 800 malabares e canar1ns. Sirvamo-nos agora do seu próprio relarório datado

de 6 de Dezembro de 15 I 3 C).
Nêle conta, pois, Monso de Albuquerque como chegou a Adem e disse ir até Suez em
cata da esquadra mandada aprestar pelo sultâo contt'a os portugueses. O governador atemorizado mandou-lhe um presente, que não quis receber, e atacou a cidade, para o que ia munido de bancos pinchados, pés de cabra, alviões e picões, a-fim-de derribar um lanço de
muro com pólvora. Duas horas antes de amanhecer, o toque da trombeta na sua nau deu
sinal para todos se prepararem e até o sol nado comeram e beberam. Depois de devidamente armados para o desembarque tiveram de se meter à água por causa do mar. Começaram a escalada e as escadas cujo uso faziam eram tão largas, que nelas podiam ir seis homens a par, mas, a-pesar-de Afonso de Albuquerque as mandar especar com as alabardas,
quebraram-se e assim caíu também pela base o assalto onde D. Garcia de Noronha foi ferido.
Para aproveitar o tempo foi queimando todos os navios mouros surtos no pôrto e, na volta,
encontrando mais, mandou decepar as mãos aos seus tripulantes, corrando-lhes as orelhas e
narizes e lançar na terra de Adem, para levarem longe a fama do te"ibil. Isso mesmo fêz a
todos os prisioneiros dentro do Mar Vermelho.
Com efeito a nova destas façanhas corria veloz c, por meio de camelos de posta, era
enviada ao sultão do Cairo, onde causou extraordinário alvorôço, e d.e Djedah cliegaram
a saír as mulheres e crianças com mêdo dêsses cristãos que tão destemidamonte avançavam

(1) Afonso de Albuquerque. por António Baião, pág. 71.
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pelo Mar Vermelho, cortavam o caminho da romana de Meca e ameaçavam a própria
Alexandria I
Fizeram-se depois os portugueses na volta do estreito de Bab-el-Mandeb onde, apertados pela necessidade de águ<l, se demoraram sàmente um dia e dirigiram-se ao Camarão
donde Albuquerque tencionava ir à terra do Preste João. Não o pôde porém fazer por causa
dos ventos e, em Julho de 1513, novamente regressava à lndia, apossando-se no caminho da
ilha de Cira, vizinha de Adern.
Entretanto conseguia D. Garcia de Noronha realizar um acôrdo comercial com o rei
de Cale<:ut e Albuquerque conseguiu finalmente aí começar uma fortaleza, junto ao mar,
onde ancoravam as naus.
O facto de se não ter podido assenhorear de Adem, como vimos, fêz com que dessa
cidade se não esquecesse, e por isso, em 20 de Fevereiro de 1515 se efectuou o embarque
numa armada de vinte e seis velas, destinada a ir dominar no Mar Vermelho, apoderar-se
da sua chave, Adem, e assegurar-se da posse de Massuah.
Postos a velejar dirigiram-se primeiramente s8bre Ormuz, onde exigiram a entrega
da fortaleza feita havia anos já, o que só com ameaças Albuquerque conseguiu. Em Ormuz vieram embaixadores de todos aquêles reis vizinhos cumprimentá-lo e assim veio um capitão
do Xeque Ismael. Esta expedição foi narrada a D. Manuel I em carta de 22 de Setembro
de J 515. Nela, entre outras coisas, conta como mandou em Ormuz fazer um pelourinho
com sua arca forrada de chumbo por cima, com suas pamas e grimpa com as armas del rei e
nove degraus de pedra.

Por causa dos mantimentos não pôde ir ao mar Vermelho e entretanto adoeceu
gravemente e a sua saúde foi entregue a um bacharell fisiquo, que o tratou, mas ão conseguiu salvá-lo. A bordo da nau Flor de la Rosa, defronte de Calaiate, exalou o último suspiro, depois de levantar as mãos ao céu, segundo contam os Comentários, e de 'dizer:
Mal com os homens por amor d'ElRei e mal com E/Rei por amor dos homens. Bom

é acabar!
Estava assim alicerçado o império português na índia. A notícia das vitórias e até das
a!:'roodades feitas para co star, com que Albuquerque precedeu as suas marchas, criou aos porIlUgueses uma atmosfera de excepcional prestÍgio e poderio o Oriente.
Albuquerque procurou atrair, como vimos, ao pBrto de Goa os cavalos da Arábia e da
Pérsia, sonhou em subjugar não só a fndia como a Pérsia, e nos seguintes passos das suas cartas
bem se paten teiam as suas idéias coloniais: numa de 20 de Agasto de 15 12 dizia ser conveniente que na lndia vissem os portugueses por vizinhos e não por hóspedes e caminhantes. E
noutra de 4 de Novembro de 1514 defendendo-se da acusaçao que lhe faziam por causados
ca amentos dizia que nunca pensou em casar homens com mulheres maLabares, negras e corruptas; mas sim com mouras alvas e castas, e brâmanes também alvas e de bom viver.
Advoga a necessidade de casamentos para verem a intenção dos portugueses de fazerem fundamento na 1ndia, consrruíndo casas de pedra e cal, etc. Então veriam os indígenas a sua idéia
de permanecerem e assim s~ teriam domínios estáveis. Foi portanto Afonso de ALbuquerque
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«O pnmelro europeu, depois de Alexandre o Grande, que sonhou estabelecer um império
na lndia, ou antes na Ásia, governado da Europa)) C). E os Comentários contam~nos dois
dos seus gigantescos planos: cortar uma pequena serra para desviar o leim do Nilo, para cujo
efeito chegou a mandar pedir oficiais a D. Manuel, costumados na ilha da Madeira a cortar
as serras para passagem das levadas; olltro era a destrui'ção da casa de Meca. E Morse Stephens, ao estudar o domínio português no Oriente, escreve: {<A política de colonização de
Albuquerque é unica na história dos europeus da fndia e teve, nos seus resultados, um imenso
alcance, influenciando as condições actuais dos portugueses na fndia. A sua noção de um império oriental diferia inteiramente da adoptada subseqüentemente pelos inglêses. .l:le não tinha
horror aos casamentos mistos, nem antipatia pelas meias castas.. ,)) Stephens chega a entusiasmar-se por ver como Albuquerque precede os inglêses na reünião das atribuIções fiscais
com as judiciais, na nomeação de empregados europeus, c como soube aproveitar as tropas
indígenas. E [em razão para isso.
Não devemos passar adiante sem frisar que a política de atracção er.a bem preconi~
zada pela merrópole,
Assim, no Regim. to de 13 de Fev.o de 1508 dado a D.o Lopes Seq.r. recomenda expressamente D. M.el que em todas as terras preguntc pelos cristãos aos quais deve agasalh:J.r,
avivando--Ihes :J. fé, fal:J.ndo-lhes nos nossos descobrimentos e do nosso comércio da India, onde
todos os anos enviamos annadas (pág. 415 do TI vol. das Cartas de AP d' Alb.). Deve também pedir notícias do apóstolo S. Tomé e reparar em tôdas as terras se ha by desposysam
pera fazer fortallezas junto do mar. olhando por porto pera os nauios especialmente pera de
invemo poderem estar. Sityo pera as fortalezas qiM seia forte e tenha ltflgua e lenha que se
lhe nam possa tolher e que seja lugar sadyo e toda a outra cousa que se requere pera assunto
seguro e comuinhauel da fortaleza.
Noutro § diz: Vos encomendamos que em eôdas as partes onde chegardes não façdlS
dano rIem mal algum. etc.
i Que distância da forma como se pretenderam impor pelo terror levando tudo a
ferro e fogo!
Durante o govêmo de Diogo Lopes de Sequeira continuou o polvo porouguês alar·
gando os seus tentáculos: emissários do governador foram para as Maldtvas, mar da Arábia,
China, Pegu. Dceania, fundando fortalezas em Chaul e Ternate. No de D. Henrique de

Meneses (1524 a 1526) é tomada Massuah, o governador Lopo Va2 de Sampaio (1526-1529)
conquista Tidore, Mang:J.lore e Bombaim, Martim Afonso de Sousa (I542-154S) toma posse
do arquipélago das Molucas e obtém por contrato que Salcete e Bardez fasscrn encorporados
na coroa e no seu govêrno se descobre o Japão.
Assim chegamos ao vice-reinado de D. João de Castro.
D. João de Castro foi segundo filno de D. Alvaro de Castro, governador da casa do
cível e vedor da fazenda de D. João 11 e D. Manuel r; era pois de geração nobilíssima. Todo
(l) Tht: mim of 1",/il. Oxford,

1~2.
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UPÕE

apaixonado pelo estudo, foi pessoa da criação do infante D. Luiz, como ele próprio afirma,
na dedicatória do Roteiro, publicado por Kopke em 1843. onde escreve: Ora sendo etl criado
em sua Real casa onde a sciencia da cosmografia mais froreceo que noutra parte alguma desta
redondeza que abitamos.
Com dezóiro anos apenas, isto é, em 1518, deixa os estudos e a côrte e, fugindo, se
embarca para Tânger, onde se coloca ao serviço do governador, D. Duarte de Meneses, tão
celebrado pela prosa clássica de Gomes Eanes de Zurara como pelo artístico monumento tumular,
hoje no museu de Santarém. Aí se conservou durante nove anos e com tal valor e prudência procedeu, que o governador o armou cavaleiro por suas próprias mãos, facto de que D. João
de Castro sempre se vangloriou. Mas não só o armou cavaleiro como também o recomendou à
protecção de D. João III, de cujos regi tos respigamos as seguintes mercês com que foi agraciado: Em dois de Novembro de 1532 uma tença de trinta mil reais que passou depois para
sua filha, D. Inez de Castro (liv. 16 de D. João IH, fI. 180 v.). Em 14 de Agôsto de 1532
haviam sido concedidos a D. João de Castro fidalgo da casa de EI-Rei privilégios inerentes a
sua categoria (D. João lII, liv. r8, foI. 178 v.O); em 7 de Janeiro de 1545 é feito do conselho real
(D. João lU, liv. 35 fI. 27 v.O). a 31 de Janeiro de 1538 foi-lhe concedida a comenda de
S. Paulo de Salvaterra (D. João III li . 44, H. r63)' em 28 de Fevereiro de 1545 foi nomeado
capitão moor e governador das partes da lndia indo já como capitão-mor da frota que ora emvyo a lndia pera nella aver de ficar per meu capitaó moor e governador (D. João UI liv. 25
fI. 38). Neste diploma e pecifica tôda a ua jurisdição: em 13 de Outubro de 1547 a Dom
loam de Castro do meu comselho c meti capitam mor e guouernador nas partes da
lmdia pelos mui grand
rviços feitos na dita capitania mor e gHovernança e muyto primcipallmemte aos que agora fez a N. Senhor e a mym na batalha que per SI a pesoa deu aos
capitaes e eixercito dclrey de Cambaya que sobre a mynha fortaleza de Dio avia sete meses
que estavam e a tinhã cerquada com todo o podC" do dito Rey de qtU aprottve a N. S. lhe
dllr vitorya pellos qnaes serviços pelos muytos mereçimentos de sua pesoa he rezam que eu
lhe faça homra e acrecemtam'éto e merçe por todos estes respeitos e por muito follgtiar de lha
fazer por esta presemte carta tenho por bem e lhe faço merçe do titollo de vise Rey das ditas
partes da lndia, etc. (liv. 15 de D. João III foI. 120).
Mas voltaremos atrá para vermos D. João de Castro tomando parte na expedição
conhecida pela jornada de Tune organizada e capitaneada por Carlos e na qual lhe foi dada
a capitania de um caravela. T unes foi comad a em grande resi tência e D. João de Castro
retirou-se para Sintra, para a sua pitoresca quinta da Fonte de El-rei depois conhecida pela
Penha Verde, onde metI pay e avós se criarão, como êle escreve no testamento onde pôde
levar vida de asceta mas sempre mirando o largo occano que de longe o seduzia e embriaga a.
~ du idoso se seguiu para o Dri me na armada que partiu de Lisboa em
arço de 1537, mas
o que sabemos ao certo é ter largado em 6 de bril de 1538 capitaneando a Grifo, na armada
de D. Garcia de Noronha, armada em que foi mais como a ttónomo e mestre de cosmografia
e da arte de navegar, indo encarregado de experimentar um novo instrumento náutico, inventado por Pedro Nunes, a lamina e estormento de sombrllS.

21

Quando D. Garcia chegou à fndia, Dio escava a braços com um temeroso cêrco de que
a salvou o heroísmo de" AntÔnio da Silveira. Depois de libertada foi o vice-rei visitá-Ia acompanhando-o D. João de Castro corno capitão de uma galé. Foi nessa altura que escreveu o Pri~
meiro Rot.eiro, publicado por Kopke em 1843' Tornado a Goa deram-lhe o comando de um
galeão para acompanhar Alvaro de Noronha e nêle foi outra vez a Cambaia.
Falecido D. Garcia de Noronha sucedeu-lhe D. Estêvão da Gama, que tentou a expedição ao Mar Roxo, na qual D. João de Castro tornou parte, comandando o galeão Coulia-novo. Foi nessa expedição que escreveu o célebre Roteiro publicado em 1833 pelo dr. António Nunes de Carvalho. A armada que percorreu o Estreito voltou à fndia em Agôsto de
1541, no ano seguinte embarcou D. João de Castro com destino a Portugal, chegando a Lis~
boa em princípios de Julho e recolhendo-se à sua tebaida da serra de Sintra.
Mas pouco tempo fruíu do almejado rpouso, pois, apenas volvidos dois meses, o rei
D. João lU o mandou chamar para lhe confiar a capitania-mor da armada mandada aprontar
para vigiar e defender as costas do reino. Assim, embarcando no galeão Trindade. partiu
D. João de Castro do Restêlo em Dezembro de 1542, dirigindo-se às Berlengas, infestadas
de piratas, e seguindo, dopois de os destroçar, até o cabo de S. Vicente, e por fim, em Maio
de 1543, ao encontro das naus da fodia, comboiando-as até Lisboa e continuando sempre
no comando da armada da costa até que, por carta de 28 de Fevereiro de 1545, porventura
influenciado pelo infante D. Luiz, D. João IH o escolhe para governador da fndia.
Compunha-se a armada chefiada pdo novo governador de seis naus que a 10 de Setembro
chegavam à frente de Goa. Foi o novo governador encontrar o povo vexado com a chamada questão dos bazarucos. O bazaruco era uma pequena moeda indiana de cobre, cujo valor era representado pelo seu pêso. Subiram-lhe o preço em benefício da fazenda real e daí as reclamações
que D. João de Castro atendeu, conquistanao assim a simpatia geral.
Mas o facto culminante do seu govêrno é o segundo cêrco de Dio. Na Carta ao Lector,
que antecede o poema de Jerónimo Côrte Real, Successo do segundo cerco de Dia, escreve o
seu autor:
«Este successo do segundo cerco de Diu, foy húa das notaveis cousas que se fizerão
na India, ou por ventura no mundo». Por isso Côrte Real se inspirou nas suas façanhas, Damião de Góis e Diogo de T eive o celebraram com o melhor da sua prosa latina e dos seus jâm~
bicos e hexâmeccos; os autores clássicos dêle se ocupam pormenorizadamente e, em 1927. pu~
blicou o autor dêste uma História quinhentista (inédita) do segundo c;rco de Dio illlstrada com
a co"espondênca original também inédita de D. João de Castro, D. João de Mascarenhas e
Olltros. Trata·se dum manuscrito de Leonardo Nunes, testemunha presencial dos acontecimen·
tos, que assim se salvou, e para onde remetemos o leitor que minuciosamente queira estudar tão
épico feito. Coitado, escreveu-o nos intervalos que as queimaduras das mãos lho permitiram,
pois foi uma das vítimas da explosão do baluarte S. João!
Os cumes, afirma Leonardo Nunes, estiveram-se preparando sete anos. Determinou
Kodja Sofar principiar a guerra no meio de Abril, metendo para isso muita gente na cidade,
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dizendo que era para ennobrecer e não com intuitos bélicos, enviando assim um seu capitão
com muita tropa nos ELns de Março e no princípio de Abril chegou outro.
Então D. João de Mascarenhas pediu socorro, pois, no dizer de Leonardo Nunes, ha·
via na praça apenas 170 homens, número que o capitão rectifica em carta de 8 de Abril: menos de 200 homens, dos quais só cem serão de peleja e muitos dos quais lhe queriam fugir pelas
necessidades que passavam. O pretexto da guerra foi a construção duma muralha pretendida
pelos rumes, sobranceira ao baluarte português, no que D. João de Mascarenhas não consentiu.
Sabedor, pois, D. João de Castro do cêrco, providenciou imediatamente, despachando em svcorro de Dia uma armada em que ia seu filho D. Fernando, a quem êle porventura disse a
imortalizada frase, registada por Jacinto Freire de Andrade:
Por cada pedra daquela fortaleza a"iscarei um filho.
Eram nove fustas e catures com obra de duzentos homens; de Baçaim mandou mais
cincoenta homens com mantimentos e de Chaul outros cincoenta. Tal socorro entrou todo em
Dio a salvamento, tirando três catures que arribaram a Baçaim. Entretanto D. João de Castro
mandava apregoar a guerra a fogo e sangue COntra Cambaia, contraíndo um empréstimo com
os mercadores de Goa.
O segundo cêrco de Dia é um suceder de feitos, de bravura e heroísmo, não só de homens como até do sexo feminino, como os daquela Isabel Fernandes, conhecida pela velha de
Dio, a quem se referem os cronistas.
Numa dessas contínuas refregas morreu Kodja Safar, mas D. João de Mascarenhas,
aflito, pede mais socorro e, dentro de cinco dias, o governador lhe envia vinte e seis fustas e
caeures com cêrca de quinhentos lascarins e por capitão-mor D. Alvaro de Castro. Pelas con·
diçóe5 do mar tardou êsre socor.ro em entrar em Dia e, quando lá chegou, encontrou a praça
quási em completa ruína e na mais profunda desolação pela explosão traiçoeira de uma mina
'Jue vitimara um grupo numeroso de defensores, entre os quais estava D. Fernando de Castro,
filho do governador, notícia que D. João de Castro recebeu com estóica serenidade.
Se não fôra a revolta dos lascarins a que D. João de Castro alude no relatório de que
nos remos servido ('), a cidade de Dia tena sido descercada quando D. Alvaro de Castro e
D. Francisco de Meneses numa sortida repeliram os sitiantes. Por isso novos reforços tiveram
de seguir em sete caravelas armadas e aparelhadas devidamente, reforços que vieram animar
os cercados e desalentar os sitiantes. Mas entendeu D. João de Castro que tudo isso não era
o suficiente, ranto mais que o rei de Cambaia propagava a rodos os potentados da índia que
conquistara Dia e que contra os portugueses se deviam revoltar. Assim parriu êle mesmo de
Goa a 25 de Setembro com uma armada de trinta e cinco fustas e catures e três galeões. Logo
que chegou a Baçaim despediu o governador a D. Manuel de Lima para a enseada a-fim de
tolher os mantimentos que por mar iam ao campo dos mouros e desta forma, em breve espaço, tomou mais de trinta navios carregad.os, passando pda espada rôda a sua tripulação. Ao

(I) Publicado a pág. 266 da Hist. qNi"be"tisu do segN"do c2rco d. Dio.
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governador vinham reforços de tÔdas as ·fortalezas da lndia e, em 24 de Outubro, tinna já
consigo sessenta fustas e catures, doze naus e galeões e obra de mil e quatrocentos homens
e trezentos peões canarins.
Ao desembarcar em Dia usou D. João de Castro dum estratagema, fingindo intento de
o fazer por um ponto, quando afinal o veio a fazer na própria fortaleza. O estado desta é descrito pelo próprio nestas palavras:
«Os mouros tinham entulhado as casas, de maneira que não havia sinal delas, nem poder-se saber onde foram; e os muros derribados até o fundamento, os baluartes tomados e os
mouros postos enl cima com muitas estâncias de artilharia, com que atiravam as Casas da fortaleza e por derredor, onde foram os muros, tinham alevantado grandes e poderosos baluartes
e cavaleiros e posras grandes montanhas de terra e pedra, onde tinham assentado muitos trabucos com que tiravam muitas jarras de pólvora e muitas pedras às casas. Arredado um pouco
da fortaleza tinham feito urna muralha de treze palmos de largo c vinte de alro, tôda de
muito formosa cantaria, com muitos baluartes e rraveses, com a qual cingiam a fortaleza de
mar a mar. E desta muralha, para os nossos baluartes, que êles já tinham ganhado, e muros
iam tantas ruas cobertas, trincheiras e labirinto de paredes, que era cousa estr<1l1ha e muiro
para notar.
Entre êles c os nossos não havia mais que uma estreita parede de pedra insonça!»
São essas as muralhas que agora vão ser escaladas sob o comando de D. Joio Mascarenhas.
O governador seguia na retaguarda, mas os lascarins fraquejaram ao verem <1 mortandade que nêles fazia a artilharia inimiga, sendo preciso que o próprio D. Joio de Castro abrisse
caminho às cutiladas e começasse a bradar Vitória~ vjtórja, o governador passou da outra banda
dos muros. Com tal nova falsa subiram os nossos cteccivamente e ultrapassaram a muralha,
mas os mouros acometeram a fortaleza donde foram repelidos e na cidade se veio a desenvolver luta feroz corpo a corpo. Na batalha morreram passante de três mil e dos nossos obra de
sessenta homens; o próprio Rume-kan foi vitimado e foram tomadas trinta e cinco peças de
artilharia.
Depois de tão assinalada vitória obtida no dia 10 de Novembro de 1546, D. João de
Castro pedia para si lima recompensa nos seguintes termos:
(c .. que me faça mercê de um castanhal que tem na serra de Sintra, onde chamam a
fome de e1~rei, que está a par da minha quinta, para que, tendo os meus moços que comer
no meu, não vão destruir e fazer dano no alheiQ».
Na obra citada Histórja quinhentista jnédita do segundo ,2"0 de Dio se podem ver
as recompensas dadas por D. João IH e pelo governador. Atrás já aludimos à elevação de pôsro
que lhe foi dado; ficou desde então sendo o vice-rei.
Obtida a virória começou a reconstrução da fortaleza; faltavam, porém, os recursos e,
precisando de contrair um empréstimo de vime mil pardaus, com tal fim empenha alguns pêlos
da barba. Mas os moradores de Goa não qUIseram aceitar o penhor e cobriram fàcilmenre o
empréstimo. D. João de Castro ficou em Dia por largo tempo e Só em Abril de 1547, de-

pois de construída a nova fortaleza, regressa a Goa e, quando precisava de repouso, teve que
romper hostilidades com o Hida1cáo, que na sua ausência se apoderara das terras de Salcete
e Bardez. Terminada esta campanha, o vice-rei falecia a 6 de Junho de '548, assistido por
S. Francisco Xavier. Contava pouco mais de 48 anos de idade.
E conhecido o primeiro Regimento que e1~rei D. João IH lhe deu. Encontra-se impresso a pág. 6 do vaI. V da obra Os portll gueses em A/rica, Asia, A mbica e Oceania
(Lisboa, 1849) e a pág. 417 da Vida de D. 10áo de Castro (Lisboa, 1839). Ocupa-se em
recomendar o apresto das naus, dando-Ihe por assim dizer carta branca para conferenciar com
João de Barros, e Vasco Fernandes César, respectivamente feitor e guarda-mor da casa da índia;
tem a data de 5 de Janeiro de 1545. Porém Só na carta de 12 de Março se encontram algumas recomendações concretas quanto ao proceder na índia, no sentido de atenuar quanto possível os agravos que as naus dos mercadores haviam recebido do capitão do mar de Ormuz e
na extensa de 8 de Março de ]546 C) refere-se à defesa do nosso património contra os castelhanos e à expansão da religião catÓlica, etc
Que admira êste laconismo da metrÓpole, se na carta de '3 de Março de 1547 de D. João
de CaStrO (publicada a pág. 23 do vaI. VI de Os portugueses em Africa, Asia etc. e na Vida de
D. João de Castro a pág. 444) se diz expressamente: mas porque em todas as causas ba sempre
rezóes por búa parte e pela outra e nas de tam longe nam se deve nada determinar nem me
parece bem fazelo ...
Esta é a verdadeira doutrina, bem diferente da centralização contra a qual, como vimos,
se revoltava já o primeiro vice-rei D. F.rancisco de Almeida.
D. Joao de Castro, a-pesar do amor que tinha à religião e à vttdadeira virtude, não
expulsou de Goa, nem dos outros estabelecimentos pormgueses da Asia, os gentios que nela
habitavam, não procurando assim extinguir por meios violemos a idolatria. Impondo-se pela
sua austeridade moral, pelo seu génio guel1reiro, como vimos, o vencedor do rei de Cambaia,
no seu vice-reinado, consolidou e alargou o domínio pormguês, quer levantando o segundo
~rco de Dia, como vimos também, quer romando a cidnde de Baroche, batendo os inimigos
em Salccte, subjugando Pondá, bombardeando Paté, Patane e Dabul, assinando tratados de paz
com os reis de Bisnagás, Adilkan e Iniza Moxá, socorrendo Sa1cetc, apoderando-se de Ceilão e
destruindo as povoações da costa do Norte.
Emretanro, para conhecermos bem as suas idéias coloniais toremos que as surpreender, anos atrás, nos seguintes passos. Assim,numa carta escrita de Goa, provàvelmcnre em
J

539, diz O. João de Castro ('):

«A guarda e fortaleza com que V. A. a de sustentar e acrescentar seu estado e ter
a India pacifica he húa grOS3 e bem aparelhada armada e tres mil homes disciplinados na
guerra que possam entrar nela quando ouroprir, e desta maneira e nam doutra algúa estará
a India segura de nosos contrairas... ».
(1) A pág. 16 da obra Os portugueses, etc.
(2) Arq. da Tôn-c do Tombo, co!. de S. L.oo, V, 0, :13.

Por aqui se podem avaliar as idéias coloniais do grande D. João de Castro que tantos
pontos de COlltaCto têm oom as que vimos ~pendidas por D. Funcisco de Almeida.
E mais adiante:
{(Qyizera eu ser marqua, que podera tirar estromentos e lançalos na Torre do Tombo
de Lisboa, sobre afirmar que em nellhumar maneira os portugueses deviam dencrar hum só
palmo pela terra denGro da India, porque nenhúa outra coisa sustenta a paz e conserva em
amizade hos Reys e Senhores da India, senam crerem e torem por muito averiguado que
somente nos contentamos do mar, e que nenhum propósito nem maginação reina em nós
de lhe cobiçarmos suas terras».
E mais para o fim desta notabilíssima' ea.vta.:.
(~aço a V. A. lembrança que a esperança' de Por.tugal deve ser posta. na India, e que
nam interuindo milagres não pode V. A. cirar-se das dividas de Erandes e o seu reino de
muitas opressões, se o remedio nam vier de lá».
Mas onde o grande vice-rei melhor .se expande é na correspondência dirigida ao seu
grande amigo e protector, o infante D. Luiz. Assim, numa carta datada de Goa, a 29 de Outubro de J 539 (') escreve:
((Tem elrei nosso sôr muitas fo~talezas por toda esta terra e de muytas não tyra &Uyro
né proveito I mas antes o que rendem algúas necesareas se guasta nestas q ná serué de nada
/ pareçeme a roj que Sua Altesa devja de cõsyderar bem jsto I e tirarse de tamanhos guastos / porque basta para senhorear a India t:res ou quatro fortalezas mujro fortes IJ e nos ou·
tras lugares ter feytorjas / e híia grosa armada posta no mar muy bé aparelhada 'i e pera
a poder nó se podia dar mjlhor remedio q o q ategora ordenarão os governadores e for faze·
rem muyras fortalezas mujto fracas e em rójs sytios e descuydaremse grãdemente do mar e
de fazer armadal.))
E na de 30' de Outubro de 1540 () para o mesmo infante D. Luiz lê-se textualmente;
«A costa da India está chea de fortalezas e castelos, onde se consumem as rendas da
India e quanta fa;zenda uem de Portugal, sem que della se tire outlrOs &uitos sal-uo apres·
sois e trabalhos e se ja com estas fortalezas ganharamos honra e se forreficara e fizera maior
ho ooso poder, parecia cousa conueniente sofrer os seus continos e demasiados gastos que se
nelas fazem; porem eu vejo que tudo isto hé contrairo e que por respeito destas fortalezas
somos fracos e polas querermos sustentar padecemos muitas deshanras e necessidades.
«Nam sei que leis saro estas do", homens tam crueis que dizem ser abatimento d.:
principes derribar paredes velhas, as quaes postas em pé destruem os seus reinos e delles
poem em perigo e der,ribadas os faz grandes e mais poderozos e a seus reinos bemaventurados.
«Nesta terra, Senhor, a meu ver, não devia haver mais que Cochim, Goa, Baçaim... ~)
As idéias do grande D. João de Castro não foram aceites e vemos sucessivamente o
(I) Arq. da Tôrre do Tombo, col. S.
(3) Ibidem, V, fi. 97.

u o, V,

fi. 116 v. D
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polvo português continuar a estender o~ ~~s tentáculos. No govêrno ~a G~rcia de Sá os ter~
ritórios de Salcete e Bardez passam defiruqvamence para o estado; no vlce~remado de D. Conscantino de Bragan~ é Damáo conquistada pelo próprio vicc:-rei e por Ancónio Moniz Barreto
e Bulsar foi também anexada, etc.
O vice·reinado de D. Luiz de Ataíde merece ainda especial a[(:nção. Guerreiro já experimentado na lndia, na Africa e até na Europa ceneral na guerra de Carlos V conera os luteranos, enconttou pela proa uma formidável coligação dos potentados asiáticos, que entte si projectavam dividir os nossos douúnios.
O seu primeiro cuidado foi ordenar, em 1568, a construção do maior número possível
de embarcações, o que lhe permici.u enviar uma armada de tteze navios em socorro de Malaca,
outra de seis para as costas do Norre e outtz de ama e seis para limpar de corsários as costas

do Malabar.
Tomando a ofensiva conquistou Onôr e Bracelâr e, sabedor da conjura e de que o Nizamaluco marchava sôbre Chaúl, resolveu socorrê-la. Mas os habicances de Goa, aterrados com as
fôrças que sôbre essa cidade marchavam também, imploraram a D. Luiz de Ataíde que abandonasse Chaúl e só com a sua defesa se preocupasse, ao que o Vice-Rei não aquiesceu. Assim
mandou em socôrro de Chaúl D. Francisco de Mascarenhas com 600 homens e 9 navios de
remo. Goa não ficou com mais de 700 portugueses válidos, auxiliados por I.5OO lascarins, e a
cargo dos frades de S. Francisco e S. Domingos e outros clérigos em número de 300.
Em fins de Dezembro de 1570, Hidalcâo veio com efeito cercar Goa com cêrca de
100.000 homens, 35.000 cavalos, mais de 2.000 elefantes e muita artilharia. O Vice·Rei logrou
reünir J .600 portugueses. A-pesar-de fôrças tão desiguais durou o cê:rco oito meses, o exército
do Hidalcão chegou a entrar em Goa, mas foi repelido.
Mais numerosas eram ainda as fôrças que cercariam Chaúl, para mais auxiliadas por
mar pelo Samorim, mas afinal, repelidas, levantaram o cêrco quásL ao mesmo tempo que o
Hidalcio levantava o de Goa. A esquadra do Samorim foi depois atacar a fortaleza de Manga~
lôr, que igualmente -resistiu, bem como a cidade de Chalé durante êsce vice·reinado, mas vindo
afinal a render·se no vice-reinado seguinte, o de D. António de Noronha.
E muito de assinalar nesce vice-reinado a administração dos dom.ínios orientais ter sido
colocada sob a direcção superior de três entidades: do vice-rei, que exercia jurisdição sôbre
os territórios entre o Cabo de Guardafui e a Ilha de Ceilão c desde o Cabo de Guardafui até
Monomotapa, e de dois governadores enrre Pegu e a China.
Tal organização não conseguiu. porém, evitar a decadência do nosso poderio asiático.

°
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CAPíTULO X

O Descobrimento da Australásia e
a «Questão das Molucas»

ÃO cinco as ilhas Molucas, antigamente chamadas pelos portugueses ((Ilhas de Maluco

S

donde vem o cravo», João de Barros chama~lhes Ternarc, Tidore, Moneel ou Moncil,
Maquiém e Bacham C). mas informa: «jútamenre todas se chamão Maluco: como cá
dizemos entre nós, Canarias rerçeiras, Cabo verde, auendo debaixo deste nome muytas
jlhas q tem o seu próprio», Depois diz que «o ccáua que per codo o múdo córre naçe nestas
cinquo jlhas que dizemos, & naro se ácha notauelmente em outras: &... a maça & nóz em
outra chamáda Báda q raro bé é senhorio destas» (l. Embora se continuasse a diferenciar, como
por exemplo faz Gaspar Correia ao referir-se a «o crauo de Maluco e drogas de Banda») (l, a designação de Maluco ou Malucas foi dada a rodas as Ilhas das Especiarias, e mais tarde os
holandeses estenderam-na ao grupo insular situado entre as Celebes e a Nova-Gu!né.
Tem-se sugerido que a designação dada pelos portugueses ao referido grupo de cinco
ilhas seja derivada do árabe Jaz;r4t~aJ·il1uJuk. {(As Ilhas dos Reis», pois, segundo diz Barros.
«em tres ha Rey proprio de cada huma». Parece, contudo, que a origem é mais antiga, visto

(I) Temate, Tidor, Motir, Maquian e Batian, modernamente.
(2) Déçsda 111, Liv. V, Cap. V.
(3) Lendas, Tomo 11, pág. 359.

•

na história da dinastia Tang (618-696) da China estas ilhas já aparecerem referidas como
C). Não há dúvida que a designação era usual no Oriente, e os portugueses logo
dela tiveram conhecimento, provàvelmente mesmo pelo primeiro que Já foi, Pedro da Covilhã,
quando em 1489 esteve na índia.
Sendo a obtenção directa das especiarias um do motivos principais, se não o principal,
que no fim do século XV levaram os portugueses por mar ao Oriente tem imerêsse especial o
estudo da importância que na Emprêsa dos Descobrimentos ocuparam as ilhas em que exclusivamente eram produzidas algumas dessas mais ricas especiarias. Ora as Malucas ficam aproximadamente cinco graus e as ilhas de Banda apenas dois a oeste do meridiano que no Pacífico corresponde à divisória do tratado de T ordesilhas, o que - dado o seu valor económico,
dificuldade de nessa época medir as longitudes no mar e rivalidade ultramarina então existente entre Portugal e Espanha ,.- provocou grave conflito de interêsses entre os dois países.
1:sse conflito, mais tarde chamado «A Questão das Malucas», entrou na fase aguda com a
g ande viagem de Fernão de Magalhães, e constimíu a maior preocupação nacional no reinado de D. João UI.
Mas o assunto, por si já tão atraente, tem outro aspecto que suponho inédito na historiografia dos descobrimentos. O estudo demorado do problema levou-me à seguinte conclusão: quando em 1494 foi assinado o tratado de Tordesilhas, D. João II sabia da existência e
situação aproximada das Molucas, e entrou com êsse importantÍssimo elemento na fixação da
linha divisória 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Antes de entrar, pois na «Questão das Malucas» pràpriamente dita, vejamos a sua génese e como as ilhas foram descobertas.

Mi-li-Cf4

As Molucas e o tratado de Tordesilhas
Depois da frustrada tentativa de Frei Aotóruo de Lisboa e Pedro de Montarroio, que
D. João rI enviara por terra à índia mas não conseguiram pa~sar da Ásia Menor já sabemos C)
que o rei encarregou Pedro da Covilhã e Afonso de Paiva de missão semelhante. As informações enviadas por Covilhã deviam ter sido recebidas em Lisboa ainda em 1491 ou o mais tardar
em princípios de 1492, ano em que Colombo iniciou a primeira das suas celebradas viagens
à América.
Diz o Padre Francisco Álvares () que, quando encontrou Covilhã na Abissínia, de
1520 a 1526 êste lhe contou o que se passara com a sua viagem. Quando Covühã em 1487
partiu de Santarém, foi-lhe dada cchúa carta de marear tirada de Mapamundo e que foram
aho fazer desta carta ho licéçiado Calçadilha he bispo de Viseu, e ho doutor mestre Rodrigo
fora feita esta
morador ahas pedras negras e ho doutor mestre moyses a este tepo iudeu e

q

q

(1) Cf. H. Yule and A. C. Bumell, Hobson·lobson, s. v. IIMo!uccaSll, 2nd. Ed.ition by W. Crooke,
London, 1903.

(2) Vid. págs. 12 e 54 do presente voI.
(3) Verdadera informaçam, Cap.. cm, fols. 9U-92V.
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carta é casa de Pero dalcaçoua»), conforme: nos transmite o mesmo escriror. O mapa-múndi em
questão teria sido o de Fra Mauro, cujo original, feiro por encomenda de D. Afonso V, então
existia em Portugal, e o de Ptolomeu, pois dêle possu'iria D. João II qualquer cópia manus-crira ou mesmo impressa ('). Segundo informa Alvares, o serviço de que o rei encarregou os
dois viajantes tinha sido <<lhe auerem ãbos de hir descubrir e saber do Prestes Joã e óde achá
ha caneHa, e has outris especiarias q daqueLla partes hiã a Veneza per terras de mouros»),
Diz Alvares também que Pedro da Covilhã, depois de ter visitado a (ndia e SofaIa,
regressado ao Cairo e: se encontrar com os dois emissários do rei de Portugal, «loguo hi es·
creueo pello iudeu çapateiro de Lamego em orno tinha descuberto ha caneUa, e piméta 1 na
cidade de Calecut, e que ho crauo vinha de fora, mas que tudo se ali aueria e q fora nas dLtas
cidades de cananor e calicut e Goa tudo em Costa e li. pera esta se poderia bem nauegar polla
sua costa e mares de guine vindo demãdar a costa de cofala em que eUe tambem fora,
ou húa grande Ilha a que hos mouros chamam a i1h3 da lúa». Mas sabe-se também que, com
estas informações, Covilhã devolveu a referida ca~ta de marear que levara de Lisboa.
No capítulo inicial da edição prínceps do Livro Primeiro da sua História da In dia,
Castanheda conta estes acontecimentos aproximadamente da mesma forma que o Padre Alvares. em cujo livro evidentemente se inspirou. Contudo acrescenta um pormenor que para
nós é muiro importante. Diz o cronista que «Pera de couilhaã se foy (do Cairo) pera a India
em húa nao de mouros de Cananor & chegado a India via Calicut, & a ilha de Goa, & enformotlse bem da especIaria que auia na India, & da que vinha de fora, & assi dos lugares
da India de que pos todos os nomes na carta que leuaua 1 ainda que mal escriptos» (pág. 3)'
E mais adiante: «& despedia logo (depois de ter encontrado os dois judeus que andauam
à sua procma) Ioseph com cartas pera elrey em que lhe contaua ho que vira da India & de
Sofala, & a carro em que tinha postos os nomes dos lugares em que fora») (pág. 4)' Estas
referências ao facto de Covilhã ter pôsro, na carta que levara de Portugal, os nomes dos lugares que visitou, e tê·la enviado 3 D. João II pelo «çapateiro de Lamego»), figuram apenas na
edição de 155 I, rendo sido suprlmidas na de 1554 (j.
Sabe.se, por uma nota de Damião de Góis (j e uma referência de Diogo do Couto,

(1) A Geografia de Ptolomeu foi em '409 pc:la primeira vez traduzida do grego para latim. Esta rradu·
ção foi impressa, com 26 cartas. numa ediç:ão d:Hada de Bolonha '462, mas tal data é considerada como &ro de
composição, por '472 Oll 1482. OUtra edição da mesma tradução data de Vicenza 1475, mas não contém u cu·
USi e outra de Roma '478, com 7.7 cartas. Uma traduçio italiana foi impressa em Aorença em '480(1), com 3'
cartas; alguns autores julgam que houve uma edição anterior, em '477. Duas ediç:ócs latinas foram feitaS em tnm
em '482 U), com 32 cartas. Se não de tôdas, haveria em Portugal exemplart'S de pelo menos algumas destas edi·
çôcs. Vide Justin Winsor, A Bibllography of Ptolomy's Geogr"phy, Cambridge, Mass, ,884 i Henry Stevens,
Ptolom)"s Geogrttphy _ A brie! account of dI tbe printed ed,tions Jown to '73°. London, IgoS.
(2) O Livro primeiro da Históritt da India foi :leab:ldo de imprimir em 6 de Março de '55', o segundo
em 20 de J.llleiro de '5'52. o terceiro em 12 de Outubro de '552, o quarto e quinro em '5 de Outubro de '553.
o sexto em 3 de Fevereiro de '554, o sétimo em '554. o oitavo em 206 de Agôno de 156" dois anos depois d.,
morte do autor. Em 6 de Março de '554 :le:tbou·se de :..:imprimir o Livro primeiro. único que teve segunda ediçáo
em sua vida.
(') Pr~.mbulo de P. M. l.ara..njo Coelho à edição d<lS Livros Vil. Vl11 e !X. págs. VI a VII. Coimbra, r933.

que, por dercrminação superior, os Livros IX e X da História da lndia de Castanheda não
chegaram a ser publicados, embora para isso tivessem estado prontos, porque algumas ve.rdades
nêles ditas a propósito do cêrco de Diu desagradavam a certos fidalgos. Tem-se suposto que
algo de semelhante tenha sucedido à edição de 155 I, pois dela só existem hOJe três exemplares conhecidos, embora, a primeira vista, a razão pareça oUlIa. O êxito obtido pelo Livro primeiro - tão grande, que foi logo traduzido em várias línguas - é a razão provável de os Livros seguintes serem publicados em formato e tipo maiores. Parece natural que, pMa completar a colecção, o Livro primeiro fôsse reimpresso semelhantemente aos restantes, e que Castanheda aproveitasse a oportunidade para apurar o escilo, corngir deficiências e possIvelmente
satisfazer certos pedidos e sugestões, se não imposições. De facto as duas edições apresentam
grandes diferenças no texto, especialmente no Prólogo e dois primeiros capítulos, que foram
quási inteiramente redigidos de novo e consideràvelmente reduzidos C).
Ernesto do Canto fêz o estudo comparativo da:> duas edições e depois de notar que a
principal diferença entre elas se encontra nos primeiros capítulos diz: «Na l.a a narrativa
deixa a principal honra da descoberta a D. João 11, na 2. 8 parece que à inspiração de D. Ma~
nuel foi devida a descoberta da lndia e que o acaso aü encaminhou Vasco da Gama. Na L B
edição se vê que a armada quando partiu não ia ao acaso, o problema estava meio resolvido
pelos trabalhos e estudos anteriores» (). Embora à primeira vista esta opinião pareça discmível,
tão semelhante é na exposição a leitura das duas edições, não há dúvida que na essência,
existê snbtil diferença entre elas.
Depois de na de I55I dizer que D. João 11 «encomendou muyto (a Couilhã e Paiua)
que soubessem se do Cabo de boa esperança por diante auia nauegação pera a 1ndia: & pera
assentarem o que disso soubessem, lhes mandou dar húa carta de marear, que foy tirada de
hú Mapamundi...», mais adiante informa, por duas vezes, que Covilhã pôs os nomes na carta
e a mandou ao rei. Mesmo o facto de afirmar que os nomes estavam «mal escriptos») parece
indicar que Castanheda a teria visto. Na edição de I554, embora diga - «e deulhes el Rey
húa carta de marear fora tirada de hú Mapamundi, pera que posessem nela os Jugarts do
senhorio do Preste, e assi o caminho por óde fosem», adiante diz apenas - «Pera de couilhaã
escreueo a el Rey tudo o tinha sabido do Preste, e óde era seu senhorio, e assi o vira da
1ndia e Dormuz... »; e nem a menor referência a terem sido postos os nomes na carta,
nem ela ter sido devolvida. Pelo contrário mais adiante diz - «E se el Rey dõ João ouue
as cartas q lhe Pera de couilhaã mãdou peIos judeus eu ho não soube). ~ menos natural
que Castanheda, tão reconhecidamente probo e fidedigno, tivesse «inventado» a história de

q

q

q

(1) Quando o Prólogo e Capírulos I e II da edição de 1551 têm respectivamente 1600, 1800 e 1900 palavras, na edição de 1554 têm respectivamente apenas 1000, 1400 e 1600 palavras. em números redondos.
(2) Arquivo bibliográfico, pág. 205. Coimbra, 1877-1878. .bsr.c esrudo foi por Pedro de Azevedo reim·
presso em «Apêndice)) à sua Introdução da 3'" edição da obra de Castanheda, Coimbra. 1924. Alexandre Herculano e o Barão de Castdo de Paiva já anteriormente tinhan notado enllre as duas edições certas diferenças que con·
firmam a tese de Em.esto do Canto. Roteiro dI? Viagem de Vasco da Gama em MCCCCXCVll pág. 127. Lisboa.
1861. Cf. D. Manud de Bragança, Livros Antigos Portl.gtmes. Vol. 11, pág. 275. London 1932.
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Covilhã ter pôsto os nomes na carta de marear - a qual dá a entender ter visto - e de ela ter
sido enviada a D. João n, e depois rectificasse na segunda edição, do que ter sido levado a fazer
a alteração dentro do espírito sugerido por Ernesto do Canto. Dizendo na segunda edição
que não sabia se as carras de Covilhã chegaram ao seu destino, Ca tanheda procuraria justificar o desaparecimento da informação que dera antes, de acôrdo com o intento de suprimir
a impressão de que «a armada de Vasco da Gama quando partiu não ia ao acaso». De resto
o natural é que Covilhã - sempre tão cumpridor dos seus deveres, mesmo em casos mais
graves e complicados -. não deixasse de fazer como o rei lhe mandara, pondo na carta os nomes
dos lugares que visitou, e a enviasse pelo judeu José que, com a epístola, seguiu para Lisboa. O contrário é inadmissível.
O Conde de Ficalho também notou a supressão das referências à carta com os nomes
e ao seu envio para Portugal, e mostra-se perplexo em face do corte feito por Castanheda.
Poder-se-ia mesmo supor que o silêncio de todos os cronistas sôbre as informações por Covilhã enviadas do Cairo seria indicação de que elas não chegaram ao eu destino. Mas
«D. João U, prudente e cauteloso como era, devia guardar para si e para um estreitÍssimo
drculo de conselheiros, o duque de Beja D. Diogo Ortiz e poucos mais, as notícias que recebesse a tal respeito. Compreende-se, pois, que nem mesmo os que o serviam de perto,
como Garcia de Resende, tivessem conhecimento da carta; e muito menos o teriam os que
andavam mais afastados da côrte, e escreveram passados já alguns anos», escreve Ficalho. E
conclue: «Considerando, porém a carta em si e nas condições em que foi escrita e entregue... encontramos todos os motivos para acreditar que chegou ao seu destino. A carta foi
entregue no Cai-o ao judeu José um viajante experimentado que já antes fôra a Baghdad
com as caravanas da Síria e voltara dali a Portugal que havia sido mandado pelo rei em
busca de notícias e tinha todo o interêsse pessoal em lhas trazer. A viagem do Cairo a Lisboa era simples e fácil. A não se dar portanto, uma circunstância qualquer acidental, que
ninguém menciona, não havia razão alguma para que o mensageiro ou a carta se extraviassem
no caminho. Considerando agora o conteúdo da carta poderemos também concluir com alguma plausibilidade que ela foi entregue meses depois de ser escrita influÍu nas determinações de D. João lI, quando êste no fim do seu reinado preparou a expedição à lndia, e nas
dererminações de D. Manuel quando êste, no princípio do seu, efectivamente a despachou.
Há sobretudo uma circunsrância especial que nos leva a esta persuasão. Vasco da Gama não
foi vagamente enviado em busca da índia foi directamente dirigido a CalecuD> e). Em seguida ju tifica esta a serção em face da análi e do que dizem Barros, Osório, Gaspar Correia
e o Roteiro da Viagem de Vasco da Gama. Pode pois concluir-se com razoável fundamento
que Covilhã pôs os nomes na carta de marear conforme lhe fôra determinado, e a enviou a
D. João Il que a recebeu provàvelmente em 1492. Era indispensável demonstrar esta conclusão, pois como vamos ver a carta de marear, devidamente acrescentada deve ter tido importância capital na orientação do grande rei.
(1) Viagens de Pedro dl1 Covilbíi.

p~gs. 12.0-12.1.
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Mesmo que o mapa-múndi de Fra Mauro tivesse contribuído para a elaboraçio da
carta de marear em 1487 dada a Covilhã, o mais provável é que ela fôsse baseada em Ptolomeu, como eram quási tôdas as cartas de época, no respe.itante às costas e mares do globo
ainda não explorados pelos portugueses. Covilhã devia ter sabido na índia que algumas das
mais ricas especiarias, como o cravo. a noz-mascada e as maças vinham de Malaca onde eram
levadas de ilhas que lhe ficavam para leste. f provável que essas ilha lhe tivessem sido mostradas sôbre qualquer carta árabe ou malaia e Covilhã que conhecia perfeitamente a língua
árabe, ao marcá-las oa sua carta de marear, tê-Ias-ia colocado entre a Aurea Chersoneso e a costa
oriental do Sinus Magnus. O que agora procuro demonstrar é a probabilidade de que, quando
em 7 de Junho de 1494 foi assinado o tratado de T ordesilhas, D. João II sabia da existência e
situação, não só da costa brasileira - conforme hoje já parece suficientemente provado por Joaquim Bensaúde e) - mas também das ilhas Malucas e de Banda, donde iam a Malaca e à índia
algumas das mais ricas especiarias que chegavam à Europa, e não eram produzidas noutra qualquer parte.
O meridiano de 160° corta a parte mais meridional da Aurea Chersoneso de Ptolomeu, e como o meridiano de 180° já p~ssava além de Cacigara, sôbre o continente imao-inário,
Covilhã teria colocado as Malucas e Banda aí por 170°, ou um pouco mais a oeste fazendo-as
corresponder talvez as «Ilhas dos Sátiros», pelo geógrafo alexandrino situadas ao sul do Magnus Sinus perto do equador C). As 370 léguas do tratado de Tarde ilhas contadas sôbre o
paralelo de Cabo Verde, onde correspondem a 17 }Ia léguas por grau, repre entam 2 I graus.
Se, na verdade a península de Malaca, ou Aurea Chersoneso estivesse situada 160° a leste
das ilhas de Cabo Verde como o mostram as Cartas ptolomaicas Malaca e as Malucas ficariam fora do hemisfério português. Mas na realidade medeiam apenas 125° entre o arquipélaao
caboverdeano e Malaca, de modo que as ilhas das especiarias ainda ficam alguns graus a oeste
do meridiano correspondente, no Pacífico ao que passa peio Pará, onde mais tarde foi decidido
fixar a linha de demarcação.
Ora D. João 11 tinha razão para considerar exageradas as longitudes ptolomaicas. Na
verdade os portolanos medievais do Mediterrâneo eram duma precisão notável; basta dizer que
a distância existente entre as costas ocidental e oriental daquele mar cheaa a ser apenas algun
minutos inferior à realidade. bsse êrro é, porém, de nada menos que 18° nas cartas de Ptolomeu. Aplicando a mesma proporção a tôda a carta, os 180° ficam reduzidos a 112°, os quais
acrescentados dos 21° correspondentes às 370 léguas do tratado de T ordesilhas, ainda deixam
uma margem de
ou seja mais de 822 léguas, para leste.
Pierre d'Ailly baseando-se aliás em Ptolomeu, afirmava categàricamente na sua Ymago
Mundi - escrita em 1410, publicada circa 1483 e certamente bem conhecida em Portugal que havia pouca distância entre o princípio (oriental) da índia e as costas ocidentais da Europa

4t.

(1) Lacmu:s et S,4rprises, págs. 292 e segs. Coimbr.t, 1930'
(2) No Livro 7, Cap. Il, da sua GeogrtJfia, diz Ptolom.u que o meridiano d.
((ijhu dos Sátiros» e que a sua latitude é de 2 y..o sul.
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passa pelo meio das

e da Africa e). Na carra de 14 de Julho de 1493 para D. João lI, Jer6nimo Monetário citava
Aristóteles, Séneca e d'Ailly para convencer o rei português de «ho principio do oriente abi[auel seer achegado asaz ao fim do oecideme auitauell» e que «se proua 3quelle maar em poucos dias nauegarse contra catay orientalh>. Mas D. João 11 sabia já da existência do cominente
americano, e que os indígenas selvagens daí nada tinham de comum com os povos de estranha
civilização do Cataio e da India, descritos por Marco Polo e outros viajantes europeus, entre
os quais Pedro da Covilhã, de quem acabava de receber informações de tôda a confiança. Por
outro lado, todos os mapas-múndi ultimamente feitos, baseados em informações mais modernas
que as de Ptolomeu, mostravam o exagêro que o alexandrino punha na extensão do mundo
conhecido.
Conforme Ravenstein já mostrou, embora seja de 229° a distância da Asia Oriental à
Europa Ocidental (Cabo da Roca), Ptolomeu dava-lhe apenas 183°' Contudo, depreende-se de
Marco PaIo que ela seria de 21t; na carta catalã de '375 (ou antes 1]81) é. de 244°; em Fra
Mauro é de 2]5°; na carta genovesa de 1457 é. de 224° (l. Com a difusão da Geografia de
Ptolomeu e da Ymago Mundi de d'Ailly de novo se voltou à concepçao ptolomaica, e assim,
Toscanelli em 1474 reduzia a distância entre a .Ásia Oriental e a Europa Ocidental para 130°;
Henricus Martellus e Maron Behaim, ambos em 1492, respectivamente para 164 e 126°; o
globo quatrocentista de Laon para 118°; e ainda em 1507 WaldseemüIler lhe dava apenas
122°. As idéias ptlblicamente defendidas por Colombo e Monetário contribuíam para o renascimento do êrro ptolomaico. Cópias das carras anteriores a Martellus e 8ehaim, ou outras a das
semelhantes. seriam conhecidas de D. Joao lI; pelo menos conheceria a carta catalã de 1375
feira por Abraão Cresques, pai de Jafuda Cre.sques, o célebre Jâr.ome de Maiorca, que nela
colaborou c, provàvelmente, traria cápia para Portugal ou cá faria outra parecida.
E pois de crer que o rei português sabia serem os portoIanos mediterrâneos e mapas-rnúndi que com êles condiziam muito mais exacros do que a carta ptolomaica, e natural é.
também que entrasse com essa noção nos seus cálculos. Numa época em que a medição de longitudes no mar era pràticamente imposslveI, compreende-se que os portugueses desejassem a

(1) lfct idco a polo in polú deeurrit aqua in corpus mam e cxtcndinlr inter 6né Hyspanie e inter principiú
Indic nó magne latitudinis. vt prineipium Tndic possit esse vltra mediemé equinoccialis orculif sub tem. valde
aw:dens ad finem hyspanielJ. Caro XLIX. Depois, no l:.pilogus Mapp~ Mundi lndpje, ao tratar liDe figura TcnelJ,
acrescenta: uNi scciidú Cosmographos oportet ronc.ludere quo<! a fine occidcnti~ \'sque ad nné indie est ;nuito
plus quam medieras terre vnde secundú Pliniú India est tero:! pars habitabilis. Cuius latu~ oTÍenule a quibusdií
fertur vsque propc Einé africe protemlill. fu obras de Picrre d'Ailly Ym4go Mllndi, EpilogllS Mappe Mllndi Inr;ipie
e Com pendi/Im Cosmographi~ foram impressas conjuntamente no século xv, sem data nem local de impressão; há
porém boas razões para supor que o livro foi impresso em Lovaina circa 148). Que, antes mesmo de impressa, a
Ym4go Mfmdi já era conhecida em Portugal o prova a referência de Zurara no Capo LXI da Crón;r;" do Desr;obrimen!o e Conquista da Guiné, que designa por «meestr.. Pedro» o autor. Segtmdo patcce será esta a mais antiga
citação da obra do c~lebre cardia! e cosmógrafo francês.
(2) Outras cartas que se aproximam mais da realidade 55'0 as de DaJorto-Dulccrr, de '325 e '339: a chamada Laurenciana, de ')51; as dos irm5'os Pizigani, de 130 e 1373; a de Mecia de Viladcstes, de 1414; a de Andrca
Bianco, de 1436. A. E. Nordenskiold, Perfplus, pág. 30. Stockolm 8197. E. G. Ravenstein, Marti" Behaim his Life And
his Globe, págs. 64..66. London ,!]OS. Henry Vignalld, Histoir~ Cntiqlfe, Vol. I, págs. 239 e segs. Pam, 1911.
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fixação da linha divisória 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, pOIS ISSO lhes garantia a
obtenção duma extensa faixa da costa brasileira e a certeza de aí terem a escala necessária à na~
vegaçao que iria dobrar o Cabo da Boa Esperança, a caminho da lndia C). E que tinham razão
para fazê-lo, sem perigo de deixar fora do hemisfério português as Ilhas das Especiarias, no-lo
mostra a realidade.
De resto deve notar-se que, segundo dtz Herrera (), os delegados portugueses às nega..
ciações que levaram ao tratado de T ordesilhas começaram por propor que a linha divisória, de
preferência a um meridiano, fôsse um paralelo que passasse pelas Canárias; a norte dêsse paralelo seria dos castelhanos, e a sul seria dos portugueses. Bem sabiam estes das dificuldades de
medir longirudes, e para evitar futuras complicações propuseram o paralelo de 2i' N. como
divisória, o que garantia a Portugal a posse indiscutível das Ilhas das Especiarias. Mas como os
castelhanos não aceitassem, principalmente porque os reccntes descobrimentos de Colombo ficariam na zona porruguesa, fizeram então corresponder a linha de demarcação à longirude que
lhes parecia mais conveniente.
Em Maio de '487 partiu Pedro da Covilhã para o Oriente, e em Agôsto do mesmo ano
largou Bartolomeu Dias à descoberta da costa meridional da África. Este regressou a Lisboa em
Dezembro de 1488, depois de ter atingido o Rio do Infante; Covilhã visitou a {ndia e Sofala,
onde colheu informações sôbre a ilha de Madagáscar e certamente apurou que daí seria possível
navegar pelo sul da África C), tendo enviado essas informações para Port;ugal, onde devem ter
chegado ainda em 1491. Em 4 de Março de 1493 chegou Colombo a Lisboa, de regresso da sua
primeira viagem ao Ocidentc e), e pouco depois iniciavam-se as negociações entre Portugal e

(1) Como Colombo já tinha partido para a segunda viagem quando da assinarura do tratado de Tordesi·
lhas, foi neste introduzida a reserva de que se o navegador descobrisse novas tel'ras até :2.0 de Junho, a linha divi·
56ria seria traçada a 250 léguas ,apenas, correspondendo aproximadamente ao meridiano de 400 W. Cr., o que ,abrangia ainda uma faixa importante de costa do acrual Estado do ('.cará au; o do Espfrito Santo. Mesmo que se consi·
d('rasltC a ilha mais oriental do arquipélago caboverdeano ~ pois não se indica. no tratado em qual delas a contagem
eomeçaria - o hemisfério português ainda abrangeria parte dos acruais Estados do Rio Crande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe, o que, na pior das hipóteses, servia de escala bastante no caminho ela {ndia. Isto
mostr:t não só o conhecimento perfeito que em Pt'rttlgal havia da siruação do continente brasileiro, mal também
o propósito d(' a,segurar uma parte importante ,lo Novo ~.'[undo, sem deixar de fora as Ilhas das Especi~rias, complemento final do objectivo máximo de chegar por mar ao Oriente:.
(2) DicsJs I, Liv. 2. ... Apud Visconde de Lagoa, Fernã.: de M4J:a/hics, Livro I, pág. 65, Lisboa '938, onde
se encontra um dos mdbGres e mJ1s elucidativos estudos edticos sôbre o tratado de Tordesilhas.
(1) Vide Ficalho, Op. cit., págs. I14 e segs.
(4) Em 1928 o Dr. Manuel G. Pestana Júnior expôs, no seu livro D. Cristóbs/ Colom 0/1 Symsm P.lh.
n.• bistôri4 e na çaba/4, ~ tese de que CoI~~bo ~a um agente secreto ele D. João lI. Embora seguindo orienração
diversa, eu tenho cambem defendido a hipotese de o famoso I'~vegador ter escada ao serviço secreto do rei português. Csrtogr4fi4, VaI. I, págs. :2.25 e segs. Lisboa, '935. Tbt mistery of Columbus, in The Conttmporary RtlJitw, Londono March '937· Fôsse ou não por acaso que Colombo aportou ,a Lisboa no regresso da sua primeira viagem ao Dei.
dC?te, o mai~ prová~d é,que as informações por êle trazidas fôssem dadas em primeira mão a D. João 11, que não
delxo.u ~e as aproveitar, Juntame?te com as. de Bartolomeu Dias e Covilhã, nas negociações que levaram à fixação
do~ hmites d" tratado de Tordesilhas. E a 1déia, em Espanha Jefendida por Colombo, de que tinha chegado à
Ásia ou perto dcJ.t, certamente f,avoreceu, como convinna ,a Portugal, a ac.citaçáo das proposta.s portuguesas em
1493 e ti9+
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B,blioteca do Câmara dos Depu/ados, de Paris

Caste1a que, ao cabo de mais de um ano, levaram à assinatura do tratado de Tordesilhas. A
segurança e mestria com que D. João 11 conduziu as negociações ressaltam de êle se ter re~
cusado, ou pelo menos evitado, tomar conhecimento oficial das bulas de 3 e 4 de Maio de
1494, pelas quais o papa espanhol Alexandre IV concedia aos Reis Católicos a posse de tôdas
as terras descobertas ou a descobrir além duma linha que passasse cem léguas a oeste das ilhas
dos Açôres e de Cabo Verde, supondo que elas ficavam no mesmo meridiano. O rei portu~
guês sabia nessa altura da existência do contint:nre brasileiro, da situação das Ilhas das Especiarias e da possibilidade de lá chegar dobrando o extremo meridional da Africa. Quando em
Portugal se possuíam estes elementos de informação, positivos e seguros, êles eram absolutamente desconhecidos em Espanha, onde se acreditava na falsa idéia de poder chegar à Asia
em navegação directa pelo ocidente. «O segrêdo é a alma do negócio», e nunca na história da
Humanidade houve negócio mais formidável e conduzido com maior tileto e inteligência do
que foi a ida dos portugueses por mar ao Oriente em busca das preciosas especiarias. Segrêdo
tão rigorosamente guardado, que desapareceram os documentos informando directamente sôbre
o assunto, e mesmo os cronistas a êle não puderam ou souberam referir-se, ou tiveram de madificar as suas crónicas.
Poder~se~á argumentar - e há ainda quem o faça - que D. João 11 obedeceu a mero
N. - impôs no tratado
palpite quando - depois de não conseguir a divisão pelo parnlelo
de T ordesilhas a fixaçáo da linha divisória pelo meridiano 370 léguas a oeste de Cabo Verde,
e que por mero acaso também uma grande parte do Brasil e as Ilhas das Especiarias ficaram
incluídas no hemisfério português. lMas para que persiscir nessa atitude negativista, quando
nos últimos anos o desenvolvimento do eswdo da história da geografia mostrou cabalmente
que a marcha da emprêsa dos descobrimentos portugueses obedeceu sempre a um plano madu~
ramente pensado, previamente esrabelecido e cientificamente organizado? lPorque julgar que
apenas por acaso as Ilhas das Especiarias ficaram alguns graus a oeste da linha divisória no
Pacífico, quando se sabe que D. João II enviou por mais de uma vez emissários especiais ao
Oriente, encarregados de saber donde vinham as especiarias, que um dêles chegou à fndia
com uma carta de marear que o rei lhe dera para assentar os lugares que visitasse, que não pode
haver dúvida de ter êsse emissário visto cartas malaias ou árabes, onde as Ilhas das Especiarias
estariam marcadas, que tudo isso foi assente na carta, e que esta, juntamente com outras informações, foram enviadas para Portugal, onde chegaram dois anos antes da assinatura do tra~
tado de Tordesilhas? Dir~se-á que D. Joáo 11 não podia ter noção exacta da longitude das Ilhas
das Especiarias; mas não há dúvida que tinha informações sôbre a sua siwação; e que essas
infotmações eram correctas e que êle ajuIzou com precisão, o provam os resultados obtidos.
Podemos bem dizer, como Joaquim Bensaúde já disse a Vignaud: «li suffit de gratter
un peu l'histoire porwgaise pour prouver, cc qui est naturel et évident, que D. Henrique et
D. João savaienc bien mieux ce qu'ils voulaient que tous les historiem modernes)) r).

2t

(I) ÚlC'HltS tt Surprim,

pág. 337.

o

descobrimento da Australásia

No regimento de 5 de Março de 1505 dado por D. Manuel ao primeiro viso rei da
fndia recomendava-lhe que mandasse «descobrir terras, como Ma!aca e outras» C). A
ocupação do Indico, porém, não permitiu a D. Francisco de Almeida que estendesse a sua
acção directa até ao Pacífico. Mas em Porrugal já se sabia da importância estratégica e valor
comercial de Malaca, e assim, em 8 de Abril de 1508, segundo diz Barros (j, partiu de
Lisboa para o Oriente uma esquadra de quatro naus, de que era capitão~mor Diogo Lopes de
Sequeira. Foi-lhe dado regimento, com data de 13 de Fevereiro dêsse ano, recomendando que,
depois de descobrir a ilha de São Lourenço, (ce eixamdo neHa postos os padrões que I1cvaees peca
aquy ieixardes», e não (cacharndo carega nella peca d aquy mandares tornar os navios carregados», procurasse descobrir outras ilhas «que ssejam de proveyto». De São Lourenço, ou dessas
outras ilhas, deveria dirigir-se a Ceilão, onde tomaria pilôto, e «entam partirees d aquy e fares
vaso caminho em busca de Maliaca». Uma vez em Malaca devia (ssaber todo o que na terra
ha, de modo que nam possa ficar causa que nam saibaees, assy das mercadorias que nella ha,
como das que a jente e mercadores querem e com que mais follgam, e do trauto que nellas ha
das outras terras e muuy particullarmente de todo o d eIla). Entre muitas recomendações
curiosas e interessantes era-lhe determinado que «Em todas as jlhas per que fordes e em '1ue
esteverdes, e asy nas jlhas do cravo, camatar (Samatra)J e as outras jlhas, poeres dos padroes
que levarees e assy mesmo em Mallaca naqueles lugares que vos pareçerem mais convynyemtes».
Vê-se por aqui que se julgava em Portugal não ficarem as Molucas muito longe de Malaca, isso confirmando a tese atrás exposta de que D. J030 11, ao fixar a linha divisória do tratado de Tordesilhas, estava certo de as flhas das Especiarias caírem no hemisfério português. O
propósito de conseguir o objectivo desejado por meios pacíficos ressalta da recomendação:
«Vos dcffemdemos e mandamos que, em todo o caminho que faz+rdes, nam façaees no mar
neem na terra nenhuúa tomadia, porque assy o aveemos por nosso serviço, sallvo armamdo
ssobre vos, porque em tal! casso farc:es a guerra que poderdes». Além disso levava presentes
«assy a e1rey de Mallaca como allguus outros senhores das jlhas e terras onde tocardes e esteverdes», os quais deveriam ser entregues em nome do capitão-mor e não do rei de Portugal,
dizendo-lhes a «gramde vomtade... de com eIles termos paz e amizade... pera que fiquem
suas vontades asserntadas e seguras pera comnosco e nosas geentes follgarem de trautar, e elles
tereem segurança de nos e nos d ellc:s. E este seja neste primçipio vosso prinçipall fumdamentm) (). Este extenso documento é muito interessante, entre outras coisas por mostrar o
espírito que animava os dirigentes portugueses ao iniciar a expansão europeia no Extremo
Oriente.
(1) AlgmlS documentos do ArquilJo Nacional da Tórre do Tombo. pág. 140.
(2) V;ctlda U, Liv_ IV, Cap. m. Castanheda, Liv. 11, Capo XCI, e Góis, Terceira Parte, Cap. I, dizem que
, oquadra partiu em 5 de Abril.
(S) Alguns docutmntos. págs. 184-197-
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Em vez de ir dirc:ctamc:n tc: de São Lourc:nço a C<:ilão, como lhe era determinado,
Diogo Lopes de Sequeira, depois de tc:r alcançado o cabo Comorim, foi obrigado a arribar 2
Cochim, em 20 de Abril de 1509. O viso rei rc:cc:beu-o muito bem, mandou reparar-lhe os
navios que levava e «lhe deu mais hum de que foy por capiram Garcia de Sousa com sesenra
hómeés darmas: entre os quáes Francisco Serram e Fernam de Magalhães, da jda dos quáes
esta vez e outra que fizéram com Afonso Dalboquerque quando tomou Maláca sucedeo muyro
danno a este reino», segundo diz Barros C). Sequeira partiu de Cochim para Malaca em
Agôsto, tendo visitado, no norte de Samatra, Pedir e Pacém, onde chegou em 6 de Setembro. Nestas duas povoações assentou padrões de pc:dra com as armas de Portugal, os quais
foram os primeiros colocados além da fndia C). Em lIde Setembro de 1509 surgiu Sequeira
em Malaca.
Já na cidade sabiam da ida dos portugueses e recebaam-nos desconfiadamente, embora fôssem trocadas visitas de cortesia e presenres. Estavam os malaios informados dos feitos dos portugueses na [ndia e, receosos, prepararam-se para traiçoeiramente os atacarem e apoderarem-se dos navios. O capitáo-mor, sem dar importância aos avisos que recebera, estava
descuidadamente jogando o xadrez a bordo da nau capitânia, tendo junto de si vários malaios
que se dispunham a apunhalá-lo. Descoberta a traição prestes a consumar-se, foi dado o
alarme. Contudo, pOllCOS dos portugueses que c:stavam em terra conseguiram escapar; vários
foram morros e dezanove ficaram prisioneiros (l, tendo-se a CUSto salvo Francisco Serr5:o,
ainda que mal ferido. Sequeira partiu então para a índia, dirigindo-se primeiro à ilha da
Polvoreira e), onde com dificuldade tomou dois juncos carregados, mas teve de abandonar uma
(I) Década 11, Liv. IV, Capo m.
f) Barros diz: «Partido Diogo Lópes dco Cochij a oito de setembro foy tomar o pórto da cid:íde Pedir».
Loc. cito ProvavelmenTe uma vírgula devia estar colocada a seguir a CtCochimn. Casranhcda diz que a parocloi dC'
Cochim foi em 18 de Agôsto, Liv. 11, Capo CX; Góis diz 19 de Agôsto, Parte tem:ira. Capo I; e Gaspar Correia
di:t apena.s que partiu em Agôsto, Tomo I, p:ígs. 972 c 98 .. Castanheda e Góis náo indicam a data da chC'gada a
Pedir, mas dizC'tn que chegou a Pacém em 6 de Setembro. Gasp:u Correia diz, ao contrário de Barros, Cast:mhC'da c
Góis, qne a &ota visitou Pedir no regresso de Malaca, tendo l:í colocado um padr.io e romado carga. Não se refere
à visita a Pacém. Tomo n, p:ígs. 40-'12' Pedir c Pacém já apatttem registadns ao none de Samatr.! nas primeiras
cartas portuguesas da Insulíndia. Castanheda diz que fici «a cidade de Pacé vinte legoas de Pedir, que está por
hú rio dentro obra de ;'úa legoa situada na bolda dele em terra alagadiça». Liv. li, Cap. CX1. Pedir, cuja designaçáo ainda se encontra nas cartas do Almirantado Britbico, correspondc a Pidie, na costa norte de Samatr:l, onde
aetualmente se encontra o pôrto de Sigli. Pac~ é por M. Longworth Dames identificado com Pasay ou Pasei, na
baía de Telloo Samoway ou lho Somawe, que fica a 140 k.m. de Sigli.. The Book of Dllarte Bllrbosa. Vol. lI,
págs. 184 e 185, londou 1921.
(3) Existe uma carta escrita de Malac1, em 6 d!: Fevereiro de ISto-dirigida a Afonso de Albuquerque
por Rui de Anújo, que depois lá foi feitor - . a qual dá informações muito valiosas sôbre a cidade e seu comércio,
e conta o que se passou com os portugueses que ficaram prisioneiros, d..ndo o nome de todos êles. Alguns doo
cllment.>s, págs. 2.J9·225 Embora a carta uáo esteja assinada ncom indique o destinatátio, sabe-se quem a escreveu
e a quem foi dirigida, pois a ela se referem Albuquerque na sua carta de 19 dt' OUUlbro de 1510 para D. Manuel
(C"rt4J de Afonso de AlbIf1"ertJ"e, VaI. I, pág. a4) e Castanheda, Liv. m, Caps. XLVIII e LI.
(4) Tanto FrancOCo Rodrigues como outros cartÓgnlÍos de quinhC'ntos rcgistJm a «Ilha da PolvoreiralJ, no
estreito de Mabca, e Barros diz: «húa jlha a que os nóssos chamá a Poluoreyra e os da tem Barala que quer
dizer cúa de deos, por razá de hum antigo tépo (templo )que a1y esteUCll. Déc.d. lI, Uv. VI, Caps. I e 11. Nas eutu
moderou é de1ignada por Pulo &rbala ou Vaccla.

,das naus. Outra ainda perdeu antes de, em Janeiro de 1510, chegar a Travancore, onde soube
que D. Francisco de Almeida partira para PortugaL Quando tinha estado em Cochim, Sequeira
tomou partido pelo viso rei contra Afonso de A!buquerque, de modo que, depois do desaire
sofrido em Malaca e de ter perdido dois navios, achou mais prudente seguir directamente para
Portugal na melhor das rrês naus, mandando as outras duas para Cochim a dar parte ao Go.vernador Geral do que acontecera. A viagem de Diogo Lopes de Sequcira constitÍu o primeiro
grande passo que, depois da índia, os portugueses deram no descobrimento e conquista do
Extremo Oriente.
Em Março de I5IO partiram duas armadas de Lisboa para a índia, uma de sete e
outra de quatro naus, esta última sob o comando de Diogo Mendes de Vasconcelos, encarregado de ir ((descobrir Malaca (se ainda não era descuberra) & assentar la feytoria» C), a qual
chegou à índia em Agôsto. Porém Afonso de Albuquerque tinha outros projectos sôbre a
ida a Malaca e reteve a eS'luadra de Diogo Mendes, para o que, aliás, teve de usar da violência. À política de D. Francisco de Almeida - ter a principal fôrça no mar.- opunha
Albuquerque a da fôrça no mar apoiada em poderosas fortalezas em terra; e não só era preciso castigar Malaca, mas também erigir aí uma fortaleza que fôsse o centro do domínio dú
grande empório das especiarias. Depois de tomar Goa em '25 de Novembro de 1910, AlbuC]uer'lue anunciou a sua partida para o Mar Vermelho, conforme D. Manuel lhe tinha ordenado, e fêz-se ao mar em Abril de 151 1. Mas o seu propósito era dirigir-se a Malaca, que considerava bem mais urgente e essencial do que ir estabelecer contacto directo com o Preste João
e construir fortalezas que fechassem o Mar Vermelho aos turcos; e assim, aproveitando o
pretexto dum vento contrário, voltou a Goa e a 20 de Abril partiu para Malaca. De caminho
tocou em Pedir e Pacém, no primeiro dêstes portos encontrando ((João Viegas, & oito Christãos da companhia de Rui Daraujo, que vieram fugidos da cidade de Malaca», os quais lhe
deram várias informações \). Em I de Julho o Governador Geral chegou a Malaca com dezanove navios, oitocentos soldados portugueses e algumas centenas de malabares. Não obstante a cidade ter cem mil habitantes e cêrca de trinr.,1. mil combatentes, foi tomada em
meados de Agôsto, após luta épica (j.
Na carta de 1 de Abril de 151'2 para D. Manuel, diz AlbuC]uerque C]ue «Malaca he
muyto gramde coussa, e esta em lugar que, ajmda que hy nam ouvera Malaca, paio trato

(I) Castanheda, Liv. 111. Capo À'XXIIn.
(2) Comenlários. Terceira pane, Capo XlIII (Edição de 1576). Barros, Déctftitf lI, Liv. VI. Cap n
(') Cmanheda (Liv. IlI, Caps. L1X e LX) e Góis (Terceira parte, Cap. XIX) indicam que a cidade acabou
de ser tomada no dia 11. Contudo, Gaspar Correia (Livro segundo, Capo XXVIII), contemporâneo d05 acontecimentos e escrivão de Afonso de Albllquerque, assim como Barros (Década n, Liv. VI, Capo V), também autoridade especial, dão a entender que a luta ainda se prolongou por uma ou duas semanas, antes de MaIaca ficar completarnc:nte em poder dos portugueses. No depoimento de 25 de Agôsto de 1523, no (lProcesso das Malucas», diz
Rui de Brito P:ltalim, que foi capicio de Malau: (la tomada da dita cidade de mabca foy duas vezes: -uúa per
dia de santiago (25 de Julho. o que é cOPljirmtfdo pelo tlulOr dos CommlárioJ. 3.... XXII. e por Barros, loco c#.). e,
por 110m poderem soster, a largaram: e logo dia de nossa senhora d agosto (15)' a tomaram ha tomar, pera nunca
mais ser leixada)). In Ctlrttfs de AfoPlsO de Albuquerque. Tomo IV, p~g. 16].
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daquelas partes vos comprira fazerdes aly húa fortaleza)) ('). E na verdade, logo após a tomada da cidade começou a construção da fortaleza, que já ficou concluída quando êle, em
Dezembro de 151 I, regressou à India (J. Porém, antes de partir, como «era a moução de
Malaca pera as ilhas do crauo que agora sam as que chamam de Maluco: & assi pera a ilha de
Banda onde ha noz & a maça, despachou o gouernador húa armada pera ir descobrir estas
ilhas» (). A armada compunha-se de três navios e tinha como capitão-mor António de
Abreu, (Ique fora ferido no junco, com que se comete0 a ponte de Maiaca, por seu esforço
& caualaria merecia tudo», na nau Santa Catarina, levando como pilôto Luiz Botim; o segundo comandante da frota era Francisco Serrão, na nau Sabaia, com o pilôto Gonçalo de
Oliveira; o terceiro navio era uma caravela comandada por Simão Afonso Bisagudo, tendo
como pilôto «Francisco Rodrigues, homem mancebo que sempre andou na India por piloto,
& sabia muy bem fazer hum padrão (carta ou mapa) se comprisse, & este era o fim, por
que o lá mandaua» e). Como feitor da armada ia João Freire e como escrivão Diogo Borges.
Seguiam ao todo 120 portugueses, alguns pilotos indígenas, «& em cada vela vite escrauos
pera a bomba, & todas muyto bem fornecidas de todo ho necessario, & a principal causa q ho
gouernador deu ao capitão moor em regimento, & que lhe mais encomendou, foy que naquela viagem não fizesse presas nem tomadias, nem arribasse sobre nenhúa nao, nem lhe
desse caça, nem sayse em nenhum porto, saluo húa pessoa ou duas, & em todos os portos
a que chegasse desse presentes aos reys & senhores da terra... esta armada partiose na fim
de Dezembro de 151 i ) (5). Barros diz que o Governador Geral recomendava, no regimento,
que «assentássem padrões e as térras nas cirras e outros muytos auisos e resguardos que conuinham pera tarn nouo descobrimento».
Conta Barros também que «Ruy Daraujo e Nina Chetu porq sou1:x:.nl.m de Afonso
Dalhoquérque como desejáua tambem de mandar descobrir as jlhas de Maluco e Banda, donde
nacia o cduo nóz e máça, em quanto os nauios se faziam présres ordenáram hum junco seu
com aigúa mcrcadória de que éra capitã hum mouro per nome Nehodá Ismael que fósse diante: ao qual Afonso Dalboqucrque deu regimento que fósse per todolos principáes pórtos da
Jauha denunciando o feito de Maláca, e que podiam jr a eUa fazer seus proueitos mais segura·
mente que em tempo delrey Mahamed, porque achariam todalas mercadorias destas pártes occidenrács de que eHe leuáua mósrra. E dhy fósse ás jlhas de Maluco e Banda carreg3!", e fizesse

:I

(1) Alguns docummtos, págs. 251 e 252.
(2) Gaspar Correia diz que Albuquerque partiu em I de Dezembro (Tomo Il, pág. 268). Castanheda dá
entender que s6 partiu de Malaca em princípio de Janeiro-Liv. 111, Capo LXXV _, mas mais adiante diz

que chegou a Cocbim (Ina enrrada de Feucreyro» -Capo LXXIX. António G~lviío também indica Janeiro - «No
anno de-S:u. (sic) no mcs de laneiro tomou Afonso dalboquerque de Malaca pera Coa (sic) & se perdeo a nao
em que elle lia)l. FoI. p r. O natural, porém, é que a partida tivesse: sido em principio de Dezembro, tanto mais
que houve o amuo devido ao naufrágio da «Aor de la Man>, em que seguia Albuquerque.
(') Casunbeda, Liv. I1I, Capo LXXV.
(4) Com~nlários, Terceira pane, Capo XXXVII.
(6) Casunheda, IDe. cito O autor dos Comentários informa que a partida foi no mês de Novembro, O que
Gaspar Correia confirma. Tomo 11, pág. 265,

I4I

outra tal denunciaçam, afim que a nauegaçam de Maláca que naqueUas pártes éra tam geral
nam 5(: perdesse. ouuindo que estáua em nósso poder: e tambem que os nóssos nauios que
elle esperáua mandar lógo, quando chegássem a algum portO destes fóssem bem recebidos. O
qual Nehodá nam leuou de vantáge a tres nauios que Afonso Dalboquérque mandou a este
descobrimento mais que dous ou tres dias)) C). Tudo isto eepera que quando Antonio Dábreu
chegásse áquelles pórtos, que fosse bem recebido: caa segundo o nósso nome era espantoso
cntre aquelles pouos, nam seria muyto ser elle mal recebido» (l. Referindo~se a êste descobri·
menta. escreve António Galvao: <mam foram mais velas né homés ao descobrimento da noua
Espanha com Christouam columbo, nem com Vasco da Gama á India. porq Maluco depois
destes nam he menos em riqueza. né se deue de ter em menos estima» (FoI. 35 r.).
Seguindo os relatos de Barros e Galvao. pode traçar-se o itinerário provável da frota de
António de Abreu. De Malaca seguiram pelo estreito de Sabam (parte mais meridional do
estreito de Malaca), ao longo da costa de Samatra, deixando à esquerda e contra levante as
ilhas Salites (também chamadas pelos portugueses Celaces, actualmente Selayat C), do arquIpélago de Lingga); foram passar juntO a Palimbâo (actual Palembang) - que Galvâo diz ser
uma ilha. confundindo possivelmente com Banka - e Lusuparam (Lucipara), ilhota ao sul
do estreito de Banka; continuando para leste. ao longo da costa norte de Java, foram passar
entre ela e a ilha Madeira (Madura), indo tomar terra pela primeira vez na cidade de Agacim (actual Gending). Daí seguiram 5(:mpre para leste e), passando pela ilha BaIle (Bali. em
cujas alturas se perdeu a nau Sabaia, de Francisco Serrão
e continuaram ao longo das ilhas

e).

Anjano (Lombok), Simbaba (Sumbawa), Solar (Flores e Solar), Galao (Adonara e Lomblém?),

-

(I) Déc4da li, Liv. VI, Capo VII.
(~) Déc4d4 m, Liv. v, Cap. VI.
(') D~da a niio ~xistência de cartas portuguesas modernas e a disp~ridade de grafia e mesmo denc>minapo dtstas iltu5 e lugares nas cr6nicas e c~nas quinhentistas, sigo a grafia dos nomes accuais conforme as cartas do
Almirantado Britânico.
(.) Barros diz que, depois de Malaca, Antônio de Abreu «o primeiro porto q tomou foy da cidade Aga.
cim q e na láoa, & dahy foy ter á jlha de Amboino q e já do senhorio de Maluco, q será de:la 6bra de sessenu
legoas: & assi aqui como nos outros portos q tomou. em todos pos seus padrões ordinarios, pela maneira ti os
nóssos capitães teum no primeiro descobrimento q (anã". Conrudo, isto não impede que êle, em vez de seguir diteetamente para nordeste, como poderia supor-se, continuasse para leste, como diz Galvão, e o confirmam as cartas
de Francisco Rodrigues, às quais me referirei de espaço no capítulo seguinte.
(5) Numa das cartas de Fra.ncisco Rodrigues encontra·se, entre a. ilha «BUr~m» (Bati) e um grupo indonominado de ilhas (Kangc:an), a legenda «pude homde sse perdeo a ssahaialJ. Galvão diz, erradamente, que na ilha
«Cer~m queimaram a nao em que rua Francisco sercio por ser ja velha», e Barros erra também ao infor·
mar: (E seguindo seu caminho (depois de Amboino). có tempo q teucram, se perdeo o nauio de Frii·
cisco Sertão; mas aprouue a Ocos q se satuou a géte, a qual Antonio Dáhm.. recolhcu». Contudo, Fernão Peres de
Andrade, com quem Ant6nio de Abreu veio da India para Portugal. e por isso devia estar bem informado, conta as
coisas de maneira diver~ e em concord:incia com a legenda óe Francisco Rodrigues: «com augoa que fazia a nao em
que hia ffrdncisco serrão, se foy ao fumdo, e antonio d abreu rrccolheo ha gente e o que pode na naao e na caraudla, o
qual antonio d ahrcu foi a vista de maluco; c porque os pilotos que leuaua serem jaos e rroijns. lhe nom quiseram
mostrar maluco, e ford ter a banda, ylha das maças, bonde vendera sua rncrcadarja e caregara as naus; e, quando
soube que os pilotos lhe fezcram escorrer maluco, lhes derot uato e os lançou o mar; e, pdIa naao e caraucla fazer
augoa e lhe hzerem crer que avia de goardar tantos meses pern ventar o vento com que avia de hijr a maluco, se
parti0 camjnho de malacall. Depoimento no «Proc.es.so das Molucas», in C.r~1U de Afonso de Albuquerque, Vol. IV,
pJ.g. 151.

Mauluoa (Maluar ou Alor) e Virara (Wetar) C). Depois tomaram rumo ao norte, pasando junto

ao vulcão da pequena ilha Gumuapé (Gunong Api). donde foram às ilhas Burro (Buro) e Aroboino, e, passando pela ilha Muar Damboino (Haruku e Saparauar), ancoraram no pôrco GuliGuli (Kolli-Kolli), na costa sul da ilha Ceram. Daí dirigiram-se a Banda, onde compraram um
junco para Francisco Serrão, tendo carregado todos os navios de cravo, noz e maça. Depois de ter
pôsto um padrão em Banda, como já pusera em Agacim, pelo menos, António de Abreu «por
lhe o tempo seruir pera 1vfaláca, ouue por mais seruiço dei Rey rornase com nóua do que tinha
descuberto, & mais vindo tam carregado, que jr a diãte a Maluco pera onde lhe nã seruia: &
principalméte por os nau ias estárem já tam desbaratâdos daquella comprida viágem que nam se
atreueo andar com elles tanto tEpo no mar. Finalmente, partido daqudlas jlhas de Banda,
muyto contEte de quam bem fora recebido da gente da terra: porque nam chegasse com este
contentamento a Malaca, com hum temporal que lhe sobreueo apartouse delle Francisco Serrão», segundo diz Barros. O junco de Serrão foi naufragar nas ilhotas e baixos de Lusopino ou
Lucopino, que quere dizer «ilha das tartarugas» (Lusipari e T urde Islands - «Schieldpad»),
sem que os outros navios dêle soubessem. António de Abreu chegou a Malaca em fins de Dezembro de 15'2, segundo se depreende dos relatos de todos os cronistas. Dos '20 portugueses
que partiram, regressaram apenas oitenta (j, cendo lá ficado dez e morrido trinta.
Escava descoberta a Auscralásia, e logo em Janeiro de '5'3 Anrónio de Abreu seguiu
com as norícias da lndia para Porrugal, comandando a nau Santo António da armada de Fernão Peres de Andrade, que Albuquerque deixara por um ano como capiráo do mar em Malaca C). Na carta de 30 de Novembro de '5'3 para D. Manuel, refere-se Albuquerque às informações que pessoalmente lhe deu António de Abreu sôbre as Molucas, e acrescenta:
«pregumre o la VossAlreza a eses que varo de Malaca e o que foram descobrjr o cravo» e).
Contudo, o descobridor da Ausrralásia faleceu em viagem, nos Açôres C), antes de chegar
à Pátria.
A viagem de Diogo Lopes de Sequeira a Malaca em '509, a tomada desta cidade em
'5" e a ida de António de Abreu às Ilhas das Especiarias em '512, marcam as três fases
sucessivas do descobrimento da Australásia pelos portugueses.
(I) Após Virara encontra-$C a ilha Rumah ou Romang. que Galvão refere, provà.ve1mente pela mesma
razão que Aro. chamando-Ihe Rosolanguim. Deve, porém. haver confusão, pois Barros diz que Rosolanguim é uma
das ilhas do arquipélago de Banda, correspondendo à. pequena ilha Rozengain. O namral é os pilotos indígenas,
que conduziam a &ou, ao chegar a Vitara, inflectirem direetamente par:! o norte, em direcção à! ilhas Gumuapé e
Burro. que ~icJm no mesmo meridiano. De resto é
o que razoà\'dmente se: depreende dos relatos de Galvão e
Barros, embora vãrios autores que mooemamente se têm ocupado do assunto tenham interpretado diversame:nte,
como primeiramente, em I~I, o fêz Hamy no seu estudo L'auvre g;ogr.phique des Reinei et I. d;couvcrte dei
Mo/uques, aliás com erros crassos. por demais evidentes.
(a) Gaspar Correia, Tomo 11, pág. 26].
(I) Casunheda, üv. m, Cap. cn. Gaspar Corteia diz, môlS parece que sem fundamento. ter Fernão
Peres entregue o cargo de capitão do mar a Ant6nio de Abreu, e partido para Cochim, ficando êste «seruindo em
Malaca onde fêl: murtos semiçosll. Tomo n, pág. 'l8o.
('t) A/gunJ documentoJ. págs. 2.9]-2~.
(&) Depoimento de Diogo Lopes de Sequeira no «Processo das Molucasl.O. C.rt.u de Afonso de Alb"9"nqMe, Tomo IV, pág. 149.
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A Questão das Molucas
Quando Francisco Serrão e seus nove companheiros naufragaram em Lusopino r), foram atacados por piratas malaios, mas avisados pelos pilotos indígenas que levavam, conseguiram tomar a embarcação dos atacantes, nela se dirigindo a Ruçotello. na ilha de Amboino. Aí
auxiliaram os habitantes vitoriosamente contra os duma ilha vizinha, rendo-se a fama dos portugueses em breve espalhado pelas outras ilhas.
Então o rei de Ternare, que pelo junco de Nehoda Ismael já estava informado do feito
de Malaca e da expedição de Anrónio de Abreu, «mandou armar dez nauias em que jriam ate
mil hómês», segundo diz Barros, para buscar Sertão. Daí em diante viveu êste em Ternate,
tendo conquistado as boas graças do rei da terra e conseguido prestígio extraordinário, até que,
provàveImeme em princípio de 1521, morreu envenenado, juntamente com o rei de Ternate,
por uma filha do rei de Bacham r). Logo que chegou a Ternate, Sertão enviou um dos seus
homens, Pero Fernandes, com notícia a Malaca (J.
Em capítulo subseqüe:nte relativo a Fernão de Magalhães e outros portugueses ao serviço da expansão peninsular, verá o leitor pormenorizadamente o que neste lugar mais não
podemos que enunciar, isto é: que foi de Serrão, seu companheiro e amigo no Oriente,
que Magalhães recebeu sem dúvida mformes sôbre as Molucas, por êle utilizados para a sua via·
gem de circunnavegação; que aos espanhóis, dominados desde Colombo pela ambição de
chegar às riquezas do Oriente, logo que souberam do descobrimento de Malaca e Malucas,
não lhes faltaram ofertas de portugueses despeitados ou foragidos para lá os levar.
As especiarias jí nessa altura vinham directameme da Australásia a Portugal, e em Espanha sabia-se bem dos lucros fabulosos que elas davam. A cobiça assim despertada, juntava·se a
suposiç5o ou mesmo convicção de que as Ilhas das Especiarias estavam na zona espanhola. Sem
terem a preparação e conhecimentos científicos de marinharia dos portugueses, fizeram os espanhóis ,todos os esforços (em que predominava o subôrno) para atraírem ao seu serviço capitães,

(1) Ao depor no «Processo das Molucas», em 151.3, diz Diogo Brandão que Sertão e seus companheiros
estiveram doi~ ou três meses em Lusopino, ames de chegar a embarCllção dos malaios. Loc. cit., pág. 170.
(2) Depondo no «Processo das Molucas», diz Bartolomeu Gonçalves: ((e o dito rrey de pacham (Bacham
ou Batiam) mandou rrecado a filha (casada com o rd d~ Ternate) que dese logo peeonha a d rey de maluco e a
ffr:ancisco sertão, a qual lhe deu logo: e... ambos moreram em hum dia». Loc. cit., pág. 164. Este depoente (pág.
161) e Garcia de Sá (p~g. 159) declararam que Semo esteve em MahlCo sete ou oito anos. Contudo Pigafeu. diz
que, quando os dois restantes navios da frota de Magalhães chegaram a Tidore, em 8 de Novembro de 15ZI, lhes
foi dito peios indígenas que não havia ainda oito meses que Sertão era morro, o que reportaria li Março dêsse ano.
São vários c discordes os relatos robre a morte de Sertão, Chegando m~mo Denucé a aceitar os que a atribuem a
instigações de D. Tristâo de Meneses, «pour emp&her que Serrio ne reçút à Temate l'armada espagnole». «Ce qui
est hors de doute:, c'est que l'escadre portugaise retourn.:I à cette ile (Temate); Serriio, à la têce des indigênes, tepoussa les gens de Meneses et en tua même sept ou huit)J. Magellan, págs. 344 e 126-127. Não parece, porém, que
mim fôsse; antes pele contrário.
(3) Depoimentos de Bartolomeu Gonçalves (págs. 1]0 e 171), Fernão Peres de Andrade (pág. 151) e Jorge B0telho (pág. 15]) no «.Processo das Molueas». Barros diz, talvez infundadamente, que Pera Fernandes regresS9u de
Temate a Malaca quando em 1513 AntÓnio de Miranda de Azevedo foi ã, Molucas. Década UI, Liv. V, Cap. VI.

PlANTA DE MACAU

CARTA PANORAMICA DAS MOLUCAS
Crovu...... ",produzida. do livro do fitada da Indla Orienlal, de Pedro 8arrelo de Re.ende, do ano de 1646. MI. S/DOne, 197, do Ilritltlt Mu. um

pilotos, marinheiros, cosmógrafos e cartógrafos lusitanos. Já noutro lugar me referi desenvolvidamente à assistência que os cartógrafos Pedro e Jorge Reinei, Diogo Ribeiro e Estêvão G0mes prestaram aos preparativos da expedição de Magalhães C). Digna de nota, como se verá,
foi também a colaboração prestada pelo português Pedro de Abreu, que em 1512 acompanhou
António de Abreu às Ilhas das Especiarias, e depois se homiziou em Espenha; e além da de todos
estes, muito importante deve ter sido a parte desempenhada por Duarte Barbosa, autor do
conhecido Liuro sôbre o Oriente, e com cuja filha Magalhães casou em Sevilha).
Quando em Portugal se soube da partida da expedição de Magalhães, imediatamente
foram enviadas instruções para a lndia no sentido de que fôsse mandada uma esquadra às Molucas impedir Magalhães e construir lá uma fortaleza. Se não fôsse a demora da frota maga~
lhânica pelas Filipinas e Bornéu, onde andou procurando as Malucas ccrca de oito meses, os
navios que o capitão de Malaca enviou, sob o comando de D. Tristão de Meneses, teciam
encontrado os espanhóis e, poSSivelmente, outro rumo tomariam os acontecimentos. Assim,
quando a Vitória e a Trindade chegaram a Tidore, havia já seis meses que os portugueses eram partidos, e só em 24 de Junho de 1522 AntÔnio de Brito começou a construção da fortaleza em Ternate (l. A Trindade ainda foi aprisionada pelos portugueses nas Malucas, mas
a Vitória, carregada de especiarias, conseguiu chegar a San Lucar de Barrameda em 6 de Setembro de 1522. A «Questão das Malucas) ia enlTar na sua fase aguda.
Logo em 28 do mesmo mês D. J03.0 111 encarregou Luiz da Silveira, seu embaixador
junto de Carlos V, de apresentar enérgico protesto contra o faCto de aquêle navio ter negociado
em terras da descoberta e domínio dos portugueses, exigindo que lhe fôsse entregue tôda a
carga de especiaria e castigado o respectivo capitão e equipagem. Em 12 de Dezembro, Carlos V remete a D. João lU «uns capítulos... propondo: que se enviem duas caravelas por parte
de cada uma das potências para fazerem a demarcação; que o papa Adriano VI mande outra
caravela com sua gente, e fique árbitro no pleito; e que, enquanto êste não se concluir, permaneça tudo no statu quo, prontificando-se o imperador a entregar o que fôr decidido lhe não pertencer» (). Porém a discussão continuou entre os dois governos, procurando cada um demonstrar
as razões que lhe assistiam para se considerarem senhores das Malucas, acabando por se assen~
tar, pelo acôrdo assinado em Vitória a 19 de Fevereiro de 1524. na célebre Junta de Badajoz-Elvas, a reiinir em Março seguinte.
A Junta iniciou os seus trabalhos em 11 de Abril de 1524, «antre a çidade d duas e
a cidade de badajoz, na ponte de caya, que hc a ribelra da rraya antre estes rregnos de purtugai e os .ccegnos de castella, logo no meo da dita ponte, per honde parte a dita rraya», e o seu
objectivo era estabelecer «cuja sea a propriedade de maluco, e asy sobre a posisom delle)) e).
(I) Cartografitl...• Vol. I, p~gs. 2.15 e segs., passim.
(~) Barros, Década 11I, Liv. V, Capo VII. Castanheda, Liv. VI, Capo XII. Sôbre

:I apreensão da nau T riodade, da frota de Mag:llhães, é exczpeionalmence interessante a cxt(XJsa carta de Temate escrita, em 6 de Maio de
1523, por Antônio ele Brito ao rei de Portugal. Alguns documen&os, págs. 464-476.
(3) Resumo in Alguns documentos, pág. 462.
(4) O Processo da Junta encontra-se publicado in Cartas de Afonso de Albuquerque. Tomo IV, pígs. 73-173.
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Eram numerosas as duas delegações, sendo os delegados duma parte e doutra assistidos por vários
cosmógrafos, cartógrafos, pilotos e juristas. O principal dos portugueses era o licenciado António de Azevedo Coutinho, e um dos outros era Diogo Lopes de Sequeira; entre os muitos
técnicos que os assistiam, havia o cosmógrafo Simão Fernandes e o cartógrafo Lapa Homem.
O principal dos espanhóis era o liconciado Cristóvão Vaz da Cunha assistido, entre outros,
por Fernando Colombo, Sebastião del Cano, Sebastião Caboto, João Vespúcio, e os pOl'tugue.
ses ao serviço de Espanha, Simão de Alcáçova Sotomaior, Estêvão Gomes e Diogo Ribeiro,
ccCosmografos, i Pilotos, Maestros de hacer Cartas de Navegar, Hombres expertos para dàr
Globos, Mapas, Astrolabios, i los demàs Instrumentos cOtnvenientes, para la declaracion dei
sitio de las ls1as, sobre que era el pleito» C). Após tão renhidas como estéreis discussões, a
Junta encerrou os seus trabalhos em 3 I de Maio, sem se ter chegado a qualquer resultado prático. E natural era que assim fôsse. O problema a resolver consistia em saber onde no Pacífico
passava o meridiano do tratado de T ordesilhas, ou fôsse determinar 1800 entre meridianos,
numa época em que não havia ainda noções definidas sôbre a medida do grau de círculo máximo, e as longitudes no mar eram determinadas por estima. Por outro lado, ainda não estava
bem estabelecido de qual das ilhas de Cabo Verde devia começar a contagem das 370 léguas
do tlratado de 1494. Os espanhóis, por ignor~ncia e conveniência própria, firmavam-se na
autoridade de Ptolomeu, ainda quási que universalmente aceita, para atribuir ao grau o com·
primemo de dezasseis léguas e três quartos, o que representava um êrro de quási quinze por
cento. Colombo baseara-se mesmo em Alfragano para atribuir ao grau 56 milhas e dois terços,
o que represonta êrro de quási vinte e cinco por cento. Ao contrário dos espanhóis, cujas inciplentes navegações se ·tinham feito sobretudo para ocidente, no sentido de paralelos, os portugueses, criadores da navegação astronómica, tinham já longa experiência de navegar ao longo
do meridiano, pela costa de África; e isso levou-nos a uma noçãó mwco mais aproximada do
valor do grau, que oficialmente era computado em Portugal a dezassete léguas e meia, ou
seja um êrro de sete por cento. Duarte Pacheco atribuía mesmo dezóito léguas ao grau, o que
representa apenas quatro por cento de êrro.
Como as medições tinham de ser contadas no hemisfério português, pois a única traves ia
do Pacífico até então feita não oferecia quaisquer elementos seguros, os espanhóis tinham tôda
a vantagem em que o grau fôsse considerado t~o pequeno quanto possível, pois tanto mais, pelo
ocidente, aproximavam do Brasil os limites lusitanos no Oriente, e assim dêles ficariam excluídas
as cobiçadas Ilhas das Especiarias. A questão era ainda agravada com o facto de vário técnicos
portugueses também atribuírem ao grau o mesmo valor que os espanhóis, e muitos serem de
opinião que as Molucas ficavam no hemisfério ociáenta!. Magalhães era um dos que disso es·
tava sinceramente convencido C). Do lado espanhol não foi deixada de invocar a autoridade
dêsses técnicos, entre êles o pilôto André Pires - aliás ao serviço de Espanha - e Mestre Pedro Margalho, os quais, atribuindo também ao grau dezasseis léguas e dois terços, faziam passar
(1) Herrera, Historia General de los Hechos .... Década

m,

Lib. VI, Cap. VI.

(2) Visconde de Lagoa, Op. cit.. Livro I, págs. 74 e segs.

a linha de demarcação pela foz do Ganges C). Também havia cartas portuguesas em que as Moluca~ eram colocadas na zona espanhola, umas feitas propositadamente com êsse objeccivo _
como a em 1519 desenhada em Sevilha por Jorge Reinel-.-, outras em que os cartÓgrafos, reg,stando informações de pilotos sem possibl1idade de. medir longitudes numa navegaçao tão
complexa como a de Portugal ao Oriente, ou exagerando seus próprios feitos, dilatavam indevidamente a extensão dos descobrimentos pOttugueses para leste (J. A argumentação habilidosa
que os espanhó~s procuravam derivar destas circunstâncias esbarrava com a serena intransigência
dos portugueses. baseada num «saber de experiência feito» (J. Após o fracasso da Junta, logo
os espanhóis mandaram preparar duas armadas para enviar às Molucas
onde começou acesa
concorrência e rivalidade, ao mesmo tempo que as chancelarias dos dois países continuavam procurando chegar a uma solução. pois a idéia das Malucas dominava nesse tempo tôdas as rdações
portuguesas com a Espanha.
Para que a questão se não tivesse azedado mais, muito contribuíram o casamento de
D. João 111 com a infanta D. Catarina de Castela, irmã de Carlos V, em Fevereiro de '52 5 r),
e treze meses mais tarde. em ' I de Março de 1526, o de Carlos V com a infanta D. Isabel de
Portugal. irmã de D. João 111. Foram longas as negoriaçõcs para estes casamentos, tendo-se dêles
começado a tratar desde que o rei português subiu ao trono. Em 11 de Agôsto de 1524 Carlos V
atribuíu a sua irmã o dote de duzentas mil dobras de oiro, mas em 22 do mesmo mês uma testemunha coeva dizia já que o Imperador tencionava, em vez de pagar essa soma. receber anualmente de seu cunhado quarenta mil dobras, concedendo-Ihe em trôco o direito de durante
seis anos navegar nos mares das Malucas (j. Não consta que o dare tivesse sido entregue, e o

e).

(I) Já noutro lug1lf me ocupei da Junta de BadajDZ-ElV:U e dos problemas inerenteS, com desenvolvimento
que não seria compatíVel com os limites do presente trabalho. CtlrtogTtlfia.... Vol. I, p:í~. 70-85 e 174, e Vol lI,
p:ígs. 138-139. passim. Par.!. o estudo do assunto é muito útil a obra capital. de De:nucé, Mtlgdltln. 1..4 Q"estion des
MO/II'lues. e o citado trabalho do Visconde de Lagoa.
(2) Da confusão enCIrme que de tudo isto re.sultava, são prova eloqüente um documento que deve datar
das proximidades da reünião da Junta, publicado sob a epígrafe _ (<Apontamentos que o duque de Bragança man~
dou a EI-Iki D. João UI, declarando que não devia tratar da demarcaçio d:u Molucas pelas cartas do.s descobrimentos
de terras, por haver n'e!as muitas fal..sidade.s» (Algunsl documentos, págs. 492.-495), e o facto de Pedro Nune.s ter
publicado em 1537 o seu célebre TTtlftldo em defenstlm QtI 'arttl de maTUT.
(3) t(Les dévcloppcmenu oratoi.re:s des Espagnols ~ Badajoz contrastent singulihement avec le calme et le n·
voir dcs délégués ponugais, à qui l'hisroire :I donné raiscn, au c10uble point de vue de la simation astronomique eles
Moluqucs et de leurs 'prcmiers occupants». Denucé, Mtlgdfan. pág. 401.
(4) Gomara, 1..4 istoritl de 'tIS lnditls. foI. Iviij.
(5) Por muito estranho que pareça, não se sab a data exacta dêste asamento. Al&edo Pimenta, depois
de analisar o problema, diz; (lQ casamento de facro deve ter·se realizado entre 9 e 12. de Fevereiro, mais dia me·
nos dia.lI D. João m, pág. 2.0. Pôrto 1936.
(5) «te noue di la sorella (ddl'imperatore) scguirà nel re di Ponogal!o, e perche: 1:1 dote suol esser ducao
2.~,ooo. I'imprator non li darà, ma ben conciedcrli il navichar ne li paesi trovadi per lui, per anni .6., con avcr ducaa .40,000. a l'anoo da detto re di Portogalloll. Passagem duma C:lI't::I de 22. de Agôsto de 1524. escrita por Cas·
pare Cont:lrini di Aivisc, embaixador veneziano junr,:, de Carlos V, ao Sen:ldo de Veneza, inserta nos Ditlr; de
Mari?o ~anuto (1466-1533)' In RtI"oIttl Colombitlna, Parte IJI, Vol. !l, pág. 290. Noutra carta meses antes escrita
de Vlt6na, em 25 de Fevereiro, dizia Contarini; Ileso re d Ponogallo non cessa de tentar che questa maest:à li
cieda. tal navigatione (d~s !llo/",tls) curo ofrirli bana summa de denari... Referindo.se, nesta mesma epístola, l Junta
que la fCÜnir-se em Badajoz-Elvas, informa o embaixador para Veneza; «tiense per certo che .si resoh'eranno in
nul1all. Idem. Parte III, Vol. I, p:íg. 117.
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certo é que Portugal teve mais tarde de pagar, não 240.000 ducados por seis anos, mas 35°.000
para sempre, comprando direitos que na realidade já lhe pertenciam.
Bem elucidativas são as cartas escritas a D. João 111 por Amónio de Azevedo Coutinho,
«embaixador ao Imperador Carlos V de Áustria sôbre as causas de Maluco», segundo uma nota
do genealogisu comemporâneu D. Amónio de Lima Pereira, e as do Marquês de Vila Real, que
acompanhou a nova imperatriz a Espanha C). Em carta datada de Sevilha a 24 de Março de
1526, o marquês informa que logo numa das suas primeiras práticas com Carlos V, depois de
cumprimentos e banalidades, (dhe dysse que eu ho que lhe querya falar era nas coussas de maluquo posto que có este prepossyto nó uyesse de Portugal»; então o imperador, após longa e
amistosa conver!la, acabou por dizer o seu desgôsto por alguém julgar que houvesse descontentamentos entre êle e seu cunhado por coisa tão insignificante, e, como não era cosmógrafo nem
astrólogo, tinha de se sujeitar ao que lhe diziam os entendidos, e por o povo de Castela assim o
querer j tinha porém vontade que tudo se arrumasse em bem e por isso pedia ao marquês que
encontr3sse uma solução. No final do seu relato, diz êle a D. João 111 ser de parecer que envie
algumas pessoas, ((pouqas he de muito saber he confyança» para lá tratar do assunt.), pois as
reünióes na fronteira, entre portugueses e castelhanos, nunca davam bom resultado; e lá, se
fôsse preciso, interferiria o embaixad<..'r Azevedo Coutinho e até a própria imperatriz.
Tudo isto conduziu ao trarado de Saragoça, assinado em 22 de Abril de 1529, pelo
qual a Espanha desistia das pretensões às Malucas, vendendo a Portugal, por 350.000 cruzados, «todo el derecho, action, dominio, propriedad y posesiom o quasi posesiom y todo el
derecho de navegar y contratar y comerciar por qualquier modo que sea... eo el dicho Maluquo, ysllas, luguares, tierras y maresl>' Ficou assente que «(desde agora pera ;:odo siempre,
han por hechada una linia de paIo apolo, convjene a saber dei norte aI sul, por huum semicirculo que diste de Maluquo aI nordeste, tomando la quarta de! este, diez y nueve grados...
en el qual meridiano... estam situadas las islas de las Velas y de Santo Thomell; isto é, a
linh;.. de demarcação era lançada 14° mais para leste do meridiano que realmente lhe correspondia (). Se mais tarde o ((Rey de Portugal quisiere que se vea e1 derecho de la propriedad de
Maluco y las tierras y mares contenidas em este contrato... cada uno de los dichos sennre:;
(Carlos V e D. João lll) nombre tres astrologos y tres pilotos o tres marineros que sean expertos en la navigacio)1», e caso se reconhecesse que as Malucas de facto estavam dentro do hemIsfério português, a importância paga seria reembolsada C). Não consta que tal comissão
chegasse a reünir, e muito menos que os 350.000 cruzados voltassem para Portugal, depois de

°

(1) Com seu estudo-IJ. da lmp"atri~ D. lJabel p.ra Ca.<ttfa, publicou Anselmo Braamr.amp Freire 33
interessantes documentos coevos do acontecimento. In Boletim da C//1SJt de útrl1J da Ac.demia daJ Ciéndl1J de
LiJboa. Vol. XIII, 1919, p:ígs. 561-657'
(2) No capíntlo seguinte veremos que êste extraordinário deslocamento da linha de demarcação para leste
obedeceria ao prop6sito de os portugueses incluírem a Austrália dentrO da sua zona, pois dda já tinham conhecimento
muito antes de 1529.
(S) AfgunJ docUmenlOJ, págs. 500-503.

terem passado, de<erto ràpidamente, pelos insaciáveis e quási sempre exaustos cofres do
imperador.
No entanto, a questão das Malucas e das espccunas continuou a preocupar os espanhóis, e, até ao período filipino, a espionagem não deixou de trabalhar activamente. Dessa
accividade, se pode fazer idéia pelos documentos - que encontrei no Arquivo das {ndias de
Sevilha e noutro lugar publiquei C)..-- referentes a um Frei Juan Caro, que em 1525 e 1526
da {ndia enviava para Espanha informações tendenciosas contra Portugal. Por êles se vê como,
a-pesar do tratado de Saragoça, os espanhóis continuavam interessados nas Malucas. Ainda
pouco depois da morte de D. Sebastiío êles procuravam elementos para demonstrar que as
Malucas lhes pertenciam. Uma carta em la de Junho de 1579 dirigida a Filipe 11 por João
Baptista Gesio - italiano ao serviço da Espanha -- refere-se ao cartógrafo português Luiz
Jorge de Barbuda, que traiçoeiramente passou para o país vizinho, dizendo: «y yo tanbien
me hallaua con el (em Lisboa) por las cosas de la demarcacion, porque nos descobria muchos
seeredos y por su media se cobraron muchos papeles, relaciones, y mappas y roteros amiguos
que hazen mucho ai caso sobre este negocio, y para nuestras pretendencias, y demas cada dia
nos daua auiso de lo que pretendian hazer los Portugheses eo India en preiuyzio di V. M.'"
Y de la falsificacion que se hazia cn Lisboa de los mtteros y relaciones nuebas que ueniam» ~.
Do ressentimento causado em Espanha pelo tratado de Saragoça, e da importância que
continuava a ligar-se ao pretenso monopólio das especiarias, nos diz o cronista coevo Gomara,
sob a epígrafe <<Empeno de til especiaria»): «Mas como fue grande la negociacion dei rey
(D. João lI!) Y nuestra neccssidad, vino el Emperador a empenar le las Malucas, yespecieria,
para yr a Ttalia a coronarse... Empeno fue ciego. Y hecho muy cõtra la voluntad de los castellanos consulraua el Emperador sobrello, ombres
emédiã bien el prouecho, y riquez<l.,
de aquel negocio de la especiaria. La qual podia rentllr cn vn ano, o en dos, y fueran seys mas
de Ia q daua el rey sobreHa. Pero Ruiz de ViUegas, que fue llamado aI cótraro dos vezes, vna
a Granada, y otra a Madrid, dezia ser muy mejor empenar a Estremadura, y la Serena, o
mayores tierras, y ciudadcs que no a los Malucos, Zamatra, Ma!aca, y otras riberas oricntalissimas, y riquissimas, y aun no bien sabidas. Por razõ que se podria olbidar aquel
empeno con el tiempo, o parentesco. Y no estotro que se cstaua eo casa. En conclusion
no miro el Emperador lo q empenaua. Ni el rey entendia lo que tomaua. Muchas vezes han
dicho aI Emperador q desempene aqucllas islas, pues con Ia ganancia de pocos anos se desquitara. Y aú eI ano de mil y quinientos y quarenta yocho quisieron los procuradores de Cortes,
estando en Valladolid, pedir al emperador q diesse aI reyno la espeçieria por seys anos eo arrendamiento. Y que pagarian eUos ai rey de Portogal sus treçiétos & çinquéta mil ducados.
Y traerian el trato della a la Corona, como aI prinçipio se mando. Y que, passados los seys

q

q

(1) Cartogrd{ia.... VaI. 11, págs. 20-25.
e) Biblioteca de e1 Escorial, MSS.L.I.12, foI. 251. Publicado pela primeira vez; na minha c.mogr.fia... ,
lI, págs. 278-279, Sôbre o assunto vide: meu artigo Espionllgem dos Dfscobllmwtos. in ViJ,s Conumporânca, n.- 18,

Outubro de '935'
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mos, su magestad la continuasse, y gozasse. Mas el mando desde Flandes, donde a la razon
estaua, ny lo diessen por capitulo de Cortes, ny hablasen mas en cUo. De lo qual vnos se
marauillaron, otras se sintieron, y todos caliaram> C).
Embora oficialmente solucionada em 1529. a «Questão das Malucas» só deixou de
existir quando, em 1580, as coroas de Portugal e Espanha se reünu-am sôbre a cabeça de
Filipe lI.

q

A1I..

(1) La istoria

d~ las lndias, ~ conquista d~ M~xjço.

{ANDO CORTESÃO.

foI. lix, reeto. Saragoça 155~'
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CAPÍTULO XI
A E pan o Portugue a atra és do Pacífico
( li tralá ia, Macau, Japão)
Australásía
de Abril de 15 12 para D. Manuel, diz Afonso de
Albuquerque: «tambem os vay hum pedaço de padram que sse tirou d úa
gramde carta d um piloto de Jaoa, a quall tinha ho cabo de Boõa Esperança, Portugall e a terra do Brasyll. ho mar Roxo e ho mar da Pers ia, as jlhas do Cravo, a
navegaçam dos chins e gores, com ssuas lynhas e camjnhos dereytos por omde as naos hiam,
e ho ssertam, quaees rreynos comfynavam hw1S c os outros: pareçe me, senhor, que foy a
mylhor causa que eu nunca vy, e Voss Alteza ouvera de folgar muyto de ha ver; tinha os
nomes por letra jaoa, e eu trazia jao que ssabia ler e esprever; mamdo esse pedaço a Voss
Alteza, que Francisco Rodriguez emprarntou sobre a outra, d omde Voss Alteza podera ver
verdadejramente os chins d omde vem os gores, e as vossas naos ho camjnho que am de
fazer pera as jlhas do Cravo, e as mjnas do ouro omde ssam, e a jlha de Jaoa e de Bamdam,
de noz nozcada e maças e a terra dd rrey de Syam, e asy ho cabo da terra da navegaçam dos
chios, e asy pera ornde volve, e como d aly a diamte nam navegam: a carta primçipall se
perdeo em FroU de la Mar: co piloto e com Pero d Alpoem pratiquey ho ssymtjr desta
carta, pera Ia ssaberem dar rezam a V oss Alteza; temde este pedaço de padram por causa
muyto çerta e muyto ssabida, porque he a mesma navegaçam por omde eles varo e vem:
rnjmgua lhe o arçepedego das jlhas que se chamam Çelate, que jazem amtre Jaoa
e Malaca» C).

N

o final da sua extensa carta de

I

(1) Algrlns dot:umentos. pá.g. 261. Já na minha Cartografia ... me ocupei largamente dêste trecho c da
di5cussáo sôbre ê1e levantada. Vo1. lI, págs. 125-128.
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hste Francisco Rodrigues, já referido no capítulo anterior, é o pLIôto da caravela de
Simão Afonso Bisagudo, que foi com a armada de António de Abreu ao descobrimento das
Ilhas das Especiarias, no que gastou quási todo o ano de 1512. Pelo citado trecho de Albu~
querque vê-se que, ao lançarem~se na exploração do Pacífico ocidental, os portugueses nao
iam ao acaso, ao contrário do que sucedeu nos seus descobrimentos atlânticos, mas possuíam
já valiosos elementos de informação, inclusivamente cartográficos, e obtiveram o auxílio de
pilotos indígenas, o que certamente de muito lhes valeu. .Este auxílio foi~lhes precioso, não só
na viagem de descobrimento às Ilhas das Especiarias, mas também nas que se lhe seguiram,
explorando a Insulíndia, e nas que fizeram para norte, até às costas da China e ao Japaoo
Infelizmente perdeu-se o «pedaço de padram» enviado por Albuquerque a D. Manuel, mas existem as cartas que o mesmo Francisco Rodrigues desenhou, provàvelmente logo
após o seu regresso a Malaca, em fins de 1512. Essas cartas encont::ram~se em Paris, na Biblio'teca da Câmara dos Deputados, fazendo parte dum códice que contém um roteiro da viagem
de exploração a Dalaca, que Afonso de Albuquerque, quando em 1513 foi ao Mar Vermelho, mandou fazer à caravela de João Gomes, levando como pilôto Francisco Rodrigues. O
códice contém ainda tábuas de declinação, regras cosmográficas e instruções de marinharia,
além da Suma Oriental de Tomé Pires C). São nove as cartas que Francisco Rodrigues dese~
1I1.hou representando o Extremo Oriente: quatro abrangem a Insulíndia, de Malaca às Ilhas
das Especiarias, e cinco as regiões para norte, de Malaca aos Léquios, com tôdas as informa~
çócs que o cartógrafo pôde colhêr sôbre as ilhas e costas do mar da China. Quando o Visconde de Sanrarém publicou estas cartas datou-as de 1524-153°, e num relatório pouco depois, em 185 I, enviado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros (l, data-as de «] 529 a
1531»; mas outros autores, que posteriormente as estudaram, aproximam a data da sua execuçao do ano da viagem de Rodrigues com Abreu. E o mais provável é que tivessem sido desenhadas pouco depois de êle ter regressado a Malaca, em fins de 15 I 2. Além das razões já
aduzidas na minha Cartografia. há a acrescentar a circunstância de na carta em que aparecem representadas as Ilhas das Especiarias virem indicados com seus nomes específicos apenas
os lugares que êle visitou, tais como «BurQ), «Ambom», ((Çeiraml) e ((Gul1egul1e», ao passo
que as Malucas têm apenas a designação _ (ccstas quatro Jlhas Azues ssam as de malluquo
(I) As cartas de Francisco Rodrigues foram pelo Visconde de Santarém reproduzidas no seu 'AtflU de
18'19, e a descrição que ddas e do ooce fêz encontra-se in Es/udos dI! cllrtogr4{ill IIntigll. tomo f, págs. ''18-156.
Em 1855 ainda se publicavam rôlhas do Atllls. devendo as cartas de Rodrigues ter sX!o gravadas em 18Sf. Con~
tudo desconhecia-se ° paradeiro do códice, até que eu o encontrei em Serembro de 1937. Em 1938 fiz sôbre ê1e
uma comunicação ao Congresso Intemacion:il de Geografia, em Amsterdão. a qual se encontra. publicada com o
título Thl! first IIceoun' of the Fllr ElIst in thl! sixUen/h centllry- The nllme «/apan» in [5'3. nos respectivos
Comptl!s rendlls d... :::ongres. Tome Deuxieme, Se<:t:ion IV, págs. ''16-152.. Actualmente estou preparando a edição
aíaca do eódicc, a qual con:erá
texto original português, tradução inglêsa e larga intrOdução e nous, e .será brevemente puhlicw em Lond..ra ?da Hakluyt Society.
(Z) Transcrito por Jordão de FreitaJ, O 2.° ViJcondl! dI! San/llrém e os seUJ AlllU Gl!ogrâficos. págs.
1t7-lIi. Lisboa, 1909. Sôbre Francisco Kodrigue.s e as suas cartas, vide minha G.mogr4{ia.... Vol. lI, págs. 122-130, ainda que a dCJCobcna do códic:e em P:uis me obriga a reccificar e permite completar muito do que
há cinco anos lá escrevi.
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AS ILHAS DAS ESPECIARIAS E PARTE DA INSUlINDIA. CARTA DE LOPO HOMEM DE 1519. -

BIBLIOTECA NAC. DE PARIS

Troduçào do 'Egendo que se vê ô esquerdo do gravura. _ .llhos do China. Ne>los ilhas exploro-se grande porção de oiro e prato. E além de grande cópia de
Irlgo e de outros cereais, nasce em abundância o pimenta, o canela, o cravo, o sândolo, o nOl mascado, e IOda o sorte de perfumes. Quósi tOdos os IIhos
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PORÇÃO DA PARTE NORTE DA ILHA flORES, VISTA DO MAR, DESENHADA POR FRANCISCO RODRIGUES EM 1512

Biblioleco do Câmara dos Deputados, de Paris
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PORÇÃO DA PARTE NORTE DA ILHA DE SOLOR, VISTA 00 MAR. DESENHADA POR FRANCISCO RODRIGUES EM 1512

Biblloleca da Càmara dos Depu/odos. de Paris

homde naçe ho crauO». Se Rodrigues tivesse logo conhecido as primeiras informações enviadas por Francisco Serrão, que talvez chegassem a Malaca em meados de 15 13, é provável que
tivesse pôsto os nomes das ilhas na carta, ou pelo menos o de T ernate. Mas pouco depois do
regresso a Malaca, Rodrigues seguiu para a lndia, em princípio de Janeiro de 1513, com a
armada de Fernão Peres de Andrade, ou em qualquer ouoro navio isolado de que não conheço
notÍcia. Pouco se demorou Rodrigues na tndia, pois em 8 de Fevereiro de 1513 largava de Goa
com a armada em que Albuquerque foi a Adem e ao Mar Vermelho, como se vê pelo referido roteiro da viagem de exploração de Camarão a Dalaca, feita entre fim de Abru e princí-

pios de Junho (').
Depois disso só torno a encontrar notÍcias de Rodrigues quando êle, em Abril de 1518,
partiu de Malaca para Cantão, comandando um dos navios da armada de Simão Peres de Andrade. Ora no verso da carta que contém as Ilhas das Especiarias e em frente da que se segue
a Malaca, com a enseada da Cochinchina, escreveu Rodrigues um breve r.Qteiro --. ((Camyoho da Chyna", que pela concisão e distâncias na medida indígena eejaual), mais parece ter
sido obtido de qualquer pilôto local, antes da viagem de Jorge Álvares à China, em 1513.
Se Rodrigues escreveu um roteiro da sua viagem a Cantão em 1518, é natural que fôsse
muito mais desenvolvido e com as distâncias em léguas; e se desenhou cartas, como conseqüência dessa viagem, elas foram certamente muito mais exactas do que os grosseiros esboços
contidos no códice de Paris, que se teriam inspirado na carta do pilôto jau, referida por Albuquerque. :f pois de crer que as cartas de Rodrigues fBssem desenhadas logo após o seu regresso a Malaca, em fins de 15I2, e não há dúvida que elas contêm a primeira representação cartográfica da Insuli'ndia.
No regresso de Banda, a frota de Antánio de Abreu veio direita a Solor e daí seguiu
para Malaca, ao longo da corda das ilhas. Rodrigues fêz então uma série de sessenta e oito
desenhos das sucessivas ilhas, desde Solor até Java, conforme as ía vendo do mar. ~sses desenhos são duma notável fidelidade, regisrando não só o recorte das costas, ilhéus, povoações
e perfis das montanhas, como ainda parte da flora das ilhas. Escusado será encarecer o valor
dêstes desenhos feitos em 1512 r). O primeiro dêles, a foI. 43r do códice, inticula-se - "O
compeço Da Jlha de sollore j. em Noue graos>l, e tem a seguinte legenda - «Esta ffoi a primeira tera que Vimos quamdo. Vinhamos de bamda Pera I. Mellaqua 'II". O último, a
foI. 112r, diz - ((Yaaoa/», «(E atequi desscobrimos da Jlhaa Jaoa).
Segue-se em data a representação da Insulíndia na carta de Pedro Reinei, de circa 15I7,
existente em Munich, e na semelhantemente feita pelo mesmo cartógrafo, circa 1518, existente no Museu Britânico ('). e depois a que aparece no planisfério de Jorge Reinel, feito em
Sevilha em 1519 e). Embora seja bastante semelhante a configuração pelos Reinéis, pai e
(I) Pelo cotejo de datas na carta de Afon~ de Albuquerque de 4 de Dezembro de '5'4
(2) Até hoje apen3S um dêstes desenhos tinha ~jdo reproduzido, na minha citada comurncdção ao Con~
gre.sso Internacional de Geografia, em Aauterdão, 1938.
(1) A. Cortesão, A bilherlo unm;ogni;:eà mlJp by Pedro Reinei in lhe Briliih Museum, in The GeogrlJphiclll lournal, June 1936.
(4) A. Concsio, c"rtogrlf/i.... , Vol. 1, pág. '78.
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filho, dada a Insulíndia nestas cartas, o que mostra a comunidade de informação, o planisfério de 1519 coloca as Ilhas das Especiarias três graus a leste da linha de demarcação no Padfico, conseqüência de o cartógrafo português se encontrar nessa altura trabalhando em Espanha, destinando-se a carta, provàvelmente, a Carlos V. Em seguida vem então a carta do
Atlas de Lopo Homem, feito em 1519, e hoje existente na Biblioteca Nacional de Paris C).
A disparidade e..xistente entre as representações de Rodrigues e dos Reinéis, e sobretudo a de Lopo Homem mostram a diversidade das fontes de informação e como o último
desejou registar a noção então corrente, de haver muitos milhares de ilhas na Insulíndia talvez procurando dar uma nota de erudição - por o Atlas se destinar, posslvelmente, a
presente régio para o estrangeiro ~). Se as cartas de Rodrigues registam apenas os elementos
por êle colhidos na viagem de 1512, não há dúvida que as dos Reinéis e a de Lopo Homem
- sem por isso serem mais exactas - assentam noutras informações, provàvelmente resultantes das viagens que se seguiram às Ilhas das Especiarias, e nas que Serrão tivesse enviado.
O junco de Nehodá Ismael que, como se viu no capítulo anterior, partira de Malaca
para as Molucas dias antes da frota de António de Abreu, carregou de cravo, mas no regresso
eio perder-se na costa da Java, salvando-se porém o carregamento. Em Março de 1513 o capitáo de Malaca, Rui de Brito, mandou uma armada de quatro navios, sob o comando de
João Lopes de Alvi.m, buscar a carga do junco e estabelecer relações e trato com os naturais.
Barros
e Castanheda
apenas referem esta viagem, mas Rui de Brito dá interessantes pormenores, em duas cartas de 6 de Janeiro de 1514 uma para D. Manuel e outra para Afonso
de Albuquerque. Na primeira diz êle: «pareceome bem emtamto mandar alguns navios a
Jaoa em busca despeciaria, pulo em pratica com os capitaés e ofeciais, foy acordado que hera
bem e seruiço de vosa alteza mandey la tres nauios e huma caravela hia por capitão mor João
Lopiz, e por capitão do navio sam christovam francisco de melo, e por capitão do navio sarnt
amdree, martim guedes, e por capitão da caravela, joão da silveira, e por feitor darmada,
thome pires, espriuáo desta feytaria e comtador della; partiram daquy a quatorze de março
tornaram a xxij dias de junho, trouxeram obra de mill e duzentos quintaes de cravo» C).

r)

e)

(1) Até aqui conhecido por «Atlas Miller» ou «Atlas dos Reinéisll, êste famoso grupo de cartas foi, 11&
verdade, executado por Lopo Homem, conforme hrilhantemen:e o demonstrou Mareei Dcstombcs: Lopo Homem's
Atlat of 1519, in The Geographical lOl/mal, November '937. A dissemelhança da representação da InsuHodia n s
cartas de Pedro e Jorge Reinei, de circa '517, '518 e '5'9, da que se vê 00 chamado «Atlas MilJwl, é mais uma
prova em abono da tese de Destombes.
(2) A. Cortesão, Cartografia ..., Vol. I, pág. 293.
(3) Década llJ Liv. V, Cap. VI.
(4) Livro lU, Capo CX!. Barros diz que foram quatro navios eom A1vim, mas Castanhe a refere apenas três.
(6) Cartas de Afonso de AlbllfJfluque, Tomo lU, pág. 93, e Alglltls docllmmtos, pág. 346
a carta
pata Albuquerque diz Rui de Brito: «vewdo como bera rrezam que devia catar modo e maneyra como dRey
0050 senhor ouuesse alguum proveito a SU:1 fazenda, pera se tcnperar com as despezas que se fazem, determiney
de mandar tres navios a java com 11uma caraveJ1a, com gente e artelharia, abimlhados de mantimento, e todo necesario, com mercadoria que ndes mandey meter... ». « ... em tanto mandey as naos caminho de Java, porque
tinha emfonn3çam que avia la cravo, mandey por capitão mor trancisco lopes daluim, e a tome pires, espriuam
desta fe.itoria, pc>r feitor darmada, pera fazer a carrega i foram e vieram e trouxeram perto de mil e duzen1:os
quintaes de cravo... 11. Cartas, lU, págs. 219 e 220.

Na sua SI~ma Oriental dá Tomé Pires desta viagem minuciosa notícia, redigida logo
após o regresso a Ma[aca. Por ela se vê que durame os 101 dias que durou a viagem a frot'd
de Alvim visitou principalmente a COSta norte da Java, tendo porém colhido informações directaS das restantes ilhas are Timor, e para o norte até Banda, Amboim, Ceiram e Malucas,
de tôdas dando informações de carácter geográfico, étnico, económico e comercial, muito
curiosas e sempre caracterizadas por notável cunho de escrupulosa veracidade. ASSim, em~
bora a propósito de Java e outras terras, afirme que viu pessoalmente o que está descrevendo,
ao tratar de Banda diz: «se falarndo nestas Jlhas de Junto com bamdam for afastado dos pilotos eu nom so culpado por q nisto me cometo a quem la foy ysto tenho sabido por mouros
por suas cartas que muytas vezes vy E se suas cartas foram aRumadas fora decrarada mete seja
ysto pa Ieer E nom para Rotearl) (FoI. 156v.).
No mesmo ano de 1513, depois do regresso de Alvim, ainda outra armada de três
navios, sob o comando de António de Miranda de Azevedo, foi de Malaca às Ilhas das Es~
ciarias. Por um passo de Tomé Pires se sabe que, ao contrário do que diz Barros C), esta esquadra não passou de Banda: (cE espeueo o dito Rey (de T ernate) cartas a malaqa de como
elle he suas terras eram espauos DelRey noso sór como mais largaméte se veera por suas cartas que trouxe amtonjo De rnjramda que foya bamdam he mamdou a ambom homde as
cartas vierom ter as quaes trouxe frc.o senão & tornou-se para ternare por asy ficar acomçertado» f). Diogo Brandão, c(caualeiro da caS3 oel rrey, noso senhorl), que foi capitão de naus
e viveu muitos anos em Malaca, tendo por lá combatido, refere no seu citado depoimento de
1523 todos os navios portugueses que até 1521 foram de Malaca às Malucas, fornecendo
nalguns casos dados únicos. Em 1514 foi António de Miranda de Azevedo novamente man·
dado com uma nau a Banda, regressando com mais dois juncos carregados. Em 15 J 5 seguiu
Alvaro Cocho com dois juncos para Maluco, rendo carregado em T ernate e regressado a Ma~
laca j foram estes os dois primeiros navios de portugueses que foram às Malucas. Outros dois
juncos, comandados por Francisco Pereira e Jorge de Lençois, foram no mesmo ano enviados
a Banda, onde carregaram, mas perderam-se totalmente no regresso a Malaca, tendo-se salvo
apenas Francisco Pereira. Em '516 foi Manuel Falcão com uma caravela e um junco a Banda.
Em '517 foi Simão Vaz num junco a Banda. Em J5,8 partiu D. Tristão de Meneses com
um navio e dois juncos para as Malucas (J. Em 1519 foi o próprio Diogo Brandão enviado
com vários juncos às Ilhas das Especiarias, mas não passou de Banda. Em 1520 foram outros
juncos enviados de Malaca a Banda e às Malucas, sob o comando de Anrónio de Pina e
Gonçalo Correia. No mesmo ano de 1520 foi expedida de Lisboa uma armada de nove velas
sob o comando de Jorge de Brito, que levava o encargo especial de construir urna fortaleza nas
(1) Década m, Liv. V, C:lP. VI. No seu depoimento no I(Procwo das Malucas)), feito em 25 de Agasto
de 1523, Diogo Brandão dá informes mais completos sôbre a composição desta armada. C",t4J de AfonJo de Albuqlfuqlfe, Tomo IV, pág. 170.
(2) FoI. 157v. Isto é eonfinnado por Afonso de Albuquerque na carta de 2.2. de Setembro de 1514 para
D. Manuel (AlgunJ dOClfmentas, pág. 379)' e por Diogo Brandão no seu citado depoimento.
(3) Barros, D«ada m, Liv. lI, IX. Contudo Diogo Brandão diz que iam apenas uma aravc:l<l e um junce.
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Malucas. Morto êste num combate, em Achém, sucedeu-lhe no comando seu irmão Anti)..
nio de Brito, que chegou às Malucas, começando em 24 de Junho de 1522 a construção da
Fortaleza em T emate, a qual no ano seguinte estava quási concluída C). Foi êste o primeiro
acto de posse efectiva das Ilhas das Especiarias pelos portugueses.
Mas enquanto durou esta fase de ocupação não cessaram os descobrimentos e expansão
dos portugueses na Australásia. De algumas dessas viagens rezam as crónicas, de outras se
sabe apenas por referências indirectas (j, ou até por qualquer inscrição nas cartas geográficas.
Muitas se fizeram por simples necessidade da navegação, como as das Malucas para Malaca, pelo norte de Bornéu, ou por os navios terem sido levados pelos temporais a regiões até
aí desconhecidas, ou ainda à procura das decantadas (<Ilhas do Giro», que certamente atraíam
o espírito aventuroso dos portugueses.

o

descobrimento da Austrália em 1522

Referindo-se ao ano de 1518, diz Barros que «Diogo Pacheco... viera de Malaca, &
trouxera grandes jnformações das jlhas do ouro, de que auia geral fama na India estárem ao
Sul de Samátra. Sobre o qual descobrimento Diogo López o mandáua, por elle Diogo Pacheco ser muy experto nas causas do már, & ter grande hahelidáde pera descobridor, alem
de ser caualeiro de sua pessoa: & pera isso lhe mandou armar hum nauio em que elle ya,
& hú bargamim de que era capitam Francisco de Sequeira)} C). Informa mais o cronista que
Diogo Pacheco se dirigiu à costa sul de Samatra, onde se perdeu o bergantim e êle foi ter
com o seu navio ao pôrto de Barros. Aí lhe disseram «que quásy ao sueste daquelle porto de
Bárros çenro & tãtas legoas, auia húa córda de baixos & restingas, em meyo dos quáes estáua
húa jlha nam muyto rása, & per as fraldas chea de palmares: détro na qual veuia muyta
gente preta... A qual daua muyta quãtidáde de auto a troco de hús pannos... », onde os de
Samatra tinham ido algumas vezes. Porém a navegação era muito difícil, e só podiam ir a
essa ilha «em monção de tépo que duraua tres meses». Cêrca de trezentas léguas a sueste de
Samatra encontra-se o Cabo Noroeste, na parte mais ocidental da costa australiana, bordada
de numerosos ilhéus, baixos e recifes. f essa a região da Austrália onde se registam as maiores produções de oiro. A monção de noroeste, favorável à navegação de Samarra a essa parte
da Austrália, dura apenas os três meses de Janeiro a Março; nos restantes nove meses do
ano sopra a monção de sueste.
Diogo Pacheco continuou a viagem, passando entre Samatra e Java, e foi ter a Malaca.
(1) Barros, Década m, Liv. V, Capo VII. Carta. de António de Brito para D. Manuel. de: 6 de Maio de:
1523. Alguns docummlos. pág. 475.
(2) Por exemplo, no rc:lato do npilôto gc:nOVêsll lê-se que:, quando li frota de: Magalhães che:gou às Filipinas, em Março de: 1521, os indígenas da primeira üim onde: desembarcaram ndigc:ram.lhe que: j:l:l.1y aviam visto
outros homês como c:llesl). Dbr4J complew do C.rdial SarlfifJlf, Tomo VI, pág. 125. Tratava-se. indl!biclvclmente,
de portugueses.
(I) Década UI,

uv. III. Capo

IIl.
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No ano seguinte, de 15 r9, tornou «ao seu descobrimento do ouro... em hum mula da terra
& hú bargantim com q chegou ao por.to de Barros»; mal recebido pelos indígenas, fêz-se ao
mar, «& foyo tempo tanto que o már corneo o bargantim, & o nauio veo à cósta. Do qual
escapáram algúus Maláyos hómées do már casados em Maláca: que se meteram pello sertã da
jlha atrauessando a toda: & vieram ter da outra banda do nórre, onde acharã embarcaçam
os leuou a Maláca, os quaes contará esta perdiçam de Diogo Pacheco que foy o primeiro dos
nóssos perdeo a vida por descobrir esta jlha douro». Se êste foi o primeiro, quere dizer que
outros a perderam também; mas dêles não fala o cronista.
Em fim de Junho de 1520 chegou à lndia uma nau, «capiram & piloto Pedreanes,
Frances dalcunha: ao qual por ser hómem dei igente, & que sabia bem as causas do már, el
rey dom Manuel mandáua com cáreas a Diogo López sobre algúas causas de seu serviço... E
entre outras causas (que lhe mandava) que fizesse aquelle anno, era q na mesma nao com
Pedreanes enuiasse algúa pessoa de que elle confiasse esta jda a descobrir as jlhas do ouro, a
traues da jlha Samátra... por lhe muytas pessoas que andárã naquellas partes da India dáré
grande esperança de se poderem descobrir. A qual jda Diogo López logo aly deu a Christouam de Mendoça filho de Pero de Mendoça alcayde mór de Mouram... E para que el Rey
soubesse o que elle Diogo López fizera naquella entrada do estreito (de Meca) que lhe mandara fazer: enuiou com esta recado a Pera Vaz de Vera... O qual chegou a este reyno, onde
a sua vinda foy muy celebrada...» C). E entre as coisas «que lhe dáuam grãde cuidado», por
elrei em 1520 recomendadas ao governador geral da índia, contava-se «que mandasse á
China, & descubrisse as jlhas do ouro, & a outras partes; cuidar nas quáes causas cansam o
espirito, quanto mais podlas em effecto», segundo diz Barros (). Na armada de Jorge de Albuquerque que levou estas recomendações seguiu Cristóvão de Mendonça comandando uma
nau. Em meados de 1521 econtrava-se êste no pôrto de Pedir (ccom os tres navios do seu descobrimento pera as jlhas do ouro» C), um dos quais seria o de Pedro Eanes Francês, segundo
se deprende do que diz Barros. Como o tempo não era de monção para a viagem de Mendonça, Jorge de Albuquerque demorou-o em Pacém, donde mais tarde seguiu para Malaca.
Certamente se não quedou aí muito aguardando a monção favorável, que de Janeiro a Março
sopra do sul de Samatra para sueste.
É Barros o único cronista em que enCOl'.tro referencias a estas buscas da Ilha do Oiro.
E extraordinário é que, depois de tão repetidamente se lhes referire a esta importante expedi~
ção de três navios, nunca mais volte a fazer-lhe a menor alusão. Mas não há motivo para duvidar de que Cristóvão de Mendonça seguiu, de facto, ao descobrimento que lhe tinha sido
encarregado pelo rei e pelo governador geral, aproveitando a monção do princípio de 1522.
E sendo assim, como de-certo foi, chegou à costa ocidental da Austrália.
Cristóvão de Mendonça só alguns anos mais tarde volta a aparecer mencionado, a pro-

q

q

(1) Década m, Liv. IV, Capo UI.
(2) Década m, Liv. IV, Capo VII.
(I) Déca.da UI, Liv. V, Cap. 111.

pósito da sua nomeação para a capitania mor de Ormuz, cargo importante e rendoso, possível
recompensa por serviços prestados.
Vejamos que outros vesrígios restam dessa viagem e de outras posteriores, e os motivos muito especiais que houve para êsse descobrimento ser envolto, uma vez mais, na tradicional política de segrêdo que caracterizou muitos dos descobrimentos portugueses. Existe um
grupo de oito cartas francesas quinhentistas, chamadas da (Escola de Dieppe», em que aparece representado um vasto continente ao sul de Java. A mais antiga, anónima e não datada,
é conhecida por (Carta do Delfim» ou ((Harleiam) (Museu Britânico MSS. Add. 5413) e
atribuída a circa 1536; as outras são as de Nicolas Desliens - 1541, Jean Roze - 1542,
Pierre Dcsceliers - 1546, Nicolas Vallard - 1547, Pierre Desceliers ISS0, idem 1553, e Nicolas Desliens - 1566. Estas cartas têm sido estudadas por numerosos autores,
a maior parte dos quais opinam que o cominente referido representa a Austrália, e concordam unânimemenre, segundo creio, em que a sua nomendatura, geralmente em português
puro ou mais ou menos estropiado, prova serem elas tôdas derivadas dum protótipo português r). A última das citadas cartas apresenta mesmo várias bandeiras portuguesas plantadas
sôbre o continente referido. Não há dúvida, pois, que antes de J 536 foram desenhadas cartas
portuguesas onde estava representada a parte ocidental, norte e oriental da Austrália, o que
implica várias viagens de exploração, a primeira das quais teria sido a de J522. cPorque é
então que desapareceu o protótipo português que serviu à feitura das cartas de Dieppe, não se
sabe da existência de cartas portuguesas quinhentistas em que a Austrália venha representada, e nem as crónicas nem qualquer outro documento conhecido aludem a essas viagens e
descobrimento?
Em J522 estava a rivalidade iuscrespanhola sôbre as Malucas na sua fase mais aguda,
a tal ponco, que Jorge de Brito, ao partir em 1519 com a armada, de Portugal para as Molucas, levava regimento secreto, ((que EI Rey lhe defendia que o nom descobrisse», para ((que
achando em Maluco castelhanos, ou lá fossem ter, todos matasse, e suas naos queimasse, que
d'elles nom tornasse a Castella noua nem recado; e que ysto fizesse como de sy mesmo, sem
lhe ser mandado por ninguem, como homem aleuanrado» (J. Certamente não era nessa altura que os portugueses iam deixar seus rivai saber da existência da famosa «Ilha do Oiro»,
de cuja realidade acabavam de se assegurar, verificando ao mesmo tempo que se tratava de
vastÍssimo território. A tradicional política de segrêdo impunha-se uma vez mais, e de que

(1) Ainda recentemente () Almir:mte Gago Coutinho fêz uma conferência na Sociedade de Geografia de
Lisboa em que, base.1ndo-se não só nas opiniões de numerosos autores mas especialmente no estudo direcro, demonstrou só poder ser portuguesa a origem das emas de Dieppe. Esta conferência foi realizada em 4 de Fe\'ere:iro de 1939, sob o título Portuguesu no Jw;obrimenlo da AllStrália, e encontra-se publicada no Boletim da
Sociedade, I~ de Janeiro-Fevereiro do mesmo ano. Quem primeiro chamou a atenção para a representação da
Nova-Holanda, ou Austrália, nalgumas destas canas, e sua origem portuguesa, foi Barbié du Bocage, Monittur
Unil.ltrsel, pág_ 761, Paris, 1807. c, depois, Mahc-Brun, pru;s de Giogrlfphie U";l.Ier.~lIt, Livre: 22". Paris 1810.
Entre nós foi o Visconde de Santarém, Memória sSbre a prioridade dos descobrim'1ltos portllgueses. pág. 86.
Paris, 184"
(2) Gaspar eo"mia, Lendas. Tomo n, pág. 624.
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da se sabia manter abundam as prova sna história dos descobrimentos portugueses C). Isso
ajuda a explicar, em parte, como nas cartas de Dieppe a Austrália aparece deslocada cêrca de
dezasseis graus para oeste, colocando-a denbro do hemisfério português, e como são tão raras as
cartas portuguesas dêsse período. Uma delas existe na Biblioteca de Wolfenbütel, onde tem a
cota Aug. 102. Embora não tenha data, esta carta portuguesa anónllna, até aqui inédita, não deverá ser anterior a 1540. Ao sul da extremidade oriental da Java apresenta uma massa indefinida de pequenas ilhas, e ao longo da costa sul de Samatra, até ao meridiano de Ceilão,
vêem-se qual:iro pequenos grupos ~solados de ilhotas, chamados «J. do ouro». Em quási tôdas
as cartas portuguesas posteriores aparecem estas imaginárias «ilhas do ourO» em situação mais
ou me.nos aproximada. A lenda da existência de tais ilhas ao largo de Samatra era corrente
na índia e em Portugal ~), e os cartógrafos registavam-na; mas nada sabiam da descoberta do
continente australiano, ou não tinham autorização para indicá-lo. A referida massa indefinida
de ilhas, que nesta carta se vê, correspondia a vagas informações apenas. Não pode ha er dúvida de que os cartógrafos de Dieppe reproduziram alguma carta obtida clandestinamente.
f ainda a política de segrêdo que explica o até aqui misterioso desejo de os portugueses
fazerem com que, em 1529, no tratado de Saragoça, a linha de demarcação fôsse lançada
catorze graus para leste do meridiano que realmente lhe correspondia como vimos DO capítulo anterior, o que lhes permitiria a posse de quási tôda a Austrália, que êles conheciam
desde 1522 e cuja costa certamente foi explorada em sucessivas viagens secretas.
A concatenação de todos estes elementos leva-me, pois, a supor que há sério fundamento para acreditar no descobrimento da Austrália pelos portugueses em 1522.

o descobrimento da llha de Gomes de Sequeira em 1525
Que me conste, foi o douto Cardial Saiaiva () o primeiro que atentou numa na e ção em 1525 feita pelos portugueses para leste das Molucas, durante a qual foi descoberta
(1) Vem a propósito dizer que é do Visconde de Santarém a mais antiga referência que conheço a política de segrêdo: «Houve por parte do govêrno, desde eI-rei D. João II em diante, a política de esconder dos estrangeiros, e até dos próprios nacionais, tudo quanto dizia respeito às colónias; e os historndores, uns por ignoranà'l,
outros por obediencia, e por seguirem a política do govêmo, dexaram advertidamente de nos transmittir a maioc
parte das traosacções que foram nesse tempo feitas com povos e nações asiáticas e africanas». 1emória sóbu o
estabelecimento dos portugueses em Macall e na China, pág. 9. Paris, 1845 (publicada por J. F. Júdice Biker em
Lisboa, 1879)'
Cl ) Também os cronisras espanhóis se referem a «15la dei Orol>, ainda que localizaodo-a mais a lesre. Diz
Herrcr~ que em 3 de Junho de 1529 Alvaro de Saavedra partiu de Tidore numa nau com trinta homens, entre
~s quais cinco portugueses, sendo um dêles Simão de Brito, que serviu de pilôto. «5alieron con Sudueste, corneron aI Nordeste, y aI cabo de tres dias tuuieron caImatreynra dias, y cõ vn poco de tÍempo aoduuierõ 250.
leguas, hasta la isla dcl Oro, a donde tomaron puerto, que es gmde, y de gente negra, y coo los cabellos crespos,
y desnuda: tracn armas de merro, y buenas espadas». Historia gen"al de los hc:chos de los castdLmos..., Decada m, Libro m, capo VI. Madrid 1601. ArgensoJa escreve: ( la parte del 5ur de Amboyno est.ul las (isllU)
de Banda; y aI Leste, trecientas leguas (segun afirma0 a1gunos) dcllas, ay vna q toda clla es mina de oro . Conquj~ta de las !slas Malucas, Libro segundo, [O. 72. Madrid 1609'
o mapa-múndi de
caror, de 15~' ve-se
esCrito na parte do grande continente austral, correspondendo ao norte da Austrália: «Beach prouinçia auci.fera...?l
(3) lndice cronológico, Obras completas, Tomo ,v, pág. 124.

uma ilha, e a que se refere Casl.anheda ('). Barros ('l. Andrade (') e Galvão ('). Saraiva
aventa que se trate «da ilha que os castelhanos depois denominaram ilha da bela nafáo,
situada a 13. 0 austrais, e descrita na Relação de Fernando de Queiroz»; modernamepte
tem-se mesmo sugerido que, como a navegação referida tivesse sido feita para sueste, a ilha
descoberta seria a Austrália. A ser esta suposição acertada, teria tal navegação mais impor-

tância do que realmente tem, pelo que merece ser aqui analisada.
Resumindo o que dizem Casunheda. Barros e Andrade, em 1525 o capitão português de Ternare mandou a resgatar oito às Celebes - «que estauam daly ate sesenta legoas
pouco mais ou menos» _
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portugueses, comandada pelo almoxarife da fortaleza (chamado Diogo da Rocha, segundo informa Galvâo) e levando como pilôto Gomes de
Sequeira. A fusta partiu em princípio de Junho, com tenção de regressar em Julho ou
Agôsto. À chegada às Celebes foram os portugueses mal recebidos pelos indígenas e, depois
de visitarem várias ilhas, sempre mal acolhidos, quiseram voltar a Ternate. Porém, assaltados por fortes ventos, «farão ter a húas ilhas que se chamão as do Meyo», as quais não puderam tomar pela «tormenta que leuauâo», sendo «a fusca arrebatáda & leuáda a hú már
muy largo sem saberem onde eram, correndo sempre pera o nacimento do soh). Estiveram
quási perdidos com a «muy medonha tormenta», «que os comia, por ser már desabrigado de
jlhas, jndo sempre a popa, por nam ousarem nem poderem tomar outro mffiOll, mas depois
de andarem o que lhes pareceu eealgúas trezentas legoas», «se acharão junto de húa ilha éj
seria de f;rinta legoas», onde os habitantes eram de côr baça, mais branca do que preta, de
barbas e cabelo liso, gente simples, que mostraram nunca ter visto outros homens e cuja língua os intérpretes malaios não entendiam. O clima da ilha era bom, e os portugueses estiveram lá quatro meses a refazer-se e aguardando monção favorável para o regresso. «Finalmente
como veyo o tempo pera nauegar, demarcada a jlha & posta na carta de marear per Gomez
de Sequeira que era o seu piloto: ficou com o nome delIe. E partiram daIy a vinte de Ianeiro», diz Barros. Porém, Casranheda escreve: «& por lhe serem os ventos contrairos pera
tornar a Maluco se deteuerão ali quatro meses, que tornarão os ponentes com que se partirão... & chegarão a Maluco a vinte de laneirQ) de 1526. À parte a discordância de Barros
quanto à data, mal se compreende que tendo êles sido arrastados para o nascente, estivessem
à espera de eeponentes) para regressar a Maluco.
O mapa-múndi de Giacomo Gastaldi, datado de 1554, mostra a lesnordeste de Timor
e a sul das Papuas, entre 4 e 8 0 de 1at. S., dois grupos de ilhas, sendo o do norte d1amado
«lns. des hôbres blancos) r) e o do sul (<losul de Gomes des quena». A maneira como o nome
(I)
(2)
(S)
(4)
(5)

uma fusca com

üvro VI, Capo CXXVIt.
Década m, üv. X, Cap. V.
C,ónka de D. lOdO IlI. Parte I, Capo LXXXXtI.

T'4tsdo, foI. 54.
Na já citada carta de Wolfenbütd vê-se também. na mesma latitude, a «J. dos homés brãcos», tendo
um pouco ao sul a ilha ((anUl. Referindo-se à viagem de regresso que Alvaro Saavedra fêz em r529, das Molucas
à Nova Espanha, diz Galvão que êle descobriu -aliás um pouco ao .norte do equador e a seguir às Papu:ls _ (lhúa
jlha, a q pos nome das Pintadas, por serem homés brancos, tod05 fc:rrad05, & segundo o q parecia, & sinais que
d:luam, deviam aili de vir da China... ll. T,4t4do. foI. 57v.
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((de Sequeira» aparece estropiado, mostra que Gastaldi utilizou qualquer carta portuguesa
ou relato manuscrito em que as ilhas assim vinham situadas C), provàvelmeme com a mesma
origem da informação dos cronistas portugueses, tão vaga quanto à situação da ilha, que ne~
nhum dêles a procura identificar. A carta de Castaldi justificaria, pois, a suposição de que a
navegação de 1525 fôsse feita para sueste, e que a ilha de Gomes de Sequeira poderia corres~
ponder à Austrália.
Contudo, A'C1tônio Galvão, que chegou a Ternate, como capitão das Malucas, apenas dez anos após o regresso da fusta, e por conseguinte tem autoridade especial para informar sôbre o acontecido, diz que a viagem foi feita «contra ho norte», e «em noue ou dez
graos dalrura, acharam húas ilhas juntas, andaram por antrellas: poseram lhe nome Ylhas de
Gomez de sequeira por ser o primeiro piloto que as descobria». Mais adiante acrescenta GaI·
vão que, quando Alvaro Saavedra em 1527 se dirigia da Nova Espanha para as Molucas,
((chegaram às ilhas q o Magalhães pos o nome dos prazeres: & dahi foram às que Gomez de
sequeira descobrira, por nam saberem isto lhe poseram nome dos Reys pellas verem aqueUe
dia... » (Tratado, foI. 56v.). Foi êste nome que prevaleceu e se encontra em várias cartas quinhentistas, tanro portuguesas como estrangeiras, referindo-se a uma massa redonda de numerosas pequenas ilhas, o que, de algum modo, bem corresponde à realidade. Uma das mais
antigas, se não a mais antiga carta em que aparecem estas ilhas «dos Rejs», é a de Antônio

Pereira, de circa '545

el·

Estudando o informe de Galvão e os relatos dos cronistas, em face das cartas dos ventos do Pacífico ocidental, vê-se que aquêle está certo e Gastaldi errado. Pode, assim, reconstituir-se a viagem de Junho de 1525 a Janeiro de 1526, c identificar a ilha de Gomes de Se~
gueira. Ã fusta dirigiu-se provàve1mente à ponta do braço nordeste das Celebes, que na
verdade está «te sesenta legoas, pouco mais ou menos de Ternate», e daí teriam seguido para
o grupo sul das ilhas Sangi, que lhe ficam imediatamente ao norte. Quando quiseram regressar a T ernate, como já se estava em fins de Agôsto ou princípios de Setembro C), só com
dificuldade chegaram à vista das ilhas do Meio e), que não puderam tomar, por nessa época
do ano os ventos do sul e do sllssudoeste atingirem, entre Ternate e a ponca nordeste das Celebes, a máxima intensidade r). Arrastados para nordeste. foram caít na zona onde se originam '1uási todos 05 tufões do norte do Pacífico, entre as Filipinas e as ilhas Marianas, cuja
(I) Embora não fôsse impossível, parece pouco prov~vel que Castaldi seguisse a referência do Livro UI de
Cast3nheda, acabado de imprimir em 3 de Fevereiro de 1554. Tanto a Década m de Barros como o Trlftado de
Calvão foram publicados pela primeira vez em 1563.
(11) A. Cortesão, Antônio Ptlreira alld his map of ciua 1545, in Thc Geographical Review, of the Amencan Ceographical Society of Nc:w York, April '939,
(I) Demoraram-se quatro meses na ilha de Gomes de Sequcira e regressaram em Janeiro.
(t) Hoje chamadas Mnyu e Tarore, estio situad:u exactamente a meia distância entre Ternare e a ponta
notdeste da.<; Celeoo. Em várias cartas portuguesas quinhentistas apateCOm designadas como ({ffieaos,).
(5) Rear-Admiral Boy!e T. Somerville, Oceall Passages for the World. Winds /Jnd Clment.s, pág. 'Z6g.
§ 58. London 19'Z3. Para o estudo do regime dos ventos nesta zona do Paáfico servi~ &sta obra excelente e
também do importante trabalho do Praf. Gerhard Schott, Geographie dtls IflSdischen und Seilh'" Ouans, Hamburg
'935, ambas com numerosos mapas e cartas meteorológicas.
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máxima freqüência é exactamente nos meses de Agôsto e Setembro C). Um dêstes tufées seria a eemuy medonha tormenta» de que fala cronista. Nessa época do ano os ventos arrastaram a fusta na direcção da ilha Palau, entre sete e oito graus lato N., do grupo mais ocidental das Carolinas, cuja extensão r), habitantes e outras particularidades correspondem à
descrição dos cronistas.
Os ventos de nordeste sopram em Palau aproximadamente de Outubro a Maio, com
intensidade especial em Dezembro e Janeiro, o que também concorda com a monção aproveitada para o regresso da fusta a Ternate. Pelo contrário, na direcção Molucas-Austrália a monção de sudeste estende-se de Abril a Setembro, vindo depois um período de calmas até meados de Dezembro, a que se segue a monção de noroeste, que dura até Abril; além disso, essa
zona é pràticamente isenta de tufões e ciclones. Era impossível que a fusta, em Setembro, fôsse
arrastada por uma tormenta das Celebes para a Austrália, e em Janeiro de lá regressasse com
monção favoráveL b indubitável, pois, que não foi à Austrália que chegou a fusca em 1525
saída de T emate, e o mais provável é que a ilha de Gomes de Sequeira corresponda à actual
ilha Palau.

acau
O planisfério chamado de Cantino, concluído em Lisboa em 1502 é a primeira das
cartas europeias a dar certa noção de realidade à representação da costa oriental da Ásia. Inspirado, provàvelmente, em carta árabe ou malaia trazida da índia a Portugal pelos nossos navegadores, dela desaparece pela primeira vez a fantasia do Magnus Sínus ptolomaico ou a
confusão oriental da carta catalã de 1375 e de outras do século xv. A representação da península malaia - embora indevidamente prolongada para sul e tôda muito exagerada em tamanho - e a da costa para norte até à China, a-pesar do seu empirismo, mostram que se
baseiam em dados mais positivos, pois incluem já o gôlfo de Tonquim e a ilha de Ainão. O
célebre e magnífico planisfério português de 1502 marca, pois, o início da cartografia objectiva do Extremo Oriente.
As cinco cartas de Francisco Rodrigues, de 1512, registando a costa e ilhas da península malaia para o norte, embora feitas também sô'Jre cartas e informações obtidas provàvelmente em Malaca, já representam considerável avanço, pois o cartógrafo estava perto das
regiões que desenhava e em contacto directo com os seus informadores. O breve roteiro «Camynho da Chyna» que se encontra junto à primeira das cinco cartas de Rodrigues, é o mais
antigo conhecido para a viagem de Malaca à foz do rio de Cantão. As cartas portuguesas de
cujo paradeiro se sabe e que cronologicament~ se seguem às de Rodrigues, representando a
(I) SomervilJe, Op. cit., pág. 253. §§ 24 e 25. Schott, Op. cito
Babdthuap. principal do grupo de Palau, tem 50 kms. na sua maior extensão, m3S o conjunto
compacto de outras pequenas ilhas, numerosos ilhéw, recifes e bancos que a rodeiam, prolongando-se para nordeste
e sudoeste, atingem cêrca de 160 kms. de comprimento, ou sejam 27 léguas, o que não fica longe das 30 referidas, as quais foram calculadas a ôlho. ~ de notar o que diz Galvão: «acharam húas ilhas juntoS. andaram por
antrdlasl). Embora medeiem apenas aproximadamente 200 léguas, em linha reall, entre as ilhas do Meio e Palau,
compreende-se que, arrastados por uma tempestade e tendo perdido o leme, os navegadores supwessem que haviam percorrido ccalgúas trezentas legoM),

e) A ilha

CO!ta asiâtica da penÚlsula malaia para o norte, são os planisférios de Jorge Reinei, de 1,519'
e de Diogo Ribeiro, de 1527 e de 1529 (dois), que principiam registando os dados fornecidos
pelas primeiras navegações portuguesas. No de 1527 já começa a ver-se apontado «cantam»
e a costa ainda mais para norte. Macau encontra-se registada pela primeira vez nos atlas de

Fernão Vaz Dourado da Biblioteca Nacional de Lisboa, de '568 (?), e da T8rre do Tombo, de '571.
No regimento com data de 13 ae Fevereiro de 1508 dado por D. Manuel a Diogo
Lopes ae Sequeira, quando o mandou ao descobrimento de Malaca, já lhe recomendava:
((Item. Pregumtarees polias çhijns, e de que parte veem, e de cam lomge» e tudo quanto a
êles pudesse interessar, muito minuciosamente explicado C). Sequeira encontrou em Malaca
vârios juncos de chins, e as boas relações que travou com ° principal dos seus capitães foram
no futuro de utilidade aos portugueses.
Na já referida carta escrita de I..:ogronlio, em 30 de Agôsco de 1512, a D. Manuel,
informa João Mendes de Vasconcelos que João Dias de Solis lhe dissera «que lhe screverão
de Malaca hua carta de tres folhas de papel... que Afonso d AlbuC]uerque fjzera hua armada
pera os chyns, que stom mais de iiijC legoas dentro da demarcação de Castella» (j. Antes
de partir de Malaca para a {ndia, Albuquerque determinou o envio de navios portugueses às
Ilhas das Especiarias, a Pegu e a Sião, mas não consta que, na mesma ocasião, fôsse enviada
qualquer embarcação portuguesa à China. Conrudo, numa carta em 6 de Janeiro de 1514
escrita a D. Manuel pelo capitão de Malaca, Rui de Brito Patalim, diz êste: «Vieram aquy
aa Chyna este ano pasado quatro juncos; nom traziam mercadoria senam mujto pouca; vinham como d armada a ver a terra. Vinha por capitao d eles o Cheilata, velho chim que
aquy achou Diogo Lopez de Sequeira; tomou se com tente com conselho do bemdara desta
çidade e ofiÇ-ios. Foy la hum junco de Vosa ~Iteza carregado de pimenta, a metade por Vasa
Alteza e outra metade pelo berndara; aguarelo cada dia por el1e: foy a bom recado, e com ele
foram cinquo daquy. No de Vossa Alteza varo dous homens nosos, hum por feitor e escrivam
outrO» (). Na carta da mesma dara para Afonso de Albuquerque, também Rui de Brito se refere a êste junco em que «foy feytor e espriuao portugueses por parte delRey noso senhonJ e).
Estas passagens - que não me consta tenham sido até hoje devid3mente notadas
pelos que se têm ocupado el0 estudo elêste assunto - contêm as primeiras referências positivas que conheço à ida de portugueses à China, à foz
rio 'de Cant..~o, onde mais tarde se
havia de fundar Maca'u. A ela! se liga o referido por Jorge de Albuquerque, que a seguir OCUp<T1
a capitania de Malaca, em carta de 8 de Janeiro de 1515 para D. Manuel: (c .. jorge atuares
ho fiz escrivãm °I por ser orne sofjcjemete para y.ro ri & vos Ja ter seruido Eem outras cousas rI
como na yda Da chyna °I Em que foy por feytor de hü júquo De vasa alteza 7' e ser ho pmo

ao

homé que poos marquo por vosa aUteza

fi

foy muy bem laa Recebjdo '17 & os çhjys folgam

(1) AIguPl.f documt1ntos. pág5. '94 ~ 195.
(') Idem. p:ig. ~63'
(1) Idem, pág. 347.
(4) ClrttlS dtl Afonso dtl Albuqunqutl Tomo IIJ, pág. no.
o
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com nosa companhya... » C). Na Suma Oriental confirma Tomé Pires esta viagem do junco
português à China, quando, escrevendo em Dezembro de 1513 ou comêço de Janeiro de
1514, informa: ,<lugares homde Os nosos Juncos & naaós forClm / / as nosas naás a Jaáa a
bamdam / a china JlInco E a pacee a paleacate / aguora varo a timor por samdollos & vam
a outras partes foy Ja noso Jumco a peguu ao porto de martaníane» (foI. 177r) \). A informação tem ainda o valor especial de nos dizer, de fonte bem autorizada e fidedigna, que em
1514 foi um junco de portugueses a Timor em que iriam portugueses, corno foram nos
outros C).
A fols. 139 e 16It-162V dá-nos Tomé Pires a primeira descrição da China feita por
um português referindo-se es ecialrnente ao trato comercial entre Malaca e Cantão, e citando várias ilhas e portos chineses, entre êles «chamcheQ». Segue-se a esta a descrição das
«Ylhas dos legueos» e da «Ylha de Jampon»
Jorge Álvares deve ter regressado a Malaca antes do meado de 1514, e em princípio de
1515 de lá partiu Rafael Perestrelo «pera ir descobrir a China», num junco com dez portugueses segundo diz Castanheda e). Em 1517 deve Jorge Alvares ter voltado à China, assim
como voltou em 1519 e em 1521, tendo lá falecido desta última viagem. Do feitor e escrivão
portugueses que, num junco de chins, em 1513 foram à foz do rio Cantão, só nos resta o
nome do primeiro que João de Barros, contudo, já imortalizara. Referindo-se ao falcC'iruento
de Jorge Alvares em Tamau, diz o grande cronista: (•.. & foy enterado ao pé de hum padram de pédra cá as armas deste regno que elle mesmo Iórge Aluarez aly poséra hum anno
ante que Rafael Perestrello fosse áquellas partes, no qual anno que ay esteue eile tinha erJterrado hum seu filho que lhe falece:>. E peró que aqueLla reO'iam de jdolátria coma o seu corpo,
pois por honrra de sua pátria em os fijs da terra pos aquelle padram de seus descohrimenros:
nam comerá a memória de sua sepultura em quanto esta nóssa escriptura durar» e).
(1) Esta carta foi apontada in Algfms dommentos, pág. 371, e publicada na íntegra in Cartas de Afonso
dc Albflq"erqfle, Tomo m, págs. 133-137. Contudo a Luiz Keil cabe a horn-a de para esta passagem primeiramc:nte
ter chamado a atenção: 'or~f! AlIJares, o primeiro porttlgfl~s quc foi à Cbina - (1513)' pág. 9. Lisboa 1933. Fiz a
leitura pela fotogravura publicada por Luiz KeiJ; as letras em itálico faltam no documento, devido a um rasgão.
(2) A viagem portuguesa à China é também confLrlDada por UOla passagem - que suponho ainda não foi
notada - da carta que Pero Salgado, Tomé Pires, Garcia Chaim e Pero Pessoa «oficiais de ma1aca», em 7 de
Janeiro de 1514 escreveram a D. Manuel: «Parti0 daquy hum junco pera a china, de vosa alteza, em companhia doutros que vam la rambem a caregar, he a fazenda delle, a metade sua, e a metade bem clara uma cb:ttu
(provàvelmente deve ler-se bemddra nilfdcbdW), e asy de permeio os gastos que sam feytos e se fizerem agora, daquy
a ~ous meses ou treS esperamos por el1e, que venb~ caregado e rico, porque nom ha rezam, pera vir doutra ma·
nem\». Cartas de Afonso de Albflqfurquc, Tomo lII, pág. 90.
(3) Na citada carta de Rui de Brito para D. Manuel, diz êle: ccTimor he huma ylha alem d:: jaoa, tem
?1 uiro samdalo, muito meU, muita cera, nom tem juncos pera navegar, he ylha grande de cafres; por nom haver
)W1CO nom foram la», Cartas, Tomo IH, pág. 95. Contudo esta informação não contrlldiz a de Pires, pois êste fala
no presente e Rui de Brito no passado.
(4) Livro m, Capo CXLIX. Gaspar Correia ,fiz que eram trinta portugueses. Lendas, Tomo 11. pág.474'
(5) Década ru, Liv. VI, Capo lI. Esta passagem de Barros, e as conhecidas cartas escritas da India por
~drca Corsali em 6 ~e Janeiro de [515 c GiovMlni de Empoli em 15 de Novembro do mesmo ano, têm feito
dlz~ a ~~ ~an&ell'os <:tue os primeiros portugueses tinham chegado à China em r514. Mas. com excepção de
LUIZ KCII, omgucm tinha mnda atentado em qualquer dos, mesmo assim, numerosos documentos que provam a
chegada de dois portugueses à China em 1513.
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Na armada que em 1515 largou de Portugal para o Oriente seguia Fernão Peres de
Andrade, encarregado por D. Manuel da capitania mor dos navios que deviam ir fazer o «descobnmento da terra da China» C). Partiu êle de Malaca em Agôsto de 1516, mas teve de
voltar para rrás; partindo de novo em Junho de 1917 chegou em 15 de Agôsto a Tamau,
«CÓ húa armáda de oyto vel1as», segundo informa Barros C). Nesta armada ia como embaixador à China Tomé Pires, o autor da Suma Uriental, que por lá morreu no cativeiro, depois
de em J 520 ter chegado a Pequim. Fernão Peres de Andrade travou boas relações com os
chins de Cantão, tendo regressado em Agôsto de 1518. Durante a sua estada no rio de Cancáo «vieram alli ter muitos júgos de lequeos, guoros, & japangos, h05 quais ha pri;1çipal mercadoria que traziam era ouro, em muira cantidade, pelo que detreminou de mandar a estaS
prouinçias George mascatenhas cõ pilotos, & ligoa da terra com que corre0 ha costa de Chincheo, que he limpa, & pouoada de muitas villas, & aldeas: nesta viagem encõtrou muitos
nauios da terra, que nauegaua pera diuersas partes, & em hum porto, onde surgiu, lhe dera
informaçam da grande çidade de Fuquiem, pera onde se fez à vela, mas em embocado ho rio
em que srá situada, reçebeo carras de Fernam perez, que lhe mandou por terra, em que Lhe
screuia que se tornasse que era tempo de se partirem pera India, ho que assi fezil C).
Em Agôsto de 1519 chegou a Tamau uma frota comandada por Simão Peres de Andrade, cuja arrogância e falta de tacto conquistaram a animadversao dos chins, causa principal do mau êxito que teve a embaixada do desventurado Tomé Pires. Um dos capitães desta
frota era Francisco Rodrigues, o ca.rtógrafo atrás tantas vezes referido, que ainda encontrou
Pires em Cantâo, e isso ajudará a explicar a reliniao dos trabalhos dos dois num só códice. E
provável que Rodrigues fôsse o autor do «dehuxo do natural deUa (cidade de Cantão) q nos
delá trouxera», a que, a-propósito desta viagem, se refere Barros e).
«A jlha Tamão, a q os nóssos chamam da Beniaga que quér dizer mercadoria, vocabullo daquellas pártes já tam recebido enrrelles que o tem feyto própril1. E a causa por esta
jlha ser assi chamáda, é porque todollos estrangeiros q vám á prouincia de Cantam que é a
maricima mais occidental que o reyno da China tem: a ella per ordenãça da térra ham de jr
surgir, por estár per espaço de tres légoas da térra firme & aly prouém os nauegames do que
vám buscan) (j. Certa controvérsia tem suscitado a identificação desta ilha da Veniaga, que
aparece designada como Timon, Tumon, Tamou e Tamão, dizendo mesmo Fernão Mendes
Pinro que ela corresponde a Lampacau, seis léguas para norte de Sanchuão (j. A carta de
Lapa Homem, de 1554. é a primeira onde encontro registado «ylhas da veniaga), junto com
(1) Barros, Década m, Liv. I, Capo I.
(2) Década lU, Liv. n, Capo VI. Galvão informa também que eram oiro vdas. G6is diz que chegou a
armada de anoue vdas... á ilha de tamanlabuá, que na situada ttes legoas da terra 6rme». CronicA de D. M.nNel. Parte quarta, Cap. XXIII!. Castanheda refere sete vdas. Livro IV, Capo XXVII.
(3) Góis, Loc. cito
li) Década m, Liv. n, Capo VII.
.
(!) Barros, Década I1I, Liv. lI, Capo VI. Beniaga ou Veniaga, como é mau corrente, foi pelos portugueses
dmvado do têrmo malaio bérn)'.ig.=mercadejar, comerciar. Cf. Dalgado, Gfoss.iriO, 5. v.
(0) Ptrtfrinilfio, Capo CCXXI.
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«}lhas de canam). Na sua ediçáo do Mobít, W. Tomaschek regista ((y.saro choanl ou da
veniaga» C), e Sir Andrew Ljungstedt (j e }in ichi Yano (J, êste ainda recenremente, identIficaram T amau com Sanchuão. Contudo a illl3 da Veniaga ou T amau, está definicivamente
identificada com a T'an-mên...-- nas cartas (o Almirantado Britânico designada por Tal
Mong, 33 km. a nordeste de Sanchuão e 52 ~ m. a sudoeste de Macau; nela desembarcaram
os primeiros portugueses que puseram pé na China e lá colocou Jorge Alvares, em 1513, o

padrão com as armas de Porrug>l ('). Lampaca' é Langpokao. ou Lam-puk-sui.
Desde Jorge Alvares não mais cessar..m as viagens dos portugueses à barra do rio de
Cantão e a Tamau ou ilha da Veniaga, Lampacau e Sanchuão, em tôdas tendo estabelecido
instalações mais ou menos provisórias. Mas (de quando data o estabeleQmento de Macau?
A-pesar-de a questão ter sido esrudada e debatida por vários eruditos e investigadores, como os

que acabo de

arar. o disrinro lusóEilo Capeain Charles Ralph Boxer _

um dos mais esclareci-

dos estudiosos contemporâneos da histÓria dos portugueses no Extremo Oriente ...-- ainda há
um ano dizia no seu valioso estudo Macao thru hundred years ago: «lbe cxaCt origins of
the colony are still, and likdy to remain, wrapped in obscurity».
Náo só os referidos desmandos de Simão de Andrade, como mais tarde os de Lança-

rore Pereira em Liampó. em '544. e os de Aires Botelho em Chincheo, em '548 ('), tinham
criado dificuldades aos portugueses, até que a partir de 1553, graças à benéfica acção desenvolvida por Leonel de Sousa, capitão mor duma armada, os ponos da China e em especial
Cantão novamente se lhes abriram (j. A feua anual, que desde cêrca de 1550 os portugueses faziam em Sanchuão, durante a estação de Agôsto a Novembro, foi então transferida para
Lampacau, onde continuou por alguns anos, pois em 1560 ainda lá havia quinhentos ou seis(1) Die Topogrllphischen C4pitd d,s lndischen Smpiegds Mohít.. TaEd XXIX. WiCJI 1Sg].
(2) Ali HistoricaJ Skelch of tbe PortHgHese Seulements in Chin4 ...• p~gs. 2, 6 e 7. Bonon 1836.
(*) Comércio dos portugueus em Tllm4u e 4S eircHmlânci.u em qUI freqiienurllm L4mp4cllu (tnd, Tet·
sUJU"o Yamaguchi), i.n Boletim dll Socied4de Luso-/llponesll. n.o 1, pago 71. Tóquio 1929.
(4) T'iCJI~Tsê. Chang cita uma inscrição chinesa dizendo que «depois de ter comeyado o reinado de
Chêng~tê (1506-1521), os FG-Iang-chi (portUgueses) erigiram um monumento de pedra em T'an-mên». Sim;rPoTlIIguese Trllde from 15I4 to 1644. A syntbesis of Portuguese IInd Chinese SOHrces. p:íg. 35. Leide 1934. Vide Pellior,
Un oUlJrllge sur les premiers temps de Mllello. in TOHng P.o, Vol. XXXI, Lc:ide 1935 (trabalho de análUe e c;;orrecção ao livro de T'ien-tSê ChanK) i CristÓvão Aires, FerrJio Mendes Pinto-Subsidios pllrll 11 IH. biogrllfill
e estudo d. SH4 obr•• Lisboa 1904 i Jordão de Freiw, MIICIlIl-kJIIUrillis pllrll 11 1$111 histórill no licU/o XVI. in
ArqHilJo Histórico Porlllg.is. Vol. VIU, Lisboa 1910i Henri Cordic:r. L'MrilJie des Portlfg4is en Chine. in TOllng
PilO. Vol. XII, 1911 i C. A. Montalro de Jesw, Historie Mllc.o. Hong Kong 1902; C. R Bo:z.:e:', PortlilgHele
Commerdlf1 1J0y.ges to IlIplln thrtt hllndred yellTI ligo (1630-/639). in Tr4nsllclions Df lhe 'lIp4n Society Df úm·
don, VoI. XXXI. LondOD, 1934; e especialmente, do mesmo autor, M.cllo lhree h"ndred 'it." .go. in Tun
Hsi4. Vol. VI, 0.° 4> Shanghai 1938.
(') Cf. Jordio de Freitas, Op. cit., pig. 209, e C.móel em MIICIIH. pág. 18, I..Uboa. J911.
(') Fr. Ga.spar da Cruz. que esteve 21 anos pelo Oriente e em 1556 SI: encontrava em Cantão. tendo regressado a Portugal em ISf9. diz no seu Trllcudo em qlile se cóum milito por estiso 4S co.us d. Chin•..., i.m~
presso em J:vora em 1s69-1570: IlHa se de saber que desde ho anno de cincoeta c quatro a esta parte. se fazem
as fazêdas da China muito quietamente, e sem nhú perigo... .sendo apitam moor l...cood. de SoU51 natural do
A1garue. e casado em Chaul, assentoU cõ os chios que p..gariam Sl:W direitoS e que lhes dcinsscm faz.c:r NU
fuédas nos seus portos. E de entam pera a as fu.em em Cancio... e agora folgam muito os gnndc:s e os pequenos com a COIItrataÇ:lm dos POrttlguescs. e corre ha fama dd1c:s por toda h.a China. Pdlo que algús prmapaec d.
cone Yic:ri a Cantão soa pollos vc:r p« auen:m ouuido ba fama dd.Ies.. Cap. xxiij.
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centos portugueses e). Diz Fernão Mendes Pinto: «... 0 anno de 1557, que os Mandarias de
Cantaó a requerimento dos Mercadores da terra nos deraó este porto de MacaoJ aonde agora
se faz (a ueniaga), no qual, sendo antes ilha deserta, hzeraó os nossos húa nobre pouoaçaõ de
casas de tres quatro mil cruzados, & com igreija matriz, em que ha Vigayro, & beneficiados
& tem capitão & ouvidor & officiaes de justiça, & taõ confiados, & seguros estão nella
com cuydarem que he nossa, corno se eila estiuera situada na mais segura parte de Portugal» (). Contudo, alguns anos antes já os portugueses freqüentavam Macau, pois existem
cartas de lá datadas, pelo menos uma de Fernão Mendes Pinto, em 20 de Novembro de
1555. e outra do p.e Belchior Nunes Barreto, em 23 do mesmo mês C).
Também controvérsia tem havido, sobretudo levantada por estrangeiros ('), quanto à
maneira como os portugueses conseguiram que os chins os deixassem lá estabelecer-se definitivamente, mas a versão mais correnre e que parece mais digna de crédito é que a concessão
lhes foi feita como recompensa, por terem derrotado em batalha naval e expulso da região um
bando de piratas que se acoitava em Macau (). Facto dos mais notáveis da criação de Macau
é entre os seus primeiros habitantes se contar Luiz de CamÕe5, que teria tomado parte no combate naval de 1577 contra os piratas (j.
Macau representa alguma coisa de extraordinário na história da expansão europeia no
mundo, verdadeira maravilha do génio colonial dos portugueses. Há 427 anos que pela primeira vez chegaram dois portugueses ao rio de Cantão, e há 383 que Macau =- através das
maiores vicissitudes registadas na sua própria história, na da metrópole, na da China e na do
mundo - existe como colónia dêsce pequeno Portugal encastoada na imensidão chinesa. Maravilha tal, que ainda recentemente, em 1934, um erudito chinês teve de exclamar: «The
rise of Macao is a wonder in the modern commercial history of Eastern Asia» I (J.
(1) Cf. BoxeI", Op. cit., págs. 286-287' Em carta escrita de Malaca a 7 de Janeiro de 1556 dizia o p.e
Luiz Fróis que em 1555 havia em Lampacau perto d~ 400 portugueses e cinco padres de missa. pelo que resolveram construir uma igreja em que todos os dias se dizia missa. Cf. Jordio de Freitas, Camóes em Macau, pág. 17.
(2) Peregrinação, Capo cooa.
(3) Transcritas por Cristóvão Aires. 01'. ci~., págs. 76-90' Vide Jordão de Freitas. Macau. MIJ~eriais para
a sua história no século XVI, págs. 218-219.
No LYlJro dos Pesos da Ymdia, feito em 1554 por António
UIles. fala-se em «o baar de Macao». foI.
30 v.; pág. 39 da ed. de 1868. Este ({Macao» não é o da Chin:t, como poderia inadvertidamente julgar-se. mas sim
a antiga povoação que ficava por 11' 20' de lar. N., junco à foz do rio Sawn (aerual Sittang). do Pegu. DO Gôlfo
de Manabam, aetual Birmânia.
(4) Vide Montalto de Jesus. Of. cit., págs. 18 e se~.
(5) «A acção naval contr.! os pintas chinezes, em 1557, é um facto affi.anado por documentos que fazem
fé». Jordão de Freitas, Camóes em lI!acau, pá.g. 28, passim.
(6) E esta a opinião de, entre outros: o Visconde de Jeromenha, no ((Ensaio bibliographico» que precede a sua edição das Obras de Llliz de Camões, Lisboa, 1860; Teófilo Braga, História dil Litteratllra POTtl4glleS1J
- ({Camões - Epocha e vida», Pôrto 1907; Jordão de Freitas. Camóes em MaclJl4, págs. 24 e segs. Camóes deve
ter-se demorado em Macau até fins de 1558, Cf. Jordâo de Freitas, O Nal4frtÍgio de Camóes e dos LusítZdas,
pág. 36. Lisboa 1915.
(7) T'ien-Tsê Chmg, Op. cit., pág. 86. Deve notar-se que 00 seu livro não é o Sr. Dr. Chang pr6digo
em palavras amáveis para com os portugueses; an[eS pelo contrário.

JapãO
Nos Commentarios do Grande Afonso Dalboquerque referem-se os gores que êle encontrou em Malaca, os quais traziam ciro «de huma ilha, que esta perto delles, que se chama
Perioco» C). C. R. Boxer admite que estes gores sejam os nipées e que, assim, de 1511 date
o pr~meiro encontro de portugueses com japoneses C). Outros autores têm exprimido opinião
semelhante, mas também há quem suponha que os gores sejam os coreanos (J. Contudo, .:l
primeira referência positiva ao Japão encontra-se na Suma Oriental de Tomé Pires; «A Jlha
de Jampon segwldo rodos os chijs dizem que he fioõr que a dos lequios & o Rei mais poderoso & maior & nom he dado a mercadaria nem seus naturaés he Rey gemtío vasallo do Rey
da china tratam na chijna poucas vezes por ser lomge & elles nom terê Juncos nem serem
homees do roaãr / / Os lequjos em sete oito dias vam a Jampon & levam das ditas mercad<r
rias he Resgatam ouro & cobre todo o que vem dos lequeos trazem os leqos de Jampon he
tratam os lequeos com os de Jampon em panos lucoees & out," mercadorias» (foL 162V) e).
Tomé Pires diz que «Os lequeos chamanse guores)) e nos Comentários lê·se que «A terra
destes gores se chama Lequea». Mas nada tem de estranhável que em 1511 ou em 1513 se
confundissem as ilhas dos Léquios (Liuquiu u Ryo.-Kyu) com o Japão ou a Coreia, de que
só havia vagas referências.
Léquios, japoneses ou coreanos, interessante é a referência à ilha Perioco que ficava
perco dos gores, pois ela se encontra marcada, com a designação «Parioco. Insula», ao fundo
do ((magnus golfus chinarum maris», numa das cartas do atlas de Lopa Homem, de 1519,
ilha que Denucé procurou identificar com o Japão C). Mas isto, seja qual fôr seu relativo va·
lar, pertence aos domínios da cartografia imaginária. A primeira representação cartográfica do
arquipélago japonês, com qualquer valor geográfico, assente em dados positivos de lá trazidos
a Portugal pelos portugueses que no meado do século XVI já freqüentavam regularmente
aquelas ilhas, aparece nas cartas de Lapa Homem, de 1554. e de Diogo Homem, de 1558,

(1) Parte I1I, Capo XVIII (2.· edição, t5]6).
(2) Some aspeçts of POrtllglme infl,mml ;n /ttpan. 1542-164°. in The T'flnsttçtions of the /apdn Soeiety.
VoI. XXXIll, p:íg. 14. London 1936.
(3) Cf. Edmond Chassigneux, /UCfl J, Oro et Rjça Je P/atA, in TOlmg Pao, Vol. XXX. págs. 'J6 e segs.
Leide '933.
(4) Vide A. Cortesão, The fj';t AççOlmt of tlle F.!r East in thesixtunth çentury-Thename ((/apttnlJ in 1513.
(~) «Perioco, de Periya Woki qui signifi:: le i~poflJJ. Magellan. lA Q~stjon de; Moluque;. pág. 164.
passim. Vide também E. W. Dahlgren, ÚS d;blltJ Je /11 CaTtographie du /apon, p:íg. 13. Upsala 1911. Parioco
ou Perioco parece antes corresponder a (P~eco», palavra bem portuguesa, derivada do grego r:E~LOLXÇ;. Existe
no Museu Britânico um códice (Egerton 2063)' do um do .século XVI, onde se: encontra um Trfllado de geografia, que no «Cap. 10.° - Dos Antipod.as, Anteeos, e Periecos» (fols. 65-80) diz: «Perieces se: chamaõ aqudles
que habitaõ no mesmo paralldo e no mesmo meridiano, a saber os mesmos graos de altura de polo, e 180 pelo
mesmo adianteJJ. Na verdade, a «Padoco Insula» de Lapo Homem fica situada aproximadamente a 180° de
longitude de Lisboa. O Japão e PortUgal encontram-se: na mesma latitude, e embora distcrn menos de 160° de
paralelo, no prinápio do século XVI .as longitudes eram bem difíceis de calcular. A5sunto complexo, iste da
ilha Perioco, ainda não devidamente estudado e em que haverá muito a dizer.
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evoluindo em cartas. su~essivas para u~a roprese...ntação cada vez mais próxima da realidade C).
De 1568 data a pnmeIra carta especIal do Japao, desenhada pelo grande cartógrafo Fernão
Vaz Dourado.
Embora a mais antiga viagem co~h.e~ida em que portugueses aportaram ao Japão fôsse
feita em 1542 , não pode negar-se a poss!bllidade de que anteriormente êles lá tivessem chegado, em qualquer navegação ig~orada. Se consi_derarmos que, logo em 1519, os portugueses visitaram a costa norte da ChIna, e ~ue .desde então nunca cessaram as suas navegações
nessa direcção, tendo em breve estabelecIdo Importante colónia em Liampó, nada teria de extraordináúo que, propositadamente ou arrastados por temporal, houvessem chegado ao Japão.
De resto, a existência de documentos japoneses coevos que assinalam a primeira visita de portugueses ao Japão nos anos de 1534 ou 1539 moscra que tal hipótese não é destituída de fundamento e).
Nos capítulos cxxxn e segu~ntes da Peregrinação descreve Fernão Mendes Pinto
como no ano de 1542 C) foi, com Diogo Zeimoto e Cristóvão Borralho, num junco de corsários chineses, ter à ilha de Tanixumá (Tanegashima), no Japão. Bem recebidos pelo Nautoquim, senhor da ilha, presentearam-no com uma espingarda - primeira arma de fogo conhecida e incroduzida no Japão. Pinto visitou também Fucheo (ilha Kyushu), tendo-se demorado
no Japão ao todo cinco meses e meio. No cap. CXXXVII refere-se êle ao facto de ter descoberto o Japão. Contudo, António Galvão diz: (<No anno de 542 achandose Diogo de freytas no Reyno de Syam na cidade Dodra capitam de hú naulo, lhe fogiram tres Portugueses
em hú junco hia pera a China, chamauãse Antonio da mata, Francisco zeimoto, & Antonio
pexoto. Hindo se caminho para tomar porto na cidade de Liampo, q está em trinta & citas
graos daltura, lhe deu tal tormenta aa popa,
os apartou da terra, & em poucos dias ao
Leuãte viram húa ylha em trinta & dous graos, a qchamam os Iapões, que parecem ser aquelas Sipangas de que tanto falam as escripturas, & suas riquezas: & assi estas tambem tem
ouro, & muyta prata, & outras riquezas» e)· o facto de Galvão não citar o nome de Fernão
Mendes Pinto, assim como as divergências nos relatos dum e doutro, têm servido de argumento aos partidários do célebre trocadilho '- «Fernão, mentes? Minto» para afirmarem que
o autor da Peregrinação não foi o descobridor do Japão e indignamente se apropriou de glóna que a outros pertencia. Em apoio da sua tese citam principalmente a ccRe1acioID> de Garcia
Descalante Alvarado, escrita de Lisboa em 1 de Agosto de J 548 para o Visarei do México CS),

q

q

(1) Sabre a cartografia portuguesa do Japão vide minha Cartografia .... Vol. I, pags. 162-167 e 376-377; Vol. lI, págs. 38-41, 240, 241, 266, 267, 361 -363 e 413-414.
(2) Cf. E. W. Dablgren, A contribution to tb e bistory of Lbe discolJer'j of /apatl, in Tbe Transactions
of tbe lapan Societ'j, Vol. Xl, pago 260. Loooon 1914.
(S) Embora Pinto não indique precisamente a data, é esta que se deduz logicamente da análise cronológica dos capítulos CXLIV e CCXXI da Peregrinação, conforme já em 1907 Jordão de Freitas notara e novamm,DO
apontou no seu estudo Fernão Mendes Pinto, in História da Liuratura Portugllesa IlllStrada, VoI. IlI, pág. 54,
Lisboa 1932.
(f) Tratado, fols. 75 v -76r.
(~) Descalante AJvarado foi como feitor na esquadra com que Ruy Lopez de VillaIobos em 1542 chegou
às Filipinas e às Molucas, onde se demoraram até J 546. Coleccion de Documentos Ineditos reutilJos 41 JesC'Hhrimiento ... , Tomo V, págs. 200-2°4. Maclnd 1866.

e o relato do descobrimento do Japão dado por Diogo do Couto C). Tudo se tem aproveitado
para denegrir Fernão Mendes Pinto e apoucar o valor histórico da sua obra, que Jordão de
Freitas classifica, ~ quási todos reconhecem, como «verdadeira jóia literária de mundial renome no seu género... obra clássica e bom modêlo de literatura portuguesa do século XVI, dando-lhe merecidamente o primeiro lugar na literatura de viagens» C).
OS azares da agitada vida de Fernão Mendes Pinto pelo Oriente, onde durante vinte
e um anos correu as mais extraordinárias aventuras, levaram-no a entrar em 1554 c.omo noviço para a Companhia de Jesus, que abandonou em 1556. Ofensa grave, para que não há
perdão. A-propósito, um dos seus mais ilustres biógrafos comenta: c<A. animadversão dos Jesuítas por Fernão Mendes Pinto ao ponto de mandarem riscar o seu nome em todos os seus registos não teria contribuído em pouco para o descredito systematico da Peregrinarão» (J. Das
duas cartas que escreveu à Companhia) uma de Malaca, em 1554, e outra de Macau, em
1555, a primeira ainda foi publicada mas já não a segunda, sendo depois em ambas apagado,
riscado ou alterado o nome do autor e)· Nenhum dos numerosos escritores jesuítas que se têm
ocupado do Japão lhe atribuem o seu descobrimento. O primeiro foi o p.e Maffei, que conheceu Pinto pessoalmente e dêle colheu muitos informes, autor da Historiarum Indicarum, publicada em 1589. Na sua Historia da Igreja do Tapão diz o jesuíta João Rodrigues, por alcunha Tçuzzu (1561-1634): «Fernão Mendes Pinto no seu livro dos fingimentos se quer
um destes tres (descobridores) e que se achi alli neste junco, mas he falso como o são muitas
outras couzas do seu livro, que parc:ce compoz mais para recreação, que para dizer verdades;
porque (não há) Reyno, nem acontecimento em que não finja achar-se» (l. Dos jesuítas, inteligentes, cultos e dispondo de invulgares recursos de tempo e outros, vem a maior parte das
crónicas ou relatos coevos sôbre a história dos portugueses no Japão - em que ocupam lugar
de primeira plana - e nunca mais o descrédito do autor da Peregrinarão deixou de ser reproduzido por quási todos os estrangeiros que se têm ocupado do assunto (j. Ainda recentemente
.o ilustre orientalista Rev. p.e George Schurhammer, s. L publicou um importante e erudito
trabalho onde pretende provar que os portugueses só em 1543 foram pela primeira vez ao
Japão e Fernão Mendes Pinto nunca lá esteve antes de 1544 ().
António Galvão, cujo informe é ~ma das bases principais em que assenta a contes(1) Década V. Liv. VIIl, Capo XII,
01" cit.. pág. 64,

( 2)

(3) Cristóvão Aires, Fernão Mendes Pinto ~ o Japão, pág. 3. Ü5boa, 1~. Vide também Jod F$liciano de Castilho, Fernão Mendes Pinto. págs. 227 e segs. Rio de Janeiro 1865'
(4) Vide Jordão de Freitas, 01', cit.• págs. 57-60.
(5) Vide minha Cartografia .... Vol. 1, págs. 165-166.
.
(6) A verdade é que, ainda hoje, quási todos os autores estrangeiros ao referirem-se ao descobnrnento
do Japão põem em dúvida ter êle sido feito por Fernão Mendes Pinto, a quem consideram mentiroso. O anátema
ainda não deixou de pesar sôbre essa bela figura de aventurOSO porruguês de quinhentos. Já é tempo de se fazer
Jusciça à sua memória e ao seu mérito. não em pequenos estudos dispersos, em língua portuguesa, que, embora do
maior valor, não podem ter grande repercussão no plUndo internacional das letras, mas numa obra monumental
esa1ta em francês ou em inglês.
('/) Fern40 Mendes Pinto und seine ,d'eregrinafam», págs. 71. 103. passim. Sonderdruck; aus Asia Major,
V01. UI. Leipzig J 927. Muitos outros ilrabalhos tem o sábio historiador publicado que se ligam com o assunto.

tação de ter sido Pinto o descobridor do Japão, regressou da índia a Portugal em 1540,
tendo escrito sôbre o caso por ouvir dizer; e êste não seria único engano a registar no seu
Tratado, como no decurso do presente estudo já vimos. De resto, êle não afirma que os três
portugueses desembarcaram no Japá<.., mas apenas que «viram húa ylha em trinta & dous
graos. a chamam os Tapóes». Diogo do Couto diz que o junco de António da Mota, Francisco Zeimoco e António Peixoto saíu de Sião «Pera Mem buscar o porto de Chinchco»,
e depois é que acrescenta terem êles sido arrastados por uma tempestade para as costas do
Japão. Por outro lado, é flagrante a contradição entre os informes de Galvão e de Couto:
enquanto primeiro diz que os três fugiram a Diogo de Freitas num junco que ia para a
China, o segundo diz que êles foram num junco seu. A Década V de Couto foi publicada em 1612. quando Pimo estava já, mais ou menos publicamente, anatematizado pela
Companhia de Jesus. cAtrever-se-ia êle, numa época em que a Companhia e a Inquisição
eram tão poderosas em Portugal, a escrever matéria que lhes desagradasse? cNão será mais
admissível que, depois de historiadores jesuítas como Maffei, Luiz Fróis, João de Lucena,
João Rodrigues e outros terem dado como bom o informe de Galvão, o cronista procurasse
contemporizar, evitando incorrer no desagrado da Companhia tôda poderosa? Quanto à
.«Relacioo» de Descalante Alvarado, a viagem referida deu-se em 1544. como êle mesmo
afirma (1).
Fernão Mendes Pinto regressou a Portugal em 1558 e só depois de 1569 ou 1570 C)
teria começado a escrever a Peregrin~fão, que apenas em 1614 foi publicada, trinta e um
anos depois do seu falecimento. ~ de estranhar que, tão minucioso na narrativa de tudo o
que lhe aconteceu pelo Oriente, não faça a menor referência ao passo da sua vida que mais
se liga com a Companhia de Jesus. Francisco de Herrera Maldonado - que antes de 1618
tinha já traduzido a Peregrinafão pala castelhano e na «Apologia» de abertura afirma ter
consultado o manuscrito original - diz que Francisco de Andrada foi encarregado de corrigir a obra antes da publicação, mas a estropiou (J. b muito provável que nessa ocasião.
por motivos fáceis de compreender. tivessem sido suprimidas as referências à passagem de
Pinto pela Companhia. Além disso. é natural que. passados tantos anos após os acontecimentos que relata, êle cometesse vários enganos de datas, de locais, de nomes e outros, que
seus suspeitos detractores ainda hoje afanosamente procuram para demonstrar que mentiu
sistemàcicamente e que a Peregrinafão não tem valor histórico algum.
Mas a pouco e pouco, durante mais de três séculos, se tem gradualment~ demons-
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°

(1) Loc. cit., pág. 202.
(2) Jordão de Freicas, 01" dt.. pág. 62.
(J) «Francisco ele Andrada, Coronista mayor de aquesce Reyno de Portugal. quãdo vinieroo à sw manos
t.Stos origin.a\es de Fernan Mc:oclez Pinto, p.tra que los dispwiesse, corrigiesse y enmédasse antes de imprimirJos•
... pucs dexo tan imperfecto este libra, que antes que corrigirle le ofendia de oueuo, dando ocasioo co lo mal q
le dispuso. para que de sus verdades aia.sseo dudas y opiniones, los hôbres de talécos apenados j pudicra Francisco de Andrada coa otrO defensoria como este, satisfazer a los doctos y quietRr a los ignOrãCCS ll. Riscoria Orienla/ de /iU PeregrintUiones de Fernan Mendex Pinlo PorlugHfs.... foI. Iv. Mad.D.d 1627. Vide José Fdi.ciano de
Castilho, 01'. cit., pág. 212 e segs.

trado a veracidade de Fernão Mendes Pinto. Ainda há poucos anos dois eruditos investigadores, um japonês, Ioxitomo Ok.amoto, e outro português, J. Abranches Pinto, publicaram um
trabalho tão valioso como, segundo parece, ainda pouco conhecido e), no qual mostram, em face
de fontes japonesas coevas, recentemente descobertas, que o até aqui misterioso nome «Nautoquim» ~) dado por Mendes Pinto ao senhvr da ilha Tagashima, era na verdade o que êle
usava quando os portugueses lá chegaram - 'Naàtàqui. Igualmente mostram que outros
factos indicados por Mendes Pinto, quando da sua primeira estada no Japão, correspondem à realidade, e citam e transcrevem antigas referências japonesas à chegada em 1542
de um navio com «Nambam» (bárbaros do sul) à ilha Tanegashima, e a como nessa ocasião foi introduzida a primeira espingarda no Japão. Todo êste assunto é demasiadamente
vasto para ser possível tratá-lo, no espaço de que aqui disponho, com o desenvolvimento
merecido. Os mais importantes, imparciais e fidedignos estudos sôbre Fernão Mendes Pinto
devem-se ao Dl'. Jordão de Freitas; para êles envio o leitor, especialmente para o excelente
trabalho publicado em 1932.
É, pois, ponto assente que Fernão Mendes Pinto, com Diogo Zeimoto e Simão Borralho, foram os primeiros portugueses de que há conhecimento terem chegado ao Japão.
Mendes Pinto voltou Já mais três vezes: em 1546, em 1550 e em 1554-1556. O Japão
passou a ter, de então até 1640 grande valor para o comércio português do Oriente, sobretudo de Macau, e a ser campo preferido, talvez mais ainda do que a China, para a acção
missionárria, sobretudo dos jesuítas, que lá chegaram a destrutar importância extraordinária.
Se na China nos ficou Macau, no Japão perdurou notável influência lusitana, não só no que
respeita à introdução das armas de fogo e da imprensa, mas também mas artes, nas ciências
e até na língua, em que ainda hoje existem numerosas palavras portuguesas, stmelhantemente ao que, aliás, acontece por quási todo o Oriente f).
- Ao estudar estes capítulos da expansão portuguesa no mundo, "ente-se bem como
a epopeia quinhentista dos nossos antepassados no Oriente enche muitas das mais belas
páginas da História Nacional.
(1) Mendcs Pinto e o dcscobrimento do Tapão. in Boletim da Sociedade LuscrT4f1onesa, n.O
-84' T6quio 1929.

I,

págs. 78.

(2) Na primeira edição da Peregrinação notam-se duas grafias - «Nautoquim» e «Nautaquitnll tendo
aquela desaparecido das edições seguintes. E evidente que: o autor escreveu Nautoquim, mas o editor ou compantor tomou algumas vezes o o por a, tendo-se daqui generalizado o êrro inicial.
(3) Sôbre a inlIuência portuguesa no Japão, vid(" José da Costa Carneiro. Notas sabre a iconogrll{ia áos
portugueses no Tapão nos s.écI,los XVI e XVII, in Boletim da Sociedade Luso-Japonesa. 0.° I, págs. 1-49. e o excelente estudo de C. R. Boxer, Somc aspCl:ts of Portuguese infli,cnce in Japan, 1542-164°' E muito útil também
a consulta dos numerosos trabalhos dês te mfatigávd investigador, especialmente: S"bsídios para a história dos
portllgf4cscs no Japão (1542-1647), in Bolctim da Agência Geral das Colónias, 1927; A situação dos portugueses
no Japão cm 1635. idem. 1930; Portugllese ComrmJrcial voyages to /apan three hundred years ago,' Notes on
Early European Infiuence in lapan, in Transaetions lapan Society, 1931; A Portugl'cSt! Embassy to Tapan (1644-1647). London 1928; The Aftair of the ((Madre de Deus» (A chapter of the history of the Portug~se in T.pan). Lonclon, 1929; e Embaixada de Macau ao Tapão em 1640, in Anais do Cluhe Militar Naval, Tomo LXII,
0.°1 9 c 10, Lisboa 1933.

Para torminar seja-me lícito transcrever as palavras do sábio orientalista Professor Cordier, que dedicou uma vida inteira ao estudo da história dos europeus no Extremo Oriente,
e a quem não se poderá acusar de parcialidade. Depois de no final do seu já citado tirabalho
L'Arriuée des Portugais en Chine se referir ao declínio português e à concorrência dos holandeses e ingleses, conclue: (tLe Portugais qui menait de front la propagande chrétienne
avec la conquête - conflit du mome et du soldat - d'ailleurs médiocre négociant, n'était
pas en état de lutter conüre ces gem du nord, pratiques, âpres au gain, qui cherchaient exdusivement sur cette terre la récompense de leurs efforts et n avaient pour diriger lems
accions que l'unique intérêt de leur commerce. Le Portugais de la conquête fut un homme
d'épopée: l'hero'isme était son élément; le hollandais et l'anglais qui le déposséderent
étaient des marchands avisés: leur comptoir était leur for teresse» (págs. 542-543)'
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CAPíTULO XII
Viagens de penetraçao e de exploração no Continente Asiático: I) A expansâ<! portuguesa pelas Missões.

N

A

armada de Alvares Cabral em J 500 seguiu para a evangelização nas fndias Orientais,
como então se dizia, o primeiro grupo de missionários franciscanos portugueses, coo5·

tieuído por Fr. Henrique de Coimbra, superior; Fr. Gaspar, Fr. Francisco da Cruz,
Fr. 5imao de Guimarães e Fr. Luiz do Salvador, todos quatro pregadores e excelentes

letrados; Fr. Masseu, «sacerdote, organista e músico - que também com estas prendas podia ter parte na conVerSa0 das almas, havendo experiência certa de que o demónio também se
afugenta com as suavidades das harmonias»; Fr. Pedro Neto, corisca de ordens sacras; e Fr.

João da VitÓria, frade leigo.
Foram, pois, oito os que partiram nesta primeira armada; e, ((se alguém contou menos,
bom será que os numere segunda vez».
O remoque - «(se alguém COntou menos» - é do cronista franciscano Fr. Fernando
da Soledade; bem sabia o continuador da História Seráfica que a censura nem se perdia no ar
nem caía no chão. "OS nossos merecimentos ainda não estão manifestos pelo mundo, nem
aquêles santos padres, que se aplicavam totalmente à. salvação das almas e serviço dos reis, davam
motivo à celebridade de suas operações sublimes; pois, por não furtarem tempo a tantas emprêsas heróicas, suspendiam os avisos. Mas, se por outra parte temiam as vanglórias do mundo,
não era bem que a glória de Deus, exemplo do espírito e edificação do próximo, ficassem escondidos nas sombras do seu temor; nem uma relação anual podia servir de obstáculo a seus virtuosos intentos. Com razão nos podemos queixar dêles e também dos nossos escritores que,

sendo em outras matérias dilatados, foram nesta lamentàvelmente resumidos j que dos estranhos nao temos que esperat, antes nos farão especial favor se nos deixarem lograr sem contra-vérsias os frutos das nossas fadigas, ~ verdade que já com seus escritos começaram a quebrar
êste lastimoso encanto o P, Fr. Francisco Negrão, muito versado nas conversões dos índios, e ~
P. Fr. Paulo da Trindade, nosso Comissário Geral na mesma fndia. (fambém havia de entrar
nesta conta o P, Fr, Jacinto de Deus, se o seu Vergel não aparecera semeado de imposturas,
que por sua morte lhe introduziu a malícia) C). O P, Negrão compôs a primeira parte da crónica
da nossa Província de S, Tomé, o segundo a conquista espiritual do Oriente que no tribunal da
Inquisição de Goa foi aprovada no ano de r645' E, sendo obra notável, até agora não sabemos
que lograsse a luz da impressão, como também sucedeu à dita cronica, Da nossa verdade---continua Soledade - damos antecipadamente por testemunhas aos sobreditos autores com outras
da nossa Ordem, principalmente Vadingo, Daça, Gonzaga e outros; muitas relações autênticas
que temos em nosso poder; as histórias do reino, Décadas da lndia feitas por João de Barros e
Diogo do Couto e outros escritores que são conhecidos; porém não escreveremos o nome de alguns dêles, por não ofender, talvez, a opinião que logram na matéria da verdade, porque
forçosamente havíamos de descobrir-lhes alguns erros, mas precedidos das informações que
lhes deram»),
D, Jerónimo Osório diz que eram cinco os frades de S, Francisco que partiram na armada de Cabral. Naturalmente não quis meter na conta Fr, João da Vitória, por ser irmão leigo,
nem o Fr. Pedro Neto, que ainda não estava formado missionário; só quis dar as honras da História a Fr, Henri'lue, que já era personagem importante na sociedade portuguesa antes de se
meter a frade de S, Francisco, c aos quatro que eram pregadores abalizados e letrados de fama. E
~do pobre Fr, Massau não quereria fazer menção o bispo~historiador, por ser êste apenas sacerdote e músico? Sem razão, evidenremenre j porque, como muito bem diz o cronista franciscano, também as suavidades das harmonias podem ter parte na conversão das almas: e assim
aconteceu, por exemplo, no Brasil, ao passar por lá a armada de Cabral. ~ o próprio Osório a dar
conta das benéficas influências da música,
«(A simpieza desta gente (índios do Brasil) empenhou a Pedro Álvares Cabral descer à
terra, e ali à sombra de uma árvore grossíssima mandar erguer um altar, onde com grande cerimónia se celebrasse missa cantada e houvesse pregação, Nem foram excluídos daquele espec·
táculo os colonos daguela terra, que mudos e estupefactos entranhavam sem pestanejar no íntimo dos sentidos a santidade das cerimónias e a harmonia do canto; e na inclinação de seus
corpos mostravam~se muito entrados no nossso culto. E 'Juando o Cabral se vinha retirando
para as naus o vieram com muito gôsto acompanhando até às lanchas: tao declaradas eram esras
significações de regozijo, 'Jue com am'iudados cantos, com tangeres de cornos e buzinas, com
(1) Vergel de Plantas e Flores da Prol/inda d~ Madre de Deus dos Capuchol Reformados, composta pelo
p, M. Fr, Jacinto de Deus, etc., Lisboa,
O livro foi publicado depois d", morte do auror. A m"fíd.. que o P. Soledade verbera consistiu em fazer passar
par", '" província da Piedade alguns missionários célebres, como fr. Heflrique de Coimbra, fr. António do Loureiro,
etc., que, de facto, eram d", provincia de Portugal. Soledade atribue mAlída ao editor ou aditor.
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gestos de seu corpo, com setas atiradas ao ar e as mãos apontadas para o céu, pareciam render
imensas graças a Deus, de ter ali trazido aquêles homens». (Da Vida e Feitos de El-rei D. Manuel, verso de Francisco Manuel do Nascimento).
O depoilnento de João de Barros está certo com os documentos franciscanos. «Além das
armas materiais, que cada um levava para seu uso, mandava el-rei (na expedição de 1500) outras espirituais que eram oito frades da Ordem da S. Francisco, de que era guardião Fr. Henrique de Coimbra, que depois foi bispo de Ceuta, e comessor de el-rei, varão de vida mui religiosa e de grão prudência, e mais oito capelães e um vigário para admi.nisrrar em terra os
sacramentos na fortaleza que el-rei mandava fazer, todos barões escolhidos para aquela obra
evangélica».
A armada de Álvares Cabral saíu de Lisboa a 9 de Março de 1500. Segundo as ordens
de el-rei os missionários deviam ficar em CaLicute, caso se acordassem os pactos de amizade com
o soberano da terra, para ali administrar os sacramentos aos portugueses e instituírem no Catecismo os pagãos qtle quisessem entrar na nossa santa fé. João de Barros afirma que a principal
cousa do regimento que Pedrálvares levava era: primeiro que cometesse os mouros e gente idólatra daquelas partes com o gládio material e secular, deixasse a estes sacerdotes e religiosos usar
do seu espirittlal, que era denunciar-lhes o Evangelho com amoestafões e requerimentos da
parte da Igreja Romana, pedindo-lhes que leixassem suas idolatrias, diabólicos ritos e costumes
e se convertessem à fé de Cristo, para todos sermos reünidos e aj/mtados em caridade da lei e
amor. pois todos éramos obra de um mesmo Criador e remidos por um Redentor, que era Cristo
lestls, prometido por profetas e esperado por patriarcas tantos mil anos antes que viesse. Para o
qual caso lbe troxessem tôdalas razões naturais e legais, usando daqHelas cerimónias que o Direito Canónico dispõe. E quando fôssem tão contumazes qu,e não aceitassem esta lei da Fé e
negassem a lei da paz que se deve entre os homens, para conservafão da espécie httmana, e defendessem C) o comércio e comtttafão, qtle é ;) meio por que se concilia e trata a paz e amor
entre tódolos homens, por êste comércio ser o fundamento de tóda a humana poNcia, ... em tal
caso lhe pusessem crua guerra; e de tódas estas cousas leuava mlli copiosos regimentos.
A armada chegou ao Brasil em 24 de Abril e pôs-se na derrota da índia aos 5 de Maio.
Aportou a Moçambique em 21 de Julho. Depois tocou em Quíloa, seguiu para Melinde,
onde deixou em terra dois degredados para que vissem se era possível passar por terra à Etiópia, onde el-rei D. ManHe/ tinha ouvido qtle reinava um emperador cristão, e lá indagassem
os costumes. leis e cerimónias daquela gente. Feita à vela de Melinde aos 7 de Agôsto, e
achando-se com ventos de servir, transpôs aquêle pego e foi surgir em 27 na ilha de Angediva,
onde se deteve alguns dias, para restaurar do trabalho seus soldados e marinheiros: de lá nav~
gou para Calicute, por cuja barra entrou 13 dias depois de ter deixado Angediva (Osório).
No ttajecro, ao dizer do cronista franciscano, em Moçambique. QuíIoa e por altura de
Melinde não se descuidaram os missionários de fazer soar e ressoar a trombeta evangélica...
-.E que os bons dos padres tocavam realmente trombeta, por não saber a língua? "....,
(I) Negassem.
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Não, é modo dizer. Os missionários iam clamando por aquêles climas que não havia salvarão
fora da lei de Cristo; e bradavam isto em árabe, e nas línguas próprias de cada terra, pois levavam por seu intérprete a Gaspar da Gama, muito versado nas línguas do Oriente.
D. Jerónimo Osório dá uma nota curiosa sôbre o intérprete ocasional dos missionários.
Gaspar da Gama (que tal sobrenome tomou aquêle judeu que andava no serviço do Sabaio e no
baptismo quis chamar-se da Gama, em memória do seu protector Vasco da Gama) era valido
do rei de Goa (o Sabaio), quando Vasco da Gama visitou a fndia em sua primeira viagem.
Este valido, pois, em nome do Sabaio apresentou-se a Vasco da Gama e mui politicamente o saüdou em língua italiana; e seguiu, dizendo que, movido de sua fama, o Sabaio o praveria de tudo o que visse lhe faltava. Pelo que se vitualhas lhe faleciam, ou armas ou dinheiro,
não hesitasse em lho pedir, que seu amo não se recusaria aos ofícios de bom príncipe e de bom
amigo. Maravilhado o Gama do gesto dêste hom~m, da formosura de sua frase italiana e do
bO!l1 aviso com que respondia a propósito a quanto lhe preguntavam, lhe inquiriu qual era sua
pátria, que êle disse ser na Itália; e que indo à Grécia com seus pais, o cativaram corsários na
viagem e, de desastre em desastre, viera a miséria tal, que, perdidas as esperanças de revinda,
lhe foi forçoso servir um príncipe maometano. Do muito que manhosamente ia inquirindo e
indagando com mais fina curiosidade do que cabia e de se desviar da prática encetada, como
distraído por ourros pensamentos, para voltar ao primeiro pressuposto, suspeitou o Gama que era
espia, que não para o saüdar, mas com fito de investigar, ali viera. Firme neste receio, mandou
arrebatar dêle e dar-lhe fortíssimos tratos, cuja violenta dor lhe fêz confessar que era sármata de
nação, de fé judia, que andava no serviço do Sabaio e por mandado seu vinha especular nossas
naus, que soldados havia nelas e as armas de que usavam; porque pusera em seu ânimo preparar uma armada, com que viesse destruir-nos. Logo que isto compreendeu o Gama, se partiu
dali; nem quis dar liberdade ao judeu que, baptizado depois, tomou o nome de Gaspar da
Gama e foi de egrégio préstimo a eJ-rei D. Manuel em várias incumbências.
Desta vez, ao longo da costa oriental de Africa o pregão evangélico, proferido pelos
missionários e seu auxiliar e intérprete Gaspar da Gama, não achou correspondência nos ouvintes que já estavam ganhos para o maometismo, inimigo tenaz e acérrimo da Fé Católica.
Em Quíloa foram espancados alguns dos padres, que «logo entenderam que muito havia de custar a evangelização destas terras>).
Em Angediva acharam dóceis os gentios à sua pregação: em poucos dias converteram e
baptizaram vime e três pessoas.
A armada de Cabral estanciou ou pairou longos meses junto de Calicute. O Samorim
(que vale o mesmo que imperador) assentou pazes com os Portugueses em razão do comércio e
concedeu aos padres que livremente pudessem exercer a sua religião e dar-se à propaganda religiosa. Foi improvisada urna igreja, erceto um altar.
Os missionários residiam numas casas que arranjaram na cidade os comerciantes portugueses. A princípio eram raros os calicutanos que entravam no templo dos portugueses, mas os
nossos frades saíam a pregar-lhes e a discutir com êles pelas ruas e praças públicas; disputaram
denodadamente com alguns sacerdotes do bramanismo, convenceram e baptizaram o mais es·

clarecido, sincero e respeitado de seus jogues~ ou frades do bramanismo i êste tomou no baptismo o nome de Miguel de Santa Maria, e depois prestou relevantíssimos serviços aos Portugueses, conciliandcrlhes a amizade e valimento do rei de Cochim. A respeito dêste novo cristão
escreve D. Jerónimo Osório: (eFôra êste Miguel homem de pasmoso desinteresse e membro de
uma seita a que na lndia dão o nome de joques, e têm por máxima principal terem as causas
dêsre mundo em singular desescima. Não possuem riqueza alguma, vivem do que mendigam
e discorrem por tôdas as praças públicas, para ali inculcarem no auditório a doutrina da sua
seita. Muitos dêles com seus prestÍgios embelecam os ignorantes, abusando em proveito próprio da estultÍcia alheia. Mas Miguel, que, singelo de ânimo, entrara nesta religião de fraudulentÍssimo teor, logo que lhe atinou com os embustes a reprovou e deu ouvidos a varões
portugueses que mais pura que os outros observam cristandade eJ insinuado de seus avisos,
abraçou a fé católica». Houve ainda alguns naires que abraçaram o cristianismo, mas poucos,
porque são estes da classe militar, e quem professa a milícia e suas liberdades não fica com
muita queda para coisas de sancidade. Muito grande parte da gente plebeia estava já bem disposta a abraçar a religião dos Portugueses ou já converàda.
A gloriosa armada de Álvares Cabral não pertencia diferenciadamenre à marinha de
guerra; suas unidades tanto eram navios de guerra como navios de carga. Havia três meses estavam os barcos imobilizados ou flutuando nas águas de Calicute, esperando carregação, que, segundo promessas de el-rei, a teriam havido no prazo de vinte dias. Mas, com astúcia e por malícia, os carregadores árabes iam açambarcando a pimenta e gengibre. Então Aires Correia, feitor
de. el-rei D. Manuel, meteu rôda a sua fôrça para que Pedro Alvares Cabral se valesse da permissão do Samorlm e tomasse por fôrça o que s mouros lhe desviavam por fraude. Cabral assim
o fêz. Aqui ardeu Calicute. Foram mortos cinqüenta portugueses, e entre êles três dos missicr
nários franciscanos, nas casas da feitoria, donde escaparam apenas vinte, e com estes vinha
Fr. Henrique de Coimbra, com muitas feridas, e quatro dos confrades. A armada, em vingança, bombardeou Calicute; foi depois tomar carga em Cochim e fêz-se no rumo de PorrugaI. Em Cochim ficaram quatro franciscanos, e certamente alguns dos padres seculares que
iam destinados à projectada organização religiosa de Calicute. Fr. Henrique regressou na armada que entrou no Tejo a 31 de Julho de 15°1, no propósito de instar com os superiores da
ordem (da província de Portugal) e perante el-rei pelo envio de reforços para a conquista esplrirual do Oriente. O monarca e os franciscanos da província de Portugal haviam-se antecipado aos desejos de Fr. Henrique: «quando quis expor a el-rei D. Manuel as suas razões, já
o monarca tinha satisfeito à tenção que o trouxera a Portugal, enviando um grande socorro
de religiosos, aos quais se foram logo seguindo muitos e todos da nossa província» (Fernando

da Soledade) (').
(I) 1500. _ Ad Indias Orientalcs delicinarur Henriew: Conimbricmu cum .septem Sodalibus
1501.-Mittuntur aliquot Minoritae ad lndias Orientales suis Consodalibus opirulaturi.
'5°2. -In Orientalibus lndii.s 6elei negocium promovent Minoritae.
1504. - Mauros guardianus Hierosolymitanus a Sultano Aegypti ad Ponti6cem et Reges Castil1ae et Lusitaniae min:itur legams. Minoritae ad regnum Cogensem in lndiis Orientalibus amandanrur.
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A segunda leva de franciscanos partiu para a lndia na frota de João da Nova. Constava esta apenas de três naus. Despachara-a d-rei antes da chegada de Cabral, com destino a
Calicute. Entendera o monarca que a armada do ano anterior ((teria assaz de fôrças para fundar a paz com el-rei de Calicute, ou para lhe reprimir sua insolente ufania», cuidando que,
de momento ((aquêle pequeno refrêsco de três naus abundaria. Logo, porém, que de Cabral se capaqtou de quanros elI'\bustes lhe assestaram, teve que tantas maldades pediam, para
vingadas, fôrças maiores. Assim mandou no ano seguinte, que foi de Cristo 15°2, Vasco
da Gama pela segunda vez cortar aquêles mares com dez naus, e todas elas governadas
por varões esforçados, como a capitânia, em que ia Vasco da Gama». Nesta armada seguiu
para a fndia nova expedição de missionários franciscanos. «E após esta armada, logo pôs (el-rei) outra em via, que encomendou a Vicente Sodré, pessoa muito valorosa; e lhe deu por
ocupação cruzar os mares da fndia, e fazer guerra acérrima aos mouros que por êles navegavam. Desferram estas quinze naus da enseada de Belém armadas e abastecidas a 10 de Fevereiro. Nem ainda com estas armadas se deu por satisfeito el-rei de Portugal, visto que
ainda preparou outra de cinco naus, que deu a D. Estêvão da Gama, primo do primeira
descobridor, e que, partindo no primeiro de Abril, tomou igual derrota. Que era o ânimo de
el-rei veemente e cobiçoso de grandes feitos; e o que sobe de pomo, afervorado na esperança que pusera no amparo divino, nada julgando mais conducente ao seu decôro e obrigação que subjugar os inimigos do nome cristão e meter a Fé por rodas as regiões do
Oriente» (Osório). Em 15°3 enviou para a fndia mais seis naus, três das quais comandava
Afonso de Albuquerque e as outras três seu primo Francisco de Albuquerque. Nesta armada partiram mais franciscanos, e com êles Fr. António do Padrão ou Petrónio, que se
havia de rornar cc1ebérrimo, como herói e missionário: ia nomeado prelado de todos os
franciscanos que se encontravam na fndia.
Cochim foi o primeiro ponto de apoio que Portugal teve na fndia. Da curta história anterior (dos Portugueses na fndia) resultavam estes dois factos (observa O. Mar-

tins): a inimizade pérfida do rajá de Kalikodu (Calicute) e a feitoria de Karschhhi (Cochim). Miguel de Santa Mana, antigo jogue convertido pelos frades em Calicute, muito
concorreu para conciliar para os portugueses a benevolência do rei da terra.
Dos frades que foram mortos em Calicute, os documentos (que conheço), muito lacónicos, não conservaram os nomes. Dos que principiaram a evangelizar Cochim, antes da
volta de Fr. Henrique, são incompletas as notícias. Dizem várias relações que houve bap~
rismos gerais, preparados pelos frades e feiras pelo prelado; e que, ao retirar para o reino,
Fr. Henrique deixou lá quatro padres. Se a palavra padre foi empregada no sentido de sa1505.-Minoritae in Orientalibus IndiU magnum ferunt rei chrisoanae subsidium.
1510. - In 1nMs Orientalibus egregie laborat Antonius Laurerius, quem cc aJü aemulantur.
15I1.-In India Orientali ... Religio Camolica magnos facic progressus.
'513.-Magnum capit incrcmentum reli Cbriscina in Indiis Orientalibus.
15'1'Z.-Corpus Sanco Thomae Apostoli traIUfertUr ad urbem Goanam.
l54o.-Ad Orientalis Indiac insulas mi.ui Minoritae plurimw ad 6dcm convertunt. (Wadingo).
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cerdote, fica averiguado que dos três mortos em Calicute dois foram Fr. João da VitÓria
(frade leigo) e Pedro Neto (corista de ordens sacras); o terceiro foi Masseu ou Fr. Gaspar,
aos quais não aparece referência ulterior, a não ser esta: quando Vasco da Gama, na segunda expedição, saindo de Cananor para ir a Calicute, entrou pelo pôrto daquela cidade, apresentou-se-Ihe um árabe «Com o traje e insígnias dos que professam a Regra de
S. Francisco»; e tanto que chegou junto de Vasco da Gama confessou ser maometano e
tomara aquêle hábito na desconfiança de não ser admitido em qualquer outro traje. «Fôra
êste hábito de um daqueles franciscanos que pereceram com Aires Correia». Averiguou-se
que o maometano disfarçado em frade era espião, não mensageiro do Samorim.
Dos quatro &ades que ficaram em Cochim faz o cronista franciscano (Fernando da
Soledade) menção particular dos trabalhos de Fr. Simão de Guimarães e de Fr. Luiz do
Salvador. Fr. Simão de Guimarães dá-se à tarefa de extinguir em Cochim os erros dos cristãos antigos de S. Tomé e à intensa propaganda dos princípios do catolicismo. Os chamados cristãos de S. Tomé eram nestorianos que viviam sob a influência e direcção de bispos
caldeus e arménios. Na ocasião em que entraram os franciscanos em Cochim «governava
estes pobres cristãos um arcebispo ou bispo de Cranganor, o qual, ainda que cego com as
névoas da educação, ilustrado com a graça divina, desejava fazer tudo com grande acêrto;
e, afeiçoando-se muito às verdades que os nossos religiosos pregavam no têrmo de Cochim,
rendeu-se em suas mãos com tôda a sua diocese, para que êles lhe dirigissem os passos do
espírito pela estrada da perfeição evangélica.
E como era forçoso unir-se com a Igreja Católica, primeiro que tudo o fizeram prometer com solenidade pública obediência ao Pontífice Romano e logo êle a mandou dar por
dois dos seus caçanares, que eram os seus eclesiásticos. Matias, que era um dêles, morreu em
Portugal; e o outro, chamado José, tomou a jornada para a Itália. «Tudo isto nos dizem
as nossas memórias, e também o cronista P. Negrão,) (Soledade, 111 parte, L. V, capo X).
Os franciscanos convenceram os cristãos... de S. Tomé a admitir o uso da penitência e outros sacramentos que eram negados ou desconhecidos. Desterraram o êrro de consagrar na
missa em bolos de arroz c vinho de palmeira. Fizeram restituir o culto das imagens e harmonizaram as «certezas católicas com a nossa política cristã)). O mesmo se praticava anos
d(:pois, (<no tempo do bispo Jacobo, caldeu de nação, o qual também reconheceu ao Papa
por cabeça de Cristandade; e por ser muito devoto da Religião Franciscana, passou os últimos dias no convento de Cochim, e nêle acabou correndo a era de 1544».
Fr. Luiz do Salvador foi um dos maiores missionários da fndia.
Dispostas as coisas em Cochim e Cranganor, e entregues aos cuidados do seu colaborador Fr. Simão de Guimarães, Fr. Luiz do Salvador dirigiu-se para o reino de Bisnagá.
De caminho, levou a mensagem do cristianismo ao rei de Diampor, em cuja presença discutiu com os brâmanes. Estes, à falta de argumencos, descompuseram-no com palavras afrontosas, e conseguiram, por fim, um decreto real que intimava o missionário, sob tx=na de
morte, a sair do reino. Ao retirar, foi coberto de vilipêndios pelas estradas. Caminhou para
o reino de Bisnagá; e, duas léguas antes de chegar à côrte, que também se chamava Bis~
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nagá, encontrou·se com um jogue endiabrado... (o aonista diz: em quem o dem6nio falava); o qual (jogue ou diabo) na sua presença emmudeceu de tal modo, que nunca mais
teve bôca para articular as razões mentirosas com que o povo se enganava: porém confessava publicamente que Jesus Cristo era verdadeiro Deus e os ídolos dem6nios disfarçados.
Furiosos os brâmanes e jogues com o desaire do correlegionário e confrade, descarregam sôbre o franciscano muitas pancadas e cobrem-no de vitupérios, clamando que era blasfemo e
que fazia blasfemos. Levaram-no prêso à côrte, pedindo fôsse condenado à morte. Acudiu
eI-rei e tomou conhecimento da causa; absolveu--o, e depois começou a tentá-lo na vir~
tude, oferecendo-Ih e dinheiro, a tÍtulo de sustentação; vendo que recusava, entendeu que
era santo. Por fim, afeiçoou-se de tal maneira ao frade que, para o obrigar a viver em sua
côrte, lhe fêz grandes favores. Deu-lhe licença para livremente pregar e mandou fazer para
êle uma igreja onde curasse os cristãos. Assentou por seu respeito amizade e comércio perpétuo com o Estado da fndia e o mesmo Fr. Luiz foi a esta embaixada com um grande da
côrte. No ano de 1505 se fizeram em Canaoor os concertos com o vice-rei D. Francisco de
Almeida, e foram tão importantes que, mais tarde, o rei foi pessoalmente socorrer a cidade
de Goa contra tôdas as fôrças da Idalcão. Fr. Luiz não descansava nestes negócios, fazendo-se presente em Bisnagá e Goa, por aumentar o rebanho da sua cristandade. (O Idalcão, que
dêle se temia muito, e mais que de todos, o mandou matar por um mouro no lugar onde
êle vivia muito consolado com o fruto da paz em companhia dos seus cristãos».
Em 1502 o patriarca dos nestorianos, Mar Elias, enviou quatro bispos para a fndia
e China; por uma coincidência singular, estes missionários encontraram·se no Malabar com
os missionários católicos. Os nestorianos rderiram ao seu patriarca, nestes termos, o acolhi·
menta que lhes dispensaram os portugueses: ((Há presentemente na cidade de Cananor uma
vintena de Francos. Quando chegámos a esta cidade indiana fizemos-lhes saber que éramos
cristãos e lhes demos a conhecer nossos títulos e qualidade. Receberam-nos com muita alegria, deram-nos hábitos como os que vestiam e vinte dracmas de oiro, querendo assim honrar nossa missão. Demorámos com êles dois meses e meio, e em determinados dias pediam-nos que celebrássemos os santos mistérios. Têm um oratÓrio onde se recolhem para a oração. Os seus padres celebram todlls os dias as santas cerfmónias da oblação e do sacrifício.
No dia do Senhor, também n6s fomos admitidos a celebrar nossos santos ofícios; deliciava
a vista semelhante especciculo. De lá caminhámos para os nossos cristãos, 9ue não ficam :1
mais distância que oito dias de jornada. Os Francos são em número de quatrocentos homens.
Sua presença tem enchido de receio e assombro os infiéis e os israelitas destas regiões. Cha·
ma-se Portugal a sua nação; é uma das regiões dos Francos. Seu rei chama·se Manuel. e
nós rogamos ao dino Manuel que o proteja. (Assémani, Bibl. oriellt., tom. lI, pago 488).
À vista dêste documento se conclue que por aquelas terras e por aquêles tempos não cs·
tava ainda formada a palavra cePranguis» com que se designaram os portugueses: «queres
ser da casta dos Pranguis?)); quetes fazer-te cristão? Os portugueses eram Francos, talvez
por vaga reminiscência das Cruzadas, especialmente da de S. Luiz. Segundo êste documento
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os Francos eram em número de uma vintena e, linhas adiante, eram quatrocentos homens.
Os da uintt:ntt eram encanto para os olhos; os das quatro centenas causavam assombro e
faziam mêdo a pagãos e judeus. Naturalmente os que faziam mêdo eram os guerreiros. deixados por Cabral e chegados com João da Nova. Os da vintena eram evidentemente gente
da Igreja: alguns padres seculares e os quatro franciscanos deixados por Fr. Henrique de
Coimbra. e os que arribaram na última armada. Fr. Jacinto de Deus menciona três francis·
canos que ainda encontraram em Cochim os companheiros de Fr. Henrique e com êles trabalharam e pouco depois foram mortos: Fr. Luiz em Cananor. Fr. Francisco em Cochim.
e Fr. Rodrigo em Coulao.
Em 1503 os franciscanos que aportaram a Cochim com Afonso de Albuquerque
levavam como superior Fr. AntÓnio do Padrão. um dos mais insignes e persistenres missionários que tivemos na lndia em todos os tempos. Em 15°7 veio a Portugal, a pedir
auxílios para as missões. Em 1517 ou 1518 foi nomeado prelado da custódia de S. Tomé.
Concluíu em 1521 o convento, de S. Francisco de Goa, principiado por Fr. Paulo de Coim·
bra em 1510, ano em que fôra conquistada esta cidade por Afonso de Albuquerque. Nesse
ano voltou ao reino. Entre 1526-1531 estava na fndia. Em 1529 foi nomeado custódio e
comissário geral. cargos que desempenhou durante seis anos. Prestou relevantíssimos serviços na armada de Nuno da Cunha e distinguiu-se no primeiro cêrco de Diu. dando assistência religiosa e exortando os marinheiros e os soldados. Teve grande parte na cristianização
dos pagãos da Costa de Pescaria.
Haviam-se apoderado os Mouros do comércio das pérolas e molestavam tanto com
suas extorsões os naturais, que estes, apertados da miséria, foram buscar o Deus dos Portugueses. prometendo que se fariam cristãos se êles os quisessem amparar e livrar da opressão dos Mouros. Procederam assim por conselho que lhes dera D. João da Cruz, sobrinho
do já mencionado jogue Miguel de Santa Maria. ambos os quais. tio e sobrinho, tinham
sido baptizados, e na mesma ocasião. em Calicute por Fr. Henrique de Coimbra. Para esta
acção concorreu P.I Miguel Vazo vigário geral da fndia, coadjuvado por alguns dos seus
clérigos. Padrão foi também auxiliado por alguns dos seus confrades. Está escrito em diversas relações que foi de quarenta mil o número de Paravás baptizados. (paravás era o nome
de nação dêstes gentios).
Houve trabalho imenso na instrução dêstes novos cristaos. O vigário geral, passados estes baptizados, retirou para Cochim. «Os nossos padres, diz Fr. Fernando da Soledade,
ficaram continuando com a criação de rodos. Daqui ficou entte nós o estilo de eleger para esta
gente particular comissário a cujo encargo ticava o aproveitamento destes cristãos».
Fr. António do Padrão morreu em 5. Tomé. ajoelhado diante de um crucifixo, em
1545, com noventa anos de idade.
Em 1504 partem mais franciscanos. destinados a Cochim.
Em 1506 vai Fr. Paulo de Coimbra, nomeado guardião para o convento de Cananor; deu princípio ao convento de Goa em 1510.
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Em 15°7 começa a actividade do mais simpático de nossos frades que andaram pela
lndia, Fr. António do Loureiro. Achou-se presente como outros franciscanos na conquista
da ilha de Socotorá. A ilha estava sob o domínio dos Mouros, os naturais conservavam o
nome de cristãos com uns restos mui ténues de cristianismo. Fr. Anrónio transformou a
mesquita em templo católico, edificou igrejas por diversas partes e deu-se à reforma dos cristãos. A conversão e cristianização progrediam maravilhosamente.
Passados três anos foi intimada ordem do governador da lndia para que todos os
portugueses saíssem da ilha. O venerável missionário objectou quantas razões pôde contra o abandono dos seus cristãos. Conseguiu, quando muito, que ficassem alguns dos confrades que de boa vontade para isso se ofereceram, mas êle foi obrigado a acompanhar os
portugueses na retirada. A nau perdeu-se e com ela os portugueses, menos cinqüenta, que
ficaram cativos, com Fr. António, do rei de Cambaia. No cativeiro (cse viu o servo de Deus
em grandíssima tribulação por causa dos companheiros que eram pouco sofredores de trabalhos»; e, temendo alguma ruína espirintal, cheio de caridade, tratou de solicitar-lhes o
remédio, procurando o resgate. Foi-se à presença do rei, a quem pediu faculdade para ir
agenciá-lo em Goa, prometendo-lhe que com êle ou sem êle voltaria no tempo que lhe
fôsse assinalado; e em penhor da sua palavra lhe deixou o cordão com que andava cingido.
Foi pessoalmente, mas a ccresultância foi tal, como se não fôra»; pelo que dentro do têrmo
que lhe dispôs o monarca se tornou a meter no seu cativeiro. Muito célebre e aplaudida correu
por tôda a lndia esta gentileza; e o rei, cheio de admiração, não só fêz muita conta dêl~,
honrando-o e pondo-<> livre, mas também deu autoridade a todos para que se fôssem sem
algum género de resgate.
Gaspar Correia informa sôbre algumas particularidades da missão de Socotorá. «Porque dentro da fortaleza Se não pôde fazer igreja para os frades, se fêz de fora, e êles a ordenaram com seu sino, que de todo o necessário vinham muito providos do reino, com órgãos
e formoso retábulo da Piedade, onde a gente da terra, vendo nossa adoração e sacrifício e
ensinança que lhe faziam os frades, muito se inclinaram à nossa santa fé, quási todo o povo
da ilha se converteu». Segundo depoimento d.O autor das Lendas da lnd;a, Fr. António do
Loureiro, ao embarcar de Socotorá para a 1ndia, não ia resignado a abandonar aquela pequena mas florescente cristandade; ia "pedir ao governador causas que havia mister e escrever a el-rei o mal de Socotorá, que lhe morreram quantos padres tinha que não ficaram
mais que dois». Sôbre o cativeiro, escreve Gaspar Correia: cce sendo o frade por todos elegido
para Vlr ao governador, o apresentaram a el-rei, dizendo que era homem religioso que servia a Deus, que em nada faltaria à sua verdade. El-rei preguntou ao frade que segurança
daria a tornar. O frade lhe disse: - Senhor, eu deixarei aqui penhor que sem êle não poderei salvar-me, se o faltar, que é êste capê!o e cordão, que te digo e prometo por minha
lei que nunca outro vestirei até não tornar por estes que deixo em penhor de minha verdade - .Com que el-rei folgou pelo que lhe os nossos tinham dito do frade, que era homem que nunca tocara mulher, com que el-rei às vezes zombava com êle; e lhe preguntava que fazia quando lhe lembrava mulher. Dizia que por nunca saber que cousa era isso
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lhe nunca lembrava, porque as causas que os homens não queriam cosrumar logo lhe esqueciam. A qual razão o rei muito estimou em suas causas. E logo mandou dar seu despacho e cartas para o governador sôbre concertos de paz e boa amizade». Fr. Amónio do Lou~
reiro, na sua mensagem de Cambaia para Goa, era também portador de algumas cartas de
portugueses para o governador e para fidalgos amigos, dizendo que «não tinham vida de
ativos, senão muito à sua vontade, com tod? bom trato e larguezas para perderem suas almas, corno de feito já alguns, gostando dos males do demónio, eram tomados mouros, sem
nenhum constrangimento mais que de suas vontades inclinadas aos deleites dos mouros».
(Lendas da lndia).
IPobre Fr. Loureiro e pobres missionários do Ultramar Português, que andastes ou
andais na faina de converter o pagão, e, nas vossas barbas, se desconverte o português I Por
isso a vossa tarefa não terá fim...
Terminado o cativeiro, em 151 I, o honradíssimo frade e grande missionário foi para
Goa, onde trabalhou heróicamente nos funêlamentos da grande cristandade que dentro em
pouco seria a metrópole do Cristianismo no Oriente, e aí morreu em 1517 (?).
Em 151 I foi nomeado custódio dos franciscanos na índia Fr. Pedro da Atouguia, «de
nobilíssima prosápia». Neste ano se fundou o convento de Santa Bárbara, fora dos muros de
Chaúl. Anos depois o convento foi destruído pelos mouros e reedificado dentro da praça. Também em 1511 alguns franciscanos acompanha~ Afonso de Albuquerque na conquista de
Malaca e principiaram a sua evangelização.
O sucessor de Fr. Pedro da Atouguia no custodiado da índia foi Fr. Paulo de Santa
Maria, que se distinguiu na evangelização de Mascate, praça de Ormuz, onde teve uma cristandade muito florescente.
Em 15 I 5 foi construído o convento franciscano de Coulão. Tinha Afonso de AlbU:querque, ao tomar esta cidade em 1503, deixado aí um feitor para recolher a pimenta, com
uns dez porrugueses e com estes um frade de S. Francisco. Pouco depois os mouros amotinaram a população, e todos os portugueses foram mortos, uns trucidados, queimados outros, ao
refugiarem-se na igreja, que foi incendiada. Desde 1515 a acção dos franciscanos nes...dS terras
foi intensa e persistente. Haveria neste remo «dez mil casas de cristãos e todos foram reduzidos à forma católica». Os gentios mostravam-Se afeiçoados à lei de Cristo e aos franciscanos
que dêles curavam no ofício de párocos, e levantaram em pouco tempo cinco igrejas, muito
freqüentadas. Daqui estenderam a propaganda aos reinos vizinhos: Marcá, Gundrá, Betimene
e Calecoulão.
Nos fins do século XVI era intensa a vida cristã nestas terras, ainda a cuidado dos franqscanos, entre os quais se notabilizou Fr. Manuel de S. Macias.
Em 1518 começaram os frades menores a pregação do Evangelho na ilha de Ceilão.
Os missionários, a princípio, residiam com os portugueses junto da fortaleza de Columbo
e foram penetrando pela ilha. A acção dos missionários perdurou muitos anos, atingindo grandes proporções depois de 1540, ano em que chegaram de Portugal seis padres, todos da pro-
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víncia de Portugal e de que era prelado Fr. João de Vila do Conde, um dos maiores evangelizadores da fndia.
Em 1534 os franciscanos acompanharam D. Nuno da Cunha na conquista de Baçaim
e aí se estabeleceram. Estiveram presentes o custódio franciscano, Fr. Diogo de Borba, e Fr.
Agostinho, que foi o «alferes do crucifixo», como era de uso nas conquistas daqueles tempos.
«O mais antigo e um dos mais vastos edifícios religiosos que houve nesta cidade foi
o convento de Santo Antônio, fabricado por Fr. AntÓnio do Pôrto logo em seguida à con-

quista de Baçaim pelos porrugueses» e).
Fr. Antônio do Pôrto chegou de Portugal neste ano. Foi um missionário distintíssimo
e veio com outros padres da província de Portugal. escolhidos mui cuidadosamente.
Bste refôrço para a conquista espiritual do Oriente fôra solicitado com grande empenho ao ministro provincial. Como esta missão, observa o cronista da província de Portugal,
não era destinada ao lôgro de honras e dignidades, senão para trabalhos e misérias, não teve
lugar a ambição, não se intrometeu o respeito. Eram cinco frades muito bem escolhidos. Ia
por prelado Fr. AntÔnio do Pôrto, varão insigne em côda a virtude, muito instruído nas letras.
«Para quem estuda os gloriosos fastos do cristianismo da antiga possessão portugues3
do Norte (l, apresenta-se logo um vulto gigante, um coração que entusiasma, um grande espírito que se admira: fr. António do pôrto. Converteu um grande número de jogues, destruíu duzentos pagodes, construíu uma grande parte das igrejas que os franciscanos tiveram
no Norte e fundou quási todos os estabelecimentos franciscanos de educação e instrução que
houve em Baçaim e ilhas vizinhas e converteu milhares de pagãos» (').
Conquistada Baçaim, dentro em pouco a actividade dos frades e a pregação ardente
de Fr. Antônio tinham aí organizado um magnífico estabelecimento missionário, que era ao
mesmo tempo quartel de missionários e centro de ensino; e, pode dizer-se, estava cristianizada tôda a população da cidade e seu têrmo: a pouca distância de Baçaim. em Agaçaim,
fôra criado outro seminário, para meninos órfãos, e funcionava já desde 1536. Depois, deixando em Baçaim alguns frades, Fr. Antônio saíu com outros e entrou pela ilha de SaIcete.
onde achou por espaço de seis léguas, que é tôda a extensão da ilha. cento e quatorze aldeias. Da ilha de Salcete fizeram incursão os missionários pelas mais que lhes ficam vizinhas: ilha do Elefante, Taná, Caranjá e Bombaim. Em Caranjá foi construído um seminário para meninos órfãos e levantadas as igrejas de Nossa Senhora da Salvação. de Nossa
Senhora da Penha e de S. Francisco, junto da qual ficava o seminário. Havia por estas ilhas
numerosos pagodes onde estanciavam muitos jogues budistas. Os budistas foram convertidos,
convencidos ou vencidos; pelo menos os pagodes foram destruídos ou transformados.
Garcia de Orta e Diogo do Couto descreveram as maravilhas dos pagodes subterrâneos de Kanheri, templos dos budistas na ilha de Salcete de Bombaim. Garcia de Orca

(1) P. Caetano Francisco de Sousa. -lnsW*;pfes Portug*es6.S n~ Oriente, Bombaim, l~, p. 162.

(2) Norte de Goa.
(li) P. Caetano Francisco de Sousa, obra cito, pág. 35s.
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assegura que um daqueles pagodes, que fica debaixo de um monte, é tão grande como a.
nossa fortaleza de Diu e que pode ser comparado a uma cidade de Portugal contendo cêrca
de 400 casas dos jogues, e tudo isto cortado na pedra. Diogo do Couto igualmente se refere
a estes santos esconderijos do budismo e celebra o arrôjo com que Fr. Amónio do Pôrto os
penetrou, percorrendo durante sete dias seus caminhos subterrâneos e sinuosos. No passo
subterrâneo que se dirige para o grande pagode de Kanheri, Fr. António do Pôrto construÍu
uma bela igreja da invocação de S. Miguel, baptizou grande número de jogues que achou
lá dentro, entre os quais um contava 150 anos de idade e tomou no baptismo o nome Paulo
Raposo, e outro se ficou chamando Francisco de Santa Maria C).
Aproveitando o entusiasmo dos franciscanos pela instrução, a autoridade eclesiástica
fundou também em Baçaim um seminário, cuja direcção estava confiada a Fr. António e o
ensino a seus confrades. Em 1548 o bispo de Goa entregou êste seminário a S. Francisco
Xavier. Pouco depois os jesuítas ocupavam os estabelecimentos de ensino de Baçaim: para
isto trouxera de Portugal nove jesuítas o vigário geral da diocese, Padre Miguel Vaz, que
tinha ido a Lisboa conferenciar com D. João UI e voltara para Goa em 1546. Fr. António
do Pôrto, contente ou resignado com a entrada em seu campo dos novos apóstolos, saÍu de Baçaim, e foi outra vez converter jogues e destruir pagodes... e tratou da fundação de
novo colégio.
Além dos pagodes subterrâneos de Kanheri, havia dois semelhantes mais pequenos
em Mompacer, ilha de SaIcete do Norte, igualmente cortados em pedra. Os escritores que
tiveram notÍcia desta localidade designaram-na com nomes diversos. Garcia de Orta dá-lhe o
nome de Maljaz, Fr. Fernando da Soledade chama a esta terra Manapacer, Diogo do Couto
descreve-a sob o nome de Mompacer. Aetualmente a localidade tem a designação de Monte
Poinsar. Fr. Antánio do Pôrto transformou os dois pagodes em templos com as invocações
de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora da Piedade. Ao lado da igreja de Nossa
Senhora da Conceição edificou um. grande colégio para roa meninos e fêz povoar o sopé do
Monte Poinsar, em todo o redor, por numerosa colánia de cristãos, formada a princípio com
dois mil indígenas convertidos na ilha de Salcete' depois a população em volta do colégio
aumentou prodigiosamente, já por desenvolvimento próprio, já pela concentração dos novos cristãos.
Alguns viajantes de tempos muito posteriores, visitando as ruínas de MODte Poiosor, maravilhados da magnificência e prodigiosa actividade de que são vestÍgio e documento
eloqüente, quási não acreditam que tal obra pudesse ser levada a efeito por humildes franciscanos; c o que mais desconcertou os preconceitos da ignorância fradesca é o achado, nescas
ruínas, duns restos de observatório na pequena colina que fica próxima do colégio de
Mompacer, como se não pertencessem a esta família de ignorantes e ociosos um Fr. João de
Ceita, o mais profundo e sólido de todos os oradores sagrados de Portugal; um Fr. Cristóvão de Lisboa, que além de teólogo literato, orador, patriota viajante por sua curiosidade

de naturalista, foi uma antecipação assombrosa no século xvn; um Fr. Mariano Veloso, o
maior naturalista que teve Portugal; Fr. Francisco do Monte Alverne, a voz mais autorizada
e cheia que anunciou o Evangelho... nas índias Ocidentais.
Fr. António passou o resto de seus dias no convento de Baçaim, onde expirou, cheio
de merecimentos, cêrca de 1550. Nos últimos tempos devotou ainda o seu espírito à ilustração
desta cidade, fundando a Academia Franciscana de Baçaim.
Em sua juventude, pertenceu a esta Academia Santo Antánio Garcia, filiado depois
na ordem franciscana como irmão leigo, no convento de Baçaim. Partiu com alguns religiosos dêste convento para o Japão. Lá foi martirizado em 5 de Fevereiro de 1597. Foi beatifi~
cada por Urbano VIII em 1627 e canonizado por Pio IX em 1862.
Fr. AntÔnio do Casal, custódio dos franciscanos desde 1546 a 1553 e comissário pan·
tifício, foi grande amigo e cooperador de D. João de Castro. Quando êste se precipitou de
Goa ao socorro de Diu (1546) levou em sua companhia o prelado franciscano. Antes que
buscassem ao inimigo no campo, disse o padre missa, (edeu comunhão a muitos (seus companheiros a outros) e a todos concedeu as indulgências que se alcançam em semelhantes ba·
talhas. Saíu com o vice-rei, vestido sôbre o hábito com sobrepeliz e estola e uma lança nas
mãos, em que levava a imagem de Cristo crucificado. Exclamava com repetidas e alentadas
vozes, pedindo a todos que defendessem a honra dêste Senhor, atropelando os inimigos do
seu santo nome. Tal furor concebiam os soldados com estes clamores, que saltavam como
leões embravecidos. Contudo, ao romper de uma trincheira, parece que fraqueavam, por ser
o perigo evidente e o impedimento muito; pelo que subindo a ela e levantando mais alto a voz
e o crucifixo, foi instrumento de uma vitÓria das mais célebres que aplaude o mundo. Solenizou-se com triunfo vistoso à imitação dos Romanos, indo diante os cativos e despojos da
batalha. D. João de Castro e o padre Fr. António com a sua insígnia de Jesus Cristo crucificado ambos iam debaixo de um pálio rico.
((O vice-rei, obrigado a nosso P. S. Francisco, neste mesmo acto, visitou a sua casa
em Goa e na capela-mor elegeu a sepultura para seu corpo» (Soledade).
D. Fr. João de Albuquerque, da província da Piedade, primeLro bispo «(proprietário»
de Goa, foi amigo dedicadíssimo do grande vice-rei. O Cardial Saraiva (Obras Completas.
t. VI, pág. 279) transcreve uma carta do bispo que dá testemunho de amizade mui carinhosa

a D. João de Castro.
«(Senhor - aos mmra de dezembro receby húa carta de V. S., e com ella outro trdlado de outra, do qual receby eu desconsolaçam, por ver e ler tão desarrezoadas causas, e di~
zerem~se de religiosos, que tanto vos devem, e dizerem~se sem tom e sem som, sendo V. S.
tão sem cul1pa. Bem sabeis, senhor, que são bocados indianos, e que estaes posto por espelho,
e bramquo pera sofrer e gostar. Day, senhor, graças a Deus, porque podem ladrar, mas nam
vos podem morder; porque vasas vertudes e seruiço nam ho consentem. Paciencia por amor
do criador. De são francisco, ho padre costodio he quem V. S. diz el1e foy a cochim, he ia
mais allvoroçado per a tornada a verse com V. S., que nam per a ida a cochim: elle será aquy
cedo, he emtam praticaremos ambos estas estarias, e serão reprendidos asy o nosso frade.

•
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como o seu, Do padre frer amtonio piquyno, que está em ceilão, receby húa carta ácerqua
da xpamdade delrey de candea, de qual veio despois que eu tinha as outra escripta a V. S.,
e o trelado, letra por letra, he o que segue»... E segue a carta de Irey amtonio piquyno feita
em Columbo a XXV dias de Novembro de 546. Fr. arntonio piquyno critica severamente as
simula.das conversões por mera ambição e fingimento político,
A carta do bispo remata assim:
(Escrevo isto a V. S. como ha pryncipe,' que ha de saber todo, nam pera esfriallo dos
bons propositos; mas pera acendello; porque diz são pau lIa, que nosso senhor avia de comer
meU e manteiga, que quiz dizer reprovar no mal, e emleger ho bem; as boas causas nam se
ham de deixar, que sempre foram contrariadas. Nosso senhor alumyará a V. S. acerqua disco
bo que deve de fazer, por a santa emtençam que tem a todallas causas. Jh xpo seja em sua
l

alma amem. De goa aos xxx dias de dezembro de 546. - Orador de V. S. - O bispo de
goa. (Sobrescipto) Ao senhor governador da India &C. do bispOlL

Dois anos depois (6 de Junho de (548) D. João de Castro expirou nos braços do bispo
seu amigo. Assistiu também o Padre Mestre Francisco (5. Francisco Xavier),
D. Fr. João de Albuquerque estava em Goa desde 1539. A diocese tinha sido criada

por Paulo

m,

pela bula Aequum "put4mus, de 3 de Novembro de '534' Desde 1532 go-

vernava a Igreja da fndia o franciscano D. Fr. Fernando Vaqueiro, bispo titular Aurense,
antigo bispo coadjutor do Funchal. Criada a diocese, D. João IH não quis dar sucessor a Vaqueiro, que continuou até à morte (1535)'

Com D. João de Albuquerque em 1549 chegou à lndia Fr. Vicente de Lagos que,
durante dez anos (até à morte) desenvolveu actividade prodigiosa na evangdizaçao dos pagãos
e na criação de colégios e escolas.
No arquipélago de Malaca, ilhas de Macassar e outras foram os franciscanos os primeiros missionários favorecidos do grande e admirável chefe militar que foi António Galvão, «exemplo de heróica santidade, e apóstolo das Malucas», como o cognomina Oliveira
Martins, (<Este fêz esclarecida a nossa naçáo portuguesa, não só com as vitórias que houve
do inimigo mauritano e gentio, mas com o zêlo com que converteu e reduziu ao grémio na
Igreja inumeráveis almas, com grande aumento da cristandade. Antes que entrasse nas batalhas se dispunha com orações, jejuns, penitências, esmolas e outras obras pias e com o exer·
cício dos sacramentos» C). Com 120 portugueses e 230 naturais desbaratou quatro r;gulos coli·
gados na ilha de Tidore que dispunham de milhares de soldados (20.000, diz-se) i saindo de
Ternate em umas corocoras (navios ligeiros) de que era cabo o padre Fernão Vinagre, destruíu os corsários que infestavam aquêles mares. Levou missionários à ilha de Macassar. A
benevolência e protecção que dispensava aos novos cristãos atraía a muitos e de várias partes:
aproximavam.se dos portugueses e pediam o baptismo, Mandou o capitão Francisco de Castro, com dois sacerdotes, anunciar o Evangelho em Macassá i mas estes, arrojados pela fôrça
do vento, foram dar à ilha de Sancigano; nesta e outras ilhas do arquipélago aderiram ao cris(1) Fr. Jacinto de DeUJ.

nanismo cinco chefes indígenas. Foram enviados missionários a Ternate, Geilolo e Amboíno,
converteram~se não só muitos gennos mas também alguns mouros das Malucas.
Anténio Galvão passou a Portugal, rico de méritos, pobre de fazenda; para a via~
gem se endividou em dois mil cruzados, que nunca pôde sansfazer, porque faleceu em p0breza extrema no hospital de Todos os Santos de Lisboa, onde residiu como pedinte duas-sete anos.
Foi António Galvâo natural desta índia Oriental, filho de Duarte Galvão, o que compôs a «Crénica del~rei D. Afonso Henriqucs» e faleceu na ,lha do Camarão - no Mar
Vermelho - em 1517, indo por embaixador ao Preste João. Duarte Galvão teve em Portugal
três filhos; «a êste, Anténio Galvão, houve na lndia por bastardia C), e poder-se-á dizer sua
culpa feliz, que mereceu produzir um tão grande e esclarecido varão que, sendo secular,
adquiriu por valor o título de grande capitão e por cristandade e zêlo da fé o nome de após-rolo dos Malucas, aonde passou de mandado do vice-rei Nuno da Cunha, que obrigado dos
heróicos feitos obrados nas armadas da índia o fêz capitão daquelas ilhas: governou três
anos. Em 1540 voltou para Portugal pretendente não de despachos iguais a seus merecimen~
tos, mas suficientes ao sustento. Faleceu em 1557 com o desamparo que já contámos, sem
alcançar em 17 anos nem um real por esmola, menos por mercê. Foi exemplo de valor e desegano da pretenção e público painel dos enganos do mundo e ingratidões do tempo». (Fr. Ja~
cinto de Deus).
De tôdas as corporações religiosas foram os franciscanos os primeiros a apresentar~se
na lndia e durante quarenta e dois anos foram êles que impulsionaram e sustentaram a evangelização do Oriente.
Os rrabalhos dêstes primeiros missionários, sucessivamente enviados da província í:!e
Portugal, no primeiro período da conquista, isto é, desde 15°O à morte de Albuquerque, pa~
receriam hipérbole da História, exclama o arcebispo Amorim Pessoa (j, «se os não confirmassem a constante tradição e a evidência dos olhos: do Cabo da Boa Esperança para dentro,
decorridos 14 anos desde a descoberta, já se adorattam os mistérios ou Lei da Graça em Cali~
cllte, Cochim e Ceilão, Vaipim, Moçambique, Quíloa, Me/inde, Mombaça, Socotorá, Ormuz, Cambaia, Mascate, Chaúl, Coa, Angediua, Cananor, Costas do Ma/abar, da Pescaria
e Coromande/ e quási tudo que se segue até Mlllaca que conquistamos em 1511».
Segundo uma estatística referente a meados do século XVI, publicada pelo Arcebispo
Amorim Pessoa, os franciscanos tinham no Oriente 14 conventos, J6 colégios, 3 hospícios
237 reitorias ou residências-paróquias. Vários documentos da segunda metade dêste século cal·
culam ~m cêrca de 500 o número de franciscanos filiados na custódia de S. Tomé, dependente
da província de Portugal. Outros franciscanos missionavam no Oriente: da província de Piedade; espanhóis provenientes das Filipinas; algum italiano, como Fr. João Baptista, que se
distinguiu em Malaca, Macau, e na China; franceses, como Fr. Pedro Bonfer, antigo dou·
tor parisiense, e seu companheiro Fr. Pedro Pascázio, que de 1557 a 1560 envangeIizaram no
(I) Si fJ"1I est f.m •.
(2) Obr4l. vol, ).C>

Pegu; passando depois a outras partes, Ft. Pedro Sonfer recolheu-se no fim da vida ao con·
vento &anciscano de Cananor, onde terminou os seus dias.
S. Francisco Xavier entrou em Goa a 6 de Maio de 1542.
Gasrou alguns meses em pregações e catequese e deixou êsre «charco pestilente» e foi
evangelizar os Paravás de Costa de Pescaria, que em 1534 se haviam colocado debaixo da
protecção dos Portugueses e em grande número tinham recebido o baptismo. Aí dispendeu
uma actividade prodigiosa durante catorze meses. Em 1546 partiu para os Malucas, desem·
barcou em Amboíno, onde nove anos antes numeroso gentio se havia «deixado bapcizao)
(como agora...). À chegada do estrangeiro, os naturais escondem·se pelos matos, e pelos matos se enfia o Missionário à cata dêles. Atravessou montes e vales por sendas impossíveis, de·
baixo de um sol abrasador; adiante vai um rapazinho com uma cruz na mão e S. Francisco
caminha entoando cânticos religiosos. A esta voz, os selvagens aproximam-se; o Santo fami·
liariza-se com êles e converte muitas almas.
Depois vai explorar as ilhas vizinhas. Encontra insulares ferozes, ceifadores de cabeças
(de gente), antropófagos, homens horrendamente depravados, e também algumas tribos dóceis, entre as quais faz boa colheita de almas.
Regressa a Goa, onde passa o ano de 1548, e no seguinte parte para o Japão.
Ao limpar, às portas de Goa, o pó das sandálias apostólicas, escreve a D. João lU:
«Observo o que se passa aqui. V. Alteza mandará a favor dos cristãos ordens e provisões. Não tenho esperanças de as ver cumpridas. Eis porque fujo para o Japão. Muito
rempo já eu perdi e não quero perder mais». E aos Padres de Roma escrevia:
«Vou para o Japão. Lá, ..o menos, não encontrarei Muçulmanos nem Judeus. Só pa·
gâos, curiosos de novidades a respeito de Deus e da natureza. Lá, ao que me parece, os nato·
cais serão capazes de perpetuar por si mesmos os benefícios que Os da Companhia lhes
fizerem».
S. Francisco Xavier realizou no Japão, desde 1549 a 1551, lima obra admirável de
zêlo religioso, de espírito e diplomacia. Em princípios de 1552 deixa os neófitos japoneses a
cargo dos seus consócios Cosme de Tôrres e João Fernandes e aparece em Goa para regular
os negócios que o chamavam à lndia e para despedir para a China. Efeccivamente a 14 de
Abril de 1552 despediu-se do vice-rei D. Afonso de Noronha, e de Goa para sempre, o insigne Missionário; e, em companhia do embaixador Diogo Pereira, saíu em demanda do Ce·
leste Império: não lhe foi dado, porém, lá entrar, porque subiu ao Reino Celescial, c:xpi.
rando na ilha de Sanchão a 3 de Dezembro de 1552.
Xavier, antes de arrancar para a aventura do Japão, bem escusava de chamar à capital do
império português na Asia charco de peste C). Não era aquilo tão peste, que não houvesse em
que pôr os olhos.
(1) Qud que soit son dbir de {me du bicn lUZ colom portugais, il CJt heurew: de ruir de Coa, ((ce mirais de pescilence». Mgr. Armand Olichon, LII MiniDru, Paris, pág. 209-

o ~Ievado espírito e incontestável santidade

do PrepósUo Provincial da India e de
todos os Reinos Ultramarinos (Patentes de Santo Inácio de la e 2] de Dezembro de 1549)
não o impediu de bem discernir o que pela lndia Portuguesa, especialmente em Goa, mais
convinha à Mínima Companhia de Jesus. Assim por exemplo o Colégio da Santa Fé ou de
S. Paulo foi-lhe passando para as mãos e para as da Companhia. O mesmo aconteceu ao colégio que tinham os franciscanos em Baçaim e que Fr. AntÔnio do Pôrto, mais ou menos resignado, entregou, indo fundar outro ou outros em Mompacer.
Foi êste colégio de S. Paulo o ponto de concentração das fôrças da Companhia de Jesus no Oriente e dali irradiou a acção notabilíssima de seus missionários. Era o colégio de
S. Paulo obra do bispo O. João de Albuquerque. do Padre Miguel Vaz, vigário geral da
lndia, do Padre Diogo de Borba, secretário do bispo, e de «algumas outras pessoas nobres e
zelosas do serviço divino, assim eclesiásticas como seculares, entre as quais (depois do Governador, que então era D. Estêvão da Gama, filho do Conde Almirante) acho nomeados Fernão Rodrigues de Castelbranco, vedor da fazenda, e Cosme Anes, escrivão da matrícula geral da lndia e depois secretário do escada» (Lucena, Hist. da Vida do Padre S. Francisco
Xavier. Lisboa, 1778, t. 2. p. 139)' «Ordenaram todos uma irmandade debaixo da invocação
da Santa Fé, cuja emprêsa fôsse criar em letras e bons coStumes moços de tôdas as nações daquelas partes, nomeando especialmente Canarins, Decarins do Norte, Malabares, Chingalas
de Ceilão, Bengalas, Pegus, Malaios, Jaus, Chinas, Abexins (dos Japées não havia ainda então notÍcia), para que vindo a ser sacerdotes tornassem a pregar o Evangelho a suas próprias
terras... Comprometem-se todos aos 25 do mês de Julho do ano de 1541, situa-se a confraria
na igreja paroquial de N. Senhora da Luz da cidade de Goa, escolhem por padroeiro ao glorioso S. Paulo, como Apóstolo das gentes, alevancam-lhe altar com retábulo da sua conversão, dota-lhe primeiro o vedar da fazenda Fernão Rodrigues de Castelbranco, em ausência
do Governador D. Estêvão, e depois o mesmo D. Estêvão, oitocentos cruzados em cada um
ano das rendas que foram dos pagodes daquela ilha, tomam os irmãos da confraria a administração dêles e encomendam a criação e doutrina dos estudantes aos religiosos da ordem de
S. Francisco, que sós residiam então na lndia)), (Idem, ibidem, págs. 139-14°)'
Em 1548 tinha o govêrno do seminário de S. Paulo o P. Paulo Camerte (ou Camerino) que também era superior dos jesuítas, chegados êsse ano da Europa e que residiam no
colégio. A administração, até então a cargo da Confraria da Santa Fé, incumbia a Cosme
Anes. Este, agora investido nos cargos de secretário do Escado e vedor da Fazenda. entregou
a Xavier a direcção e administração do seminário, comprometendo-se êste a mandar vir do
reino mais missionários e obter a confirmação régia do trespasse.
D. João In não só confirmou a doação do seminár~o e suas rendas à Companhia, mas
ainda concedeu uma pensão especial de 800.000 réis por ano à custa do real erário, dotação
que atingIU com o tempo a cifra de 4.000 cruzados.
Quando S. Francisco Xavier foi para o Japão deixou na reitoria do seminário o Padre
António Gomes; quando voltou, em Fevereiro de 1552, desgostoso da sua regência, demiciu-o do cargo e expulsou-o da Companhia, e colocou na reitoria o Padre Barzeo.
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Em 1553, por morte do Padre Barzeo, ocorrida em 29 de Outubro, foi nomeado reitor O Padre Belchior Nunes, que em 1555 Se faz substituir no cargo pelo Padre Baltasar Dias,
parte para o Japão e funda um colégio na cidade de Amanguchi, empregando nessa obra
quatro mil pardaus que lhe oferecera Fernão Mendes Pimo. Diz-se que esteve na China em
1556, e que aí implamou a cruz, mas não encontro declarado onde foi que a implantou.
Em 1556 chegaram à fndia o Padre Gonçalo da Silveira com a patente de provincial e
o Padre Francisco Rodrigues com a de reitor do Colégio de S. Paulo.
«O ano 156o, escreve o P.I Caetano Francisco de Sousa, é data memorável, em que
se começou de acentuar melhor a influência da Companhia de Jesus no Oriente. As leis de
Francisco Barreto, que deram um profundo golpe no paganismo asiático; a decidida protecção do vice-rei D. Constantino de Bragança; os baptismos gerais que se introduziram no
Colégio de S. Paulo; a criação do lugar de pai dos cristãos; e a do tribunal do Santo Ofício, que
no mesmo ano foi ~ntroduzido na fndia a instâncias do Padre Gonçalo da Silveira, concorreram poderosamente para ir radicando mais e mais a preponderância dos discípulos de Loyola
no Oriente)) C). Neste ano tinha o colégio 80 religiosos; pouco depois aquartelava 100 jesuítas.
Os dominicanos estabeleceram-se na fndia em 1548. A missão dos filhos de S. Domingos partiu de Lisboa no mês de Março dês te ano, Ia por superior o Padre Diogo Bermudes. O grupo apostólico fôra escolhido entre os religiosos mais instruídos e fervorosos da província dominicana de Porrugal, salientando-se, dos dôze que embarcaram: P,I Francisco de
Macedo, leitor de Teologia; Gaspar da Cruz, que escreveu uma História da China e foi o primeiro... ou o segundo, enfim, um dos primeiros missionários portugueses que penetraram na
China; Luiz do Rosário, hábil em línguas. Já outros dominicanos tinham andado pelas fndias;
mas ou eram mortos ou haviam regressado à pátria.
Segundo Fr. Luiz de Sousa, em 1503 partiram com Afonso de Albuquerque Fr. Domingos de Sousa, confessor do herói, mais Fr. Pedro de Abreu, Fr. António da Mata e
Fr. Rodrigo Homem, Depois, em 1505, D. Manuel enviou para a fndia frades menores e domínicos: os primeiros na frota de D. Francisco de Almeida, os outros na de AIbuguerque.
Escritores dominicanos reclamam para a sua ordem a glória de ter dado a Afonso de
Albuquergue um amigo, confidente e confessor no Padre Domingos de Sousa, que assistiu
efectivamente à tomada de Goa. avançando também êle de cruz alçada no meio da fradaria
de S. Francisco; e o herói, à hora da morte, chamou ansiosamente por êste frade de S. Domingos para limpar :1 consciência de inúmeras barbaridades comeridas, de suas características terribi/idt/des; felizmente o frade acorreu 3. tempo de absolver o guerreiro antes da morte.
Gaspar Correia denuncia a presença, aí por 1525. dum frade de S. Domingos em Cochim.
Era ê(e muito da privança do governador: «Ao que Francisco Pereira, muy agastado, lhe
respondeu: O frade, este não he vosso oficio, que era entender da justiça de que depende
(I) InsfitHifÕ~s PDrfuguu.s de EJuc"fio e InSfrllfiD riO Orieme. Bombaim, 18g;I, pág. 39.
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a guerra da fndia. Hy falar com vossos livros... somos destes que temos almas, que estes gentios nom tem... Mais trabalho he querer emendar hum contumaz, que pelejar com cem
mouros».
Os doze frades de S. Domingos chegados a Goa em fins de Outubro de 1548 não
tinham domicílio nem, «a exemplo do divino Mestre, jazida onde repousar a cabeça». O
amor e sêde de almas tinha prevalecido em seus corações sôbre esta conveniência e necessidade da vida regular que previne uma igreja e uma cela para orar e para meditar. Não tinham morada certa nas fndias. A nova colónia chegou, pois a Goa, ao Deus dará. Esta
circunstância fêz brilhar uma vez mais a união dos corações e a fraternidade dos filhos de
S. Domingos e de S. Francisco. ((As palavras, então três vezes seculares. dos santos Patriarcas
ressoaram ainda nos ouvidos dos Frades Menores e dos Frades Pregadores: Stemus simul et
nu/lus adversum nos praevalebit: unâmo·nos e seremos fortes. Durante seis meses de convÍvio fraterno. as duas famílias dominicana e franciscana tiveram o mesmo teto, como tiveram
sempre o mesmo coração». (André-Marie. Miss. Domin. dans tExtr. ar., Paris. 1865,

T, págs. 84-85).
Em 1572 entraram na fndia os Ermitas de Santo Agostinho. que preencheram um·
bém uma honrosa fôlha de serviços missionários e aí tiveram notável preponderância no úlrimo quartel do século XVI. com D. Fr. Aleixo de Meneses.
Os dominicanos notabilizaram-se na evangelização da África Oriental, Malaca, Occania; tiveram conventos e igrejas em Goa e Cochim.
Os agostinhos distinguiram.se nas missões da Pérsia e reinos convizinhos, e em Bengala; foram poderosos em Goa e sustentaram alguns postos no reino de Cochim. O Pai dos
Cristãos em Goa e Cochim era jesuíta; em Salcete do Narre e ilha da Caranjá, pertencia
aos franciscanos; em Nagapatão, agostinho; em Chaúl, Diu, Macau, era dominicano.
Portugal, como evangelizador. deu as suas provas, e negar a sua glória é negar a
luz do sol. ((Nenhuma nação no mundo fêz tão grandes coisas como Portugal relativamente à
sua extensão e popubção» - afirma Leroy Beaulieu.
A Santa Sé foi a primeira a reconhecer e a aplaudir os imensos serviços da Nação Portuguesa na propaganda religiosa do ultramar; e não só os soube reconhecer e agradecer, mas
também os quis dignamente recompensar, garantindo a Portugal os direitos do padroado. Os
pontífices sancionavam a posse das terras descobertas ou conquistadas aos infiéis; concediam
as graças da Santa Cruzada para todos os que de qualquer modo eram cooperadores e conferiam
à Coroa Portuguesa o padroado das igrejas que se fundassem nas terras de além~mar.
Xisto IV concedeu a Afonso V, além de certos padroados, o direito de receber parte:
dos rendimentos das igrejas que se fundassem, para auxílio dos encargos da conquista e de~
fesa das terras. A instâncias do mesmo Afonso Vedo infante D. Henrique, Calisto III ou~
torgou à ordem de Cristo, de que o infante era grão--mestre, o padroado de tôdas as terras
ad'luiridas ou que viessem a ser conquistadas desde os cabos Bojador e de Não até à fndia.
Esta concessão foi ratificada por Xisto IV. Alexandre VI concedeu a D. Manuel em 1497

a faculdade de ampliar as conquistas e reconheceu-lhe a posse de tÔdas as terras adquiridas,
incitando.o a propagar e exaltar a fé carólica. Leão X em 1514 renovou as graças e concessões
de seus antecessores. especialmente de Nicolau V e Xisto IV, e confirmou a D. Manuel o
domínio de tôdas as terras compreendidas entre os cabos Bojador e de Não e a (ndia e de tôdas
as terras que a todo o tempo e em qualquer parte viessem a ser descobertas ou conquistadas.
Desde o comêço dos empreendimentos marírimos até nossos dias a harmonia e cooperação da Santa Sé e o Estado Português. em relação às missões ultramarinas, tem sido. pode
dizer·se, inalterável.
Não obstante o reconhecimento dos serviços de Portugal que por parte da Sama Sé
se tem conservado firme, nobremente leal. não faltaram e não rareiam nos tempos modernos
e nossos dias escritores apressados, historiadores improvisados que escreveram e escrevem as
maiores barbaridades a respeito do Padroado Português. Para estes, o sistema missionário português está, pelo menos, eivado de espírito cismático; os fiéis do Padroado não valem mais
que os: célebres cristãos de S. Tomé. Olichon C), por exemplo. escreve esta enormidade: «A
ausência da jerarquia eclesiástica será sempre o vício das missões portuguesas e o verme roedor
do seu famoso direito de padroado".
O que o homem chama ausência da jerarquia eclesiástica é simplesmente a ausência de
jurisdição da congregação De Propaganda Fide no ultramar porruguês. A Propaganda é um
organismo dentro da Jerarquia; não é a Jerarquia. Se assim não fôsse. seriam também cristãos
de S. Tomé.... por exemplo, Suas Eminências os Senhores Cardial Patriarca de Lisboa e Arcebispo de Paris, pois nenhum dêles depende da congregação De Propaganda Fide; c, assim,
haveri3 também verme roedor no Patriarcado de Lisboa e Arcebispado de Paris.
Goa chegou a ser a Roma das (ndias, escreve César Cantu. Já em 1565 recenseava
300.000 novos cristãos. Ainda hoje, segundo a estarística publicada na Revista Ilustrada da
Exposifão 111issionária do Vaticano. a arquidiocese primacial e patriarcal de Goa é o maior cen·
tro do catolicismo entre tôdas as circunscrições eclesiásticas da lndia: sôbre uma população
de 2.000.000 habitantes conta 326.69° católicos.
De tôdas as circunscrições eclesiásticas da China, M:lcau é a mais antiga. Sôbre um:l
população de 8.000.000 habitantes reúne 31.000 católicos. A tundJçao da igreja de Macau é de
1575. Com excepção do vicariato apostólico de T chena-fu (Missões Estrangeiras de Paris). de
1658; do vicariato de Fu·chow (dominicanos), de 16g6; do vicariato de Tai-Yuen-fu (confiado
aos franciscanos). de 16g8, tôdas as mais circunscrições eclesiásticas são de mui recente data
(séc. XIX e xx). A persistência de um organismo católico em terras d:l China desde o século XV]
até nossos dias ~ e êste é o caso especialíssimo da diocese de Macau - é facto único. e demonstra à evidência a fina diplomacia, o inteligentÍssimo espírito internacionalista. singularís.
simos dotes de sociabilidade do povo português e ao mesmo tempo revela a invencível tena·
cidade dos sentimentos católicos da nossa gente.

M.
(I) Obra cir., pág. 304.
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como, descoberto o caminho marítimo para a lndia, começou desde logo a exp'ansão portuguesa no Oriente até a Decania. A vastidão da área, porém, não podia
permitir à limitada população de Portugal exercer influência no interior do continente asiático, mas apenas em numerosos pontOS costeiros, importan.tes na estratégia ou no
comércio.
E, contudo, dêstes pontos litorais, especialmente de Gaa, partiram para o interior
várias missões, religiosas ou políticas ou mesmo indivíduos isolados, que, penetrando em diferemes países, até lá pouco ou nada conhecidos, ar:! ampliaram e rectificaram as informações de geógrafos e viajantes estrangeiros. ora forneceram, em primeira mão, esdarecimen·
toS cerras e precisos sôbre a geografia, a história, a rdigião e os usos e costumes dêsses
longínquos povos e das suas terras.
Da Ásia, pelo menos da Ásia menor, e dos seus produtos tinha a Europa conhecimento
desde os primórdios da sua história; os primeiros geógrafos gregos dividiam o seu mundo em
Europa e Ásia, incluindo nesta a Líbia ou África. Foram porém os soldados de Alexandre
Magno os primeiros europeus que penetraram na Ásia maior até às regiões ocidentais da In·
dia; e os seus historiadores forneceram ao mundo as primeiras notícias directas daqueles povos
_da sua civilização.
No século XtlI da era corronte três franciscanos percorreram sucessivamente a Ásia
central e um dêles (João de Monte Calvino, em 1295) chegou a penetrar até na China. Quem
porém mais se celebrizou como grande explorador da Ásia foi o veneziano Marco Paio,
que, no mesmo século, viajou pela Ásia central a China, o Arquipélago Malaio e a fndia; e,
das suas peregrinaçõcs de 17 anos, publicou a famosa narração, que foi a maior obra de via·
gens da idade média e pela primeira vez revelou de vim à Europa as civilizações e as riquezas
orientais. As suas maravilhosas descrições levantaram um pouco o véu que encobria as mistc·
riosas terras do Oriente e aguçaram a curiOSidade do Ocidente. Um século depois, o frade
Odorico de Pordenone (de Veneza) também visitou as mesmas terras e ainda talvez Tibete,
onde teria sido o primeiro europeu a entrar na cidade sagrada de Lhassa, facto hoje muito
contestado. E logo no século xv mais dois europeus haviam penetrado no continente asiático
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e no seu arquipélago em busca de seus produtos comerciais: foram o espanhol Ruy Gonzales
de Clavijo, que viajou até a côrce de Timur, em Samarcande, e o italiano Nicolo Conti, que,
nos fins daquele século, gastou '2.5 anos em visitar a China, Java e Samatra.
Estavam neste pé as explorações asiáticas pelos europeus, quando coube a Portugal.
pelo seu domínio no Oriente, a missão de penetrar e de explorar aquêle vasto cominente e ae
enriquecer com novas e melhores informações as ciências e letras da Europa.
Sem falar dos nossos grandes cronistas, que, a propósito da história luso--indiana, nos
fornecem valiosos elementos geográficos, históricos e etnográficos dos países, mesmo interiores, da Asia, possuímos ainda ao lado dêlcs uma literatura especial de viagens portuguesas,
literatura distinta dos importantes roteiros marítimos, destinados unicamente ao estudo dos
mares e portos. Com efeito, desde o princípio da sua actividade no Oriente, muitos portugueses tiveram de penetrar, por interêsse próprio ou do Estado, ou mesmo da ciência, em alguns
países afastados do litoral; e alguns dêles, ainda os que não passavam de simples comerciantes, tiveram o cuidado de deixar registadas as particularidades dos países visitados e as suas
impressões de observadores curiosos e estrangeiros, o que parece ter sido hábito em muitos
daqueles pioneiros dos estudos orientais. Já nos princípios do século XVI um Pêro Fernandes
Tinoco, que embarcara para a fndia na armada de D. Francisco de Almeida (I 505) «pera tratar pedraria, de que tinha muyro conhecimento» e talvez com urna missão ao rei Narsinga, de
Bisnagar, escrevia a D. Manuel C): «Em partindo senhor para Narsinga, da primeira passada que
compeçar a dar, logo compaçarei senhor d'escrever a jornada em um livro grande que para isso
levo, em que espero, prazendo a Dcos, de por a uma parte todas as causas que vir, e em outro
tudo o que souber dinformação certa e assim trarei tudo desta maneira a vossa alteza quando me
Deos ante vós trouxer». Uns vinte anos depois o compilador da Crónica dos Reis de Bisnaga.
pretendendo colhêr informações sôbre aquêle reino, queria (buscar homés que forão a Bisnaga,
porque sey que não vay lá nenhúu que não traga sua mão de papel escripta das causas

de laa» ('l.
Que rica e valiosa mina de informaçáçes antigas e directas sôbrc o Oriente não teria
sido hoje tôda essa abundante mão de papel escripta, se tivesse sobrevivido inteira às vicissitudes do tempo!
Mas, por fortuna, ainda chegaram até nós algumas dessas memórias, umas impressas
no seu próprio tempo e outras, jazendo em arquivos e em Mss. desconhecidos durante séculos,
só agora foram descobertas e dadas à luz da publicidade. Destas monografias se vê que a penetração e exploração asiática pelos porcugueses se estendeu desde a Asia menor até as Malucas
e desde o Grão Cauio até Ceilão, embora estas primeiras e remotas tentativas não correspondam em tudo às exigências da ciência moderna.

PERa DA COV/LHil. - A glória de pioneiro nestas explorações portUguesas cabe a
Pêro da Covilhã (Vid. Capo 1), que fôra despaehado, em 1487, por D. João 11 com a mis(I) Cdrtas de A. de Albuquerque, T. lI, p~g. 344.
David Lopes, Crón. dos Rris de BimiJgd, pág. 80.
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são de fazer exploraçóes no Levante e regiões circunvizinhas da Ásia e da África e procurar
saber «onde se produzem a canela e as outras especiarias». Covilhã, atravessando a Ásia menor, chegou até à lndia, onde visitou Cananore, Calicute e Goa e mandou a e1·rei o seu relatório, o primeiro conhecido em língua europeia, sôbre o comércio das especiarias em Calicute,
relatório que, por estas e outras informações, comribuíu, como vimos, para solver na côrte de
Portugal o problema do caminho marítimo para a lndia.
Tôdas as viagens e explorações abrangidas por esta Secção podem ser incluídas nos seguintes quatro grupos regionais segundo a sua ordem cronológica geral.

I - Ásia meridional
DUARTE BARBOSA. - A Covilhã seguiu Duarte Barbosa, cunhado de Fernão de
Magalhães, a quem acompanhou na sua viag~m de circunnavegação e na qual foram ambos
mortos. Mas, antes disto Barbosa tinha estado na Ásia e das suas viagens e estudos deixara um
livro, considerado de grande valor como (Uma das mais antigas narraçóes feitas pelos portugueses dentro de poucos anos de sua entrada no Oceano IndicO» C).
Nascido em Lisboa, em data incerta, Duane Barbosa acompanhou seu pai, Diogo
Barbosa, para a lndi;l em 1501 ou r;l!vez seu tio (em 1500), que era Feitor de Cananore, onde
Duarte Barbosa chegou a ocupar o lugar de escrivão da Feitoria, depois de ter servido em
vários outros pontos. Voltando para Portugal em 1516 ou 1517 e habilitado com êstes estudos,
ou, como êle próprio escreve: ((Tendo navegado grande parte da minha mocidade pelas Indias e também viajado por muitos e diversos Países vizinhos à Costa e tendo visto e ouvido
muitas causas... reso;vi·me a escrevê-las para benefício de todos».
O seu Livro, por muito tempo desconhecido no original português, fôra traduzido e
pela primeira vez divulgado, em 1554, na valiosa colecçâo de Navigationi e Viaggi, do ita·
liano Ramusio. Só em 1812 a Academia das Ciências de Lisboa publicou na sua Colccção de
Notícias para a História e Geografia das nafões ultramarinas, a primeira edição do texto por·
tuguês segundo um Ms. então encontrado em Portugal. Posteriormente Lord Henry Stanley deu a lume, em ,864, uma tradução inglêsa. feira sôbre um Ms. existente na Biblioteca
de Barcelona. A nova tradução, também em inglês. de Longworth Dames, publicada em 1918,
com base naquelas edições e Mss, é mais crítica e erudita nas suas notas e Introduçao.
Barbosa dá-nos descrição viva e \nteressante de todos os pontos marÍtimos ou interiores
de que teve conhecimento directo ou indirecto e da sua situação, povos, costumes e principal~
mente do seu comércio ~ produção. Esta descrição, aliada à sua originalidade. atraíu ao Livro,
quando conhecido apenas pela sua traduçao italiana, conceito de importância excepcional, por
.ser o primeiro livro de geografia política, económica e comercial escrito sôbre aquelas terras
do Oriente, e ainda pelo seu cunho de veracidade e acêrto.
Às vezes os seus estudos penetram ainda em certos reinos e estados do interior, como
(I) Longworth Dames, The Boo! of D. BtrrboJ4, Introdução.

Cambaia, Gujarate, Bisnagar, Delhi; e muitos dos costumes que descreve como por êle vistos
nos princípios do século XVI, encontram-se ainda hoje ali mantidos, confirmando as narrações
de Barbosa. A descrição que faz, por exemplo, de Gujarate de há mais de quatro séculos .E.
flagrante de actualidade. Ainda hoje lá vivem, com os seus asilos para os animais inválidos, as
mesmas seitas dos Brâmanes, Baneanes e Jones Oainas) C), com as mesmas crenças e cerimónias
a atestarem o que Barbosa diz da sua dieta exclusivamente vegetariana e da sua repugnância
para tirar a vida até aos animais nocivos e perigosos, circunstância hàbilmente explorada pelos
maometanos, que lhes levam bichos e passarinhos vivos fingindo matá-los, ou (<lhe vem hàs porras ha querer lhe degolar ratos e cobras ha hos quais eles daom muyto dinheiro para ho não
fazerem ... e por outra parte saom grandissimos onzeneiros e falsificadores de pesos e medidas
e doutras muytas mercadorias e moedas e muy grandes mentirosos)) (J.
Mais um testemunho valioso dá Barbosa da tolerância, quási fraternidade religiosa,
dos hindus, ainda hoje visível em tôda a fndia: «estes Bramanes e Gentios tem muyto por semelhas ha Santa Tltindade... emtraom é has nossas Igrejas e fazem oraçam e adoraçam has
nossas Imagens, e a Santa Maria, Nossa Senhora. como homens que a conhecessem>l.
Fala de Diu, que ainda não era portuguesa, como «(O principal empório pelo seu rico
comércio de importação e exportação»; e descreve com muita viveza o combate cravado nas
Sllas águas (em 1509) entre D. Francisco de Almeida eMir Hussain, comandante da armada
egipcíaca. história confirmada por João de Barros.
Barbosa é também um dos primeiros europeus que se referiram ao perigoso macaréf4
do gêlfo de Cambaia, que é a sua enchente e vasanre impetuosa ~ rápida:
«Ha navegação destes lugares he muyto perigosa... dece aquy nesta enseada a agua
tanto, que em muyto pouquo espaço descobre ho maar quatro ou sinco legoas... e quando
enche a maree, enche tão rijo que dizem que hum homem a todo correr nom pode fuginl.
A propósito da cidade de Reiner (Rander) pinta o seu esplendor e prosperidade antes de
ser destruída pelos portugueses e informa que as suas mulheres maometanas, muito formosas,
não cobriam de véu o rosto, andando descobertas por rôda a cidade, costume, como êle nota,
contrário aos usos das maometanas do Oriente.
Seguindo pela costa abaixo, descreve Surrate, Chaúl, Dabul e Goa e a conquista desta

por Albu9uer9ue.
Mais ao sul de Goa, Barbosa, que conhecia melhor estas regiões, não se limita só a
falar d.Js portos, mas penetra nos Estados do interior, como o de Bisnaguer ou Bisnagar (Vi-

(I) Os nomes próprios entre parênteses repreKntam a ortogra6a correeta.
(2) Cf. J. de Lucena, VidA de S. F. X.vier, Liv. 11, Caps. XI e XII; e a opinião, em contrário, de fr. Ga.,s.
par de S. Bernardino: (lOS gentios ou Baneanes são mansos de condição, grandes chatinj ou mercadores em cujo
trato tem por timbre fallar Jtmp,e lJl!rdade, COUSA de que muyto se FeZIJm ... não comem carne em tooa a vida
nem matam causa viva, ainda que seja bicho peçonhento e que lhes faça mal ou damno algum".

jayanagar), onde viviam ~m plena liberdade hindus, mouros e cnseaos, cada um segundo a
sua crença, sem ninguém os molestar. Descreve o seu grande comércio de pimenta e o número
das espôsas do rei e os seus cavalos e elefantes; as abomináveis prá,ticas de Sati ou imola~
ção da viúva na pira do marido e da consagração das donzelas ao culto dos ídolos. A sua
descrição dos enganchado!. ou penitentes que se faziam suspender por meio de ganchos enterrados nas carnes das costas, é a mais antiga que se conhece em língua europcia.
Em Malabar a sua -narração é ainda mais minuciosa e acertada, versando sôbre a história do país, segundo as lenda" locais, e sôbre os povos, os naires e outras castas e crenças, as
principais cidades e o seu comércio.
Como lingüísta que era, Barbosa tinha observado que em Malabar, a-pesar-de ser extenso e divido em alguns reinos. todos usavam uma só língua, o malaialão, e nota ainda com
razão que na outra costa (de Choromandel) falavam outra língua (tamil) um pouco diferente
da primeira, como o português do castelhano. Igual observação faz a respeito de Ceilão, cuja
«Iinguage he tirada em parte do Malabar e em parte de Coromandeh).
Narra demoradamente o estranho sistema matrimonial dos naires do Malabar. do
qual resulta os filhos herdarem, até a coroa real, não dos pais, mas do lado materno, ~ste
cosmme já tinha sido mencionado por Nicolo Cooti; Barbosa, porém. é mais minucioso.
Depois de tratar de Ceilão e da sua canela, o nosso autor dá volta à índia e descreve <I
costa oriental até Bengala. Agora a sua descrição já não é tão desenvolvida. Contudo merecem atenção alguns capítulos. Em Maliapur, onde «jaz soterrado o corpo de S. Tomee».
narra a lenda local sôbre a morte dêste sanro, influenciada talvez pelas narrativas búdicas.
Sôbre Orissa e Bengala as suas informações são talvez indirectas, sobresaindo a descri~
ção dos banhos sagrados no rio Ganges e a referência à cidade de Bengala. cuja existência e
situação têm dado lugar a grande controvérsia entre os investigadores
Interessante a sua descrição do Pegu. O estranho costume, porém, que atribue aos seus
homens de trazerem guisas em certa parte do corpo, costume a que se refere também Ca~
môcs C), se de facto é verdade e não um produto de imaginação, não consta que exista hoje ~.
Mais adiante. depois de dar conta minuciosa dos reinos da Indo-China, passa por
Malaca e descreve as ilhas de Samatra. Java, Bandã, Timor e Molucas e os respectivos pro·
dutos: cravo, pimenta, noz mascada, cânfora e o seu comércio; e finalmente a China e as
ilhas de Lequeos (Ryukyu), pertencentes ao Japão. que ainda não estava descoberto; e
mesmo dos LeGueos diz «não haver ainda muita informação; êles não têm vindo a fndia desde
Gue esta é do Rei de Portuga1>>. Da China -também confessa não ter muita informação e contudo, depois de narrar os seus povos, costumes, comércio e produção, acrescenta: ((OS seus
habitantes são brancos, altos, bem-feitos e c,walheiros; têm porém um defeito: os seus
olhos são muito pequenos e no queixo não têm mais que três ou quatro cabelos e quanto
mais pequenos são os olhos, mais formosos êles os acham» i narra também o costume de

(1) Lusí4d~ C. X. Esc. CXXIl.
(2) L. Dames. Boo., n, pág. 154. n.
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OS DOIS JESUITAS DA 1." MISSÃO MOGOl DISCUTINDO DIANTE DE ACBAR
COM OS TEÓLOGOS MUÇULMANOS
Quadra de Narsingh pinlor da córle mago' [Sécuro XV

comerem com pauzinhos e as suas indústrias de sêda e de porcelana, que diz ser muito boa
e grande artigo de comércio para tÔdas as partes.
O Liuro de Barbosa, o primeiro escrito em português, e ao tempo o único, sôbre a
ueografia oriental, teve grande influência na organização de um mapa muito citado na história de cartografia. ~ o mapa~múndi de Diogo Ribeiro, desenhado em 1527 para regular a diVIsão, entre Portugal e Espanha, das terras descobertas no e.xtrerno Oriente, ~ste documento,
conhecido como a 2.· Carta Borgiana. ach:He conservado no Museu da Propaganda, em Roma,
donde, com a permissão do Papa Leão XIII, foi reproduzido em fac-simite por W. Griggs.
Dcita reproduçao juntou Longworth Dames à sua tradução uma cópia da parte relativa ao
Liv,o de Barbosa (').
~ste Liuro, além de tcr prestado grande serviço ao comércio c aos geógrafos do~
séculos passados, é ainda hoje tido em grande conta pelos que se dedicam aos estudos das
antiguidades orientais. E ninguém pode hoje exprimir com mais autoridade o seu aprêço do
que Longworth Dames, com cujas palavras terminamos a nossa breve revi.sta da obra:

(cO valor da obra de Barbosa ao presente

é principalmente geográfico e etnográfico,

AI~

gtunas das suas referências históricas são de importância considerável; mas, como êle prÓprio
o declara, o seu objecto nao era escrever história, mas descrever o povo, o país e os seus produtos. Neste respeito êle é quási o único no seu período e as suas narrativas são extremamente
acertadas sob vários pontoS e mostram grande poder de observação. Isto aplica-se ainda mais especialmente ao sul da lndia, onde a sua longa residência e o conhecimento de pelo menos uma
das suas línguas (o malaialão) lhe deram a compreensão do povo, do que poucos sinais encontramos entre os escritores daquele período)), «As suas descrições dos Brâmanes, dos Lingaites e
(I) O título dêste documento é; (L. Dames, Book of B4rbos4, Introdução).
(ICarta Universal en que se rontiene todo lo que dei mundo se ha descobieno hasta agora - Hizola Diego

Ribero, Cosmographo de Su Mage5tad; Anó de 15z9. En Sevilha. La qual se divide en dos partes confonne A la
Capitulacion que Hizieron los Catholicos Reys de espaná y drey Don Juan de portugal en Tordesillas, Ano de l494u.
Que êste mapa devia ter sido inspirado pelo Livro conjectura-se por uma nota que se lê no fim do Ms. de
Barcdona informando que o [.;UTO foi traduzido em espanhol do original português em 15z4 por Martin Únturion, embaixador da Comunidade de Gênova, com o #urílio d~ D;ogo Rjb~jTO. português, cosmógrafo de S. Majesr:ade Carlos V e Mestre das cartas de navegar.
Diogo Ribeiro foi ainda procurador da Coroa castdbana na Junta de Badajoz, rciinida em 15'4 para deco'di>
as questócs sôbre a execução do Tratado de. Torclesillas. E. combora português, o cosm6grafo de Carlos V favoreceu,
propositada ou erradamente, as pretensócs castelhanas, porquanto a tr:Idupo espanhola contém certas indicaçócs das
dIstâncias e.m léguas que não se vêem no texto português nem no italiano. indicaçóee5 favoráveis a essas pretensões
nas Molucas. cuja posse era na época motivo de grandes disputas entre a:s duas nações. que igualmente ambicionavam aquelas ilhas, riquíssimas em especiarias. E o mapa em questão dá as mesmas léguas e coloca O 180.0 grau (Je
Longitude QUnite das zonas luso-espallholas) a oeste da pTOfJinri4 de Mo/uco e portanto na esfeta da acção castelhana,
quando de facto entrava na zona portuguesa.
Lord Stanley supõe que a cópia espanhola do Liuro tenha ajudado os compiladores dos atlas antigos, especialmente do de Abtaham Ortdius, de Antuérpia, 1570, e aaescw-ta;
«A analogia na ortografia dêste manuscrito e dos nomes naquele atlas e nos posteriores, como o de Hommann Nuremberg, '753. mostra quanto a geografia chegou a dever, até a um período recente, aos portugueses e aos
espanh6is. Convém ainda observar que pela sua familiaridade. na época, com OJ .sons de árabe OJ nomes própriOJ são
em geral reproduzidos maiJ eorrectamente em caracteres europeuJ do que costumavam ser em tempos posteriotes».
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dos Naires são mais minuciosas c: correctas do ~t1e as dos outros viajantes; c: as narrações, c:vidc:ntem~te de observação pessoal, das cerimónias do Sati, dos enganchados e outras são de grandíssimo valor para o antropologista... Na descrição dos produtos naturais o seu único rival é o
erudito e acertado Garcia da Orca, que escreveu mais de 40 anos depois».

SUL DA lNDIA. -- Tendo sido o sul da fndia o primeiro ponto do comacto luso-indiano, foi também dali que principiaram as penetrações portuguesas nos Estados do interior,
que foram os do Idalcão e de Vijayanagar ou Bisnagar. Já em 1510 Afonso de Albuquer~
que enviava, como embaixadores a e1-rei de Bisnagar, o franciscano Fr. Lt1~z e mais tarde Gaspar Chanoca; e ainda em 1514 mandou nova embaixada nas pessoas de António de Sousa e
João Ferreira, escolhidas, ao que parece dos documentos, pelo conhecimento que tinham do
país, sendo provàve\mente homens de negócio, talvez dos cavalos.
Era êste negócio muito lucrativo ao Estado e aos particulares e atraía para Bisnagar
comerciantes porrugueses, que de regresso forneciam aos patrícios curiosos vasta soma de informações orais ou escritas, porque, como vimos, não ia lá ninguém que não trouxesse sua mão
de papel escripta das causas de lidd. Destas notas dos viajantes só possuímos as memórias de
Domingos Pais e de Fernão Nunes, comerciantes de cavalos em Bisnagar, coligidas em um
Ms. antigo intitulado Grónica dos Reis de Bisnaga (1525-35), publicada com valiosa Introdução em 1897 por David Lopes, que a seu respeito escreve:
«A crónica que agora publicamos é um documento precioso para a história de Bisnaga.
Não existe em língua nenhuma, que saibamos, causa que se lhe possa comparar, quer na parte
histórica propriamente dica, quer como descrição de.. país (e em especial da capital), dos produros, costumes, etc. Os viajantes italianos que visitaram e escreveram acêrca daquele país, Nicolo di Conti, Barthema e Federicl, estão muito aquém daquelas minúcias na geografia e costumes do país e nenhum dêles nos deu uma crónical)'
E é por êste seu valor, como depoi"mento contemporâneo, que Robert Sewel1 a traduzi;]
e incluíu no seu livro A Forgotten Empire (Vijayanagar). Londres, 1900.
São êles, Pais e Nunes, os primeiros que dão informações geográficas c históricas ~.
depois de Barbosa) descrevem com minuciosldade e novas particularidades os costumes e '3S
cerimónias, como a de Sati e outras.
Depois de determinar em graus e légua~ a situação e extensão do teino, a Crónica pas)a
a descrever a cidade de Bisnagar, que «(parece ser tamanha como Roma ... he a mais abastecida
Cjuc pode ser no mundo... porque a.5 causas 'desta cidade não são como as das outras cidades,
que muytas vezes lhes faltão os mantimentos e provysõc:s e nesta sempre sobeija tudo».
E dá uma pintura viva da. prosperidade do povo e dos esplendores da cidade e dos seus
palácios, riqueza dos bazares e volume do comércio.
Nas terras do Idalcão, não obstante a sua antiga inimizade, não tardou a nossa pene~
tração, quer civil, quer missionária, especialmente no tempo de Ali Adil Xá 11, que observava

202

estrita tolerância religiosa; a respcito das suas relações com os portugueses, damos a palavra
ao tcstemunho do Coronel Meadows Taylor, baseado no seu profundo conhecimento da história c tradições locais ('):
«Com os portugueses de Goa (o sultão) parece ter mantido relações amigáveis; os pintores dêles decotavam os seus palácios e os mercadores negociavam livremente nos seus domínios... Permitiu a livre pregação do cristianismo entre o seu povo e existem ainda muitas igrejas católicas, como a de Chitapur, de Mudgal, de Raichur e outras, dotadas pelo rei com terras
e outras fontes de receita, as quais têm sobrevivido às mudanças e revoluções de mais de 300
anos. Cada uma destas igrejas compreende hoje muitas centenas de fiéis e permanece sob a jurisdiçâo espiritual do Arcebispo de Goa».
A sucessiva amputação, porém, do Padroado porruguês fêz já alienar algumas destas
igrejas para jurisdição estrangeira.

GARCIA DA ORTA. - A propósito das viagens nos Estados do Decão, podemos
ainda mencionar o afamado Garcia da Or-ta, médico do vice-rei, que, durante a sua estada de
uns 30 anos em Goa, teve ocasião de visitar alguns Estados do interior, especialmente o do seu
amigo, o sult.ío Nizamaluco, de Ahmednagar, que muito o considerava. Visita e hóspede freqüente do sultão, Garcia da Orta ensinou português ao príncipe herdeiro e pôde visitar várias
cidades daquele Estado. Foi naquela côrte que não só prestou serviços profissionais, fazendo
conhecer a medicina europeia, mas êle próprio, por meio de discussões com médicos da {ndia, Pérsia e Arábia, aprendeu a origem e as virtudes das drogas indígenas, de que trata nos
seus Colloquios dos simples e drogas (Goa, 1563), onde descreve também os reis da fndia e os
seus títulos, a mais acertada informaçâo de tôdas as que nos são dadas pelos escritores portUgueses do século xvr ().

CEILÃO. - Nesta ilha a penetração foi mais funda, acompanhada de expansão cultural, ainda hoje denunciada pelo dialecto luso-ecilonense; mas, como foi mais devida à actividade missionária, não tratamos dela neste lugar.

II- Viagens pelo Ocidente
VIAGENS DE ANTONIO TENREIRO. -

A seguir a Barbosa figura António

Tenreiro, que, segundo Diogo do Couro, ora «homem nobre, natural de Coimbra); e de Ormuz viajou por terra duas vezes pelo ocidente da Ásia, sendo a primeira vez por motivo de
instrução própria c a segunda (J 528) no desempenho duma missão oficial.
Para a primeira viagem aproveitou T enreira a oportunidade da embaixada que o vicc~
(1) M. Taylor, M.nu,tl of tbe Bise. of bldiil. Capo XVI, pág. 305'
(1) Miss Ethel Pape, lndilJ in Portug. LiurdNre, pág. 116.
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-rei envIou para o Xá da Pérsia por causa duma questão de Drmuz, «por hum homem de
muyto merecimento, chamado Balthasar Pessoa, o qual partiu de Drmus... Vendo eu aperceber
o Embaixador para a ida, determiney de ir em sua companhia, assim por cumprir com meus
desejos que erão ver mundo, como tambem por me parecer necessário mudar a terra, por me
temer de hum homem com que tive humas brigas, mais rico do que cumpria para aquiecaçâo
de quem se temia deite. E assim partimos de Drmus para a terra firme hum Domingo primeiro dia de Setembro as dez horas em huma galé Real ao som de muytas trombetas... )1.
Tenreiro acompanhou a embaixada por tôda a Pérsia, do sul ao norte, até a cidade de
T abriz, onde t por achar companhia de alguns cristãos arménios, (que lhe segurarão o caminho
are Jerusalem, que com extremo desejava e ~un[amente que podia ver muitas terras», se apartou do embaixador e prosseguiu o seu caminho.
Neste seu primeiro itinerário o viajante atravessou o Curdistão (Turquia asiática), e
dali para o sul, Arménia, Síria, Palestina, Egipto e Chipre. Nesta ilha esteve alguns dias a
ver se encontrava alguma embarcação que o levasse para a Europa; mas, achando-se desfavorecido da moeda e sem saber o que fazer, foi aconselhado por um arménio a voltar para a fndia,
via Bassorá, recomendando-lhe recorrer a um mercador veneziano, estabelecido na cidade de Alepo, que o favoreceria. E assim Tenreiro não teve outro recurso senão voltar para Ormuz
por Bassorá.
Passados 5 ou 6 anos, empreendeu a segunda viagem terrestre, mas esta em serviço
oficial, como êle escreve:
((Em 1528 primeiro de Outubro parti eu antonio tenreiro da ilha e Reyno de Ormuz
com cartas para e1rey Dom João o terceiro de portugall etc. com determinaçõ de com ajuda de
nosso ror vyr como vym por terra a estes Reynos de porcugal1, Caminho que ate encam domé
de nossa naç3m nam fora trelhado)}.
As cartas que levava rinham por fim principal avisar D. João IH da chegada de Nuno
da Cunha a Mclinde e de que o Sultão do Egipto não mandava expedição para a fndia, como
se receava. Pam esta missão T enreiro estava bem indicado, porque, segundo Gaspar Correia,
«sabia muytas fallas c: tinha grande entendimento dos coStumes dos mouros e orações, com
que se atrevia andar antre dles e era d'esforçado espirito>l. As falas eram a turca e a persa.
Chegado, porém, a Bassorá, teve o desapontamento de ver partidas tôdas as cáfilas j e,
querendo mesmo assim empreender a sua viagem isoladamente, não encontrava pessoa que o
quisesse acompanhar; e o rei da terra, a quem ia recomondado, «ná sabia né achava mouro»
que se dispusesse sozinho aos riscos do deserto, porque só viajam em cáfilas. Conseguiu finalmente arranjar um pilôto e se puseram os dois a caminho, a-pesar-dos perigos experimentados
na viagem anterior. Era talo receio dos lióes, ursos e onças, que de noite «quando hum de nos
dormia ho outro vigiava»,
Dentre os pontos principais que descreve como visitados nas duas viagens, merecem particular menção Lara, onde se cunhava a moeda chamada larins j Xiraz, Espayão (Is-
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pahan) - onde viu umas grandes aves, que, segundo o informaram, eram atraídas, por meio
da água de uma fome, para os sítios assolados por gafanhotos, que elas devoravam num ins~
rante-Tahriz, o Mar Cáspio, Alepo, Amá, donde foi natural S. Paulo, Damasco, Judeia,
Cairo, o Rio Nilo, Alexandria e Chipre. Na Arménia lhe apontaram uma monranha onde diziam encontrar-se ainda encalhada a Arca de Noé.
As suas descrições, salvo um ou outro engano, são muiro acertadas e conscienciosas,
distinguindo-se como original ~ muito instrutiva a que diz respeito às origens, leis e costumes
dos SuEis da Pérsia, pela primeira vez descritos por um europeu. T amhém é interessante ler·
·se o que narra das inundações do Nilo e da captação das suas águas para a agricultura, da
pesca das pérolas no Gôlfo Pérsico, pesca ainda hoje feita pelos mesmos processos.
Na segunda viagem Tenreiro conseguiu alcançar o rêrmo do seu desrino, «Iix.· honde
chegey a xxij ds. de mayo e dey as cartas que tragia a e1Rey nosso sóo). Mas na mesma noire
foi vítima de um assalto:
((Esta viagem e chegada de Antonio T enreiro - narra Diogo do Couto _ pos grande
espanto no Reyno. por ser o primeiro que a comete0 só com hum piloto. Sucedeu~lhe no cabo
de rodos estes trabalhos que o primeiro dia que chegou ao reino, que esteve com elrei até huma
de noite, dando-Ihe novas da India, saltaram com ele no Rocio e lhe deram desasete ou dezoiro
cutiladas e estocadas de que o deixaram por morro e foi dali tirado e curado; mas ficaram-lhe

algumas fonces que purgavam em que trazia canudos de prata». (Couto, Déc. IV, Cap. XII)(').

o Itinerário de Tenreiro foi

impresso em Coimbra em 1560. Na Slla dedicatória a

D. Sebastião diz o autor:
(Muitas causas acometem ás vezes os homens tio arduas e dificultosas, que excedem as
forças humanas... sendo ramas vezes posto em risco de morte, preso, roubado e passando por
tão diversas nações barbaras & extranhas pelo deserto entre besras e feras a!imarias, que cu
mesmo tive por impossivel escapar da morre».
Mas escapou das feras alimárias e das nafóe5 bárbaras do desertaI para afinal ser dei·
xado por morto pelas cmiladas traiçoeiras de seus conterrâneos numa praça pública de Lisboa I
lTeria êste crime relação com os papéis que trazia para e1rei ou com o homem de quem,
por umas brigas, temia e procurou afastar-se estando em Ormuz?

lT1NERAR10 DO MESTRE AFONSO. - Cinco anos depois da primeira edição
do Itinerário de Tenreiro, foi escrito o do «Mesrre Afonso, solurgião Mor que foi da India), o
'1ual também veio de Ormuz para Portugal, atravessando a Ásia ocidental.
.
(I) Pc"}' Vidal, Uma N()(Ia Lifio ri" Viagem por Temi de Ant. Tenreiro, 1938. Ms. da Biblioteca dll
Ajuda, o qual dá outra versão do asulco.
D. João 1lI mandou-lhe seu! médico! e deu-lhe l(uma tençâ de )0 mil reais por ano».
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o Mestre Afonso, na sua viagem marítima da

índia para Portugal, foi obrigado em
Africa a desistir e voltar para a índia por Ormuz, onde foi oncarregado pelo governador da
fortaleza de vir por terra para Portugal com umas cartas a el-rei.
«E por eu fazer a vontade a minha curiosidade, que foi mais de saber novidades e causas do mundo, que de adquirir fazendas nem riquezas, aceitei fazer esta viagem por mo o governador mandar, sem dele aceitar para minha despesa causa alguma».
Em Ormuz juntou-se a uma cáfila que seguia pela Pérsia, por estar cercado dos árabes Bassorá, que era o «caminho mais próprio, curto e certo»). O seu percurso quási é. o
mesmo que o de Tenreiro e o seu Itinerário, que também é. dedicado a D. Sebastião, é mais
minucioso na descrição de algumas terras e dos seus usos e costumes e na linguagem também é. um documento de valor C)
rle veio demonstrar que se podia viajar da índia até Portugal por terra em três meses ou pelo menos em muito menos tempo do que por mar, via Cabo da Boa Esperança. E
êste conhecimento foi depois aproveitado mUitas vezes pelo govêrno da índia para se comunicar com o govêrno central por essa via, mais segura e menos demorada, sôbre assuntos urgentes, tais como as notÍcias das guerras, dos ataques inimigos, da chegada dos vice-reis ou
das armadas. Com êste fim foram depois despachados por terra muitos portugueses, 40 dos
quai'!', c só estes, são rnencionado"s como viajantes secundários por Esteves Pereira, na sua monografia Itinerários por Terra da India para Portugal.

FR. GASPAR DE S BERNARDINO. - Pelas mesmas regiões da Ásia ocidental
também êste franciscano, que, nos princípios do século XVII, veio também de Ormul
para Portugal. Fr. Gaspar faz descrição interessante daquela ilha, cuja população se servia,
como ainda hoje, de sal colhido em pedra num monte e para lenha aproveitava uma planta que
cresce no fundo do mar e que, mesmo verde e húmida, era bom combustÍvel; «donde o adágio: iqual é a terra onde vão buscar lenha ao mar e o sal ao mato?»
Os principais pontos do seu trajecto são: Lara, que, «segundo os Comentários de Albuquerque, dista 3 léguas de Orrnuz, mas são mais de setenU); Xirás, para cujas particularidades remete o leitor a Tenreiro, Babilónia, a antiga e a nova e Alepo. Também êle descreve a
seita dos Sutis, da Pérsia.
ViaJOU

PEDRO TEIXEIRA. - Este viajante, tendo vivido muitos anos na Pérsia, enriqueceu as ciências histórico-geográficas com o seu livro sôbre a Pérsia e o seu itinerário dali para a
Europa, livro que, por muito tempo, foi quási a {mica autoridade para o estudo daquele país.
Teixeira partiu de Ormuz em 9 de Fevereiro de 1604; e, navegando até Bassorá, atravessou a Mesopotâmia, Babilónia, Bagdade, o deserto, Alepo, Scandarona (Alexandreta), donde
(1) Vid. A. B:tiáo,

ll;n~r';rios

por TI!"a dI! Ant. Tl!nrl!Íro I! dI! Muttl! Afonso. Introduçio.

206

partiu para a Europa. Também a sua de.scriçãJ é interessante. Em Bassotá viu Banhos públicos
para os dois sexos, mas muito recatados, enttando os homens na parte da manhã e as mulheres
de tarde, sendo punidos os que violassem a o;Jem pot malícia. Viu também um templo dedicado a Iça ben Mariam, i. é, Jesus, filho de Maria... «que me causo espanto, porque... nUflr..
havia sabido que le dedicassem templo».

II I - No Oriente
FERNÃO MENDES PINTO. - J;"e célebre viajante, tendo embarcado para a [,,dia em 1537, na armada comandada pelo filho de Vasco da Gama, não terminou ali a sua viagem. Impelido pelo seu génio aventureiro, VIajou, durante 21 anos, por quási todos os mares
da Asia e penet:rou, como soldado, marinheiro, comerciame, médico, missionário e embaixador, em muitas terras do Oriente, incluindo Pegu, Sião, Tartária, China, Malucas e Japão. E em tôda a paree, a-pesar-de «treze vezes cativo e dezassete vendido» e maltratado, sempre aproveitou o ensejo para cuidadosamente estudar e observar os países, dos quais e das suas
extraordinárias experiências deixou curiosas descrições na sua afamada Peregrinaçáo, cuja veracidade, hoje aceita pelo menos em grande parte, foi, na época, posta em grande dúvida. Inves~
tigações recentes, porém, têm vindo confirmar algumas das suas afirmações consideradas
pOllCO verdadeiras; e talvez um dia se diga com Francisco de Sousa que à sua ((Verdadeira his~
tória deve o vulgo português restituir a fama que lhe tira com a desengraçada paranomásia de
Pinto em Minto» (ar. Conq. I, I, IV, § 45) (').
Nasceu êste viajame em 1511 (?), em Momemor-o-Velho, de pais pobres, tendo por
isso entrado ao serviço de uma dama nobre em Lisboa. Em 1537 partiu sem meios para a lndia
para tentar fortuna no Oriente, onde, pelo exercício de comércio, especialmente na China e
no Japão, foi muito conhecido e até estimado pelos reis e príncipes. Considerado um dos mais
ricos comerciantes de Malaca, F. Mendes, até '553, tinha juntado 7 mil cruzados ou mais,
além de jóias, fatos e escravos, a-pesar--d.e muitas dificuldades e perigos, incluindo prisão, confiscos e fome. Chegou até: a possuir um navio próprio para o seu comércio. Do seu dinheiro
emprestou ao p.e Mestre Francisco Xavier, seu amigo e companheiro de viagem, àepois santo,
grande soma para fundar o primeiro estabelecimento jesuítico no Japão ().
Achando-se em Goa em 1554 à espera de navio para voltar para Portugal, Fernão Men~
des resolveu entrar na Companhia de Jesus e dedicar uma grande parte do seu capital à evangelização do Japão; e a 18 de Abril embarcou como noviço em companhia do Provincial BeIchor Nunes, tendo sido nomeado pelo vice-rei embaixador ao rei de Bungo Oapão) para dar
à missão camcter oficial. Mas em 1557 saíu da Companhia por falca de vocação, com dispensa
.
(') Sôbre Fernão Mendes em ger~1 e sôbre ~s debatidas questões da sua veracid~de, das suas relaçócs com
os Jesuítas c da su~ descoberta do J~pio, vid. atrás A. Cortesio (Cap. XI) e a bibliografi~ ali indicad~ e, em especial,
as publicações do sr. dr. Jordio de Freitas c a monografia de Schurh~mmer, ~diante citada.
(2) Algumas das particularidades sôbre ~ vida e as viagens de F. M. Pimo for~m tomad~s ao P. G. Schurhammer S. J., que sôbre o ~ssunto veio projet:tat nova luz pela sua erudita monografia F. M. Pinto Hnd sân~ uPe.
rtfrinafitm», publicada na Asia Major. VolHmtn tertium, Pasc. I rt lI; Leipzig, MCMXXVI.
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dos votos, a seu próprio pedido, ou, segundo uma informação moderna não provada, foi despedido por ser marrano, i. é, de sangue judeu C); e, chegando a Portugal a 22 de Setembro
de 1558, estabeleceu-se em Pragal, perto da Almada, onde casou e escreveu o seu livro, a Peregrinação. Depois da sua morte, o manuscrito, segundo o seu testamento, foi oferecido pela filha
à Casa Pia das Penitentes, de Lisboa, cujos administradores o publicaram em 1614. Filipe I concedeu-lhe, em Janeiro de '583' uma pensa0 «de dois moias de trigo anuais, havendo respeito aos
seus serviços feitos nas partes da India». Mas a tardia recompensa pouco lhe aproveitou, tendo
êle morrido logo em Julho imediato.
Da sua longa peregrinação só damos o seguinte resumo de interêsse geográfico, excluídos os seus naufrágios, prisões e julgamentos, estranhos ao nosso assunto.
Chegada a Moçambique, a frota que o levava é obrigada a dirigir-se para Diu, por
ordem do Governador D. Nuno da Cunha, para defender esta fortaleza contra o ataque que
se receava pela armada do Turco. De Diu parte para o Mar Vermelho numa das fustas que
iam explorar os preparativos do Turco, e seduzido pelos «encarecimentos que o Capitão me
fazia da sua amizade naquela viagem fazendo-me mUlto facil sair dela muy rico em pouco
tempo que era o que eu então mais pretendia que tudQ)). Mas logo aqui começou a série de
infortúnios da sua triste peregrinação. A viagem foi um desapontamento, tanto pelo mau
tempo, então impróprio para tais emprêsas, como por outros contratempos, que o levaram até
Massuá e Abissínia, onde encontrou 40 portugueses que estavam (;:01 guarda da mãe do
Prestes João numa fortaleza. Partindo do pôrto de Arquico é aprisionado pelos Turcos, que o
levam a Ormuz, onde é resgatado, e segue para a fndia em 1538. Aqui toma parte na expedição contra Onor e entra ao serviço de Pêro de Faria, que é nomeado Capitão da Fortaleza
de Malaca.
Com Faria parre Fernão Mendes Pinto, em J 539. para Malaca, principiando agora as
suas aventurosas e complicadas viagens pelos mares e terras do Extremo Oriente.
De Malaca manda0{) Faria como embaixador ao rei dos Batas (Baracs, na ilha de Samatra) de quem tinha recebido uma embaixada. Fernão Mendes desembarca em Samatra
numa baía «em altura de doze graus», e dali navegou por um rio pequeno «vendo por entre
o arvoredo do mato muyro grande quantidade de cobras e de bichos de tão admiraveis grandesas e feições que é muyro para recear contaHo, ao menos a genre que via pouco do Mundo;
porque esta como via pouco, he costumada a dar pouco crédito ao muito que os outros viram))
- escreve F. Mendes, como que prevendo já a incredulidade e desconfiança dos seus leitores.
Dentre estes bichos, descreve desenvolvidame1te os lagartos (crocodilos) (alguns do tamanho
de uma boa almadia, os quais, segundo aqui nos afirmaram os naturais da terra, arremetiam
ainda almadias contendo 3 ou 4 negros e um a um os enguliam inteiros». Fala também de
umas aves do tamanho de urna grande pata, que caçam 05 bugios e bichos por cima das árvares; e das cobras de capêlo «da grossura da coxa de um homem»), cuja baba - diziam os
negros - basra para cair mortta qualquor coisa viva; e rambém doutras cobras «com as cabeças
(I) Cristóvão Aires, SlIbríJioJ par"

li

Biofrafia Je F. M. P., pág. 52.
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TAPETE INDO·PERSA DO COM~ÇO DO S~CUlO XVII. NA PARTE SUPERIOR DO TAPETE, V~M·SE REPRESENTADAS CARAVelAS
E PERSONAGENS VESTIDAS COM TRAJES PORTUGUESES DO S~CULO XVII

E.lst nte no Museu do. Arte. de Viena

do tamanho de uma vicela, que....." também lhe disseram os indígenas - sobem em cima das
árvores e enroscando a panca do rabo, se descem abaíxo deyxando sempre a presa feyra cn
sima e posta a cabeça no mato c com a orelha por escuta pregada no chão, sencem com a calada
da noyte toda a cousa que baBe e em passando boy ou porco. ou veado ou qualquer outrO animal, o ferrão com a bocca e como ja tcem feito a presa com o rabo en sima no ramo, em nenhuma causa pegão que a não tragão a si. Vimos aqui cambem grande quantidade de monos
(orangotangos?). .. do tamanho de grandes rafeiros, dos quais os negros teem muyto
maior medo?).
Voltando para a Malaca tornou à mesma ilha de Samatra, como embaixador a el-rei de
Aru. Em 1540 vai a Patane e Sião, cujas cidades e costumes descreve. Dali segue com António de Faria para China e penetra ainda na T arcária.
Os capítulos dedicados à descrição dêstcs dois grandes países e dos seus usos e costumes e faccos hiscóricos, além das peripécias de que diz ~er sido vítima, seriam de grande interesse
geográfico, histórico c etnográfico, se a sua narração não fôsse maculada com a suspeita de romanceada e exagerada. Mas mesmo assim essa informação, na parte confirmada por outras
fonces, é a mais antiga que temos sôbre tais terras em língua portuguesa. E êle o primeiro
português que descreve, além de inúmeras terras e vilas, as grandes cidades de Nanquim e
Pequim, os seus príncipes e leis, pagodes, celeiros de mantimenros e as suas maravilhosas indústrias de sêda e da fina loiça. No Capítulo XCV descreve ainda uma outra especialidade da
China, que é a sua famosa muralha, «na qual obra dizem que trabalharam contlnuamente 750
mil homens... êsre muro vi eu algumas vezes e medi» (num lugar).
De algumas cidades dá a situação geográfica, mostrando os seus conhecimentos e incerêsse na respectiva ciência. Assim de Pequim, além de descrever a sua grandeza e administração, gostaria de «dar a encender o clima em que esta Cidade jaz & a altura dos graus cm
quc está, que he cousa, eu cuydo, que os douros & curiosos desejarão saber. Mas, como o
meu intento não foy outro senão deyxar isro a meus filhos, por carta de A, B, C, para aprenderem a ler por meus trabalhos, não me deu muico escrevello assim toscamente como eu sube
fazellQ»); mas sempre informa que «está situada em altura de 41 graus da banda do Nor'te»,
o que dá uma diferença de quási um grau nas cartas modernas.
Enquanto se espraia longamente em admiração pela cultura e educação dos chins e pela
sumptuosidade e magnificência das suas cidades reconhece por outro lado a barbárie dos tártaros, cujo rei mandou preguntar (a essa gente do cabo do Mundo (grupo de F. Mendes) como
se chama a sua terra, se tem rei e que distancia haverá della a esta do Chim... Ao que um da
nossa companhia respondeu que a nossa terra se chamava Portugal, cujo Rei era muyto grande,
poderoso e rico e que della aquela cidade do Pequim haveria distancia de quasi rres anos Cle
caminho; de que fez um grande espanto, como homem que não tinha esta maquina do
Mundo por tão grande». E tendo uma vez havido uma altcrcação entre os portugueses «os
Tártaros ficaram algum tanco espantados de nos verem altercar e falarmos alto que he cousa
que eles entre si não costumam e nos repreenderam com boas palavras dizendo que mais pro·
prio era das mulheres falarem alto e desencoado, pois não teem freio na língua nem chave na
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bocca, que de homens que cll1gem espadas e aqram com frechas na furiosa tormenta
da guerra».
Por fim, após as prisões e inclemências de cosm111e, conseguiram saír da õfartária e da
China e chegaram a Sanchão e depois a Tani:xumá (T aneg-Xima), uma das ilhas do Japão, que
nesre caso teria sido descoberto em '542 pelo nosso explorador e seus companheiros, um dos
quais, de nome Diogo Zeymoto, :mdando à caça para matar a ociosidade e tendo atirado a algu~
mas aves, deu pela primeira vez aos Japóes conhecimento da arma de fogo e da pólvora, Ficaram
os Japões t.ío admirados desta invenção, que ((mandaram fazer por aquela outras armas do
mesmo teor e assim o fizeram logo.,.» de modo que quan~o Fernão Mendes tornou a ir para
o Japão em 1556, lhe afirmaram os habitantes que (havia no país mais de 300 mil espingardas»).
De regresso a Malaca, Mendes Pinto é enviado por Faria para o Pegu, onde os portugueses, sob o comando de Fernão de Morais, ajudam a defender Martabão contra um vizinho;
mas, depois da rendição da cidade, são obrigados pelo vencedor a ajudá-lo, no decurso da guerra,
com os seus n:l\'ios e armas de fogo. Em '542 esrfi 1\fendes Pinto presente na conquista de
Preme e na ofensiva contra Avá na Birmânia; mas em '543 consegue libertar-se e dirige-se
p,or Chit:lgong para Goa, onde encontra Pêl'O de Faria.
Pimo torna a Ir, p,j1ra Malaca e junta-se a Jorge da Faria na sua viagem para a China e
parte com êle em '544 a explorar o mercado, recentemente descoberto, do Japão, onde os
comerciantes chinas lutam com os novos rivais. Mendes Pinro vai por isso tentar a sorte nas
Malucas e parte para Ternate, Nos princípio~ de '545 volta por Java c vai até Sião. Descreve
com minuciosidade de testemunha presencial o~_ diferentes acontecimentos políticos e militares
havidos na sua época ent~e os vários potentados da península da Indo-China, especialmente
entre os de Sião e o de Brama ou Birmânia. Esses sem capítulos também seriam muito valiosos
elementos históricos, se, como disse, gozassem de absoluto conceito de veracidade. Falando da
grandeza, abastança e fertilidade do reino de Sião, lamenta:
((Quanto mais proveltOSO nos fora tdlo antes senhoreado que rudo quanto temos na In·
dia, y com mu)'to menos custo do que ate agora nos tem feyto»; porque (<os habitadores des~
tas povoações, alem de ser gente muyto Eraca, "ão costumam tcr armas defensivas nem defensa
alguma mais que tranqueiras de madeira».
E assim continua essa íntrincada série de viagens em que Fernão Mendes visita vários
portos e ilhas e entra quatro vezes no Japão, até '1uc por fim chega a Portu~al, onde morre:
em
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Eis em resumo os principais tópicos das viagens de Fernão Mendes 'Pinto ou da sua Pe·
reg/mação, como acertadamente êle lhes chama.
A-pesar-de: ter passado por tantas edições, e traduções, êste rico manancial literário de
viagens ainda aguarda uma edição crítica, que, salientando o seu mérito cientíCico, esclateça ao
mesmo tempo tôdas as referências. especialmente geográficas e históricas, que nêle ranto abun~
dam, trabalho só da competênci3 de algum investigador familiar na literatura respeitantc ao
Extremo Oriente.
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PENETRAÇÃO NO PEGU; REINO LUSO - PEGUANO. - Nos fins do século XVI e princípios do XVII enconrravam·Se estabelecidos, como comerciantes, em Pegu dois
portugueses, de nome Salvador Ribeiro de Sousa, de Guimarães, e Filipe de Brito Nicore, de
pai francês, nascido em Lisboa, além de outros ((passanre de 2.500 homens entre portugueses
e mestiços que havia naquelas partes (pegu e Bengala) e que lá andavam como levantados e
perdidos, servindo a vários reis gentios e Oloiros» C). tsres dois aventureiros, tendo ajudado
com os seus homens o rei de Ai3Cão. Salim Xá, para derrotar um outro rei, que se tinha apos·
sado do tesouro do amigo soberano do Pegu, cunhado de Salim, êsre, em reconhecimento, cedeu-lhes o pôrro de Siriáo, no Pegu, além de honrar Nicore com o tÍtulo de Changá, i. é, homem de bem (1600).
Nicote dirigiu-se imediatamente para Goa para expor o facto e consultar o vice-rei,
que, entusiasmado, lhe deu em casamento sua sobrinha, a êle, antigo criado de bordo e do seu
palácio. E Salvador Ribeiro, atacado depois pelo mesmo Salim por fortificar o pÔrto de Sirião,
conseguiu com poucos soldados destroçar os sitiantes e mais tarde amda matou um outro rei,
chamado Massinga, que o atacara também. Por estes acros de heroísmo, foi Salvador Ribeiro
proclamado pelos peguanos Rei /I1assinga do Pegu, sendo celebrada a coroação com grande solenidade. Ribeiro, porém, sempre se declarou «Vassalo da Magestade deEI Rey de Portugahl.
Enrret:lnro chegou a Sirião Brito Nicote com a «Patente de Capitão Mor e Conquistador do Pegu), concedida pelo Vice-rei; e Salvador Ribeiro, obedecendo às disposições superiores, lhe fê:z, com tôda a lealdade, a entrega do reino, não obstante a indign::tda oposição
dos seus dedicados súbditos e veio morrer pobre na Slla terra do Minha, como 50 anos antes
havia feito António Galvão, recusando ::t coroa de T ernate, nas Malucas.
«Foi êste - diz o cronista - um dos mais subidos roques de lealdade e grandeza
de ânimo que tem sucedido em muitos séculos; porque, se não he novo pagar-se com ingratidão na nação portuguesa superabundante merecimento, foi novo e não visto termo querer il
vista de tantos exércitos.. , S. Ribeiro honrar, com o sangue que ele derramara, a Filipe de
Brito, que seguro e regalado, estava dali mais de duzentas léguas, sem entrar em Pegu todo
o tempo da guerra, e agora que estava em paz, vir gozar do proveyto e honra alheia»; mas S.
Ribeiro entregou-lhe «3 Fortaleza e o Reino, de que estava em posse pacifica sem ajuda alguma
do Escada, unicamente por obediencia :lO Vice-rei, ainda que contra razão e justiça)) ().
O novo reino luso-peguano, porém, teve efémera duração sob o cetro de Briro Nicote,
que, por sua ambição e imprudência, se embrulhou em inúteis guerras e inimizades com os
vizinhos, até que êstes, em 1607, acabaram por se apossar de Sirião e matar Nicote, enviando
para Avá, como escrava, a sua espôsa. No ano imediato eJ-rei de Portugal, em carta dirigid:l
ao vice-rei, aceitava a coroa do reino de Pegu, oferecida por Nicote!
(I) F. Guerreiro, RdAf40 AII/IAI, Liv. 111, Capo TV.
(~) ConqllistA do Rtino de Peglf, por Manuel de Abreu Mousinho, Capo XIV, publicada em apêndice,
sem o nome do autor, 11 Peregrinaf40 de F. M. Pinto: seguimos esta n:mariva, que é. um pouco diferente da de Fernão Guerreiro na sua Relaf40 Anual, Wv. 111, Capo 111.
uEm Sirião existem ainda hoje ruínas duma igreja construída pelos pol.'tUgueses em 1603. conservada pelo
govêrno inglês como monumento arqueoI6gico». p.e Gabriel Saldanha, Históri, de C04, vol. I, pig. 150
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CHINA. - O primeiro viajante que nos dá notícias do interior da China é o missionário Fr. Gaspar da Cruz no seu Traf!1do das çOllsas da China, impresso em Evora, em .1569
a

'570.

- Oferece descrição minuciosa da geografia, produções, usos e costumes, e informa que
o nome próprio do país entre os indígenas não é China, mas sim ((Lame, nom prunciãdo bé
bõ e senã quasi comEdoQ),
O jesuíta italiano Matcus Ricci, da missão de Goa, à frente de alguns portugueses, conseguiu, partindo de Macau, penetrar no interior até Nanquim e Pequim. Ricci foi ao mesmo
tempo ascrónomo, matemático e literato; e como «os chinas fazem muito caso das lecras, em
que poem a sua nobresa, honra e primor», souberam dar o devido valor a êsse ((estrangeiro com
ciências tão várias e avantajadas às suas)) e imprimiram em algumas edições os seus livros esc{litos em china e o seu mapa universal, que foi «(reeditado em peças de sêda para pôr nas ,alas
del-rei e dos seus matemáticos».

IV - No norte da índia e na Ásia Centra!
PENETRAÇÃO NO GRÃO MOGOL. - Por Grão Mogol ou Mogor designavam os antigos portugueses o imperador mogol e o seu território, que abrangia todo o norte
da India e uma grande parte do Decão, mas nada tinha com a Mongólia da Asia central.
Dêstes imperadores o maior foi Acbar ~1555-I6oS)' em cujo tempo se estabeleceram as
primeiras relações luso-mogóis. Em 1573, escando em Surra te, Acbar, que pouco antes conhecera em Cambaia alguns mercadores portugueses, recebeu urna deputação do govêrno de
Goa, chefiada por António Cabral, cujo valor e cortesia o deixaram bem impressionado neste
seu prime\ro conhecimento directo dos portugueses. Posteriormente esteve na sua côrte o comandante de Satgão (Bengala) Pêra Tavares, com sua espôsa; o qual - segundo nota o cronisca imperial- «(pelo seu carácter e bom senso ganhou o favor e estima do imperadOr». E
ainda depois esteve, por convite imperial, o Padre Juliâo (ou Gil Eanes) Pereira, Vigário Ge-

rai de Bengala.
Como a êste tempo trazia Achar intenções de fundar, como fundou, uma nova religião,
a-fim de remover o antagonismo entre os seus súbditos hindus e maometanos, procurou informar-se daqueles cristãos sôbre os princípios e dogmas do cristianismo, para cuja completa
informação lhe recomendaram recorrer aos padres de Goa, especialmente aos jesuítas. Acbar,
que se dedicava ao estudo comparativo das religiões e convidava para discussões teólogos de
tôdas as crenças existentes na (ndia, não tardou em convidar também os jesuítas.
O convite foi aceito, de combinação COm as autoridades civil e eclesiástica, e a primeira
missão enviada era composta dos jesuítas Rodolfo Aquaviva, italiano, António Monserrate,
catalão, que em Lisboa trabalhou no hospício, hoje hospital, de Santa Marta, por ocasião da
peste de 1569, e um intérprete.
Esta missão foi seguida de mais duas, da última das quais faziam parte os jesuítas Jerónimo Xavier, de Navarra, Manuel Pinheiro, e o Irmão Bento de Góis, ambos dos Açôres.
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Foram êstes padres os primeiros europeus que penetraram na rorte mogol e, tenClo
acompanhado o imperador nas suas expedições e veraneios, chegaram a visitar desde o Decio
até os pontos extremos do norte do Hindustão, como Cachemira e Cabul; e do seu prestÍgio
na rorte procuraram obter resultados benéficos para a religião e para a influência portuguesa.
Foram êles que primeiro revelaram o cristianismo, fundando templos e núcleos cristãos em
várias terras mogóis, desde Gujarate no sul até Agra e Laore no norte, estabelecendo sôbre
êles uma espécie de Padroado português. Ne.itas cristandades introduziram também devoções
e práticas religiosas populares em Portugal, como o culto de St. o António, os passos e procissões quaresmais, o Natal com os seus presépios, «tão lindos e bem feitos corno os da prÓpria
Goo» e tudo acompanhado de sermões em vernáculo e às vezes em português, que parece estava ao alcance do auditório, por quanto em Agra um sermão nesta língua, preg<1do na Sexta
Feira Maior sôbre o Descendimento, por tal forma «comoveu os ouvintes, que até os maometanos vinham saber a causa das suas lágrimas e suspiros».
Mas, além da sua função religiosa, os missionários tentaram introduzir na rorte imperial a cultura luso-cristá, fundando lá a primeira escola de português, freqüentada por príncipes e filhos de nobres; e o próprio Achar, que já sabia dizer algumas frases em português. possuía, oferecidos por êles, a mblia, os CommeÁrios de Albuquerque, a Summa Tbeologica, de S. T omaz, as Ordenações portuguesas e livros de orações e doutrina.
Na sua capela e residência, que ainda subsistem em Fetepur-Sicri C), então capital do
império, se realizou o primeiro casamento católico na côrte mogol, com a asistência de Achar,
que se dignou servir de intérprete para explicar à noiva a oração epitalâmica, feita por Aquaviva em língua persa, dela ignoraoa. O acto oi seguido, na mesma residência, de «um banquete à portuguesa», a que também assistiu o monarca.
Doutro lado os missionários serviram-se das línguas indianas como veículo para a transmissão das idéias religiosas e sociais. O P. Jerónimo Xavier, da terceira missão, assimilou cao
bem a língua persa, que nela escreveu quási uma dúzia de livros, que tiveram ao tempo muita
consideração e procura e dêles se encontram ainda algumas cópias.
Canalizaram também pela Frimeira vez a arte europeia no norte da fndia por meio dos
seus quadros religiosos e imagens. Acbar e os seus sucessores ficavam tão extasiados perante estas
pinturas, que desejavam possuí-las ou mandavam reproduzi-Ias pelos seus artistas; e assim se
encontram ainda hoje alguns quadros europeus reproduzidos pela arte mogo!. :f:sce incerêsse
atraíu às terras do Mogor alguns pintores europeus e entre êstes um portuguê~. Não possuíam grande préstimo artístico; mas mesmo assim puder3m introduzir na arte indiana a técnica europeia; e com o seu auxílio se adornaram de quadros e pinturas ocidentais os palácios
reais de Fatepur, Agra, Ajmir e Laore.
A expansão artística abrangeu também a música europeia, que fizeram connecer naqudas remotas paragens com cânticos religiosos, executados às vezes com músicos e cantores
levados de Coa e com órgãos importados da Europa.
. . ' (1) Segundo 2 identificaçio feia por P. H. Heras S.
/0,.,." 01 1tuli." Htst.• IV (Sepuau.).
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o resultado

das nllSsoes mogólicas, se não foi tão profícuo como esperavam, sob o seu
principal ponto de vista - o religioso - , foi de grande alcance científico, contribuindo para
a aquisição de conhecimentos geográficos e históricos do norte da índia e até da Asia central.
Das suas cuidadosas explorações e estudos, deixaram os jesuítas grande cópia de notícias em
cartas e monografias, que, tendo jazido durante séculos sc:pultadas em arquivos, só agora vieram
à luz, gmças aos esforços de investigadores. O P. 1-{onserrate, encarregado de escrever a
crónica da primeira missão, deixou escrito um tratado em duas partes, intitulado Mongolicf1!
Legationis Commentarius. e um pequeno opúsculo em português, designado por Refaçam
do Equehar, Rei dos il10gores; ambos estes livros, só no presente século descobertos, foram editados com eruditas notas pelo infatigável investigador da história luso~jesuítica o Rev. H.
Hosten S. J.
Além dos episódios da missão, as monografias de Monserrate fornecem informações antorizadas e valiosíssimas sôbre a pessoa, a côrte e a organizaçãQ civil e militar, sendo como tal
muito apreciadas pelos historiadores da índia. O Commentarius dá também a geografia e a
história natllral da fndia intTa Gangem; e teria sido muito útil à ciência, se tivesse .sido impresso e conhecido do mundo no século em que foi escrito; pois essa descrição e 6 mapa que
a acompanha, desenhado à pc.la pelo autor, são os primeiros documentos geográficos sôbre
o norte da (odia, organizados por um europeu depois de Ptolomeu e com muito mais acêrto
e minuciosidade do que os do grego, por serem base..1dos em observaçôes pessoais, feitas in loco.
corrigindo a ciência grêga, então em voga. Com razão escreve Manserrate: «Nestes cscrit'Üs
- digo-o sem presunção - tenho procurado, por imerêsse dos professores das nossas escolas,
corrigir. aclarar e conciliar, tão modesta e sobriamente quanto possível, não poucas passagens
dos geógrafos e historiadores que trataram de assuntos indianos ou árabes». I:: admirável a pre~
cisão com que fixa a latitude e a longitude de todos os lugares, hoje confirmadas com pouca
alteração pela geografia moderna.
De volta do Mogor, Monserrate foi despachado para a missão da Etiópia; mas, tendo
sido na viagem prêso na Arábia, foi levado sucessivamente para as cidades de Dhofar, Eynan
e Sanáa (distância de 10 graus de Longitude), onde lhe foram restituídos os seus livros e apontamentos e dispensado bom tratamento com relativa liberdade, até que foi resgatado. Monsertate aproveitou os ócios para compor mais dois livros: um descrevendo a sua viagem para a
Etiópia e o outro sôbre a geografia e a história natural da Arábia, monografias que infelizmente
até hoje não foram encontradas e seriam tão importantes para o estudo da Arábia meridional.

PENETRAÇÃO NO GRÃO CATAIO. - À Missão mogólica devem·se também
dois episódios ainda mais grandiosos na história das descobertas, pelas expedições que enviou
para descobrir as longínquas e ignotas p!agas do Grão Cataio e do Tibete.
Até aos fins do século XVI tôda a imensa região situada ao norte do Himalaia era completamente desconhecida da Europa. Alguns viajantes medievais, como Marco Pala, ti~
nham penetrado até o Cataia, mas depois não se sabia ao certo onde êle ficava e que relação
tinha com o Tibete e com a China, de que se supunha distinto. Era portanto um problema
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geográfico, que interessava à ciênc.ia; . maS' para OS jesuítas havia também um outro problema,
de carácter religioso. para êles de maior importância. f que se supunha. e o confirmavam as
suas informações, que para além do Himalaia viviam povos cristãos, isolados, talvez restos dos
antigos Nestorianos. que nos séculos VI e VII se tinham espalhado por aquelas regiões, sujeitas
ao verdadeiro Preste João, cujo nome teria depois passado a designar, por um equívoco português, o rei da Abissínia.
.
Era portanto ardente o zêlo missionário de penetrar naquelas terras a-fim-de resolver o
problemâ do Cataio e de acudir à sua cristandade.
A primeira idéia de uma expedição trans-himalaiana havia 'sido já sugerida pelos paQres
da primeira missão do Mogor, em 1581 C).,Dura'nte a terceira missão, porém, o padre J. Xavier,
tendo estado em Cachemira, em 1597. teve oportunidade de obter novas e melhores infor~
mações sôbre' a suposta cristandaCle; 'e em duas ear<as, eScritas' aos selís' superiores em Goa, encareceu a necessidade duma expedição, indicando como melhor o'trajecto por Cachemira e Badacxan, cujo rei era seu conhecido na côrte de Acbar e cujos filhos tinham sido seus discípulos.
A proposta foi calorosamente aceita pelo Geral da Companhia em Goa, padre Nicolau
Pimenta. e 'submetida à consulGl, que foi favorável, do Papa' e de Filipe II de Portugal, que
ainda recomendou ao seu vice-rei, D. Aires de Saldanha, tôdas as facilidades para a sua viabilidade. E assim se decidiu despachar uma expedição com o duplo fim de descobrir o mis~
terioso Cataio e o Tibete e de trazer ao grémio do catolicismo a sua desgarrada cristandade.
Para chefe da expedição foi escolhido não um geógrafo, nem um teólogo, nem mesmo
alguma personagem de importânciã' na Sociedade de Jesus, mas apenas o modesto Irmão Bento
ou Benedito de Góis, que, ao seu espírim ous'ado, aliava o conhecimento da língua persa e é
hoje reconhecido na história das ciências geográficas como um dos mais bravos exploradores
conhecidos do mundo. Góis era natural da ilha de S: Miguel, nos Açôres, e a sua cidade natal, Vila Franca do Campo, honrou-se erigindo, em 1907, um monumento comemorativo do
tricentenário da sua morte. centenário que foi também comemorado pela Sociedade de Geografia. de Lisboa.
Partindo de Goa para Agra, Góis fêz aqui os preparativos da sua arriscada viagem com
o auxílio de Acbar, que lhe forneceu dinheiro, homens e cartas de recomendação às suas autoridades nas terras do itinerário.
Entretanto surgia no ano imediato em Goa, vindo do norte, um português leigo, de
nome Diogo de Almeida, «homé de creditQ), que informava o Arcebispo ter estado dois anos
no Tibete, de cujo rei e da sua capital dava os nomes, que depois se provou serem verdadeiros;
e. lludido pelo culto búdico, um tanto parecido com o cristão, dizia que o povo tinha igrejas,
padres e imagens de Cristo, o que tudo jurava sôbre os Evangelhos; e assegurava mais que o
Cataio era completamente distinto do Tibete. Mas a tardia informação c o seu autor pão puderam ser aproveitados por estar já principiada a viagem de Góis C). Em todo o caso, Almeida
(I) Carta de R. Aquaviva in /olml. A"'ja~. Soe. D/ Bellga/. LXV, I~, pago 55·
(') Fr. António de Gouveia. lOTnad.. do Arceb. de Coa, 1606. fi. 3; Esteve5 Pereira, O DtJcobrimt'''o do
Tibtt. pág, 34.
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poderia ser considerado o primeiro europeu a visitar Tibete, uma vez que se contesta a chegada

do frade Odonco (').
Vestido de trajas de mercador arrnénio e mudado o seu nome em Abdulla, partiu
Bento de Góis, levando por companheiros, além de alguns maometanos, um diácono grego,
chamado Leon Grimmon, que tinha estado em Goa, um mercador também grego, Demetrius,
e um arménio de Laore, de nome Isac. O primeiro desistiu da viagem logo no comêço e o
segundo interrompeu-a; cais eram as inclemências causadas pelos ventos frios das montanhas,
cobertas de neve c mais ainda pelos salteadores e pelos fanáticos muçulmanos. O único que o
não abandonou até o fim foi Isac, a quem devemos as únicas e poucas informações que possuí.
mo~ desta longa e aventurosa jornada, além das poucas cartas que Góis mandou durante
a vIagem.
O itinerário de Góis, hoje mais ou menos reconstituído pelos geógrafos, foi por Delhi,
Laore, Cabul, Badacxan, Yercande, Acsu, T urfan, Hami e Sucheu, ao pé das muralhas
da China (l. Nesta altura reconheceu Góis que o tio falado Cataio, de Marco Pala, não era mais
que a própria China, como, de resto, pouco antes o tinha reconhecido também o jesuíta Mateus
Ricci, que havia penetrado na China pelo Oriente e se encontrava em Pequim. Partindo portanto da fndia, tinha Góis entrado no império celeste pelo ocidente, atravessando a Ásia cen~
trai, enquanto outros jesuítas já tinham penetrado no mesmo império pelo Oriente e pela via
marítima. Mas no seu longo' percurso não oncontrou o explorador nenhum vestígio do cristianismo.
A sua partida tinha sido (.omunicada He Goa ao P. Mateus Ricci em Pequim e de
Sucheu também Góis lhe escrevera. Ricei aespachou ao seu encontro o seu discípulo chinês
João Fernandes, que, depois de muitas vicissitudes, conseguiu alcançar Sucheu, mas era já tar~
de: Góis, vítima de doenças e privações, encontrava-se já nos derradeiros dias de sua vida.
Ao receber a carta de Ricci, comovido até as lágrimas, exclamou: N/me dimittis seruum
tuum, Domine; e onze dias depois, como dizia uma carta, (andando em busca do reino ao
Cataio, encontrou o reino do Céu» (1607)'
O desastre da sua rnone foi seguido de um outro, não menor para a ciência. O seu
livro, onde cuidadosamente tinha registado as notas da sua viagem, continha também apontamentos dos empréstimos que fizera aos companheiros maometanos; e êstes, para se desembaraçarem do documento, apoderaram-se do vro e o rasgaram; e os poucos fragmentos que
Isac e Fernandes ainda conseguiram salvar foram depois entregues a Ricci em Pequim. Com
êste escasso material e mais alguma informação fornecida por Isac, Ricci organizou um rela
tório da viagem de Góis:
«relatório - diz Yule - Iamentàvelmente pobre, de urna jornada de ranto interêsse l:
importância; e tivesse sido poupado o diário de Benedito, que se diz ter êle preenchido com
grande minuciosidade, teria sido até hoje o mais valioso relatório geográfico em língua
p

(1) J. Charpentier, Some AJJitioru and C01Ten;ons to SOHtbm, Tbibet. by Sven Heain.
(li) 5ir E. Macclagan. The !esllits anJ lhe Greal Mog,,/. p~gs. 341~42. Muitos dêstes apontamentos
o lIssunto são tomaclos a êste livro e ao C4th.y. de Yule.
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europeia a respeito dos países por êle visitados e ainda tão mal conhecidos)}. «(Depois da publicação de Ricci só ignorância imperdoável podena continuar a destinguir o Cataio da China,
como ainda por algum tempo depois o faziam alguns mapas e livros geográficos» C).

E escreve Macdagan ('):
«Quer consideremos a aventura de Góis sob o ponto de vista religioso. quer geográfico.
é difícil ler estas escassas páginas sem comoção e respeito. Com o seu dedicado sucessor e admirador Sir Aurc:l Stein, que em vão procurou m Sucheu qualquer vestígio do seu tÚmulo,
alimentemos a esperança de que na capela católica daquela cidade se possam apurar meios para
recordar aos fiéis a mmtória dêste admirável pioneiro».
E êste monumento marcaria o lugar da morte, como o da ilha de S. Miguel, nos
Açôres, marca o lugar do nascimento, daquc:le ousado Irmão leigo que se impôs a pesada
tarefa de explorar o caminho, então desconhecido, da índia ao Cataio.

PENETRAÇÃO NO TlBETE. _ Mas a morte de Bento de G6is nao paralisou
a arrojada emprêsa de descobrir os cristãos trans-himalaianos e de lhes levar as luzes espirituais.
O problmta do Cataio estava resolvido; restava. porém, o do Tibete, onde também se dizia viverem antigos cristãos, informação corroboraaa pelo testemunho do mencionado Diogo de Almeida. O P. Monserrate tinha obtido informações curiosas sôbre os tibetanos, conhecidos por
Bothjas ou Bochance.s, de quem lhe constou que nunca se lavavam «porque era pecado inquinar com as sujidades do corpo o límpido elemento que nos mata a sêde») (). No mapa anexo
ao seu Commentarius, Monserrate indica urna região correspondente ao Tibete com estas palavras: Hic dicútur Christiani habitare.
Em 1624 o P. António de Andrade, Superior da missão do Mogor, empreendeu pois
nova expedição, não ao Cataio mas ao Tibete, por caminho diferente do de Góis, atravessando
airectamente o Himalaia. T arnbém a sua vIagem foi semeada de contrariedades e perigos,
que vivamente descreve na sua narrativa (j, tais corno os frios, as doenças nos olhos e nos pés,
causadas pela neve, travessia de rios sôbre temíveis pontes de cordas ou de gêlo e até perseguições humanas no trânsito; mas por fim teve a fortuna de ser bem recebido no Tibete pelos
.soberanos de Saparangue, que lhe deram tÔdas as facilidades e cómodos, e tanto com êle simpatizaram, que não lhe consentiram o regresso para a fndia sem a promessa de voltar no ano
imediato.
Cumprindo a promessa, Andrade tomou a visitar Saparangue (1625); e, quando se pre-
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parava para a terceira viagem, foi colhido pela morte em GOJ, em 1634. Na segunda VISIta
Andrade, que fizera lá algumas conversões, construíu naquela cidade tibetana, com o auxílio
do rei, uma igrejinha dedicada à Nossa S~nhor(l da Esperança; e ~oram levantadas nos montes
circunvizinhos algumas cruzes sôbre altas pirâmides. E assim se fundou em Saparangue a primeira missão luso-jesuítica, que durou apenas cêrca de 25 anos,' durante os quais chegaram a
estar naquela cidade uns 25 missionários.. na maior parte portugucsr.s, que entretiveram as primeiras e únicas relações luso-tibetanas:
.
'.
Narrando a história das explorações indo-tibetanas, vê-se às vezes atribuírem a sua primazia a dois inglêscs, Webb e Raper, que, nos princípios do século XIX, exploraram a vertente
norte do Himalaia, descobrindo as origens do Ganges: Mas esquecem-se - como bem nota
C. Wessels C) - de que 180 anos antes fot.o'jesuíra português A!ltónio de Andrade o pri~
meiro europeu que alcançou o Tibete, atravessando o Himalaia e descobrindo as origens de algllhs tributários do Ganges; e, embora as suas exploraçõ~s nao tenham carácter especialmente
científico, nem pór isso se lhes pode cont~tar o direito de se consid'crarem pioneiras na grandiosa tencativa europeia 'de conquistar o Himalaia. Esses dois inglêses segll.iram o mesmo caminho de Andrade e até as suas narrativas, referindo-se ao mesmo panorama majestoso dos
imponentes precip'ícios e da sua' admirável flora e às mesmas pdntes de cordã e de' gêlo, parecem inspiradas pelo referido relatório de Andrade, cujas descrições são assim confirmadas por
3CJuêlcs exploradores modernos:
,
Dos sucessores de Andrade, ainda alguns contribuíram para o ulterior conhecimento
daquelas remotas regiões. Os padres Estêvão Cacela e João Cabral deixaram uma .narrativa da
sua viagem, que ((parecia uma epopeia pelas difi<::uldades. perigos e privações que experimentaram. Esta narrativa, 'enviada para Roma,' depois de lida em Portugal, até hoje infelizmente
não foi encontrada». Do·P. Francisco de 'Azevedo temos uma extensa carta, dirigida' ao Procurador das missões em Portugal, narrando 'a sua viagem da [ndia ao Tibete e vice-versa, que
é considerada «documento de grande interêsse geográfico» (I'
Com o tempo e com os reveses hi.5tóricos desapareceu a missão de Saparangue; e a
própria cidade, outrora tão próspera, está hoje reduzida 3 uma aldeia de poucas choupanas,
Em"9T2; um funcionário inglês que fôra ao Tibete em missão oficial visitou Saparangue, não
tendo encontrado nenhuma recordação da passagem de Andrade nem da sua igreja. Só no alto
de um monte viu uma pirâmide de pedras, em cujo vértice jazia caída uma cruz de madeira,
carcomida pelo tempo (j. Essa cruz, certamente uma das erguidas por Andrade, merecia figurar
em algum museu português, como o único e precioso padrão da antiga penetração luso-tibetana.
Mas se no Cataio e no Tibete desapar.::ceram por completo todos os vestígios das nossas expediçócs, ainda sobrevivem entre nós os monumentos literários para atestarem perante a

(I) C. Wessds, Early /esllif TralJe/lm ill Central Asi". 1924, pág. 50 e 53.
(~ Id,m, plg. </5.
(3) /OU'''. o/ fhe Pu"jab Hisf. Soe. '919, pág. '98. Cito por Macclagan, pág. 355.
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História a penetração portuguesa na Ásia Cenl-ral. sendo para lamentar que nem todos ti essem tido na época a necessária publicidade, que além de corrigir a cie.ncia antiga, teria auxiliado as explorações modernas.
No Mogor porém ficaram núcleos de cristandade que passaram para a jurisdição estrangeira; e dos nossos missionários apenas se citam apagadas reminiscências. Mas na solitária e abandonada cidade de Fatepur, que tem mais anos de morte do que teve de vida, ainda se vê de
pé, bem conser ado pelo govêrno inglês, um monumento arqueológico, a que estão associadas
recordações lusitanas: é o edifício que foi a residência, escola e capela dos primeiros missionários portugueses naquelas longínquas terras do grande potentado da Ásia que foi o
Grão Mogol.
Eis, em resumo, a história da penetração e expansão portuguesa no continente asiático,
histÓria que tem seus heróis dignos de admiração pelo seu ousado empreendimento e pelo
.
. "" .
seu serviço as ClenClas.
\

MARIA

-..

GRAVURA REPRODUZIDA 00 IllTrNERÁRIOll, DE ANTÓNIO TEmEmo. -COIMBRA,

'560

o SALDA HA.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWUIWWWWWWW
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CAPíTULO

XIII

Viagens de penetração e de exploração
no Continente Africano
1- A África do Noroeste
es~a ,grande região conti~ental que,. ~arc~n~o do sul do Mogn:be, ,se une, pelo
Saara, "a costa norte do Golfo da Gume, limitada a leste por uma linha do lago
T chad a T ripoli --.- o que nós chamamos hoje o noroeste africano - era sabida dos
geógrafos muçulmanos.
Mas tôda a orla marítima, desde um pouco ao sul do Cabo Verde e mais larga na
costa. do Gôlfo, não fôra alcançada pela expansão do Islã nem conhecida dos seus viajantes.
Há como que uma fronteira interior entre dois mundos, um maometano, outro gentio, idó-

T

ÔOA

latra, que segue sensivelmente a linha divisória entre as savanas e a floresta.
Ao norte de Africa, e pelos caminhos do deserm, estava ligada a região continental
conhecida dos muçulmanos. Desde o século x sabemos, por viajantes árabes, da exist.ência
de um estado negro, o reino de Ghana ou Gané. Desde os meados do século XI inicia-se a
islamização do Senegal sob o impulso da seita almorávida, fundada precisamente na· região do
baixo Senegal e entre os berberes, recentemente convertidos, e vivendo em contacto com os
negros ou com êles mestiçados.
No século XIV o reino de Mali cuja capital, Niani, estava situada junto do Sankarini,
«afluente da direita do alco Níger», é-nos descrito por Ibn Batuta C).
(I) Maurioe Ddafom _
H. A. R. Gibb.
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E êste foi o limite do conhecimento directo dos geógrafos árabes. A orla sul era terra
desconhecida, embora dessa região viessem, ce!ltamente, muitos dos escravos caçados em ra·
zias, e dali, duma região para êles desconhecida e não atingida, viesse o ouro que as caravanas
t!'aziam até ao norte de Africa.
Já em capítulo anterior C) foram referidas as pistas das caravanas que, em procura do
ouro, partiam do Mogrebe e através do deserto desciam a Tombuctu, aonde êle era trazido
não se sabia se do reino de Mali, visitado no século XIV por Ibo Batuta, se de quaisquer outras
paragens. Viagens nesta zona realizadas por europeus-o francês Anselmo d'Isalguier, o
genovês António Malfante ou Benedito Dei, são apenas uma tentativa de conhecimento pela
Europa do que era uma região penetrada peb civilização árabe e do aproveitamento, para o
comércio europeu, das pistas do deserto e dos produtos do sal e do ouro sobretudo (J.
Com igual justiça é preciso fixar os limites da penetração dos muçulmanos.
O seu terror pelo mar, onde não se at3st:lvam das rotas conhecidas, nunca os deixou
navegar no Atlântico para o sul de Uni ou, quando muito, e ocasionalmente, do Cabo Juby
e das Canárias. Também a orla sul, a região de floresC<1s, densamente povoada por rríbus ne·
gras não mestiçadas de berberes, nunca foi penetrada. Grandes viagens terrestres, o campo
da sua exploração foi, no entanto, apenas o que oferecia caminhos semelhantes aos das regiões de onde provinham. Quási poderia dizer-se C]ue a zona de expansão e penetração dos
árabes e berberes tinha o limite onde deixavam de poder ser aproveitadas as suas montadas,
os cavalos e camelos das suas caravanas C).
OS descobrimentos marítimos dos por.ugueses vieram modificar totalmente o conhe·
cimento desta parte de África e até as viJS d:l sua penetração continental. Não tcm sido su·
ficientemente posta em relêvo a importância desta transformação toral das vias de penetração
continental no Sudão e na Guiné, determinada pelo descobrimento da via marítima atlântica
e da costa de África e pela fixação, nela, dos ponto's de partida para novas vias comerciais.
A oposição entre as civilizações europeia e muçulmana, mais marcada ainda no sé·
cuia xv do que nos séculos anteriores, fechava a qualquer tentativa dos cristãos tôda a
imensa região africana então conhecida. Nela exerçia o Islã o seu domínio e nela tinham
os muçulmanos do norte de África e do Saará o monopólio do comércio.
Conhecia o Infante D. Henrique a e.xistência dêsse comércio dos produtos da terra
dos negros e dos seus caminhos de trânsito através do deserto.
A conquista de Ceuta não obedecera, já, ao plano de desviar para Portugal êsse comér~
cio. Mas em Ceura, conquistada, cer-tamente concebeu o Infante a primeira idéia- dêsse novo
plano de ataque ao Islã, arrancando-lhe uma das principais fontes da sua riC]ueza. E em
Ceura, desde logo, deve ter colhido as informações necessárias que o determinaram a realizá-lo.

(I) I vol., pág. 348.
(2) Charles de la Roncihe no seu livro Ris/oire de la conquêle de l'A/rique au Moyen Age-título por demais ambicioso - conclue de modo diferente. Os valiosos documentos que nos dá não fazem. porém. mais do que
confirmar esta certeza: .trata-se do simples aproveitamento das vias de penetração árabes.
, ,
(3) Lothrop Stodd3rd _ Le NOlllwm Momlt de l'lslam (nad. do inglês). Paris, 1923.
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Diogo Gomes C) revela, com tôda a clareza, a forma~ão dêsse plano de desvio para o
mar do comércio que era feito pelo deserto, e do seu aproveitamento pelos portugueses, desde
14 16 . Mandara o Infante «um cavaleiro nobre de nome Gonçalo Velho») para além das Canárias (ao longo da beira mar» a (saber a causa da grJ.nde corrente» que havia entre as llhas que
estão além do Cabo Não, referida por Dom João de Castro, o primeiro português a iniciar os
descobrimentos, ainda em 1415 C). Gonçalo Velho atingiu a Terra Alta, e viu o comêço da
costa atlântica do grande deserto. cuja imensidão era bem conhecIda e é assim referida por
Diogo Gomes: «a qual terra arenosa passa ao pé dos Mome Claros C) e vai até ao
ome Sinay, e ainda além e se chama mar Arenoso, e tem de largura 37 jornadas, dividindo os homens brancos e pretos uns dos outroS» e).
Por êsse «mar renosü) passavam muitas das ias de comunicação de todo êsse imenso
mundo do Islã, da Arábia ao extremo ocidental e do norte até à região dos negros.
Para os grandes navegadores do deserto o «mar arenoso» era o grande espaço Lvre, nacuraI em que se traça aro as pistas das caravanas e) semeUlantes ao que para os portugueses,
marinheiros foram as grandes rotas marítimas.
Conheceu o Infante a existência das caravanas que iam até à Terra dos egros demandar o ouro. 2Por informações colhidas en cre o comércio da Itália que no nane de Africa obtinha
êsses produtos da torra dos negros? ~Pelo estudo das canas catalãs que já referiam a existência
de uma passagem para o ouro do Mali? (j. Para o comércio do edirerrâneo, como para os geógrafos e cartógrafos catalães, nada disso era desconhecido - não o poderia pois, ser para
o Infante.
Mas suponho que para o Infante - espírito ávido do conhecimenro exacto, provindo da
experiência - maior importância teriam, ainda as informações que pôde obter em Ceuta conquistada, e que depois teria procurado confirmar mantendo informadores por todo o norte
de África. De um dêles. mercador em Orã sabemos, por Dlogo Gomes, que recebia o Infante
informações das próprias guerras travadas, ao sul do deserto, entre os potentados negros O, Que

(I) Diogo Gomes-R~Laf'áo do descobrimemo da G/liné, e das ilh/1.S dos Afôres, Mtldeira e Cl1bo Vf!rd~;
em versão do latim por Gabriel Pereira, publicado no Boletim da Sociedade de Geografia, n.O 5 da Série 17 (corresponpondente a 18~-1899' mas publicado desde os n. OlI 3-4 em 1900)' Tôdas as citaçóes desta Relação são feitas com
referência n num ração da citada série 17 do Boletim.
(2) Boletim da Sociedade de GeograEa. série 17, pág. 270.
(3) (e estes montes c'raros estão no sertão, doze legoa~ de Mtta (antes Meça ou Messa) pouco mais 011 menos e os mouros em sua. Iingua lhes chamam Gibel»: E~m~raldo De Si'" OTbi.r, de Duarte Pacheco Pereira, edição
crítiCA de Augusto Epif5nia da Silva Dias. lisboil, 1905 (pág. 65)'
(4) Diogo Gomes - ed. cir. (pág. 270)'
(6) E. W. Bovill- Carl1.fJtIns of the old So.hara.
(6) Rev. idoey We1cb - Ellrope's DiscOfJcry of SOllth Africa - versão portuguesa de D. S. Figueiredo e C.
, ontez. Edição do Govêrno Geral da Província de Moçambique.
.
«O mapa de Angelino Du1cert, de 1367. indicava lima passagem nas Montanhas de Atlas que conduzia às
mmas de ouro de Mali. Uma in crição no mais famoso dos mapas catalães falava de Musa Mali, senhor dos negros
da Guiné, possuidor de abundante barras de ouro que o faziam o go,'ername mais rico do mundo) (pág. 95)' Os mapas ,vêm no Livro já citado de Charles de la Ronche.
, " 280.
(7) Ed'
. ar.• pago

'.

informações 'seguras determinaram a primeira política de descobrimentos marítimos do Infante
está fora de qualquer dúvida.
Resume estas informações a Relação de Diogo Gomes, com as confusões históricas e
geográficas naturais aos conhecimentos possíveis então:. «f:ste mar arenoso, os cartagineses,
agora chamados tunísios, em caravanas 1 levando às vezes até 700 camelos, atravessaram (ou
atravessavam?) até ao lugar chamado T ombucutu, e a Qutro país, Cantor. em demanda do oiro
arábico C) que aí se encontra em grande cópia, dos quais homens e animais muitas vezes apenas
voltou a décima parte» (J.
Uma vez sabido do Infame - espírito criador muito mais vasto e complexo do que
rem suPOSto todos os que até hoje procuraram interpretar o seu valor e acção _ êste facto que
em italianos e catalães, a-pesar~de o não ignorarem, jamais despertara outra idéia que não fôsse
o seguir e aproveirac o (comércio do deserto» - determinou a primeira polícica dos descobrimemos marítimos, logo imediatamente após a conquista de Ceuta.
Di~lo expressamente Diogo Gomes, em frase infelizmente esquecida por quási todos
os que têm escrito sôbre os descobrimentos portugueses e, erradamente, desprezam a sua pri.
meira fase (anterior a 1434) no que se refere à costa de Africa.
Referindo-se à informação sôbre o ouro de Tombucutu e de Cantor diz êle: «o que
ouvido pelo Infame D. Hemique o nomeou C) a inquirir daquelas terras pela água do mar,
para ter comércio com elas e para sustentar os seus nobres»),
Com essa informação voltou Gonçalo Velho, parece, pela Relação, que em uma segunda
viagem, depois da de 1416, que pela descoberta da Terra Alta levara à concepção dêste plano.
E desde então, provàvelmenre ainda em 1416, ou já em 1417 e), começa essa descoberta da
costa africana, que muitos julgaram como lenta e condenaram como amarrada à costa, sem quererem perceber como exactamente o reconheCImento da costa interessava ao primeiro grande
plano, de Descobrimentos, do Infante: saber das terras do ouro e desviar para o mar v
seu tráfico.
Não farei aqui o estudo dessa progressão marítima ao longo da costa africana nem
mesmo para a relacionar (o que seria bem interessante, e capaz de revolucionar tôda a histÓria
dos descobrimentos) com a perseverante execução dêsse plano de absorção do comércio do ouro
e de desvio do seu trânsito das pistas do deserto para o mar.
Interessa-nos para êsce estudo, agora, sàmente o que revelam as Crónicas e as Relações

(I) O ((oiro arábico)), eis uma exprasão que se prestaria a erradas conclusócs se não no. fône aprcssamen~
indicada a sua origem. Significa, evidentemente, o oiro possuído ou explorado pelos árabes,
(2) Idem, pág. 27',
(3) (lO nomeou)) - a Gonçalo Velho? Ou .será, como diz José de Bragança na Introdução à edição de
'937 da Cronica de Azurara, «o moveu)) (mooit eump Não posso neste momento verificar o manuscrito e o valor da
tradução de Gabriel Preira que se diz errada nesre passo. Mas se é ((O moveu)) refere-se ao Infanre? Ou a Gonçalo
Velho, sendo ainda o sujeiro da oraçâo O Infante e o sentido o mesmo: incitou ou determinou Gonçalo Velho a fazer
essa emprêsa? O facto interessa mais especialmente à História dos Descobrimentos Man'timos.
(~) Outros atribuem à primeira viagem de Gonçalo Velho a data de 1415 (Brito Bcb~o _ InttodufÍtl lO
Livr. J. M.rinb6ri4). o que julgo pouco aceitável.
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DUARTE PACHECO PEREIRA

Quadro a 61eo que contém o seguinte legendo: (Duarte Pocheco Pereira, o grande copítão general da Armada de
Calecut, Vice-Rei e Gouernador do Malabar no India, pellos seus releuantes seruíços que fes naquelle Contínente. Alcançou
1'10,0 brasão de armas e merece0 a singular anra de EI Rei D. Manoel o conduzir em triumpho 00 seu lodo direito debaixo do
~a lo em hua solemnisima procissão que mondou fozer poro este fim desde o Sé até S. Domingos de Lx." na qual publicou em
CUt;J ~Iegante oração panegrrica'os seus eroicos seruiços o Bispo de Viseu D. Pedro Orti-Anno de 1504.). Pertence ao Dr. João
tlSostomo Pacheco Pereira, seu descendente e actuol representante.

do descobrimento "ôbre as viagens de pene::ração continental que êsse plano necessitava.
Para a sua primeira fase até à descoberta da Mina temos a Refarão de Diogo Gomes C).
Para o segundo período, depois da ocupação da Mina, à falta do manuscrito de Afonso Cervoira ((História da Conquista dos Portugueses pela costa de Africa» r), temos que nos contentar com o seu eco nos cronistas ou no Esmera/do de Duarte Pacheco Pereira, que a êle
acrescenta a sua lnforrnaçâo directa e pessoal.
A Relarão de Diogo Gomes é um dos mais importantes documentos literários para a
nossa História. Não é uma relação de descobrimentos marítimos mas a própria relação da política africana do Infante e do grande plano comercial e já, podemos dizê-lo, colonial que a dominou na sua primeira fase. Fixemos, por agora, as suas referências às viagens de penetração
do continente, em prosseguimento da política cuja primeira idéia e início, êle também, nos
mostroU. O que nos outros narradores (e, sobretudo, nos seus parafraseadores modernos) nos
aparece como mero episódio pitoresco da viagem marítima costeira, surge, da sua leitura atenta,
como uma penetraçao paciente e audaz, voluntária e tendente ao grande fim planeado.
Assim nos refere que na viagem de Afonso Gonçalves Baldaia no navio chamaoo
T a/him C) mandou o Infante dois mancebos nobres com cavalos para que fizessem a primeira
exploração do interior do continente. Estes dois nobres, Heitor Homem e Lapa de Almeida,
são os primeiros exploradores europeus desta parte extremo-ocidental do continente.
A referência da Grónica da Guin6 a êste facto, pitoresca mas inverosímil, pela inutilidade que revelaria, tem iludido os historiadores modernos dos descobrimentos C). Sigamos an·
tes a narraçâo de Diogo Gomes que, sôbre esta matéria, deve merecer mais crédito.
.E uma forte, extraordinária emprêsa de exploração do concinente: «Cavalgaram levando cada um consigo mantimencos para alguns dias» e marcharam, por nove dias, a cavalo,
antes do encontro com ((sarracenos, de côr avermelhada, usando azagaias e gomias» com que
pelejaram para «apanhar um pata que dêle soubessem o sítio em que estavam».
Só êste facro explica o combate, necessário assim, referido com aparências de al.ldácia
inútil em Azurara. Mostra, também, que a viagem se fizera para o incerior das terras, o que se
esclarece na referência à sua volta, quando, não tendo podido haver às mãos nenhum sarraceno, ((Os dois cavaleiros, seguindo os vestígios da sua passagem na areia, voltaram para a costa
chamada Rio do QurOl). «(O navio continuando a seguir aquela costa os esperava em lugar
marcado)). Para o alcançar «estes nobres, procurando o seu navio, caminharam por 12 léguas
até encontrá-Im). E do espaço de tempo gasto e do valor desta primeira exploração, até hoje (me(1) Além dela, da Cróllica àa Guiné de Azurara, du Navegações dc Cadamosto (ocasionalmente interessantes
para o nosso ponto de vista) temos, publicados, Alguns Documentos !n;Jitos do Arqflivo Nacional da Tóru do Tombo, acérca àas NavegaçõtJ e COllquiJtas dos PortllgutJtJ.
(2) A sua existência é referida por Duarte Barbosa Machado na Biblioteca LIlsitana. A BiblioUca de Brito.
manuscrito inédito que possuo, não a refere.
(8) Não curo aqui de discutir as datas das viagens marítimas de descobrimento dadas por Diogo Gomes,
nem de as analisar em relação às outras fonces. A sucessiio das primeiras viagens carece ainda, creio, de revisão. ~
mais uma razão pata não indicar estas viagens pela data.
(t) Crónica d" GIliné de Azut:J.Ia no capo X, «Como Afonso Gonçah'es Baldaia chegou ao Rio do Ourol).
A narrativa é parafraseada por Edgar Prestage no seu livro Descobridores PortllglfeUl (versão portuguesa de F. A.
Baptista). Pôrto, 1934.
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nos em Diogo Gomes) tida como mero episódio aventuroso, é-nos dada a verdade pelas frases,
admiráveis de concisão, de Diogo Gomes: «Os do navio já queriam voltar a Portugal, julgando
que êles tivessem morrido». ((Aí deixaram os cavalos que estavam quási mortos, subiram para
o navio, e vieram a Porrtugal ao senhor Infante, que ficou em extremo alegre, porque agora já
sabia que a terra era habitada» C).
Depois desta informação directa, dos dois primeiros exploradores, outras vieram ao Infante pelos treze homens e mulheres cativados por Antão Gonçalves, entre os quais vinha o
velho Adaú, e eram, uns, avermelhados e, outros, pretos. ((E por estes teve comêço o conhecimento daquele país, de como era povoado» ... e por êles soube o Infante ((do caminho para ir a
Tambucutu» (j. Acrescenta Diogo Gomes que lhe «disseram muitas falsidades, entre elas a
lenda da gente da montanha de Abofur (egente de cabeça de cao e grande cauda» que havia de
ser referida por Cadamosto. Mas, qualquer que fôsse o próprio exagêro quanto às caravanas que
voltavam com o ouro de T ombuctu, eefoi esta a primeira notícia que houve do ouro e de onde
se encontraria a sua origem» C). Isto devemos entender pela primeira notícia, certa, da sua origem comercial e da possibilidade de a atingir pela costa ocidental.
Em nova viagem levava Antão Gonçalves o encargo do Infante de trazer informações
que lhe permitissem conhecer o interior e também a ligação possível, através dê!e, com o
Oriente que procurava atingir, pois emão somente daquela terra desejava de haver sabedoria,
mas ainda das 1ndias e da terra do Preste João se ser pudesse» e).
O mesmo intuito de obter informações seguras determinou o desembarque de João Fern:l.l1des e a sua estada no interior, durante sete meses, antes de recolhido de novo pela caravela
de Diogo Afonso da nova expedição de Antão Gonçalves. E esta a segunda exploração do continente na grande regiao desértica e partindo do Atlântico.
Os sete meses de viagem no Saará acompanhando os nómadas pastores ou as caravanas, ou colhendo, destas, informações, fazem de João Fernandes o primeiro grande explorador
europeu do extenso deserto, dos seus oásis e 'das.suas comunicaçõcs ~ ..
O rápido relato da sua peregrinação na grande eeteoca arenosa» impressiona pela vascidáo
das informações obtidas, cujo valor só hoje, com o perfeito conhecimento da vida das tríbus do
Saará, e da geografia desta imensa região, podemos inteiramente semir (~. Nêle é referida a
(I) Diogo Gonles, cd. cit., págs. 271 e 171..
(2) Idem, pág. 273-

(3) Idem, pág. 273.
(4) Azurara _ capítulo XVI da Crón/ca da GII/né.
. (11) A sua estada em Uadem (Wadan) é mais que provável. Bem mais longe, no entanto, deve ter ido n:u
suas vIagens. Uadem é a Oadem de Zunira, HocIcn de Cadamosto, Adem de Diogo Gomes, Guadem de Leão Afri·
cano. Duarte Pacheco diz Aúdem. A edição inglêsa do Esmeralda dI! si!II orbis (tram[aud and edite<! by Georgc H.
I,Gmble; Hakluyt Society) diz (pág. 75): The exact locaooo of this town has nevcr been scttled. R. Brown (-) is
mclme<! to place ie on che plateau of El Hodh, due west of Timbuktu, on which is Walal:a (or Oualata)...
Parece-me impossível esta úlcim:J. identificação e excessiva a dúvid3. Pda própria indicação do Emurafdo
deve ser Wádan, Guadem, Wádan e Gualat:J., Walaca eis o que deve ser.
(6) O rdato da cllploração de João Fernandes no Saad vem na Crónica da Glliné de Azurara, capítulo
LXXVII. O relato parece transcrito de algum texto anterior, embora com interrupções de Azurara. A impressão
que dá a leitura é a de um tellco escritO com outro texto à vista.
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vastidáo da região desértica, a vida dos nómadas pastores, sua língua e caracteres de escrita
e
as grandes viagens guiadas pelo céu, e os ventos e o voo das aves como no mar, e os reinos dos
mouros, desde o Egipto até ao poente, para o norte da imensa terra possuída pelos «Alarves e
Azenegues» e «Bárbaros» (j. Da região dos negros refere a vinda de escravos (e as razias para
os capturar, ou a sua troca). E refere a existência dum outro grande reino negro que se chama
Meti (I. E não falta a informação sôbre o ouro «que trazem daquela teITa de onde os negros
vivem» (4).

•

De rôdas estas informações sôbre o comércio do deserto e possibilidade de o captar na
costa ocidental, vem, em execução do grande plano do Infante, a fixação de feitorias na costa,
a primeira na ilha de Arguim, a segunda no rio de São João ((que está próximo a Cofia e Antereti»). Em Arguim mandou o Infante «construir um castelO» e t(a êste castelo vinham os
árabes da terra trazendo ouro puro em pó e recebiam em troca trigo e mantas brancas e berneses
e outras mercadorias e assim sempre até agora se faz o comércio, trazendo os negros o ouro da
terra de Tambucutu))
Estava realizado o desvio, para as rotas marítimas do Atlântico, duma parte do comércio do deserto. Ao contrário de mudança para uma política nova (1, de aproveitamento do
comércio, por abandono da imediata progressão dos descobrimentos, a construção da fortaleza-feitoria em Arguim e a consagração de tôda a política anterior dos descobrimentos africanos.
Ela está ligada à penetração continental e era destinada a desviar para o mar uma parte do
tráfico do deserto. A Arguim passa a vir parte do resgate do ouro e escravos que vinham do
sul, passando a pista mais ocidental a duas léguas para o interior do Cabo Não, em um lugar «que ha de grande trato de ouro por ser esdpola de Aúdem» (J. E para o interior ao
sertão, frente à baía de Arguim, ficava essa Guadem ou Aúdem, onde se cruzavam as caravanas vindas do norte e as vindas de Tombuctll e das terras da Guiné.
O comerciante italiano Alvise da Cá da Mosto (ou Cadamosco), que foi admitido a

el.

(1) Certamente os caracteres ((Ti6narn só recentemente estudad01l.
(2) ~ «BárbaroSll estará por Bcrberes ou por Barábras, negros mestiçados do Nilo superior? tndino-me para esta
segunda hipótese.
(3) Mdi ou Mali. Indiferentemente aparecem as duas apre.s.sÕe5. Mas ~qua1 a mais portuguesa? Parctt-me
que: a de Mdi, e por isso a adopto no meu texto sempre que não seja em transcrição onde venha diferentemente or~
tografad:l..
(4) A nota de edição de '937 da Grónica da G"i'l; (a 1.- de pág. ,87 do 2..0 volume) não tem cabi·
mento. O que Azurara põe: em dúvida é que o reino de Meli seja de mouros (isto é, que os negros do !'etno de Meli
sejam muçulmanos) pois a razão da dúvida é: «que ê1e.s trazem daquele rei.no os negros e os vendem como os outros,
no que se mostra que .se fósKm mouros, que os não venderiam :usim». A informação sôbre o ouro, no final do capí.
tulo, t:unbém .se opõe à argumentação daquela nota.
(5) Diogo Gomes, 00. cit., pág. 274.
(8) R. Ikazley «Prinee Henry of Portugal and his political, commercial and colonizing Work». Já citado e
analisado com aprovação por Edgar Presuge (ob. cit., pág. '57)'
.
.
. . (7) ~lmeraldo de sit" orbis, ed. Epifâ.nio, pág. 67. Esu indicação do Ermerlfldo bem claramente nos ohng.l
à 1dentificaçao de Cuadem com Wádan.
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acompanhar os descobridores portugueses na rota da Gumé, refere, já, como um trato pacífico,
por tôda a costa e em Arguim, desviara parte do comércio para o mar em proveito de Portugal.
Mostra a importância de Guadem (Hodem no seu texro) como ponto de Cnlzamento das caravanas que vinham de T ombucro, e dali seguiam para o narre, para Orã, ou para as cidades de
Marrocos. Refere '1ue ali traziam o ouro os «(azenegues)) que iam de Guadem a Tagaza (uns 6
dias a cavalo) buscar o sal gêma que era levado a Tombuctu (40 dias de jornada a cavalo) C) e
depois a Meli C30 dias) de onde já os negros daquele reino o levavam, a outros dias de jornada,
a trocar pelo ouro trazido por outros negros selvagens C). T lido isto era sabido já, e dos POfltUgueses, certamente, o ouviu Cadamosto. Com Guadern negociavam e ali provàvelmente estiveram porwgueses antes dos que lá foram feitorizar no reinado de D. João n.
Mas não basrava isto ao Infante na execuçio do seu grande plano de domínio do comér·
cio do ouro e no delinear de outro, ainda mais vasto, de aringir as fndias e o Prestes João.
Queria atingir as terras dos negros, estabelecer a paz com os seus reis, desviando directamen'te para o caminho do mar e para as mãos dos portugueses o ouro e os outros produtos que
enriqueciam os muçulmanos. Queria fazer descobrir um caminho marítimo que levasse ~o
Oriente, e permitisse comunicar, pelo sul, com o potentado crisrão da África que pudesse auxi.
liar a IUt..1 contra Islã. .Este tríplice inwito não necessirava apenas do descobrimento de um
caminho marítimo mas também da penetração do interior e de uma política de aproximação com os potentados negros da costa que ia sendo descoberta (j. O seu primeiro grande
executor é Diogo Gomes. Depois do primeiro contacto hosril entre os portugueses e os negros êle pode bem dizer: «eu fui o primeiro cristão que fiz paz com êles» e).
A primeira viagem de penetração de Diogo Gomes faz-se pelo rio Gâmbia, subin~o
quanto podia, até '1ue a espessura dos arvoredos impediu de seguir as velas, e achando Cantor,
junto daquele rio. Feita a paz com os negros ali pôde colhêr informações de todo o interior, da
região do Senegal e da actual Guiné, do alto Senegal e do alto Níger, de Tombuctu e de Quioquum \), e das caravanas que passavam nesras cidades levando mercadorias de (Cartago ou
Tunes, de Fêz, do Cairo e de tôda a terra dos sarracenos...).
Obtém a primeira informação geográfica do Fura Djalon (o monte Gelu) e do seu

°

(I) Est:\ informação rdeMa por Cadamosto também obriga à identi6cação de Guadem com Wad:m.
(2) V. Rinaldo Caddeo, «Le Navigazioni Atlantiche di Alvise da Cá da Mosto». (Milão 19z9). A tr:Iduçáo
portugu~a IINangaçóe5 de Luiz de Cadamosto a que se ajuntou a viagem de Pedro de Cintra, capitão portugUê511
feita do it.aliano por S. F. Mendo Trigoso, vem no vol. II da Coluç.o de Noticias para a História e Geografia ddf
nações "ltramarintfS... A análise das suu viagens vem no citado livro de Edgar Prestage, capo VI e VII.
(3) {(depois disto no seu conselho o senhor infante dizia que para o futuro não brigassem com aquela gente
naquelas regiões, mas que travassem alianças e tratassem de comércio, e com êles assentassem pazes, porque a sua
intenção era fazê-los cristãos. E mandou caravelas preparadas para paz e guerra». Relafiío de Diogo Gomes, que cito,
entre outros textos, por ser do próprio realizador dessa política. (c<.!. cit., pág. 275)'
(4) A análise desta primeira acção colonial pormgue.sa na Costa da Guiné não cabe DOS limites traçados a
êste trabalho. Em outro estudo e pondo-a inteiramente em relêvo, melhor procurarei esclarecer todo o valor da nossa
expansão na África do Noroeste.
(S) Quioquum ou Quioquia tem sido identifinda com Gàô ou com Kukya. «Antiga capit3l do império
Songhay no Níger perto de G~ô» àiz Edgar Prtstage, em nO[3, a pág. 96 do seu livro. Julgo impossível em. iàentifi·
cllção pelo que, adi:une, se mostrará no teJr:to,
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prolongamento para a «Serra Lyôa», ao sul. Mas mais extraordinária é a informaçáo exacta de
tôda a orografia e hidrografia do noroeste africano, cuja verdade e precisão só o moderno
conhecimento geográfico do interior de África pode fazer ressaltar.
Os «montes» começam, diz-nos Diogo Gomes, próximo de Albafur (cer;tam~nte a
«montanha de Abofun) que já indicara como encontrando-se no caminho de Guadem para
Tombuctu) e seguem para o sul. Eles separam os dois regimes hidrográficos por essa sua direcção que, aliás, do curso dos rios, também Diogo Gomes deduz: «porque todos os rios grandes ou pequenos descem destes montes e correm para ocidente». E «(Outros rios correm destes montes para oriente», ({grandes rios» e entre êles um que corre perto daquela cidade
(Quioquum) chamado Emin».
Refere a existência de «Um mar granoe não muito amplo» (~será amplo por alto, profundo?) onde navegavam apenas almadias, embora «grandes como navios» e onde «pelejavam
uns de uma parte do mar com outros da outra parte» acrescentando: ({e os que moravam da
outra pa te do mar para oriente eram brancos». Tudo faz crer que se trata da primeira informação colhida por um europeu sôbre o grande lago T chad, e que a cidade de Quioquum ou
Quioquia rantas ezes referida pelos nossos descobridores de África é Kouka, perro do lago
Tchad, empório hoje m ruínas para onde seguiam as cara anas com o ouro do Meli que se
dirigiam para o oriente, para o Cairo e para a Síria C).
Para oriente do Tchad, a região das savanas e das estepes inclina-se para o sul e, arraessando o Clli"SO do ilo, vai até ao Mar Roxo. Nessa regiáo sub-desértica vivem povos brancos
«cos Oulad-sliman, árabes e os T uaregucs»). Diz-nos qualquer geografia moderna que, para
evitar as contínuas razias dos nómadas brancos, os «negros refluíram para o sul e deixaram o
E anem pelo Bornm). O Kanem é precisamente a região a leste do Tchad. As pelejas de que
fala Diogo Gomes ficam verificadas em tôda a sua verdade.
A segunda ten'tati a de Diogo Gomes para a exploração da terra dos negros realiza-a,
depois de feitas pazes com o Batimansa, indirectamente, mandando um seu companheiro em
exploração à Alcuzet. Essa exploração parece depreender-se ser a segunda ida a Alcuzet mas po.
outro caminho e a partir do r ino do Batimansa feita para experimentar a paz que êste lhe assegurara nas suas terras. Peta terra Geloffa (antes Diogo Gomes a indicara como aquela em que
d sagua o rio Cenegá, o moderno Senegal) já antes, com um cavaleiro (a palavra designa certamente um português cujo nome nos é desconhecido) o mesmo explorador de agora estivera em
Alcuz t para alcançar a terra de Gela e T ombuctu.
~ Quem era êste novo explorador do in terior?
Diogo Gomes des'gna-o por Jacob, acrescentando: ({indio que o senhor Llfante comnosco mandou, para que chegassemos á Lndia, nos servisse de lingua, em terra». E o que sabemos dêste auxiliar das explorações africanas ordenadas pelo Infante. Do cavaleiro que primeiro com êle foi a Alcuzet e possl elmente a Gela e T ombuctu, reconhecendo, pelo menos

(1) Informação de Cadamosto j~ analisada. por Edgar Pre.stage. (01'. ci'., pág. ~.

o caminho para ali, começando no Senegal, nem o nome sabemos. índio diz a Relação. mas eu
creio que a palavra tem que ser tomada numa acepção de acôrdo com as concepções geográficas
de então.
índias era tudo o que estava para além do Nilo, o qual se considerava como separand:l
a África da Ásia C). A palavra ,<Índio» poderia pois designar um abexim e o seu nome, Jacob,
confirma esta hipótese. Sabemos aliás da comparticipação de alguns abexins nas viagens portuguesas de exploração da África, pelo menos no tempo de D. João 11.
O abexim Jacob é o primeiro entre outros referidos nas Décadas de Barros como empregados pelo grande Rei na exploração do interior africano C).
E é, afinal, à acção dêste Rei, que mereceu o cognome supremo - o Homem - , que
devemos o complemento da penetração de tôda a África do Noroeste. Entre a acção de Diogo
Gomes e o renôvo dos descobrimentos no interior de África ordenados por D. João II parece
haver um intervalo. Talvez meramente de c."lrência da nossa informação, desconhecida ou perdida a Crónica de Afonso Cerveira, já instalado como feitor no Benim no tempo do Rei
D. Afonso V. Talvez, e mais provàvelmente, porque, desde os meados do século xv e durante
a direcção dos descobrimentos pelo Infante D. Fernando, a actividade descobridora mais intensa se desviou para ocidente e para as terras novas de além Atlântico.
Depreende-se que foi D. João II quem ordenou a renovação dos descobrimentos africanos e de penetração do Continente pela seguinte importantíssima passagem de Duarte Pacheco
Pereira: «e por não alargar mais a matéria, deixo de dizer as particularidades de muitas cousas
que este glorioso principe mandou descobrir por mim e por outros seus capitães em muitos 10gares e rios da costa da Guiné, dos quais em tempo do Infante Dom Henrique e d'eI Rey
D. Afonso a COSta do mar somente era sabida, sem saber o que dentro neles era» C).
Não aparentemente justas para Diogo Gomes (mas lembremo-nos de que êste apenas
colhera informações, aonde chegou na sua penetração fluvial e não declara nunca ter entrado o
sercio) exprimem, afinal, estas palavras a verdade, atenta a importância das viagens de exploração do interior realizadas por ordem do Grande Rei.
,Como temos que lamentar que Duarte Pacheco Pereira não tivesse feito o relato dessas
viagens I Se não podemos acusar desta falta o seu livro.,...... Esmeraldo _ que quis e realizou

(1) Esta concepção geográfica é ainda a de Duarte Pacheco Pereira (Esmeralda de situ orbis, ea. citaaa!
p&gs. 143 e '45)' Supunha ê1e que o Nilo nascia pouco ao norte do Cabo da Boa I::sperança e que uma linha que
ia, dêsre, pelo Nilo, até ao mar do Egipco, separava a Africa da Ásia. Também por isso nos aparece a distinção entre
as Eti6pias da Guiné e das !ndins e diz que à Eti6pia da fndia lhe veio o nome do rio Indo, que ali corre.
Ainda na Refafão Amlal dos Jesuítas da Guiné rdativa a 160z'I605 se diz que os povos invasores conheci·
dos por «jacas» no Congo e ((gindas» em Angola eram conhecidos na índia por «zimbas». lndia está evidentemente
por Etiópia Oriental, designando a região de Moçarnbique.
f) «E não sOmente por estes seus naturais mas ainda por estrangeiros assim como abexins... cometia
este descobrimento do sertãO)).
({Escreveu por um abexim chamado Lucas que foi por via de Jerusalém a d-rei dos Mosés... u, João de
Barros. Ásia-Década I, livro ).0, capo XlI.
.
(') Esmeraldo de situ orbis, ed. cit., pág. '5,
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como um Roteiro e um dos mais extraordinários de tôda a navegação r), Icomo sentimos dolorosamente que êle não tenha escrito a Relação das suas viagens e os Comentários da sua vida
extraordinária I Mas como dizia Garcia da Orta, «os portugueses são mais amigos de fazer
que de dizetl).
Para quê, aliás, «dizer» quando, por desleixo, por destru'ição posterior ou por fatalidade (neste têrmo englobo os' incêndios, os terremotos, as rapinas dos invasores) tanta e tanta
obra se perdeu. Existiram, necessàriamente, relatórios das viagens de tantos exploradores do
sertão africano. ~Viu-os ainda João de Barros que refere os seus nomes e finalidade das suas
viagens nas Décadas da Ásia mas para indicar apenas as informações colhidas e tendentes à
realização do descobrimento do caminho marítimo para a índia? ~Referia-os na sua África,
para nós perdida? Perdas irreparáveis foram tôdas estas como a da Grónica de Afonso Cerveira. E, afora as referências precisas de João de Barros ao objectivo das explorações realizadas
e aos nomes dos seus realizadores, é ainda no Esmeraldo de Duarte Pacheco Pereira que melhor sentimos rôda a sua importânoia.
A política ordenada por Dom João 11 para com os potentados negros era a mesma do
Infante, tão admiràvelmente realizada por Diogo Gomes. Se nem sempre deu resultado (por
traição dos negros ou precipitação e violência dos portugueses, como no episódio do Bemoim,
rantas vezes referido) a maior parte das vezes permitiu a fixação na costa e a penetração do
IDtenor.
Darei dessa exploração do noroeste africano apenas uma resenha, porque à míngua das
rdações direcras dos exploradores não seria mais do que fantasia o deduzir o seu real conhecimento das regiões percorridas. Mas os próprios pontos atingidos revelam como tôda a África
do noroeste nos foi conhecida e as informações sôbre ela do Esmeraldo, embora voluntàriamente
breves C), mais o demonstram.
O conhecimento, intensamente procurado, do interior africano e das suas vias de comunicação nao tinha, não poderia ter, já, como intuito a apropriação do comércio do ouro.
Não o tivera também exclusivamente, antes, com o Infante, como o revelam as recomendações
a Antão Gonçalves para saber das terras do Preste João e a presença do abexim Jacob na caravela de Diogo Gomes com o intuito, manifestado pelo Infante, de servir de l(ngua ao alcançarem, como êle esperava, a terra oriental.
Fixado o comércio em feitorias da costa e principalmente em S. Jorge da Mina (once
Diogo de Azambuja inicia pela maneira mais notável a política indígena de paz e aliança na
costa do Gôlfo), mais desnecessário se tornava, só para isso, a penetração do interior.
Só um grande ideal podia fazer vencer tantas dificllld3des que, para os meios materiais
de então, pareceriam insuperáveis: a floresta, as terras alagadas dos estuários dos rios, as mon-

(1) Pode ver-se a import1ncia d~stes roteiros na criação da ciência náutica, na admirável obra do Comandante Fontoura da Costa: A Marinharia tios Descobrimentos.
(2) Il ... C brevemente quanto ao interior da te:ml se dirá, e do lito ou costa do mar. tudo o que toCa à marinbari. e cosmografia mais largamente Earci mellção. Esmeraldo, tod. cit., pág. ,8.
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tanhas e sobretudo as febres e a hostilidade das densas populações negras, aguerridas e provocadas ao ódio pelos caçadores de escravos da região islamizada que lhes ficava para o norte.
.Esse grande ideal era o de alcançar as lndias e as terras do Preste João.
O período de maior intensidade na exploração do noroeste africano pode fixar-se no reinado de D. João lI, e depois que, sabidas as terras do ocidente, só o caminho de Africa se afigurava possível para alcançar as lndias.
E evidente a correlação entre tôdas estas explorações e as viagens que, pelo norte de
África, ordenou D. João li em recolha de informações exactas sôbre o reino do Preste João e o
Oriente C). Uma parte das viagens de exploração no noroeste africano tem certamente êste fim.
Outras seriam apenas filhas da ânsia do conhecimento directo que sempre dominou os portugueses, outras, muitas talvez e nem referidas, do intenso tráfico estabelecido no resgate do ouro.
De 1482 data a fundação de um castelo na Mina. Em J 487 partiu Pêro da Cavilhã à sua extraordinária viagem. Por volta dêstes anos devemos fixar a maior parte d3s viagens de penetração realizadas.
Das rápidas indicaçõcs de João de Barros (j vemos que, em parte, os pontos de partida
das viagens de penett'ação eram os mesmos das tenrativas, já referidas, do tempo do Infante.
De Arguim se fêz a penetração para Guadem (Wádan), já conhecida, e ali se estabelece, embora por pouco tempo, uma feitoria, sendo feitor Rodrigo Reinei, o qual, ma! recebido dos Azenegues decidiu voltat a Portugal, o que fêz com as maiores dificuldades C).
lFoi Rodrigo Reinei apenas «ao negócio», e daí a oposição da genre de Wádan? iOu é.
um dos que dão o conhecimento da região do Saará ocidental e suas pistas revelado pelo

E.smeralda?
Duarte Pacheco Pereira, tudo leva a crer que também por directo conhecimento, refere,
com relativa cxactidáo, a extensão do Saará e) (Hazará lhe chama) c, os lugares, povos, e caminhos e as colinas e montes rochosos (<<ilhas de penedos») que a cortam de longe em longe e
pelas quais se guiam «(Os alarves» e em que se acolhem por ter alguma «terra» junto (os
oásis). Refere as lagoas de Ydamen e Emsery onde pousam as caravanas e que balizavam o caminho de Arguim a Audem (VJádan). Refere a cxtracção de sal~gêma neste deserto da lag03
Emsery (las salinas de Tegaza?) e diz que o sal é. levado em camelos a Tombuctu.
Pelo menos a Olmos três lugares, a distância de Audem, parece ter chegado ou
Duarte Pacheco ou quem no informou: «os nomes dos quais, o primeiro é Sirnguyry, o outro
T yn)'guuhy, e o outro Marzy» C), e me parece deverem ser identificados com os lugares que

(1) Viagens de Frei António de Lisboa e Pedro de Montarroio e de Afonso de Paiva e Pêro da Covilhã. O seu fim náo podia ser apm3s, o de enconuar e saber do Preste Joáo. pois o seu reino era conhecido desde
havia muito. A sua finalidade foi mais vasta e mais diGci], mas não cabe a sua explicação neste estudo.
(2) João de Barros, Ásia. Década 1.., livto 3'°
(3) Esmeralda, cd. cito pág. 77,
(4) «Padieco's fígurt'$ for me sizc of me Saltara are. more correct than his latitudes. for Arguim and
Cape Guartbfui are OOt DO me same parallel...u. Emll:rtl1do. edição inglêsa, George H. T. Kitnble editor (Hakluyt Socicty) - nota a pág. 73.
(~) Esmeraldo, 00. cit., pág. 77,
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na direcçao sueste. vao de Wádan ao noroeste de Tombuctu. Em todos há trato de ouro que
vem da Guiné; e são sujeitos à gente Ludea (tríbu Udaya) que sabemos ser dominadora do
caminho entre Guadem e Gualata C).
Mas embora Duarte Pacheco se orgulhe de que «desta terra nunca os amigos escritores souberam o que nós ora sabemos, porque se o tiverem sabido não com pequena festa se
alegravam», muito do que sabia deixou volunràriamenre de nos dizer (J.
A outra linha de penetraçao partia do Senegal (Cenegá ou Çanaguá) onde ((são os primeiros negros e é o princípio do reino de Jalofo», ao norte separado peio rio Senegal dos Aze·
negues e «da parte do meio dia ou do sul se demarca com Mandingua, e da banda do levante
se ajunta com o reino de T ucurol (J.
Subiam os navios portugueses o rio Senegal até ao Reino de T'llcurol a 60 léguas da foz
e onde chegava a maré e (pelo menos na época das cheias) até às quedas de Felu acima de Kayes
e a perto de 1.000 quilómerros do Oceano. E supunha Duarte Pacheco, confundindo o Senegal com o Níger (((que lhe chamam o rio Negro») e certamente conhecendo a navigabilidade
dêste grande rio junto a Tombuctu, que pelo Senegal se poderia atingir esta cidade «em navios
pequenos» se não fôsse a grande pedra Fclu e). Não conhecendo a indinaçao do Níger para o
sul, também o considerava um braço do Nilo, rio que, pela sua leitura dos geógrafos antigos,
julgava dominar tôda a hidrografia africana. Mas a falta de experiência ditecta, que tanto amava, náo o deixa afirmar. Ao contrário com segurança dá a localização junto de Tombucru de
uma grande regiáo lacustre (o lago Debo, o lago Faguibine e a grande zona de inundação de
Macina) C). Coloca, com relativa exactidão, a cidade de Jany (a actual Djené); e, com a segurança do sabido, fala da feira de Coara (j e do traro de ouro de tôda esta terra que por
T ombuctu se dirigia para o norte ((para T unes e T rípole de Sória e T rípole de Berberia e para
o reino de Bogia e para Hz e outras partes» (J. Tôdas estas informações pressupõem as viagens
de exploração do interior que sabemos terem sido feitas a «TUCUrobl e a Tombuctll, certamente pela linha de penetração do Senegal, por Pêra de fvora e Gonçalo Eanes.
Tôda a terra entre os rios Senegal c Gâmbia era também conhecida: tôda.a terta de
«Gibandoo> até ao Gâmbia. Por êste rio se traçara nova linha de penetração, primeiro fluvial,

(I) Grorgc H. T. Kimblc na sua ediçio do Esm~raldo ciu o seguinte passo de leão Africano 1 propósito desta tn'bu Udaya: «lro calls them «roe people of Vode {\Vho] enjoyeth thu doat ....hich is situated
bctween Guadcm and Gualuall. Esta pusagem confirma, creio. a identificação dos lugara alcançados como os que
"ia de Wadan :t Walata (fcsserat, Akaratill. Tichift, Siglili).
(2) Esmeraldo. capo :16, cd. cit., pág. 78.
(3) Esmeraldo. alp. 27, cd. cito
T ucorol é o T akrour de Edrisi, a região dos ~ T oucouleurs».
(4) ela grande pedra Felu») _ 3.'l cataratas de Felou acima de Kaycs, as últimas do (uno do Seneg.l em
dircerjão ao mar.
(S) Por esta região imensa de inundaçõcs .se deve entender o que diz ela «grande abgoa do Nilo».
(8) A aeroal Karo ou Kooro uncar the headwaters of me Sanbnni Rivcr in the lvoty CoaS[ Uplands".
George H. T. Kimble. cd. cit., pág. 81.
(7) Esmera/do, cd. cir., pág. 82.
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até «Cantor» e acima ainda 30 léguas ((cento e oitenta léguas e mais» sobe a maré} depois,
terrestre, e daquela irradiando.
A exploração de lugares e feiras do reino Jalofo e do reino Mandinga é-nos mostrada claramente por Duarte Pacheco C). De mercadores mandingas sabe êle da existência «duzentas léguas além>2 do reino Mandinga de «(Uma comarca de terra onde há muito ouro, a
qual chamam T oom...» e que suponho ser, no interior da colónia francesa da Costa do ·Marfim, Tombugu. Na terra de Toam é colocada aquela gente «de rosto e dentes como de cães t
rabos como de cão», «negros e de esquiva conversação que não querem ver outros homens», e
comerceiam com êles sem directo contacto ~). Sem os verem de perto, e talvez porque os negros
da terra de T oom traziam sôbre si peles de animais a que conservavam a cabeça, os mandingas aQreditavam tanto neste facto, que por tôda a costa recolheram os portugueses a sua tradição e mesmo Duarte Pacheco o aceitou dos que pessoalmente lhe referiam tê-lo visto.
Os mesmos exploradores já citados: I - Pêra de Evora e Gonçalo Eanes - foram, por
via de Cantor ao «Mandi de Mansa», príncipe «dos mais poderosos daquelas partes da província de Mandinga» C).
20nde poderemos colocar com segurança a capital dêste rei de Mandi? (4). É certamente êste o rei do grande Reino Mandinga que Duarte Pacheco diz poder pôr em campo
vinte mil homens de cavalo e o que quiser de gente de pé, e que tem sido sempre identificado
com o reino de Meli. Variáveis com o tempo foram as imensas fronteiras dêste remo de
Meli ou dos Mandingas, que nos séculos xm e XIV dominou quási tôda a Afr,ica berbere do SUl
do deserto e). A sua capital foi sempre, porém, Niani, no alto Níger, «junto do Sankarini seu
afluente da direita à altura da actual Siguiri» (~.
Pela via de penetração do Gâmbia (ou rio de Cantor) foram assim, os exploradores portugueses até ao alto Níger (até Niani) e também, talvez, por mais êste caminho subiram até
T ombuctu. Com êste reino Mandinga se estabeleceram repet:idas relações directas, e à sua
capital iam «ao negócio» os portugueses ().
Por uma penetração que, pela primeira vez, parte do ocidente e percorre uma região
nunca antes explorada é atingida a parte central do alto Níger, não numa viagem única, de
audácia sem resultados, mas em muitas e sucessivas viagens de exploração e comércio. Entre

(1) Esmeraldo. capo 29, ecI. citada, p~g. 86 e seguintes.
li o facto já referido por Cadamosto e que deu lugar às err.adas suposiçÓ<:3 da vinda do ouro de SoWa
~quelas feiras da Guiné. V. André Alvares de Almada, «Tratado breve dos rios de Guiné de Cabo Verde, desde
o rio do Sanaga até aos baixos de Sant'Ana», ed. de Diogo Kopke (1841). O manuscrito é de 1594.
(3) João de Barros - Década 1. 6 , livro 3'°, capo 12.
(4) «mansa» é o equivalente de palavra rei. Diogo Gomes fala do «Nomymansa» i Duarte Pacheco do
(~)

«Jaalomansa».
(5) André Alvares de Almada dava-lhe 300 léguas de longo (escreve em 1594).
(8) Maurice Dclafosse.
(7) «Ao negócio foi Rodrigo Rebêlo, rendeiro de sua casa (de Dom João 2.°) e Pêro Reind, maço 'de
esporas, e João Colaço, besteiro de d.mara, com outros homens de serviço que faziam número de oito pe5S03$».
Bacros, loco cit,

muitos exploradores avulta o nome de Pedro Reinei, ((homem costumado a andar naquelas
partes» {l). E não sOmente até ao Meli mas mais para leste ao reino de Songo, que suponho
um dos reinos Songa'i, o de Gàô sôbre o Bogoé.
A Songo, «que é uma cidade das mais populosas daquela grã província a que nós
comummente chamamos Mandinga», chegaram os portugueses ou por via do Mali ou mais
certamente por ((Via da fortaleza da Mina» (J. ~ outra linha de penetração que implica a exploração de todo o sul da Costa do Ouro e do Volta Negro até ao seu mais alto curso. Nem o
nome de Volta dado ao grande rio africano pode significar outra coisa senão o conhecimento (j
do seu curso superior. Não só do Volta Negro em caminho para o Songo, mas também, depois de seguido o curso inferior do rio, ao Volta Branco subindo até T emelá dos Fulos e).
Com o rei dos Fulos, e bem no interior portanto} andava por vezes em guerra o rei
Mandinga. E certamente seguiam os portugueses todo o Volta Branco no caminho de T amelá a T ombucru. E tôda a região entre o Volta, o alto Níger, o Gâmbia e o Senegal, que
sabemos repecidamente percorrida por audazes exploradores do sertão, cujo valor iguala o
dos grandes descobridores. Entre tantos alguns nomes chegaram até nós:_ Pêra de .Evora
e Gonçalo Eanes; Mero Rodrigues e Pêro de Astuniga; Pêra Reinei e João Colaço;
Rodrigo Rebêlo e Joio Lourenço; e ainda Vicente Anes e João Bispo (dínguas» provàvelmente portugueses (quem dirá quanto da facilidade dos portugueses em aprender as línguas
estranhas e mais difíceis resultou a facilidade das suas viagens de exploração) ou, possivelmente, negros cristianizados. Dêles e de estrangeiros, «assim como abexis» se servia o grande Rei
Dom João 11 na sua emprêsa de «(descobrimento do sertam».
Também entre o Volta e o baixo Níger, partindo da costa, se fizera a penetração. Pdo
curso do rio do Lago até o Geebuu C). Mas a principal descoberta é a da cidade de Benim
e a grande exploração a do seu interior.
Em Benim (ou Beny, como vem no Esmeralda). houve uma fixação de actividade,
constante, duradoura e tão intensa, que a nossa civilização influenciou profundamente a
única civilização negra que, sob essa influência, deu uma grande arte evoluída ao munao.
Benim foi descoberta por João Afonso de Aveiro, que acompanhou Diogo de Azambuja
na fundação da Mina e, na cidade de 8enim, fundou nova feitoria.

(1) Barros-Ás;", loc. cito
.(2) Barros - idem.
(3) Com segur:ança só se pode afirmar um conhecimento. Mas ~não teci havido um princípio de fiuçio?
,Que .serão e de que época as ruínas dos edifícios de pedra do Alto Volta?
(4) TemeIá dos FuJos parece-me dever stt identificada com TamaJe nos tmitÔrios do norte do3 Asbanti
na colónia inglêsa da Costa do Ouro. As guerras entre 05 Fulos e os Mandingas tdt:ridas por Barros quando diz
ter escapado apenas Pedro Rcind, confirmam esta colocação de T cmdá no interior e, com tôda a probabilidade,
em Tamale.
(11) A identificação do Geebuu é feita pot George H. T. Kimble na sua ediçio do Esmn-.Jdo com uhbeokuta, situated 36 milcs up the Ogun River, whicb drains inta the Lagos lagoan.)) (pág. 124). Atendendo porém i
tran.scrição fonética dos nomes indígenas sempre feita pelos portugueses, pareco-me antes dever ser identificado o
Gcebuu com Oshogbo no rio Mgusale~ mais para o interior,
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Ali sabemos que esteve feitorizando Afonso Cerveira, por largo tcmpo. Ali esteve
Duarte Pacheco por quatro vezes. Assim, ali estanciaram, além de homens de cultura me~
diana, alguns dos mais altos representantes da raça colonizadora por excelência. Todo o reino
de Benim lhes deve ter sido conhecido. Duarte Pacheco C) atribue-lhe «oitenta léguas de comprido por quarenta de largo» e, nas antigas cartas, vai na costa, do rio Benim ao rio Bani.
Fazia o reino de Benim, «(O mais do tempo guerra aos vizinhos» para tomar cativos que eram
vendidos por ouro na feitoria da Mina. O que é de supor é que nessas guerras os portugueses
o auxiliavam (entre êles estiveram soldados portugueses com armas de fogo, como mostram
alguns temas da sua escultura) e que todo o interior era, assim, conhecido. Era-o pela guerra,
pelo negócio e talvez já pelas missões de cristianização do negro, que nos revelam os mesmos
documenros iconográficos.
Do interior é-nos referida no Esmeraldo (wna») terra de negros a que chamam «Opum)
achada a «cem léguas para a madre dêste rio Formoso» C) o que indica a subida em exploração do Níger. E para o «levante deste Reyno do Beny, cem legoas de caminho no sertão é
sabida uma terra onde então reinava um rei que se chama LicosaguoUll «e dizem que é senhor
de muita gente e grande poder» C). «E logo junto com este está outro grande senhor, que ha
nome Hooguanee, e este é entre os negros assim como o papa entre nósll, diz Duarte Pacheco (').

As primeiras referências ao Hoogané datam do descobrimento do Benim por João
Afonso de Aveiro. Não temos as suas informações direcras e é sujeito a caução o que delas nos
veio por outro quanto às distâncias e). Mas temos uma informação, a de Duarte Pacheco,
contemporâneo das viagens de penetração ordenadas por Dom João n. Nem umas nem outras
aliás nos permitem concluir que êle tivesse sido identificado com o Preste João. cd~ entre os
negros assim como o papa entre nós» - diz Duarte Pacheco. Isto significa claramente que se
sabia não se tratar de um rei cristão, mas de um rei negro que tinha uma suserania espiri~
tlIal sôbre todos os outros. «Entre os príncipes pagãos das comarcas de Benim era havido em
tanta veneração como acêrca de nós o sumo Pontífice» - diz Barros.
Tem~se suposto "fantástica» esta informação ou} julgando-se menor o conhecimento
real que do interior do continente tinham 9S portugueses, concluído que o identificaram com
o «Preste» dos Abexins.
Nem a informaçao sôbre o Ógané era fantástica nem o podiam os exploradores por
tugueses confundir com o Rei-Sacerdote (mas cristão) cujo reino, aliás, segundo a sua concepção geográfica, já colocavam na Etiópia da (cAsiall, isto é) nas fndias e de aí o nome de
p

(1) Esmerafdo, capítulo 7.0 do livro 2.0

,

(2) O Rio Formo50 é o de Benim. A indicação de Opuu, eem léguas para li. madre do rio Formo50, dá po,
rém a entender que a designação 5e estendia no Níger.
(3) Dapper, citado por Kimblc, fala d05 rcin05 que limitam a noroeste o reino de Benim: «Ulkami, Jaboc,
!sago e Oedoba». ~Será o Lico5aguoll o reino de Isago~
(4) EsmerlJldo, ed. citada, pág. 119.
(~) Essas informações são-llos fornecidas por João de BalTOs. Asi., Década 1.-, livro ).0, capítulo 4,0
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Preste João das lndias que jamais indicou a verdadeira lndia. Com os Portugueses andavam
nos descobrimentos do sertão, e servindo o Rei D. João II (como antes o Infante D. Henrique) vários abexins. Por êles ao menos, não podia deixar de haver um conhecimento exacto
da posição do Reino de Preste João. O que havia também era incerteza quanto à distância
entre esta região dominada pela activ,idade portuguesa, com centro na fortaleza da Mina
e no Benim, e o reino oriental que se procurava atingir.
Quando João Afonso de Aveiro funda a feitoria de Benim já se sabia que a costa se
encurvava para o sul e nessa direcção continuava, pois em 1482 chegara já Diogo Cão ao Rio
Cango. Mas tentava certamente D. João II a ligação continental entre o Benim e a Abissínia.
Um dos abexins que nos auxiliaram no «descobrimento do sertam», o abexim Lucas,
é mandado por D. João lI, mas «por via de Jerusalém», ao rei dos Mosés. Por via de Jerusalém e do próprio reino abexim, quererá significar esta indicação. D"ste rei dos Mosés
tinha D. João II informação, (ce de seus usos e costumes havia presunção ser algum vassalo ou
vizinho do Preste João ou a gente dos Nobis»
Por isso essa viagem de penetração foi tentada partindo do oriente, pelo abexim Lucas. Pelo ocidente, e partindo do Benim, também
se procuravam as informações para que se pudesse chegar pelo sertão até ao Rei do Abexim C).
Assim chegou a ser planeada, mas nenhuma prova nos permite por agora afirmar que
realizada a travessia de África entre o Benim ... a Abissínia. A não ser que algum novo elemento venha esclarecer a indicação de D. Frei Francisco de São Luiz no lndice Cronológico das
Nauegafões e Descobrimentos, da ida dos exploradores portugueses ao rei «dos Mosés>l. ~Será
sOmente a tradição da viagem do abexim Lucas? Barros diz apenas que D. João II tinha notícia dêle e de seus usos e costumes quando se determinou enviar-lhe o abexim Lucas.
Mas ~ «êsse grande senhor que era entre os negros como o Papa entre nós»? ~ tsse Ógané
que confirmava os Reis do Benim? E sem dú ida alguma o antigo grande reino de Gané (ou
Gana) (CO Ta-Gana de Ptolomeu e o Kano de Leão o Africano» C). Gané a actual Kano ôe
rodos os mapas, era o centro do poderio Aússa. que por vária vezes, dominou tôda a África
negra do noroeste e uma parte de África berbere. O símbolo da cruz usado pelos reis de Gané
mostra a influência tuaregue e provàvelmente dela veio a base da sua civilização e poderio muito

n.

(I) Barros, Asia, lugar citado. Parece-me impo síve1 mesmo a aproximação, j:í sugerida, com o Mossi.
reino enrre o alto Volta e o íger médio. muito abaixo -de Tombuctu. A indicação de João de Bal1'os «os obis»
coloca-o para leste, o que escl de acôrdo com a tentativa por Jerusalém. Por obis devemos entender não os ubios mas os Nllbas. povos que viviam entre os Abexins e os Baguinni.
(2) Fr. Luiz de Sousa, História de S. Domingos. p. lI, livro VI, capo VI: «fossem inquirido alguma notícia da India pelo sertão daquelas províncias e do grande Rei do Abexim, que o vulgo chamava Preste João, e havendo-a, procurassem chegar a êle».
(3) v. Malte-Brun (Geograpbie UnitJerselle, vol. 6.°, pág. 258) citando as viagens de Denham. Clappcrton e OUcllJey e a descrição de Kano por Mohamed BelIo, seu rei por 1816. Parece-me útil rranscrever a seguinte
passagem: «Au temp de Edrisi. toute la Nigritie occidentale... était partagée en deux royaumes: celui de T akrour
igcicie; dans Ie second Gana ... est Ie
qui n'e.'CÍste plus et qui était le cenrre de fout Ie commerce de toute la
Ta-Gana de Ptolémée et te Kano de Léon l'Africain. 11 est probable que cec état f10rissaic dans le quinzieme sieclel>.
N6s podemos acrescentar que Takrour Cfocurol) e Gané eram conhecidas dos portugueses.

antes da era islâmica C). Vemos assim chegar até nós o eco dêsse poder do primeiro remo negro conhecido - o reino de Gané ou Gana C). E, mesmo rompido o seu grande domínio, um
prestígio l como que religioso, uma suserania espiritual, fazia depender da sua consagraçao a
legitimidade dos senhores de reinos que haviam sido vassalos seus.
Nao há pois narrações fantásticas. Há urna extraordinária realidade que pela informação dos portugueses ilumina a história das Civilizações e a história dos reinos negros do noroeste africano (j.
t, já agora, possível uma conclusão. 'Ao findar do século xv, tôda a Africa do noroeste
foi explorada pelos portugueses, seguindo quatro ali cinco grandes linhas de penetraçao. Os
descobridores do sertão, tão audazes como os descobridores do mar, perçorriam os grandes es·
paços da r~gião dos negros nunca vista de outros povos civilizados e atingiam, pelo sul e pelo
ocidente, os limites da expansão muçulmana e dos seus exploradores vindos do norte. E tentavam ainda lançar uma grande via de comunicação continental que do Benim levasse à Abissínia.
~ Porque não progrediu durante todo o século XVI esta obra verdadeiramente assombrosa? O grande ideal que a impulsionara - atingir as índias e o reino do Preste João - deixou de a animar, desde que por outro caminho, o do mar, foi realizado. Mas, sobretudo, o
ideal constante da ligação com a Abissínia através do continente, partindo da costa ocidental,
passou a ser tentado mais ao sul. Sem estas duas razões de uma penetração continental para
leste, a exploração do interior, embora não tivesse cessado, deixou de progredir. Durante tOdO
o século XVI, sabemos que a exploração do interior da Senegâmbia continuava e). A actividade
civilizadora em tôda a Guiné e particularmente no Benim intensificava·se (j. Mas já nao era
necessário e não se pensava na ligação, talvez geogràficamente mais possível aí do que no
Canga, com a costa orienraI.
Mais possível, talvez... Mas os caminhos do norte por Kano e Kouka e a região aos
Nubas eram também os das regiões do islamismo hostil. Não se deixou, no entanto, de tentar, embora isoladamente, a viagem pelo sul do deserto da costa ao índico a Tombuctu e

4U

(I) v. Rev. Sidney Wdch. Obra citada, p~g. 238. v. também, F. de Cha.sseloup-Laubat1 'Ar' Rupestre
Hogg4r (Plon, ceI. 1939).
(2) Suponho que de Can.!:, o grande reino que dominou todo o noroeste .amcano, proveio o nome ae

Cuin.!:, (muitas vezes, nos nossos antigos escritores, «o Guiné» e não a Guiné). O Gané e o Guiné - lU espress&s
aproximam-se por si. A derivação de Djené que para n65, como vimos, era Jany, parece--me impossrvd. A extensão
da designação geográfica também condiz com a vasta região a que se estendia a suserania espiritual do antigo
reino. Como a expressão «Terras da Cristandade scna para os negros do noroeste esta de «Terras do Ogané».
(3) ~ Poder~ opor-se a esta identificação do Ogané com o reino de Gané ou Gana a identificação de João de Barros: lIA oriente de d-m de Benim por vinte luas de andJdura ...)l? A orienre de Bcnim de-cerro, mas não tôda essa
di.nância para leste, eis como me parece dever ser lida a frase de Barros. De qualquer forma a informação sôbre li
localização de Gané e sua distância de Benim é confusa com a sua redução arbilr.Í.ria do tempo gasto na anda·
dura a léguas.
(4) André Álvares de Almada, ob. cie.: IlHoje atravessam estes porntgueses lançados todos os nos e terras
de negros... » Era porém uma actividade cometeUl e de baixa espécie. Não podemos de forma alguma pôr «os
lançados}) a par dos exploradores e descobridores do sertão. A aventura «de João Ferreira, natural do CratO)l (lque
(:.,ou com a filha do Grão Fulo» é aventura, não exploração com uma finalidade de descobrimento.
(5) Em 15-40 vem a Portugal uma embaixada do Rei de Benim-Barros. Década 1.., livro 3'°, capítulo 12.
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dali ao Senegal e a Arguim e). Seguiam-se porém as pistas dos mouros e só como tal disfarçados poderiam passar os nossos exploradores.
No plano de travessia e ligação com a Abissínia desloca-se para o sul o campo de acção.
A Guiné passou a ser, durante o século XVI, a região da actividade comercial, por motivo da
qual se realizara o primeiro plano da sua penetração - o desvio do comércio do ouro para as
mãos dos portu gueses e os caminhos do mar.
Intuito de lucro} mas acompanhado dum grande ideal e sempre, mesmo quando dominante, junto a uma actividade admirável de exploração. Quando outros povos da Europa
DOS substituíram na maior parte das feitorias da costa da Guiné, o intuito de lucro manteve-se, mas o conheoimento do interior e a acção de penetração cessaram para só recomeçarem três
séculos mais tarde, refazendo o que já tinha sido feito e só agora pode ser compreendido em
tôda a sua grandeza.

II - A África Austral
Uma das idéias condutoras da expansão portuguesa nos séculos xv e XVI foi a do cêrco
ao Islã pelo sul continental e pelo oriente marítimo. Para executar êsse imenso plano que,
mesmo só incompletamente realizado, transformou a história do mundo C)J era necessário encontrar um aliado na Africa, ao sul das regiões dominadas pelos muçulmanos. Para isso se
procurava akançar êsse reino cristão de África, conhecido pelo Reino do Preste João. E não
apenas chegar a êle mas p8-10 em comunicação com os estabelecimentos de domínio, desde
o princípio firmados na costa ocidental de África.
Assim, tanto como o descobrimento do caminho marítimo para a India interessou
aos reis portugueses a penetração continental que pudesse vir a formar, ao sul da África muçulmana, um grande bloco negro, mas cristão sob a suzerania portuguesa mais ou menos
directa.
Vencido economicamente o Islã de África, pelo desvio quási total do tráfico do ouro
para as vias marítimas, desde logo o plano, mais vasto do estabelecimento de alianças e protectarados na África negra se começou a executar. .f a tentativa, frustrada, de intervenção

(') Uma dessa.! tentativas de viagem por terra, do oliente para ocidente, seguindo o ruI do Sucá é-nos
revelada nos Comentários de Albuquerque, capo LIV da parte La:
«E que tambem trazia consigo Fernão Gomes e o mouro, que Tristão da Cunha lá deixara encomendado ao
capitão de Melinde, para os mandar pôr no Cabo de Guardafum. para d'ali fazerem seu caminho, como t:l-Rey Dom
Manrlel mamJalJd.. ,>l. (Vê-se pois que corre.spondeu esta entativa a um plano cuja execução era determinada peJo
próprio Rei) i «e perguntou ao mouro que caminho determinava de fazer e por onde b3via de tomar para Portugal? O mouro lhe disse que o seu caminho havia de ser pelo sertão de Barbora Zeila e pela
ra do Cadandim,
hum capitão mouro. que andava em guerra com outro do Preste Joio porque a terra confina uma com a outra ...
e que a sua tomada pata Portugal sena por Tombucuru, e d'ali a Arguim peJo cio de Çanagá, porque este caminho
andara ele já». Comentáros, edição da Imprensa da Universidade de Coimbra, vol. ].0, págs. 200-20r.
Repare-se como esta informação confi.n:na a linha de penetração do Senegal a Tombuctu, usada pelos
portugueses.
(2) Ver no meu livro Direito e D'lJlr de Império o capfrulo X, O Império dos Mtfr,s Exteriores.

no Senegal com o au.'Xílio concedido ao Bemoim; é a acção realizada no Benim j é, alcançado
o rio Zaire, a acção de cristianização e estabelecimento de um protectorado lenta e progressivamente realizada, com os seus naturais recuos mas persistente e heróica recuperação. de
que resultou o domínio português no Congo.
Interessa-nos, agora, a execução dêste plano pelo que, necessàriamente, determinou de
penetração continental e de exploração do interior africano. Sobretudo porque do Congo,
como do Benim, os portugueses procuravam realizar a ligação, pelo interior do continente,
com o Reino Abexim. Esta foi, com a ânsia de desvendar o desconhecido, natural DOS portugueses, a grande fôrça que impulsionou as viagens de exploração na região norte da Africa
Austral.
Desde a sua primeira viagem, sabendO Diogo Cão, na foz do Zaire, da existência de
um grande potentado negro, o Mani-Congo, e no cumprimento da já assinalada e constante
política de amizade com os potentados indígenas, à sua côrte envia emissários. São estes pormgueses, cujos nomes nos não foram conservados, os primeiros a entrar no sertão de Africa
ao sul do grande «Rio Poderoso».
Mais provàvelmente 110 ~gresso da sua segunda viagem de descobrimento marítimo
(1485-1486) que o levara até à Serra Parda, é porém o próprio Diogo Cão quem nos aparece
como o primeiro explorador do Congo.
Dois aspectos tem esta exploração inicial do Canga. O primeiro, e talvez o mais importante, a penetração f1uvia! com os próprios navios do descobrimento marítimo até ao limire navegável do rio. Nas pedras de YelaIa ficou gravada a legenda admirável: «Aqui chegaram os navios do esclarecido rei D. João 11 de Portugah>. Assinalava ela o intuito de
penetração fluvial com os próprios navios da navegação marítima e o limite, próximo do mar,
que a natureza lhe pusera por quási tôda a costa africana.
Não é demais frisar, como um dos pri.ncipais obstáculos à penetração do Continente
Africano, o regime dos seus rios em contrário do que se encontrou no Novo Continente (}
O limite navegável do Zaire, vindo ao mar, não oferecia sequer as vias de penetra·
ç~o do Senegal ou do Gâmbia, subido por Diugo Gomes até Cantor. Mas até onde podiam
navegar foram desde logo os navios do Rei de Portugal. E por terra tem já de realizar Diogo
Cão a sua ida até à banza do Manicongo, a futura cidade de São Salvador, fazendo o cami·
nho do ponto de desembarque para ali na direcção sueste. E é êle na verdade quem inicia a
política de acção missionária e civiliz:ldora que. nunca abandonada, estabeleceria no Conga o
nosso domínio (J.

(I) Essa f:acilidadc da pent.';tração fluvial é de todo o Novo Concinentt.';. Quanto ao Brasil vt.';r. entre outro,:
ClIpistrano de Abreu; CamiJ1hos AII/igos ~ POlJ04m~lIto do Br4!il; Urbino Viana: B4ndrir4s e Strl4nis/IU
B4;1I110S; Bullio de Magalhães; EX1'4J1sio GeogrlÍflc4 do Brasil Colonial.
(li) Ver. em especial, 11 Crénica dI! El~Rei D. 10io 11 de G3rci3 de Resende, c3pfru\o CLV f.'; CLVI; a His·
tória do Congo (Documentos) de Paiva Manso; c li minha tentativa de compreensão desta obra colonizadora:
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Diogo Cão 0000 C3ta dupla penetração fluvial e t'(rrtjtre realiLa no Conge uma obra,
!W1elhantc: à de Diogo Gomes no rio de Cantor. com imediatas e dicazes con~qüênci3J porque logo em fins de 1490 é enviada uma embaixada ao Rei do Congo.
Pelas referências a esta «embaixada)) sabemos que entre outtos fins, de cristianização
e estabel~cimento de uma aliança protectora, havia também o de penetração do sertão. Não
é apenas a nova viagem até à capital do Manicongo, feita partindo da foz do Zaire (de Pinda
que era o põrm do Canga) por terras do Mani-Sonho. A «embaixada) de Rui de Sousa mantfc:.sca o intuito da mais longínqua pen~tração do intcnor. Por ordem do Rei, êle a deixa come
tida a alguns dos seus companheiros que ficaram no Congo.
Os portugueses C) d~ixados «para entrarem o sertão da terra» e «descobrir o interior
daquele gram reyno» (teriam também vindo já com o encargo de «passarem alem
ào granàe lago» /
Do toem de Barros (j parece p<Xler concluir-se que essa emprêsa vinha já determinada.
Não o afirmamos no ~ntanoo. Ela implicaria uma informação prévia de «um grande lago de
que sai o Zaicc)), dada, se o foi, por Diogo Cão. E. aliás, absoluamence natural que Diogo
Cão, que, como todos os descobridores portugueses, procuraria informar-se junto dos indígenas, tivesse recebido do Manicongo essa informação. Era também absolutamente natural que
a informação dos indígenas fôsse de que o rio saía de um grande lago (o futuro lago Stanley).
Seja como fôr o que é certo é que ainda durante a estada de Rui de Sousa no Cango
(portanto entre 1491 e 1492) os portugueses, auxiliando miliarmente já o Manioongo e então
na repressão de uma revolta «dos povos Mundequetes)) (J que habitam perto do grande lago
de que sai o Z:lire «chegaram até êle» e). Parece que também Rui de Sousa, já por si já pelas
determinações que deixou, seguindo apenas as anteriores ordens do Rei ou ampliando-as pelo
que observara, ligou o seu nome a esta emprêsa.
(Que fizeram os homens deixados com o encargo de descobrimento?
Sabemos só que a sua acção não conseguira o resultado desejado pois que no Regimento dado a Simão da Silva pelo Rey Dom Manuel I (tão grande no impulso dado á obra
dos descobrimentos e expansão como Dom João lI) expressamente se lhe determina o descobrimento do lago.
p

(') Também nio $Ibcmos 05 sew nome.s. Atribuir-se a dim:çio data emprisa a Fr. AntÓnio, como se
feito, é Q-ro manife.sto de leitura da pUSOlgem das D;uJ~ que a refere. Fr. Antônio foi deiudo com ouma
quatro frades .para a conversão dos povos»; Algum homens leigos» foram dciudos .para os acomp<U1harcm e
outros» _ rnden~mente leigos - .para er1tnrem 00 scrtio•. A glória ele primeiro missionário do Congo !».su
• Fr. AntÓnio.
(2) Ba1T'OS - idem.
(') Os Bat:ekés (plural de Muotekés) são um povo do aetual Gongo Belga. A emenda de Duarte Lopo:
a Joio ele Barros pam:e, pois, nâo ta" c:abimcnto.
(4) Duarte Lopes diz que se tntava de uma ilha do Rio do Padrio. Isto não invalida I colocação da te-po rebelada dos Mundequetes, no lago Stanlry. O que mostn é que no ~mpo de Duarte Lopo j5 se ubia que
c:ue 11Igo bzill p;atte do cUne) do ZlIirc.
tw1

241 •
"

Faz-se no «Regimento» C) a distinção entre o «lago comarcão do reino de Manicongo» e o «rio do Manicongo» que se manda também de cobrir «se pos ível fôr at' ao lugar
onde nasce».
~Que deve entender-se por este grande lago e por êste (rio do Manicongo»?
Procurarei mostrá-lo. M s con ém que ames se indiquem as três grandes exploraçõe
tentadas que nos são conhecidas para que, depoi , a comparação com a realidade geográfica,
hoje sabida nos possa deixar concluir.
~ a primeira a de Gregório de Quadra. e também aquda que nos é referida com a finalidade que não pode deixar de ter ido a de tôdas la - fazer a ligação com o reino do
Preste João pal'tindo do Canga. Gregório de Quadra' aquêle capitão cujas energia e fé in·
vencíveis nos são referidas nos Comentários de Albuquerque ~). Volta êle a Porrugal e
pelas informações que sôbre a Etiópia (colhida em Zeila, onde foi prêso ou em Adem ou entre
os mouro das caravanas com que andou) deu ao Rei D. Manu I mereceu dêste o encargo de
realizar «o que desde muito tempo fazi-a objecto de seu pensamento e meditaçóes» a ligação
do Congo com a Abis ínia pelo interior do continente C).
Gregório de Quadra regre sa da fndia a PortuO'al em 1520. hega a Li boa, voltando
do Congo, depois da morte de D. Manuel (Dezembro de T521). Por J 520-1 52 I portanto se
deu a sua tentativa de travessia do continenre ~fricano do Canga ao Reino Abexim. A tra essia não e realizou. Que Gregório de Quadra 150 tenb. feito porém rudo para a realizar é
que também se não pode cter quando se conhuc a energia mdomá el da ua onrade e a sua
ré absoluta na protecção divina e).

Sabemos alguma coisa mais QUaJltO :lO outros doi explorador s da mesIrul "poca:
Manuel Pacheco e Baltasar de Castro. Sabemos o valor da uas iagens de exploração em
Angola pai são, na erdade, os dois primeiro I' cobri or s do ertão do reino de Angola, e
sabemos a natureza da penotr ção planeada e ain :I n;'o re lizada quando escre em sôbre c:I
ao Rei D. João lU (6).
(I) O Regimento de Sim(io dtl Silva foi publicado pela primeira vez em Alguns Documi'ntos do L1rljHilJo
Naciollal da Tórr/: do Tombo, ,tc~rca dtls N"vegofões e COl1fj"istas POrtl/tllesas (Lisboa - Imprens:l :lcion~,
1891). Pode ver·se t. mbém no livro AlIgolt,. de Alfrcr\ de Albuquerque Feln r, e no n.O 11 do Arquivos de Angola (1936).
(1) Comelltários do Grandt' Afonso de Albllfj'ltrfjlle. p3rte IV, capo X.
(3) Damião de G6i , CróI1ico de El-Rei D. Malllld, p. IV, capo UV; D. Jer6nimo Os6rio, Vida /: Feitos
de E/-Rei D. Mllnuel. tomo 1Il, p:ígs. 297-301. V. também a carra dê Afon o de Albuquerque ao Rei clatMa de
4 de:' Dezembro de 15 1 3.
(4) Assim o retrat:lm os Con1lfntários (ed. citada, p'g. 254). O cronLstl'l admitem porém que êle regressou
em teorar êssc descobrimento, vencido por intriga no reino do ongo.
(5) 5iío doi os documentos: uma carta de Balt:l ar de Castro de 1526 e OUllrn de Manuel Pacheco de:'
1536. Faz-se, na primeira, referência CJ pressa a uma outra carta que relata a o que vira em Angola.
As CnrtõlS ex:i.stent no Arquivo da Tôn'c do Tombo for:lm publicadns pela primeira cz por Luciano
ordeiro e podem ve:'r- e no 1.° volume das 5\1 QJlt:Stõ~s Ri tórit:o·Colol1;ais (public3da pel Agência Geral d 5
111' rua ), págs. 350 e 352.
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Sabemos qLle o ptimetro homem nobre dos Açôres era irmão mais novo de Gomes
Pacheco de Lima, «o quaL .. mandou el~Rei Dom João e o Infame Dom Luiz por capi,tão mor
di:: uma grossa armada a fazer o despejo da ilhas de Bnão na Co ta da Guiné, onde o macaram em campo» . .Ele «foi o que d cobriu o Reino de Angola, e foi embaixador d'el-Rei (na
sua carta diz-se c<Ouvidon) por encargo do Rei do Congo) Dom João, o terceiro ao Rei do
Cango e lá morreu> C). Baltasar de Castro era certamente seu companheiro nesta «embaixada», e abemos, pela sua ptópria carta que fôra «repo teiro de camara e cama» do Rei Dom
Manuel, seu homem de confiança portanto.
Podemos fixar a data da sua chegada ao Congo em J 520 pois que] escrevendo em
1526 Baltasar de Castro diz que há sei ano e tava em Ango1:J.
~. anuel Pacheco iria já com o encargo de descobridor do sertão de Angola?
~sse encargo directo e mais pa1"ticular parece-me de er atribuir~se antes a Baltasar de
Castro que para êsse fim o acompanharia. ~I me mo fala de um encargo recebido do Rei
Dom Manuel em que o serviu «com muira verdade e lealdade>). Em todo o caso m Angola
estiveram ambo . Ali o deixou
anllel Pacheco e na terra de Angola esteve Baltasar de
Ca.9tro seis anos. A importância da suas viaoen de exploração ali mo nra-se pela segurança
da sua informação que condizia mais com a realidade do que as lenda de mina que persi tiram are à conquista e a condicionaram em parce. na direcção que seguiu.
~Até onde foram no descobrimento do interior de Angola? Pelo menos entre o Cango
e A.ngola percol'reram o interior. Para leste é possí eI pelo meno • supor glle foram até ao
limites do re~no de Angola.
Manllel Pacheco e Baita ar de Ca tra o primeiros de cobridores do sertão de Angola, ão também ambo, c com Gregório de Quad'ra os que põem em execução o plano de
Dom Manuel de descobrir o ({<Yrande bgQ) c de tentar a ligação do Congo com o reino do
Preste João.
Analisemos a ua reíerencia a e te (de cobrimemo» porque elas nos elucidam sôbre
o que foi realizado e o que ficou apena tenta~o.
Uma coisa ressalta logo da carta de Baltasar de Castro: gue o descobrimento intentado
seria pelo rio acima por ha Cf a certeza de êle «se poder n eQ'3[)}. Ma «se é alguma coi a»
(isto é., se' é. alguma coi a que importe e idenremente, à finalidade procurada) êle o quere apurar. A carta de Manuel Pacheco reforça e ta informação: o descobrimento eria realizado m
dois bergamins feito acima d gllcbrada que o rio tem e o eu fim o descobrir o lacro.
O sentido desta fra e torna-se bem claro ante o significado exacro das pala ras des-

(1) Gaspar Frutuoso, aiid.drs da Tara, livro IV (Ilha de :io Migud), (Ed. de 1924. pág. 79).
sagem de Gaspar Frutuoso esclarece-no também sôbr o nome do Infante: que ordenou a conqui.na .de
da Guiné (ilha Roxa) por Gome Pacheco de uma, f:lcre referido por André Alvares de Almada. Aind
ttÍrilt tlJ GHillt (1938) o dr. João Barreto presume tr:ll:ar-s do Infante: D. Fernando (pág. 94). Como se ê,
prova a indicação do nom do conqui radar, tr:lta-s lo Infante D. Luiz.
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E ta pasuma ilh.l
na Hisc o com·

-

robrir-e descobrimento. Para os homens do xeulo

XVI

não significavam atingir pda primeira

vez (o «achar!) dos escritores dos descobrimentos) mas explorar e tan.to quanto possível completamente. O descobriment9 de que Baltasar de Castro pede ser encarregado é a exploração do rio, subindo-o, navegando-<l, para sabel se em alguma coisa interessa. O descobrimento
do lago, que Manuel Pacheco espera se há-de fazer, é a sua exploração, percorrendo-oJ não ,)

achá-lo e atingi-lo apenas.
Se nos reportarmos à época e ao inrerêsse que poderia ter para estes homens de acção
um descobrimento (uma exploração) tão difícil que há tantos anos era em vão tentado (<<há
tantos anos que isto está cego») não podemos deixar de concluir que se tratava do plano de
avanço para a costa oriental, navegando, e esperal1do~sc atingir, por essa navegação, o Reino
Abex.im. Sabemos, aliás, que era essa a finalidade da emprêsa cometida a Gregório de Quadra.
Isto pareceria claro a todos se não houvesse a palavra lago.

No descobrimento do rio, sabido que êle era conhecido até à região em que, passados
os rápidos, se torna de novo navegável ((acima daquela quebrada que o rio tem») ninguém
veria outra coisa senão :l exploração do seu curso. Mas ~descobrir o lago? Ora para mim esta
palavra é que elucida tôda a extensão do descobrimento tentado.
Fixemos primeiro que logo acima da «quebrada» o rio Zaire se alarga por tal maneira
que uma parte do seu curso é considerada um lago (o lago Stanley). Barros, falando do grande
lago de que sai o Zaire considerando o rio apenas o seu curso inferior, não estava em êrro.
Mas ~«o grande lago» será apenas êssc lago dos Mundequetes (o futuro Lago Stanley)
conhecido pelos portugueses desde a expedição de Rui de Sousa?,
A sua exploração não teria sido difícil nem o caso se teria «mantido cego» por tantos
anos. Não. Para mim tenho por certo que o grande lago era, para os homens de então, o próprio curso médio do rio Zaire. Só quem desconhece a geografia africana se pode espantar com 3.
possibilidade de se usar então a designação de lago para o seu curso médio. ~ Não chamam)s
ainda lago (o lago Stanley) ao seu curso logo após as quebradas que o separam do mar?
Acima dêsse lago (o da ilha dos Mundequetes) ainda o Zaire (embora enorme e verdadeiro {(Rio PoderosQ))) conserva um aspecto de rio, até à confluência do Cassai. Para além dêle
o Zau-e, o que nós hoje sabemos ser o rio Zaire ou Congo, mais tem o aspecto de um imenso
lago. Durante um percurso de 1450 quilómetros a sua largura conta~se, sempre, por duas,
três e quatro dezenas de quilómetros ou mais, afora as ramificações, a ligação com os lagos
Tumba e Leopoldo 2. o} os estuários dos afluenres como o do Oubanghi. Mais largo assim por
vêzes é do que os estreitos de Calais ou de Gibraltar.

ao

lago (e antigo fundo lacustre na realidade) o
Era o percurso desta imensa e~tensão
que constituía a emprêsa imensa planeada e tentada pelos portugueses.
b possível que a expressa0 de Baltasar de Castra: ({descobrir o que há por êste seu
rio acima» e a de Manuel Pacheco: «descobrir o lagQ)) se confundam na indicaçao da mesma
coisa - o curso médio do Zaire. Mas é mais provável que as palavras rio e lago revelem uma
distinção como a que se faz no regimento de Simao da Silva. E nessa distinção o rio seria pro-vàvelmente o Cuango até à confluência com o Cassi e êstc até à sua entrada no Zaiee, e o
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lago seria o próprio rio Zaire, o imemo funClo lacustre que drena as águas da Africa Equa. torial na direcção do Atlântico.
.ê-nos esta hipótese confirmada pela «Relação do Reino do Canga» de Duarte Lopes C) e pelos mapas que a acompanham.
Esses mapas - um do reino do Congo, outro da África Austral - são, como na
sua época e parcicularmente referidos a região tão vasta não podiam deixar de ser, meros esboços indicativos das grandes linhas geográficas. Acresce que a necessidade de inscrever e
fazer figu 'ar as regiões mais conhecidas, partindo de um e outro lado da costa, no mapa geral,
as desloca para o interior fazendo que elas se aproximem. Longe de mim por isso a idéia de
basear nas indicações dêsses mapas a certeza do conhecimentos geográficos da parte central do
continente e). Nelas não baseio suposições que seriam aventurosas. Só me importam no que
correspondem à realidade geográfica hoje conhecida.
No mapa do Canga vemos que, com segurança no conhecimento das Linhas gecais,
nos são indicados os rios que, ao sul do Za;re e até ao Cuanza, correm de leste para oeste em
linhas mais ou menos paralelas.
Aparecem indicados do N. para o S. o Le!unde, o Ambrizi (M'brigi), o Loze
(Loge), o Dande e o Bengo. Depois mostram-se indicadas as duas linhas hidrográficas do
Cuanza e do Lucala com a particularidade (~êrro de transcrição, ou convicção geográfica?) de
ser indicada como do Lucala a linha de inclinação S-N do alto Cuanza e com êste nome o
curso, boje conhecido, do Lucala até à confluência com aquêle rio principal.
É indubitável que o curso geral dêstes ios se mostra conhecido. Não assim as suas nascemes e mais alto curso porque a quási todos os faz o mapa nascer de uma outra linha hidrográfica que nos é indicada com a direcção S-N aré se encurvar e entrar no grande rio que já
designa como rio do Canga.
Sabemos hoje que aquêles primeiros rio nascem «das serras e planaltos que os dividem
do vale do Cuango» C). Mas porque dessas serras muitos afluentes do Cuango correm para êle
na direcção contrária pode perfeitamente supor-se que a confusão, longe de pressupor desconhecimento da região até ao Cuango indica relatlvo conhecimento do interior e a natural
confusão das linhas hidrográficas. O rio maior que no mapa de Duarte Lopes iparececorrendo
do sul para o norte, é com tôda a evidência o Cuango. E no mapa precisamente aparece como o
Rio do Canga expressamente indicado em legendas na parte inferior (o verdadeiro Cango) e
na parte superior (o Canga-Cassai).

(1) Refatione dei reame di Congo et deUe circonuicini contrade: trata Jafll Seritti e ragion menti di
Odoardo Lopes Portoghese per Filippo Pigafetl/, Consultei e indico a 1.- edição em que as designações geogclficas
dos mapas vêm em português.
(~) ~sse me parece o crro fundamental do estudo, aliás muito notável, de Luciano Cordeiro L'H ydrographie Africttine alI XVle si~cle d'apr~s les pTemi~TI:S exp(ortttions portllgtt;ses (voL I das citadas QIII:;tões Histórico-Coloniais).
(8) Almirante Ernesto de Vasconcelos. As Cofón;as PO"HfHI:S . V. tôda a parte referente 11 hidrografi
de Angola (págs. 2~ a 329) e especialmente B pág. 312.

Podemos concluir quc o rio de Congo era para os portugueses do século XVI o conjunto
do actual Zaire até à confluência do Cassai êste até à conlluêncLa do Cuango e depois o
Cuango ou possIvelmente, o próprio Cassai. No mapa aparece claramente distinguido entre o
(Rio do Cango» com inclinação para o ui e o (Rio Zaire» a partir da confluência daquc:le
com inclinação norte para montante. Assim Duarte Lopes parece distinguir o rio Canga do
rio Zaire. No seu texto, porém, ouera veze se confundem as designações Zaire e Congo para
indicar o me mo rio. ~ b o eu texto mais de acei.car, ditado, como foi em português e logo
transcrito em italiano, OLl ante o mapa com as de ignaçõcs em portuguê e certamente da sua
mão, reduzido do mapa grande que êle pos uÍ como indica Pigafeca? C) Parece-me mais aceitável como indicação de conhecimento geográfico o mapa do que o texto.
No mapa geral dc Duarte Lopes vemo de ju ante a montante a mesma linha N-S
do Cuango-Cassai e a do Zaire primeiro com a direcção N-S depois encurvando-se na direcção L-O até que acentuando a curva vem repetir a linha N-S da primeira. Ora esta é rcalmente a linha geral do curso do Zaire na ua u'ês secçõe - o baixo Canga (((Rio do Cango » o seu curso médio (Zaire) e o seu curso superior (o Lutllaba).
~Poderemos concluir que todo o cur o do Zaire nos foi conhecido desde o éculo XVI ou
pelo menos desde a acção de Duar,te Lopes na obra de exploração do interior? A conclusão
sem er impossível é arriscada em uma análise impossível a-qui C).
Há porém um facto a notar desde já: é que após a inclinação para o sul não nos aparece, no mapa de Dual·te Lope a indicação de rio Zaire mas a de (Lagoas do
i'lo» no
O'rande w'so de água que e faz ir até a um grande lago central.
O que parece por is o pos í el concluir é que e atingiu uma região onde pelo fficnQS
por informação, se soube que o rio ou o lio vinham de grandes lagoas. E não é já tão errado o que Ouarre Lopes e outros afirmam da ligação do Zaire com a nascentes do Nilo.
Dava-se sim uma natural confusão entre vários regimes hidrográficos e entre a designação
de lago para o CLtl-SO médio do Zaire e os Grandes Lagos dos quai também certamente rccolhemos referência entre os indígenas da Casta do Indico antes mesmo de atingirmos o
Niassa no princípio do século \lTI.
Suponho por [LIdo i to que a crrand descoberta, a do lago, a do curso médio do Zaire,
e fêz inteiramente e por penetração fluvial aliás fácil a navegadores e ó dificultada por hostilidade dos po os marginais. Ma o eu finl d comunicação com o Abexim era geogràGl:amente impo sí el. E para uma penetração meramente fluvial também impossível a ligação d3s
dua costa.
Estes foram os limites fatais por isso a e ta penetração da África Au traI partida do
Congo em que aos nomes de Gregório de Quadra, Baltasar de Ca tro e Mal1uel Pacheco decmo acrescentar o de Dualte Lopes. E êste com a glória (maior que a de atingir ponto clisI

I

iI oostro Sig. re Odoardo 011 la grande ua carta me V. E. R.ma f' ntrarrc in qucsta minore forma".
f) E peremo-la de. quem venha a poder fazer uma verebdeira edição e.dóea da R~/lffio do Reino do

(I)

(I. ..

Congo de Duarte Lopes.

tantes) de fazer a descriçáo, com valor científico, da partc explorada que nos foi imc:irameme
conhecida - a do RClno do Cango C), ml:ito mais vasto então do '1uc no século XIX (J .

•
Nova linha de penetração nos aparece mais ao sul, pelo Cuanza, mas ali outra. é :1
acção, mais forte e duradoura - a de uma penetração pelas fôrças ocupadoras.
Entre o Bengo e o baixo Cuanza subindo êstc até Cambambe c, com centro em Massangano, irradiando até ao Lucala, os portugu:ses, c as guerras negras por êles comandadas,
trav.:l.ln uma luta de cpopcia para estabelecer o grande reino de Sebaste.
O maior de emre os heróis portugueses dessa epopeia, o seu primeiro impulsionador
e chefe de guerra, Paulo Dias de Novais, estivera ames na capital do reino dc Angola. Não
foi, porém, o primeiro português que lá e5tanciou. Os primeiros foram Baltasar de Castro e
Manuel Pacheco, ~ste pôde ser, com razão, ch:lmado seu ((descobridof». Mas Paulo Dias de.
Novais foi mais - o seu conquistador e um dos maiores entre os portugueses fundadores

de Império.
Na «conquista de Angola» nunca se perdeu, porém, a idéia de lançar uma linha de penetração para o interior, agora com um fito diferente da ligação com a Abissínia que não fôra
possível nem partindo do Benim, nem partindo do reino do Canga «pelo lago», nem vindo da
Abissínia para o Canga como D. João III mandara tentar aos portugueses '1ue ali estavam (').
O fito agora era outro: ligar a conquista de Angola com a conquista dos rios de
Cuama e o Monomorapa. Não era uma idéia de travessia por uma viagem isolada de exploração à procura de um caminho possível, mas um plano de domínio e ocupação do imerior assegurando a ligação das duas conquistas que partiam· das duas frentes do mar om Angola e
em Moçambique. Esse plano surge logo que a grande obra de penetração na Africa Austral,
9ue constitue uma das glórias dos reis D. Manuel e D. João IH, se transformou numa obra,
ainda mais vasta e de acção mais duradoura, no reinado de D. Sebastião. O impulso dado a
esta obra de Império na Africa Austral pelo Rei D. Sebastião foi tão grande, que se manteve c progrediu mesmo depois da nefasta união das coroas de Portugal e da Espanha, a-pesar
dela e dos fracos auxílios sempre tardiamente concedidos, c como se tivesse vida prÓpria.
Por três pontos é lançada a conquista: pelo Canga com Francisco de Gouveia em 3U(I) O valor científico da Rd"fio de Duarte L'lpe5 e do seH mapa restringe'5e. evidentemente, ao que
viu o explorador_ a parte ocidenral. e aos dircc[os vizinhos do Canga. Quanto à parte oriental, de que falou apenas por informaçõc:5, outto explorador, aUloa maior no .seu rigor. Fr. Joio dos Santos, o emendou (v. Etiôpi.. Orien1.1. Livro 11, cap XV).
(3) Para o norte do Zair<: compreendia o rcino de Loango (cap. V. da 1.- parte de Pigafeta). Para btc.
ao norte, iria até no Oubanghi? Suponho que com êste rio se dC\'e identificar o rio Nba indicado na carta de
Duarte Lopes.
(S) O primeiro n notar a importância dês[e desígnio ele Dom João 1II foi Sousa Virerbo: Vi..gens J..
lmii" .. Porlllg..l por te"a e T);,e-T)erl4f. As canas de D. João 111 foram publicadas por D. Frei Francisco de São
Luiz na sua ediçio da V;dlJ dt Dom /oio tle ClJslI"D, de Jacinto Freire ele Andrade.
No Im1i" Cronológico tllJS NlfueglJfõts ref~-as e resume-as, também, o Cardial Sauiva na rc:ferêncl:l
ao ano de 1546.
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xílio ao Rei do Cango contra a invasão dos jagas i por Angola com Paulo Dias de Novais,
por Moçambique com Francisco Barreto.
Da própria expedição de Francisco Barreto, a primeira. deve datar o plano de conquista
do interior c ligação das duas costas C). Vemo-lo expresso porém concretamente em ligação
com a conquista de Angola. E não só em referências à sua possibilidade mas em planos estabelecidos com a segurança de quem aconselha a sua reaLização e).
Que se tratava não de simples intenções de travessia, mas de ligação permanente pela
conquista se vê de qualquer dos planos que conhecemos: o de Diogo Ferreira, de 1588 \), o de
Domingos de Abreu de Brito e) de 1592, o de D. Jerónimo de Almeida (5) que foi governador de Angola om 1592, e o de Lulz Moodes de Vasconcelos (j que foi governador de 'Angola de 1614 a 1616.
A grandeza do plano criava a própria dificuldade de o realizar. Para mais, tanto numa
costa como na outra, o avanço, para o interior, 'da acção conquistadora, encontrou obstáculos que
não tiveram igual ~ seja dito por comparação - no Brasil: a existência de gran'des massas
de gente aguerrida e organizada em grandes einos ou descendo em invasões destruidoras (la
Africa Equatorial (jagas e zimbos).
A primeira tentativa de execução dêsse planos de que temos conhecimento, a de Baltasar Rebêlo de Aragão, já nos primeiros anos do século XVII, é, evidentemente, uma expe'dição militar de certa fôrça, pois que, levanta'do o rei de Angola contra a fortaleza de Cambambe,
ali regressa do interior do sefltão para a socorrer, facto que seria inverosímil admitir de um explorador isolado que aponas tentasse achar um caminho de travessia (I.
(I) p.e Francisco de Sousa: Orien~e Conquistado li lems Cristo. pág. 833'
Dr. Jaime Cortesão: A ExpansQo dos Portl'gueseJ em Africa (1557-1640). págs. 437
seg. do valo V
dI! História de Portugal (&I. colectiva. Portucalense Editora Ld. B , Barcelos).
(2) A primeira referência é a da carta do p.e jesuíta Diogo da Costa, datada de Maio de 1586 (vem nas
Relafões de Angola, ed. do capo Gastáo Sousa Dias a pág. 173)' Habitualmente se transcreve a frase referente à
possibilidade da tlmvess1a suprimindo n frase seguinte que esclarece as condições em que poderia realizar-seIlS de uma acção militar. Tran.crevo por isso na íntegra: «Daqui ao reino de Monomotapa, é perto. porque se não
metem no meio mais que dois reinos pequenos e é gente muito mais capaz que est:l de Angola. Se d-rei mandar
3 mil homens de peleja com êles cooouir-se-á tudo».
(3) Segundo o De. Jaime Cortesão, lug. citado, pág. 453, referindo a existfulcia de 3 memoriais manuscritos de Diogo Ferreira dirigidos a Filipe li e, conforme indica, existentes na Biblioteca Municipal de Madrid.
(4) Domingos de Abreu de Brito, Sl~mário e Descrifão do Reino de Angola. O seu manuscrito foi edill.1do
por Alfredo de Albuquerque Felner sob o título «Um Inquérito à vida adm.inistrativa e econ6mica de Angola e
do Brasil» (Imprensa da Universidade de Coimbra, 1931).
(5) Doc. existente no Arquivo Hist6rico Colonial (Doc. de Angola, 1616) citado e s6 parcialmente transcrito pelo Dr. Manuel Múri~ na Introdução ao livro Travessia d, J'lftica do Dr, Lacerda e Almeida. (Ag. G«a1
das Co16nias, 1936).
(6) Idem.
(7) A expedição de Baltasar RebêIo de Aragão «no descobrimento para o MonomotaplUl/ pattinao a:rtamente de Oambambe, presldio que ajudou a fundoar, vem por êle rolatada no «memorial» publicado em TemlJ
, Minas Africanas, documentos recolhidos por Luciano Cordeiro (Qlmtões Histórico-Coloniais, vol. 1- publi~ção da ~gência Geral das CoI6nias). Corrobol'l3.-O uma passagem da História de Angola de Elias Alexandre da
Silva CorrCla, manuscri'to do fim do século XVIIl publicaâo pela Agência Geral das Col6nias (voI. I, pág. 221). Também se lhe refere o Catálogo dos Governadores de 'Angola (na Colecfão de Notícias para a História t Geografia das
NafõlS Ultramarinas, tomo IH).

ROSTO DA RELATlONE

OH REAME DI CaNGa, ETC., DE FllIPPO PIGAFETTA. - ROMA, 1591
hem pIor ex/s/en/e no Arquivo Hi,lórico Colonial

UMA lITEIRA. GRAVURA REPRODUZIDA DA RELATIONE DEL REAME DI CONGO, ETC.• DE FlllPPO PIGAFETTA, _ ROMA, 1591

DfSENHa ALEGÓRICO DA RECEPÇÃO DOS PORTUGUESES NA cônE DO REINO DO CaNGa, SEGUNDO A VERA OfSCRIPTlO REGNI AFRICANI QUOO COl'GUS
APPEUATUR, ETC., EDiÇÃO LATINA, DE FRANCFORT, DA OBRA Df F. PIGAFETTA. - 1624

REPRODUÇÃO DA SEGUNDA CARTA 00 ATLAS DE LÁZARO LUIZ, DE 1563, ADMIRÁVEl EXEMPLAR ILUMINADO DA CARTOGRAFIA PORTUGUESA
Existente na Academia das Ciências de Usboo

Este carácter militar da penetração do interior da África Austral determinado pelo intuito da travessia não nos pode deixar concluir pela inexistência de simples viagens de exploração e reconhecimento dos caminhos possíveis.
A convicção da possibilidade, repetida e persistentemente afirmada, de ligação das
conquistas que do oriente e do ocidente partiam para o interior, implica, ao contrário, pelo
menos, um conhecimento do interior e dos seus caminhos.
~ Por simples informação colhida entre o indígenas aliados ou capturados nas guerras
ou comprados como escravos e vindos das mais diversas regiões? (Por sertanejos, brancos ou
mestiços, que ao mais longínquo interior iam comerciar? ~ Mesmo por uma ou mais travessias
isoladas?1
Veremos que por tudo isto. Mas convém antes que, neste grande todo da África Austr.1 - Império planeado pelos portugueses no século XVI e princípios do século xvn - mosc:remos até onde chegara a marcha para interior pelas linhas de penettaçâo que partiam da
costa do fndico.

°

•
Na costa oriental de África, que veio a constituir a nossa província de Moçambique,
a ocupação seguiu quási imediatamente o descobrimonto marítimo. Ali como, para o norte,
no que nós chamávamos a costa de Melinde e até à entrada do Mar Roxo foram sucessivamente ocupados vários pontos de apoio.
Nem a sua história nem a dos reconhecimentos marítimos de rodo o Indico ocidental
e em particular da costa africana podem ser referidas aqui, se bem que esclareçam pela multiplicidade dos pontos de partida o valor da penetração do interior C).
Porque cumpre fazer notar que a ocupação da costa, e desde início, não visou apenas
o fim de apoio ao domínio do mar mas também de resgate do ouro que se sabia, e desde logo
se confirmou, vir do interior a Sofala. Motivo semelhante ao da fundação das fortalezas-feitorias da Guiné levou ao seu estabeleclmento na costa de Moçambique. Mas o resgate desta
região africana, desde há muito nas mãos de muçulmanos ~, para nos ficar assegurado necesmarsitou de mais directa ocupação e da maior proximidade entre as fortalezas e, depois)
cha de ocupação para o interior.
Desde o início se pensou em alcançar a própria região produtora do ouro.
Assim é que o grande Afonso de 'Albuquerque ao traçar o imenso plano de domínio
do 1ndico Ocidental e do Mar Roxo, de aniquilamento da riqueza do Egipto e do ataque a

aa

(1) Pode ver-fe t:m f»rticular sôb~ est2. matéria a Histótü Mi/it., t Polítlc. do. Portllglluu tm Mo\'01. I. Do Jucobrimmto lJ 18)3. do Gent:~ TôltCn Botdho (publicaçio do Govêmo Gt:ral de Mopmbique, LUboa. 193'd.
(2) Muitas vezes se [em feito a identificaçio dt: Oprnr com Sof2la. Admitt:-a por ex:unplo fr. João dos
S:In[Os na sua Etiópi. OritntJ. Livro ti. capo XI t: XlI.
.
Identi6caçio impouívd i face dos conhecimentos modernO' DW qut: ~vdl uma ~alidade \·erifieada
a mtn\u penttraçio muçulmana nena regiio.
f.mbiqllt,
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Meca C) não esquecera a possível ocupação da fonte do resgate do ouro na costa orienta! de
Africa - o Monomotapa.
t êle o ,primeiro (como sempre o primeiro na criação do grande Império cujas bases
lançou) a mandar um explorador ao ser.tão «a descobrir aquela cidade do Monomotapa de
onde: vem o ourO» (J. E embora não realizado então, êsse descobrimonto, planeado e ordenado, marca o início de uma obra de penetração do interior que não mais cessaria a-pesar-de
momentâneos retrocessos, logo compensados por mais forte acção.
Verificado que as fortalezas de Moçambique e de Sofala não podiam, nem pela
acção marítima nelas apoiada, nem pelo comércio da segunda, impedir que o resgate do ouro
continuasse em grande parte nas mãos dos muçulmanos, saíndo pelos rios de Cuama (bôcas
do Zambeze) e também por Qudimane e Angochc, fixam-se novas fortalezas-feitorias na
costa. Delas parte uma contínua actividadc de penetração do interior.
A principal linha de penetraçáo é a da via fluvial do Zambeze. Subindo o seu curso,
os por·tugueses vão fixando as bases do domínio: Se na em '53', T etc pouco tempo depois.
E parece que mais longe teriam subido ainda na primeira metade do século XVI. E o que se
infere da referência de João de Barros aos afluentes do Zambeze, os «s<:is notáveis rios, Pa·
nhames, Luanguoa, AI'ruya, Ma.njovo, Inadire, Ruenia, que todos regam a terra de Bcnomotapa» ... (j, Pela identificação dêsses rios, já feita e), verifica-se que era conhecido o interior, subindo·se o curso do Zambezc até para além de Zumbo, possivelmente até Feira, pois G
Luanguoa desagua entre essas duas povoações.
Não sàmente o curso do Z:tmbeze até à Feira mas grande parre da região ao sul do
Zambeze, a região dos Batonga entre Sena e T ete, e até ao Monomotapa teria sido percor·
rida pelos portugueses que marchavam para o interior no resgate do ouro. Na verdade quando
em 1560-15610 santo missionário Padre Dom Gonçalo da Silveira vai tentar, pelo domínio
espiritual, a penetração do Monornarapa encontra, na própria côrte do rei negro, o português
António Caiado (unuito amigo e familiar de el-rei em Monomotapa» (j.
Quando o Padre Dom Gonçalo da Silveira alcança a glória do martírio, o seu cadáver
é lançado numa lagoa ((perto do cimo de uma serra onde nascem os rios Mocengueze e

Morore))

(~.

(1) Comentários, p.me IV, capo VII (na ed. ciud;l, vol. 11): cams de 1514 n;lS C,m.u d~ Alomo J~ A/bu1'Ie as cl,l/;;idam, CfC., edição de Bulhão P;ltO e publicaçio d;l Acadtrnia RuI
d;lS Ciências de Lisboa.
(2) Cana de 2S <Ie Outubro de 15'4 (no tomo I <Ia e<liç:io citada).
(3) João de Barros, Asia. Década I. 1." parce, lil'ro X: "Em gue se descreve a regiio do Reino de Sofala e du minas de ouro e cousas gue nde há: e anim os costumc.s da gente e do seu príncipe BenomoLapall.
(~) Pelo com. te José Tôrres: EsbÓfo de Estudo áil pellefrlfç40 portllgHes. ". Afric. Oriem.l no 1;cIIlo XVI. publicado pelo 1.0 Congresso da História da Expansão Portuguesa no MW\do.
(5) Paiva e Pona, Primeiros Trabalhos dos Portllgluses 110 Monomot.pa, contendo as cartas dos Pad~
jesuítas de 'S66 a .662. A carta do P.· Luiz c.k Freitas e a carta de António Caiado glle importam a ê5te facto
vêm a págs. 63 e 73.
1"er1f1~ stguidrtS d~ dtH:llm~"tos

(S) P.I! Francisco de Sou,.., Oriellte COIIf/'listtfdo • II!SIIs CriJlo pelos p"drl!J d.. Comp""hi.. de leSHJ, Conquist;l V, Div. 11. § 45.
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Fácil é a identificação com os rios U ete c Umsengedzi no distrito de Mázoe da Rodésia do Sul a nordeste de Salisbul'Y (I).
Não somente de António Caiado mas de outros portuguese (entre lIlUitos mais, certamente) sabemos que percor,riam já então o reino de Monomotarpa. António Caiado Gomes
Coelho, Baltasar Gramaxo J Jerónimo Martins são nomes humildes entre muitos que andavam
na mesma aventura e qJue escaparam do olvido porque um momento passou junto dêles a
santidade.
Mas à auréola de santo do Padre Dom Gonçalo da Silveira não repugna juntar a glória de ser o primeiro que, sem motivo de lucro material e movido de um intuito pelo menos .tão nobre como o do conhecimento científico avançou na exploração do interior até ao
alto Mázoe e às nascentes do Umsengedzi.
Imposslvel e revelou com a morte de Gonçalo da Silveira, a penetração pacífica que
não fôsse de mera actividade comercial como a anterior actividade dos muçulmanos. Reagem
os portugueses porém de outro modo. Não se contentam nem se podiam coMentar com a
penetração sem finalidade civilizadora. ImpossíveJ padficamente, passaria a ser feita pela
fôrça militar. E na costa oriental de África surge, desde 1569 mais do que a lenta penetração
das feitorias militares a organização da conqui~ta.

f êste o cará'Cter da

~pedição de Fnncisco Barreto. A sua vitória sôbre o Mongaz e.

dopois da sua mOl"te 3 vitória de Vasco Fernandes Homem sôbre o Quiteve asseguram a penetração mais in tensa de todo o interior C). Outras acçõcs e a·uxüios militares aos régulos sujeitos à no S3 suserania con tra os zimbos e intervenções armadas nas suas lutas de sucessão
foram extendendo uma rêde de feitorias fortalezas aLI simples tranqueiJas por todo o Monomotapa, durante o fim do século XVI e o século VII C).
Não temos que fazer aqui a história dessa ocupação mas referir apenas os seus resultados ao findar do século XVI e iniciar~se o 'VIl para podermos concluir até onde foi a penetração e com que intensidade se realizou a exploração do interior. Temos felizmente na Etióp14
Q"iental de Frei João dos Santos a obra literária e cientÍofica e) que na sua grandeza não desmerece da obra de acção realizada. Por essa obra vemos que uma grande parte da costa esta.va

(1) Figuram cm qualquer boa carta da Rodé ia.
(2) A expedição 0<: Frallc1 co Barl'cto foi narrad.l pelo p.e

rondara, que a acompanhou. A sua ReI.fi8
foi publicada no Boletim da oc1edade de Geografia, ano de 1883 pág. ~92 e 542. Referida, entre outros por
Diogo do Couto e Fr. João dos Santos em
mos bem diverso, ainda hoj está por estudar cm tôda a sua grandeza. O seu melhor estudo até hoje, mas não i ento também de precollceitos que levam 3 erro de condu ão, é o
<lo general Teixeira Botelho na obr~ jlÍ cirodn.
(9) fr. João do Santos refere sa c.''Cpcdiçõcs para o nor mesmo cio Zambcze cm terra dominada pelos
zimbos. Etiópia Oriental, Livro lI, caps. XVII, XV1I1 e XIX.
(4) Pode em receio dizer- e que só no fim do século XIX aparecem outras obras que forneçam tão valiosos
e1emootos de observação cientÍfica, obretudo no campo emogtáfico. Até então t()do o conhecimento da África
trangeiros é bebido !l3 obra de Fr. João dos Santo. ãa se deve esquecer que ela foi publiOriental dos autote
cada em fran-cês, em tradução brcviada, em 1684,

não só reconhecida e explorada, mas até ocupada o mesmo sucedendo a várias ilhas e pontos
da margem dos tios.
Sem esquecer que, ao sul, os «rios de Lourenço Marques» (Maputo e U mbeluzi), o «rio
de Manhiça» (Inkom~ti) e o Limpopo haviam sido reconhecidos e ali se fazia resgate, podemos dizer que as principais vias de penetração eram o Sabia (Save), o «rio de Sofala» (pungwé) e o Zambeze. E tôda a região interior entre o alto Lundi, afluente principal do Save, «até
ao reino de Manica onde estão as minas de ourO» como linha sul e o Zambeze até, pelo menos, Zumbo e Feira como linha norte, era intensamente percorrida pelos portugueses que no
resgate do ouro andavam nos várloS reinos que constituíam o conjunto do Monomotapa e).
Conhecia-se o Zambeze e a sua navegação até muito acima do forte de T ete «ao reino
de Sacumbé» interrompida ali pelos rápidos de Quebrabassa e recomeçada em Chicova. Diz
Frei João dos Santos que para além de Chicova o Zambeze «é navegável porém não se sabe
até onde» (). E dizer até onde foi tentada esta navegação é difícil sem cair na mera hipótese
sem valor histórico. Sabemos apenas que Francisco Barreto quando da sua expedição mandou «dez portugueses a descobrir-lhe a fonte, de que não acharam notícia, nem ainda por
relação dos naturais» C). Não é também arriscado supor que nos anos posteriores, de mais
intens~ actividade na penetração do interior, se tivesse conhecido do seu curso pelo menos
tudo o que constituía a descida para o sul.
Da marcha para oeste, como do conliecimento do interior, seria possível fazermos segura idéia se pudessem ser identificadas com as designações geográficas modernas as feiras,
pontos de apoio, fortes ou tranqueiras de que conhecemos os nomes. Massapa Luanze e
Manzovo, indicados por Fr. João dos Santos, ligariam a Serra da Fura com Tete. Mas os
outros? De um pelo menos, o de Chipiriviri, suponho-<l muito mais para oeste em qualquer
altura do rio Piriwiri para ocidente da região mineira de Sinoia e Eldorado (t).
Seria bem útil essa identificação, talvez possível por um estudo local \). Até lá, e de
acôrdo com o próprio espírito dos descobridores portugueses, só refiro o que foi realmente
ocupado em acção militar ou exploraClo e realmente descoberto e conhecido. .b por isso que
da penetração do interior pela costa do InClico é o que está fixado (e é imenso) no livro de
Fr. João dos Santos o que considero obra realizada de exploração. Por ela Fr. João dos Santos
é um dos maiores entre os exploradores do sertão africano.

Fr. João dos Santos, Etiópia Orimt.aJ, Livro n, capo X.
Idem, Livro li, capo lI.
p.e Francisco de Sousa, Oriente Conquistado a lesNs Cristo, loc. cit
Desconheço a origem desta designação geográfica que figura em tBdas as cartas da Rodésia do Sul.
(Simples designação fantasista moderna? (Persistência de um nome antigo?
ão
Cabe dizer aqui que outros nomes de localidades da Rodésia parecem indicar origem portuguesa.
sendo possívd, porém, saber de quando data a origem d~es, considero inútil referi-los e perigoso tirar daqui conclusões.
(~) Vestígios da nossa passagem ou ruínas de eaiHcios que s6 aos portugueses podem ser atribuídos foram
encontrados para oeste: de Bulawayo e em Dhlo-Dhlo. \. Mac CaH Theal, Histor'j of SOHth Afric'a.

(I)
(2)
(5)
(4)

•
Aqui como do lado da Africa ocidental verificamos que a trave3sia só poderia xc feita,
em condições de interêsse e eficiência desde que fôsse a ligação das conquistas. Por isso a pen~
sou Francisco Barreto. Por isso o seu mais seguro plano é o de D. Jerónimo de Almeida que
participara da gloriosa ~pedição ao Monomorapa. Mas de uma e outra conquista se conhc·
,iam os caminhos. Quando mais não fôsse por indígenas ou por portugueses e mestiços que
cruzavam o interiOr. E as informações tomadas nas duas costas coincidiam na segurança dad:l
sôbre a relativa facilidade da travessia partindo dos POntos extremos alcançados pelas duas
conquistas C).
Possível é que as duas regiões onde elas se realizavam ou as duas costas do Indico e do
Atlântico tivessem sido unidas por travessias sem que a êsse facto se tivesse ligado qualqut.:r
importância. Porque sÓ o seu resultado podia interessar e o único resultado importante nessa
região seria a união das duas conquistas implicando a efectiva ocupação do caminho intermédio.
Uma travessia de costa a casca sabemos que foi realizada por um português nos mea·
dos do século XVI c, no entanto, só ocasionalmente nos é referida e porque foi conhecida de
um espírito cien-rífico como Garcia da Orta a quem todos os factos novos interessavam.
Nada nos permite duvidar da veracidade das afirmaçócs de Garcia da Orta, espírito
cienclfico de mais alta probidade com o cuidado firme de afirmar apenas aquilo de que tinha
conhecimento directo. A simples fixação do facto por êle é prova segura da sua e,.xistência.
O próprio caráccer ocasional da referência lhe dá valor, pois seria, como mentira, inutil e como
prova do que está referido, desnecessária.
Indica Garcia da Orca que foi feita a travessia de Africa, e por terra, até Sofala e Moçambique (). A dúvida levantar-se-ia porém, mesmo sem se querer, se fôsse possível a mdicação da ilha de S. Tomé como ponto de partida dessa travessia (I.
Mas a palavra ilha está na frase de Garcia da Orta, em evidente êrro de impressão,
por costa ou angra ou Outra palavra que indicava o ponto real de onde se iniciou a travessia.
Se não existisse na costa ocidental de Africa uma região assim designada pelos portugueses
no século XVI a dúvida poderia manter·se embora a <ángenuldade.» não fôsse de aceitar em
Garcia da Orta. Mas precisamente o nome de São Tomé designa uma região da costa ocidental, de onde se pode compreender que uma travessia por terra, embora longa e penosa,

(I) Domingos de Abreu de Brito, ob. cit., pago 15. fr. João dos Santos, op. cit., capo X (na ed. de

18~p

a pág:. 199)'

(1) A [rase de Garcia da Orta que: rrfcre ~!t~ t:lcto velU no colóquio XV, «Da canebll, dos Co/óq/lioJ doJ
Jirnplt:l t "'agIU dtl. I"dia. Na edição fein pelo Conde de Ficalho (1~1) \'em no vol. I, pág. 103. Não pude comparar esta ediçio com a primeira. O êrro que suponho e:cistir na tr.ll1scrição da frase atribuo-o porém sem receio à
1.. edição, cuja imprcssio e revisão defeituosas nos são afirmadas e demonstradas pelo Conde de Fiealho.
(3) Transcrevo a [rase de Garcia da Orta. eeDigo que ambas as Etiópias são dos Portugueses muito sabidas; porque a costa da Guiné, que é a Etiópia abaixo do Egipto, é sabida pelos nossos, não tio sOm.enre na .fraldol
do mar, mas dentro no sertão; c, como já vos disse, da ilha de Sam Tomé até Sofala e Moçamblque r "elO um
clérigo por terra, e daí veio • esta cidade de Goa, e eu o conheci muito bcrnll.
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pudesse levar a SofaIa. f a região do gôlfo de ão Tomé, ou antes talvez ao norte dêste, a
região designada em vários mapas antigos por Serras de São Tomé C).
Partindo da costa ocidental das Serras de São Tomé, que o próprio facto de serem
expressamente designadas indica serem-nos conhecidas e seguindo uma das linhas fluviaIS
que daquela região caminham para leste C) era possível alcançar o Zambeze na ua extrema
curva sul na ca'tarata de «Vicrorial ou eguir um caminho glle fôs e dar à região actLIal de
Bulawayo onde se encontraram vestÍgios da nos a penetração.
A indicação de que a iagem se fêz por terra pode admitir a descida do Zambeze ou a
marcha acompanhando o seu cur o. A de iO'nação de Sofala como primeiro ponto alcançado
na costa oriental faz-nos admitir porém glle, ou o caminho foi empre mais ao sul do Zambeze ou quando êle se inclina para o none) se tomou o caminho por terra, directamente para
1e te ou, melhor, para ue te, indo, pela linha de penetração do Save até Sofala.
2Esta viagem de trave ia da Africa a sim inteiramente e>aplicável e de aceitar em
absoluto sob a afirmação de Garcia da Orra terá alguma relação com os achados feitos em Dhlo-Dhlo enue êles um sêlo de um padl·e jesuíta com o nome de Barnabé de Ataíde circundando o símbolo da Companhia? C).
Muitas interrogações se levantam merecendo mais longa discussão. Mas não podemos esquecer que desde 154 I muitos padres da Companh ia de Jesus seguiram a nossa expansão e nela colaboraram pela maneira mais alta. E não ropugna acreditar que um dêles
seja o primeiro europeu a ter feito a tra essia da África Austral do Atlântico ao fndico e que
êsse seja o Padre Barnabé de AtaÍde cujo sinai de passagem ficou na região por onde ela
deve ter sido feira.
Entre tantas acções de um heroí mo iue transformou o Homem e lhe deu a posse do
Mundo esta ficou por a sim dizer esguecida e não foi, talvez, então, continuada. Não assim
a marcha de ocupação para o interior. Mas também então começavam os ataques às nossas
fortalezas da costa, na luta entre europeu pelo domínio dos mares e do Oriente, determinada pela criminosa tentativa de Filipe II de hegemonia na Europa e pela união das coroas de
Portugal e Espanha.
Não cessou no entanto a obra de Império e continua aberto o eu caminho porque
nunca ninguém ranco mereceu oUffi'pri-la como o portugueses.
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(1) O comandame Fontoum da Casca no esquema da viagem de Banolop.leu Dias inserto nesta obra dá
indicação do g81fo de São Tomé por 25. 0 de b.t. Sul. Nos mapas antigos aparecem a diferen
designaçóCls:
T lmas de São Tom'; Serras de São Tomé e as Serras. Nas modernas cartas inglêsa e na região das Serr de
São Tomé, aparecem as «Tumas MountlIiOSll, certamente sua com'pção.
(li) No mapa de Duarte Lopes c com origem:13 Serras de São Tomé vem indieado um rio com essa di·
r ção no seu CllISO e o nome de Bagavul.
(3) l:ste facto é referido por Mac Cal! Thoal, op. cito pág. 445. Dhlo·Dhlo é por êle inr:licllda como
estando na Lat. 19- e 40' Sul e n:l Long. 29° e 25' Leste do Gr<lenwic1J,
li

wwwwwwwwwwwwu,wwwwwwwwwwwwww
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CAPíTULO XIV
/

.

.

.

.

A acçao mlSSlOnana na penetraçao e cnstIalllZaçaO
das Ilhas Atlânticas e do Continente Africano
África do Norte e Ilhas Atlânticas
naturalização da Ordem Franciscana em Portugal foi o facho que ateou o incêndio
de apostolado cr.isráo na emprêsa da descoherta e de império dilatado, que absorveu os
portugueses a partir do último quartel do século xv.
Não consentem os limites dêsre estudo mais do que lembrar que as tentativas de
evangelização do norte de Africa são de data anterior às nossas conquistas ali realizadas.
Basta dizer que, já em 1226, um missionário franciscano, Frei Agndo, fôra feico bispo de

A

Marrocos. Outro franciscano, D. Frei Rodrigo, era para essa função eleito em 1289. por súplica combinada de D. Deniz de Portugal e D. Sancho de Canela. Pouco a pouco, cansei·
ruíam os conventos da mesma ordem, ali fundados, os focos de irradiação de fé C), e os bispos,
de indicação régia, eram nominais, por algum tempo substicuídos por vigários apostólicos.
Com o início da conquista portuguesa principiou o estabelecimento de bispados, com sés
designadas e que eram as praças que se iam ocupando. Em 1415, D. João I, tomada Ceuta,
solicitou do papa Martinho V a criação dum bispado. O papa anuíu à vontade do rei porcuguês, erigiu a diocese pela bula Roman; Pontificis de 5 de Março de '421, e nomeou para ela
o vago bispo de Marrocos Frei Aimaro (antecessor de um Frei Pedro que em 1433 fôra subs(I) Paiva Manso, HiJtóri. Edesidstk. Ultr4m4rill', págs. 3, 30, ]6, etc. Fr. Manuel da Espcnnça, His'óri:r
SerJfic., pág. 136. Fornmllto do: Almeida, Hisróri, JIl Igrej4 em Portlfglll. vol. 11, pág. 603-
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tituído por um vigário apostólico). Mas nem êste prelado nem 0$ seus sucessores foram residir
para a longínqua sé: D. Aimaro ficou junto do rei de Portugal como seu capelão-mor;
D. João Manuel, sucessor de Aimaro, e que fôra educado no convento do Carmo e edificado
pela vida piedosa de Frei Nuno de Santa Maria, apenas foi a Ceuta tomar posse da dignidade, voltando para O Reino gozar as rendas de Valença do Minha e de Olivença do Alentejo,
absurdamente anexadas, para rendimento, à diocese africana (').
Em 1471 caía a cidade de Tanger em poder de D. Afonso V; em 1469, na bula
Sinccrae deuotionis, de 7 de Outubro, o papa Paulo 11, que já tinha nomeado um ano antes
a D. Frei NUl10 de Aguiar, por proposta do rei português, bispo de Tanger} naturalment.e,
reconhecia que êle não podia tomar conta da sua sé, ainda ocupada por infiéis. O novo bispo
entrava em Tanger com D. Afonso em 147JJ convertida em catedral a melhor mesquita, depois voltava ao Reino, onde ficaram também os seus sucessores.
Arzila c Alcácer também foram feitas dioceses, por bula de Xisto IV, de 1472; mas
nem chegaram a ser erectas as novas sés. O que foi mais efectivo, nestas duas praças como em
Tânger e Ceuta, foram os ermitérios dos frades de S. Francisco, portugueses e castelhanos, ai·
guns importantes, como o de Tânger, erecto em convento por bula de Mart'inho V,em 1420,
e de onde o Evangelho exerceu a influência compatível com a impermeabilidade dos meios
endurecidos pelo fanatismo maometano (J.
Não ficou lembrança de outros missionários, diversos dos franciscanos, que se fixassem
na Africa do Norte. Diz-nos Fr, Luiz de Sousa, na História de S. Domingos, que também os
dominicanos fundaram convento em Ceuta conquistada. Mas não houve mais rumor da acção
daqueles religiosos. Já antes, a propósito do provincial Frei Gil de Santarém, nos informava o
clássico historiador do envio de alguns fr3des da Ordem, a instâncias do papa Alex:lI1dre IV, a
terras de infiéis, lamentando, aliás, a negligência dos antepassados em deixar por escrito alguma
coisa dos feitos daqueles enviados e supondo que o rivessem sido a infiéis do próprio território
espanhol
Missões temporárias, houve a dos jesuítas enviados a Marrocos em 1548 sob o comando
do P, João Nunes Barreto, a qual durou 5 anos. Houve cativos eclesiásticos, como de 1578 a
J582 Fr. Tomé de Jesus (o autor dos Trabttlhos de Jesus). que exerceram também fecundo
apostolado (').
Iniciada a Descoberta, pela chegada das naus portuguesas a PÔrto Santo c principiada,
em 1420, a colonização da Madeira, apareceram logo os franciscanos. Chegando à ilha em
1440, foram-se mantendo entre os colonos, até que em 1475 estabeleciam convento no
Funchal e). Os rendll11Cntos eclesiásticos destas ilhas (dízimos dos colonos) eram reserva (la

n.

(1) P. José de Sousa Amado, HistóriA da Igreja Católica em Porlug..J. LiJboa, 1873; vol. VI. p;g. I~;,
Fortunato de Almeida, Hisló,;.. d.. [grei" em POTlugaf. vol. V, pág. 599.
(2) Levy Jordão, Butl'lrillm Patronalus. vaI. I. págs. 12 e 4;.
(3) História de S. Domingos, p. I e 11, capo XII e XIV.
(~) raiva Manso, H;slória Eciesjá.Jtica Ultramarilla, pág. 78.
(S) Fr. Manuel ([a Esperança, Hislóri" Seráli'... tom. 11, págs. 593 e &,0.
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Ordem de Cristo C)· OS frades missionários, trabalhadores e mendicantes, não precisavam de
rendas para os seus conventos.
r,~
Nos Açôres, ilhas mais pobres, também foram frades menores os que acompanharam os primeiros colonos. Em 145 2 já tinham convento em Angra do Heroísmo e em I481
fundavam outro na Vila da Praia ~).

Na Costa Ocidental Africana
Ao estender-se a Descoberta às costas do continente africano, acharam natural os portugueses dilatar o campo da sua Fé. A cruz ia sendo plantada a assinalar os limites que se iam
atingindo do mundo novo.
Camões havia de sintetizar os propósitos dos heróis lusos da Descoberta, em que êles c<a
fé e o império andaram dilatando». E de facto, se houve na História raros génios tão vasta e
largamente imperialistas como o génio do grande animador dos Descobrimentos, Infante
D. Henrique, também poucos tiveram tanta ambição de salvar almas, como diz João de Barros, fixando nisso «o principal intento em descobrir estas terras».
Azurara, o cronista fiel do Infante, não nos deixa possibilidade de ignorar o espírito
dominantemente proselitista do seu herói e senhor.
E natural que achemos duro - educados pelo século XIX - o afinco escravista do solitário de Sagres e que soem áspero ao nosso ouvido associações de salvação das almas com descricões mgénuas de caça a homens, que são o autem genuit das narrações de Azurara: «filharam tantos mouros, filharam muitas almas...». Mas não negamos que a ambição de «filhar»
(ou de pilha-pretos) se casava com o «grande desejo que (o Infante) avya de acrescentar em a
sancta fe de nosso seMore Jhu xpõ e trazer a eila todallas almas que se quizessem salvar» (').
O cronista não nos esconde nada do horror das feiras de pretos, que o Infante presidia
montado no seu melhor cavalo: (cas caras baIXaS e os rostos lavados com lágrimas: ... gemendo mui dolorosamente, esguardando a altur dos ceus... como se pedissem acorro ao padre
da natureza... A amigos nem parentes não se guardava nenhuma lei, somente cada um caía
onde a sorte o levaVa» e). Mas verificava com regozijo o que Barros repetira nas sua~ Décadas: que (mais vinham para salvação que para cativeiro» \): ((E eu, que esta história ajuntei
em este volume, vi na vila de Lagos moços e moças, filhos e netos daquestes ... tão bons e tão
verdadeiros cristãos como se descenderam do comêço da lei de Cristo, por geração daqueles
que primeiro foram bautisados» (l'
De aqui quási se ia formando a idéia ae que o melhor não seria mandar ministros da
religião à Costa de África antes trazer os pretos a converter a Portugal, devolvendo depois al(1)
(2)
(3)
(')
(6)
(8)

Azurara, Crónica, pág. 195.
Ibid. tom. II, pág. 698.
Ásia. Déc. I, cap. Vil do 1. X.
Crónica de fumara, capo XXIV, XXV I passim.
Asia, Déc. I, 1. TI, cap, TI,
Crónica! cap, XXVJI~

guns já convertidos à terra-mãe, para catequizarem seus cOllgéneres... A um senegalês levado
cativo para Lagos fêz o Infante ensinar «a ler e a escrever e assi todaUas cousas que cumpria
saber cristão... e assi muitas outras comas como àquele que alguns diziam que o Infante
mandava ensinar para sacerdote com intenção de o enviar em aquela terra e pregar a fé de Jesus
Cristo. Mas creio que ao diante morreu não sendo ainda bem perfeito~. Isto nos conta Azurara
e João de Barros confirmará depOIS.
E entretanto, enquanto não iam os missionários, pretos ou brancos, tornavam-se evangelistas os próprios comerciantes e conquistadores. Assim, em '456, Diogo Gomes de Sintra
converte um regulo da Gâmbia e convence-o a mandar embora o Xerife. ou «bispo mouro», fazendo exclamar ao chefe, entusiasmado da nova religião e erguido em pé, «que sob pena de
morte ninguém mais lhe falasse de Mafamete, porque só cria no Deus, vivo e uno e que não
acreditava que outro Deus existisse senão aquêle em que o Infante Henrique, seu irmão, dizia
que acreditava... desejando que eu o bapcizasse, o que todos os Senhores da sua casa e semelhantemente as mulheres dêle disseram tambem~> ... C). Cadamosto também nos conta muitas das
suas práticas aos chefes gentios, a convencê-los da ignorância dos Azenegues, ou Arabes ensinadares de religião, e da santidade e verdade 'da nossa própria religião - se bem que o Damel, por exemplo, catequizado pelo nosso veneziano, se não deu por convertido: que a nossa
crença era boa para nós, mas que para êles não era má a que tinham... (J.
Padres para as Costas Africanas, foram primeiro os que seguiram como capelães dos núcleos de colonos que se lá estabeleceram. Quando foi construído em Arguim o primeiro castelo
das terras descobe~tas - em '445, por ordem do Infante, como quere Diogo Gomes, ou
«despoys da morte do Infante Dom Amrique», como afirma Duarte Pacheco - foi para lá o
Padre Polono, sacerdote algarvio. «Este foi o primeiro que celebrou o ofício divino na Guiné»
- assevera ainda Diogo Gomes, nas Relafões. O segundo seria o abade de Soto de Cassa, que
haptizou um neófito começado a converter por Diogo Gomes; êste dizia não lhe poder dar
o baptismo, por não ser sacerdote. «E isto (a chegada do padre à Gâmbia) foi no ano 1458» (j.
Estes padres seculares e outros capelães de que nos não chegasse notícia eram contratados pela padroeira que, para a Costa de Africa, como para as Ilhas da Madeira e Açôres, era a
Ordem de Cristo, de que D. Henrique era Mestre. O testamento do Infante, de 1460, contém esta disposição: «Ordenei e estabeleci por outorgamento do Santo Padre Calisto 111 tôda
a espiritualidade da Guiné ser outorgada à Ordem de Cristo» ... e).

Também na expedição de Diogo de Azambuja (1482), rdatada por João de Barros, para
se fundar a fortaleza de S. Jorge da Mina, antes da recepção do régulo Caramança, os portugue~
ses ouviram missa e de-<erto contavam com que lá permanecesse o capelão e ficasse fundada a
igreja, pois que oraram para que «a igreja que ali fundassem fôsse durável tê fim do mundo». E logo no seguinte capítulo do livro 111 da 1.· Década nos dá o Cronista a saber que
(I) Diogo Gomes, As RelafóeJ do DescobrimenM da Guiné e das IlbllJ dos Afôres. Madejra .{ CAbo ,Verde. pág. 18.

(2) Cadamosto, NAfJegllf40 primeirA, capo XIV.
(3) RelAfóes. págs. 10, 20...
(4) Se.na de Barcelos, Subsídios pUA 11 História de Cabo Verde e Guint. capo I, pág.
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até Benim foram sacerdotes para evangelizarem o gentio, os quais D. João II mandou regressar a Portugal, depois de ter entendido que «el Rey de Benü era muy subjecto a suas idolatrias
e mais pedia aos sacordotes por se fazer poderoso contra seus vizinhos com favor nosso que
com desejo do baptismo».
Parece, pois, que já no tempo de D. João II começavam a ir de Portugal para a Costa da
Guiné (como então designavam tôda a Costa Ocidental já descoberta) eclesiásticos do tipo
propriamente missionário, que não só capetães ou quási-párocos de portugueses. No reinado do
Príncipe Perfeito virá um príncipe negro, da tribo dos jalofos, destronado e desejoso de protecção, pedir padres para a sua teua. Bemolm-assim se chamava o preto~foi muito bem
recebido por D. João lI, festejado, baptizado e enfim despedido na armada de Pêra Vaz da
Cunha (1489) com alguns religiosos dirigidos pelo dominicano pregador régio Mestre Álvaro
Correia. O pobre régulo foi executado junto à foz do Senegal, pouco depois de lá chegarem, por
suspeitas do comandante da expedição. ~ Os missionários, depois da morte do Bemolm, da cessação das obras da fortaleza e da retirada de Pêra da Cunha, teriam retirado também? Barros,
que nos dá conta da expedição C), nada nos diz a êste respeito. Frei Luiz de Sousa escreve que
«entraram pela terra em prossecução do seu ministério e lá feneceram» ~).
Além dêstes obreiros evangélicos, uns eigos e de profissão profana, outros sobretudo
incumbidos de pastorearem os próprios portugueses e alguns régulos mais ou menos simpáticos, ~ haveria já na Guiné missionários e missões com propósito de durar e de estabelecer definitivamente o Evangelho? Parece bem que sim e que eram os da Ordem de S. Francisco os quais, sem ligação tão estreita com os empresários da descoberta, conquista e caça de
negros, estendiam pela Costa abaixo a luz de Cristo, a qual unham ido, depois do efémero
apostolado de S. Francisco, dos Mártires Franciscanos de Marrocos e de Santo António e seu
companheiro Frei Filipe, espalhar persistentemente na África mourisca. Estas missões não
eram exclusivo de franciscanos portugueses: nelas trabalhavam mÍnoritas de Itália e dos vários
reinos de Espanha. Frei Afonso Bolano já em 1462 era nomeado pelo papa Pio n, por breve
de 12 de Dezembro, prefeito da missão da Guiné e dava-lhe o Papa o poder já concedido a
5 de Outubro anterior ao prepósito da Ordem nas Canárias (bispo rubicense), de associar ao
trabalho da Missão frades de qualquer ordem religiosa que para isso tivessem solicitado a
licença dos superiores... ainda quando esta não fôsse concedida! (J.
Não só Frei Fernando da Soledade e o Agiológio, mas ainda vários outros autores nos
afirmam que pelo mesmo tempo, evangelizavam as tlhas de Cabo Verde outros franciscanos,
entTe os quais se distinguiram dois catalães: Frei Rogério e Frei Jaime. O p.a A. J. Dias num
bem deduzido estudo sôbre as Missões da Guiné, publicado no Boletim Mensal, opina que
(1) Ásia, Déc. I, I. m, capo VIll.
(2) História dI: S. Domingos, pág. 452.
(3) Levy Jordâo, Bullari,*m Patronatus, vaI. I, pág. 40.
O diligente e hábil investigador P. J. Di,.5, no Boll:tim Mensal das Missões Franciscanas, de Ag.8sto e de

Serembro e Outubro de 1938, duvida de que tom.asse posse do cargo, para que f8ra nomeado, êste padre F~ .Afo~o ;
que talvez missionasse na Guicé, talvez até no território da Guioé hoje assim cham.ado e com. outros nusSIDnánOS;
mas o mo da sua autoridade lIpost6lica di8.ciLnente lho reconheceria o cioso Rei de Portugal.

houvesse confusão das ilhas com as terras de Cabo V«de (Senegal) e assim se desembaraça
das muitas contradições e inverosimi1hanças que o Agio/ógio Lusitano, por exemplo, emmaranha em redor dos dois frades e das suas andanças e dissabores; mas não admite a possibilidade de tantO missionário a trabalhar na Guiné (como sugere a nomeação dum chefe espiritual por Pio lI) e de as ilhas, onde tanta actividade desenvolviam os portugueses 1 ficarem
esquecidas pelos religiosos missionários C).
Tais são os elementos que possuímos para fazer alguma idéia do que foram, no século xv, os trabalhos dos missionários nas ilhas atlânticas e na costa africana. João de Barros
explica-nos a pobreza dêstes elementos, quando se queixa da dificuldade que teve para dar a
lume os feitos dos descobridores, que desejava arquivar nas Décadas. Na primeira, ao abnr
o livro segundo, diz assim o saboroso cronista: «Não foi pequeno o trabalho que tivemos em
ajuntar coisas derramadas e papéis rotos e fora de ordem que êle (Gomes Eanes de Azurara)
levou no processo dêste descobrimento».
Se, para os fastos da Descoberta, eram parcos os elementos ~ em parte pelo empenho
exclusivo de Afonso o Africano de ver bem relatadas as conquistas do Norte de África, absorção máxima do seu espírito de guerreiro - ~ loque não havia de ser para as lides dos missioná·
rios, por sua natureza humildes e bem dados com a modesta obscuridade? I
E já no limiar do século XVI, com a chegada ao Zaire de Diogo Cão, que se abre para a
evangelização a era do relativo esplendor que ela logrou em Africa - esplendor bastante modesto, muito empanado pela praga da escravatura, e que não tem nada comparável com a fulgência e os triunfos obtidos na índia e no Brasil. Na sua segunda viagem de descoberta, Diogo
Cão, ao regressar do sul, passando pelo Zaire, tanto insistiu, em nome de el rei de Portugal,
para o do Canga «deixar os idolos e feitiçarias que tinha... convidando.-o com razões e admoestaçóes pera a Fee de Christo nosso Senhonl (J, que o rei preto resolvia pedir ao colega de Portugal ((frades e clérigos e tôdas as causas necessárias para ele e os de seus Reynos receberem
(I) Diz o P. A J. Dias (B. M .• Setembro de 1938): (tA criaçio da prefeitura da Guiné supõe notávd movimento missionário nesta Costa...
... Portanto, julgo que desde muito cedo, 1446 a 1448, pelo menos, missionários franciscanos portUgueses,
talvez com alguns estrangeiros, iniciaram os trabalhos apostólicos no chão da Guiné, tendo desenvolvido aetividade
notável até 1462. data em que a Santa Sé cria a respectiva Prefeitura Apostólica, independente da Prefeitura mino-rítica das Canárias. O facto de o Infante D. Henrique ter confiado o domínio espiritual da Guiné à Ordem de Cristo
não haverá impedido a entrada e expansão dos Regulares nesta costa.
Os cronistas monásticos teimam em defender a vinda de Bolano com alguns companheiros. O ano de 1472,
marcado por Holzapfel, dirá respeito à entrada daqudes, e nunca à data da nomeação de Fr. Afonso.
Dos nomes e façanhas dêsscs primeiros obreiros de Deus e filhos do grande ap6stolo de A5sis, não nos ficou
registo. como não chegou até nós notícia alguma de muitos portugueses que por aqUi rnercadejararn, viveram e faleceram, talvez nimbados de heroísmo, tomando-se bem dignos de carinhosa lembrança nos hodiernos tempos,
Pio II ttansmitiu-nos, acidentalmente1 o nome de Fr. Afonso de Bolano, que, en~tanto, pumanece envolto numa verdadeira algaraviada de datas, de mistáio, de incerteza e de contradiçõcs por parte dos memorialistas,
das quais, de-ccrto, nunca mais se desenvencilba. Azurara, Cadamosto, João de Barros e Diogo Gomes não adiantam
nada sôbre o particular. André Alvares de Almada e o P. Fernão GUaTeiro conheceram e falaram da Guiné do seu
tempo. Em nossos dias, Sena de Barcelos, que diz, algures, ter visto com sossêgo os arquivos das ilhas, Tôrre do
Tombo e as bibliotecas públicas de Lisboa, Pôcw1 Evora, Coimbra, e, particularmente, a da Ajuda, não traz d0cumento de interêsse a tal respeito».
(1) Garcia de Raende, CróniçA d, E/-r,; D. 10io lI, capo 45.
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agoa de bautismo» C). Em 1491 chegava ao Zaire a esquadra do comando de Rui de Sousa,
com os missionários pedidos e com os naturais enviados a Lisboa com Diogo Cão e acabados
de instruir no Convento de Santo Elói.
~Que frades e clérigos teria recrutado D. João 11 para enviar ao rei do Canga? Rui de
Pina e Garcia de Resende falam de franciscanos; Fr. Luiz de Sousa afirma que «foi por prelado e primeiro vigário da cristandade do Congo o padre Fr. João de Santa Maria», da Ordem
de S. Domingos (l. Cita, a abonar, a História da tndia, de Mafeo.
Barros, na La Década, capo IIl, onde narra a educação, no convento dos Lóíos, dos pretos do Canga, e o baptismo dêles antes de serem entregues ao cuidado de Gonçalo de Sousa ()
para os levar à pátria, também nos diz que foi escolhido por prelado um dominicano, Frei
João. A narração, porém, dos frades de S. João Evangelista, ou Lóios - a que tem o título
florido de ((O céu aberto na terra» - revindica para a sua Ordem a glória das primazias apostólicas do Reino do Canga e menciona, como superior, Fr. João de Santa Maria, «religioso
de grandes letras e virtudes e calificado talentOll, depois, Fr. João de Portalegre, Fr. António
de Lisboa, Fr. Rodrigo de Deus e o «ManicongOll (o que achou mais sabor à expedição aposrólica) Fr. Vicente dos Anjos.
Ao chegar à entrada do Zaire foi a expedição recebida pelo rei do Sonho (Manisonho),
tio do potentado de Manicongo, e em 3 de Abril, dia de Páscoa, bapcizaram o tio com grande
solenidade antes de subirem o Zaire para a embala do magnífico e imperial sobrinho, em Embasse e). Aqui é que havia de ser a grande festa religiosa da iniciaçáo cristã do rei preto. Mas
urgia a partida do potentado, que precisou de ir submeter uns vassalos rebeldes; por isso se
apressou a cerirnánia do baptismo, conferido ao rei com o nome novo de D. João e à rainha
com o de D. Leonor (nomes dos reis padrinhos, os de Portugal).
O novo Clóvis lá se foi para a guerra, como quem fôsse para uma cruzada; ajudado
por expedicionários portugueses, seus novos amigos, ganhou-a. Voltou a Embasse, ajudou a,s
obras da nova igreja - a igreja de Santa Cruz do Canga, já começada pelos missionários e despediu Rui de Sousa para Portugal.
A esquadra portuguesa não deixava abandonada a cristandade fundada, (deixanClo-Ihe
- diz Resende - pera a conversão dOS povos frey Antonio, que era a segunda pessoa depois
de frey João e outros quatro frades & assi algiís homems leigos pera os acompanharem & outros pera entrarem o sertão da terra com algiís naturaes, como el Rey Dom Joao mandava pera
descobrir o interior daquelle grão reyno & passarem alem CIo grão lago que dissemos».
Em 1508 o convento Cle S. João Evangelista mandou ao Manicongo, ou Reino do
(') IbM., cap. 46.
(2) Fr. Luiz de Sousa, Hi11.ória de S. Domingos, II parte, valo tIl, pág. 454·
(I) Era Gonçalo quem comandava a esqu:ldra ao sair do T cjo. S6 por morte dêIc aS5umiu Rui o com.:1ndo.
(4) Descrições brilhantes c enternecidas dêstc bapnzado do Manicongo, têm-rus a Histórill de S. Domin·
gos (IT parte, vaI. m, pág. 454 c segs.), c :I Asia dc João de Barros (I Década, I. m, capo IX).
Para a questão de quem eram os inimigos, sôbre o que divergem os cronistas (o Duarte Lopes com o seu
divulgador Pigafena, o Duarte Pacheco do EsmerttlJo, o Garcia de Resende... cada cabeça cada inimigo!), vid.
Felner, Angolll, pág. 2.3.
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Cango, nova expedição missionária, em que regressavam ao Zaire Fr. João de Santa Maria,
Fr. Rodrigo de Deus e Fr. Vicente do Manicongo e viajavam pela primeira vez mais dez misstonários. Sabêmo--Io pelo testemunho da história dos feitos da Ordem dos Lóios (O Céu
aberto .. .) e confirma-o Damião de Góis, na Crónica de D. Manuel: ... Mandou (EI rei) João
de Santa Maria, da Ordem do Apóstolo e Evangelista S. João, que se chamam dos Azues,
ao reino do Manicongo» C).
.E provável que êste João de Santa Maria não fôsse o mesmo que fôra mandado ao
Cango com a missão de 1490, e que os lóios revindicaram por confrade. Barros, que o diz do-minicano, informa que o primeiro Fr. João falecera pouco depois de chegar à terra africana.
Demais D. Afonso, filho do rei do Canga, D. João, o príncipe que os padres da primeira missão se encarregaram de educar, não reza muito bem dêste segundo padre João e não parece
identificá-lo com qualquer dos seus educadores.
Albuquerque Felner nota ainda Gue D. Afonso nem sabe muito bem o próprio chamadoiro dos Frades de S. João Evangelista, o que lhe parece arredar a idéia de êle ter sido
familiar com êsses padres) êle que foi educada pelos padres de 1491, e que dos lóios fala
assim: «... e em tam daly a pouco tempo chegaram os padres de Santa lóya que nos sua
Alteza mandava» (j.
Frei António Fernandes e Fei Rodrigo Anes, que «avia muito tempo que cá estavam»
- diz o rei preto Afonso, que sucedeu a seu pai D. João, na carta ao rei de Portugal reproduzida na História do Congo - e que por isso, comenta Felner, se pode supor fôssem da
missão ae 1490 .-- regressaram a Lisboa por 1506, trazendo com êles vários pretos para educar
em Santo Elói, entre êles Henrique, filho do rei Afonso, que mais tarde foi o bispo uticense.
Dos padres da expedição de 1508, alguns regressaram logo também, protestando os desregra~
memos dos degenerados colegas, outros morreram desanimados, outros ficaram dispersos e
inertes, contentando-se com vir a cada passo pedir dinheiro a D. Afonso para comprar e vender. E gaba-se o rei preto de lhes ir dando algum, recomendando-lhes só que, por decência e
por não darem mau exemplo, comprassem só pretos e não pretas.
A julgar por estas manifestações do zêlo católico do 2.° rei cristão, os missionários do
Cango resistiram mal ao ambiente desmoralizador em que se viram caídos. Haveria algum
exagêro e zêlo farisaico nas queixas do rei elevoto, mas dificilmente se pode crer que tudo fôsse
malsinação.
Para começar cristandade mais a sério, resolveu EI Rei de Portugal pedir ao Papa um
bispo para o Canga e pensou em propor para a nova mitra um filho da terra. Por Simão da
Silveira mandou propor ao rei Afonso, a quem devolvia o primo dêle, D. Pedro, civilizado e
educado nos Lóios, que enviasse da África uma embaixada ao Pontífice Romano, por intermédio de Portugal. Parece que com a embaixad.a africana veio outra vez D. Pedro e, em Lisboa,
juntou-lhe D. Manuel alguns cónegos Jóias com o discípulo D. Henrique, filho do rei ao
(1) Citado por Felner, Angol4, pág. 36.
(2) Fcln(:r, Allgof4, pág. 37. A citação de
diu, fins do século XVI ou comêço do XVII.

o.

Afonso é da Hulória do Congo. dum clérigo que ali resi.
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Congo, que iria exibir à Cúria Romana o latim e as ourras prendas que em Lisboa adquiriu e
ser proposto para o novo bispado.
Parece, com efeito, que agradou em Roma o negro príncipe. Foi eleito bispo titular
de Útica.
Cam o novo bispo foram enviados ao Cango mais cónegos azues, do convento dos
Lóios C). E não só o Céu aberto na terra glorifica estes mission3rios como os únicos que, desde
o princípio da primeira missão, tinham feito frutos de conversão, mas ainda o Agiológio Lusitano, reforçando o livro das façanhas do convento dos lóios, vem qualificar aquêLes apostólicos varões nada menos que de «órgãos do Espírito Santo, de cujas sonoras bôcas ouviram (as
gentes do Canga) as primeiras novas do EvangelhO) ~).
Os jesuítas vieram também, já no tempo de D. João IH, quere dizer, Logo após a fundação da Ordem e a sua implantação em Portugal, medir a fôrça do seu fervor de apostolado
com a dureza do meio gentllico e corrupção das selvas congoenses. A sua primeira missão, dLz-nos o P. Baltasar Teles, foi «mais custosa que rendosa». O P. Antóruo Franco dirá mais tarde,
na Synopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitania, que o ambiente do Canga era o de uma
nação excessivamente dada às feitiçarias e à luxúria e que às pregações dos primeiros missionários sucedera o mau exemplo dos sacerdotes, seculares rudes de letras e pobres de virtude ~).
Em 1553 foi outra missão da Companhia de Jesus. O P. Comélio verificou que
«pouco fruito se colhia naqueles gentios», porque, em espaço de seis meses, só cinco pôde converter. Verificava mais, depois de muito desanimado ter pedido em vão o deixassem sair do
reino perseguidor, para mais tarde ser expulso por ordem do rei tirano, que os cristãos do
Cooao «tinham só perseverança nos vícios». E êsre estado de coisas durou até ao século XVII,
pois em 1646 ainda lá tinham os grandes do Cango presos três padres da Companhia, «porque os mais já morreram com o mau tratamento» (').
Seria notável exagêro supor que deixamos no século XVI verdadeiramente evangelizado
e cristianizado o Cango e com êle o Sonho e os reino ou sobados subalternos. Do Cristianismo
e da Civilização apenas a Côrte guardou certas exterioridades e um esbôço dos quadros. D. João
ficou o mesmo tiranete caprichoso. D. Afonso, educado pelos missionários, foi melhor e mais

(1) Albuquerque Felner, Angola, pág. 40 e segs.- Maço 2, n.o 25, úis, no Arquivo da T. do Tombo.
F. Santa Maria, O du aberto na tl!1'Ta, L I, capo xx.
(2) .&giológio Lusitano, tomo UI, pág. 159.
(8) Synopsis, pág. 235.
(4) P. Balta.o;ar Teles, Crónica da Comp. de Jesus em Portugal, parte Il, 1. 11, capo VI.
O fracasso das missões do Congo parece ter vindo em grande parte da inexperiência e da ingenuidade
dos missionários, que tratavam aquêles convertidos como se tratavam os pecadoraços tocados da graça e do arrependimento em terras cristãs.
Os jesu1tas verificaram, segundo vemos na obra do p.e Francisco Rodrigues (História da Companhia de
JesflS na Assist~ncia de Portugal, t. I, vol. TI, pág. 459) que os missionários que os precederam... «haviam baptizado
sem a nect'.r.sária instmfãoJ>; ma.o; ê1es pr6prios, na primeira missão, que durou de Março de 1548 a Fevereiro de
1549 (porque depois da partida de Diogo Gomes os que ficaram com o p.e Jorge Vaz, entre vexações e enfermidades, não puderam senão preparar- e para a retirada), baptizaram mais almas do que uma da.o; missões do Canga de
hoje baptiza em meia dúzia de anos. 56 o p.e Vaz ((1J!Jvou Pl4S águas áo baptismo... ctrca áe 2.700 pessoas».
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apresentável cristão~ mas mais arrogante e intrometido do que zeloso da honra da religião e
civilizador do seu povo. D. Diogo, como no-lo deixam entrever as relações dos missionários,
só queria aproveitar da religião dos portugueses o que o fizesse grande. Por isso cismava com
embajxadas a Roma e obtenção de bulas, porque assim julgava ganhar poder, por cima da
cabeça dê rei de Portugal.
Além disso, com o tempo, o clima ou ambiente moral da terra mais corrompia os
missionários do que se deixava elevar por influência dêles. Os jesuítas, queixosos da inferioridade clerical que lá foram encontrar, bem depressa vieram a lamentar e a castigar também
a inferiorização dos seus. E o padre Cornélio Gomes (nascido no Cango de gente portuguesa),
que foi mandado de Portugal para ver se remediava, teve que desistir, retirar primeiro para
S. Tomé e depois para o Reino C).
~ste relativo insucesso não obstava a que as outras Ordens religiosas (além dos franciscanos, dominicanos, jesuítas, cónegos de S. João Evangelista) viessem tôdas a ser atraídas
pelo mistétio do Congo e pelas perspectivas de dilatação da Fé por terras africanas. Dos carmelitas conta o Agio/ágio Lusitano a peregrinação apostólica de pelo menos um, Fr. Francisco
de Jesus, irmão leigo que o bispo de S. Tomé ordenou e que, internando-se na Guiné, converteu muitos «gal%s» C). Que fôssem, a exemplo do apóstolo dos jalofos, mais frades 'do
Carmo tentar aventura missionária em África, sugere-no-Io o Capítulo da Ordem em 1583,
em que o Provincial, P. Graciano, teve de ouvir queixas de se terem deixado ir para missões
exteriores frades contemplativos, dando-se como sinal do descontentamento do céu o ter-se malogrado uma e.xpediçâo (). O Provincial venceu e o Capítulo votou pelas Missões.
Que outros religiosos tivessem missões mais ou menos estáveis (antes menos que mais,
porque era época de tentativas e de ensaio dum apostolado novo), colhe-se de várias narrativas
e de alusões fugidias ou documentos relativos a outras actividades. Em S. Tomé, onde vinham
exercer ministério muitos religiosos dos que desanimavam no Canga - e onde havia diocese
desde 1534'- tiveram convento, depois dos franciscanos, os eremitas de Santo Agostinho.
Nesse convento faleceu em 1580 um religioso italiano, Frei Paulo Barletta, que pedira transferência para a província portuguesa dos agostinhos, avisado dos frutos evangélicos Clue se iam
produzindo neste Reino da Cristandade e). E sabemos, pela narração do P. Baltasar Teles,
'1ue de S. Tomé foram destacados missionários para o Dongo, a-fim-de converterem o rei
Ngola, capitaneados por «hum religioso da muy esclarecida ordem de S. Bernardo, ainda que,
mostrando o tempo que mais percendia o Angola o comércio de Portugal q o baurismo cris~
tamn, aquêles missionários ou morrerem ou se tornaram a Portugal r). Dos terceiros regulares de S. Francisco, sabe~se '1ue eram os capelães que iam em as naus de expedições, e que,
por terem tomado gôsto à conversão dos gentios, com quem nas escalas se viam em conmcto,

r)
f)
(1)
(4)
(S)

Synopsis Annafitlm S. l .• pág. 38. Cr6nica dll C. de ].. parte n, J. IH, capo V.
Ag;oI6gio. t. IlI, pág. 619. CrónÍf;" dos Carmelita,s Desc"/foS, t. I, capo 2.1.
Crón;ca dos C"rm., de Fr. Belchior de $llnt'Ana: t. l. I. I, capo 2.4.
Agiofógio Lusitllno, tomo l, pág. 3'9.
Crónicll dll C. de I. na Provo de Poriug"l. capo

xxvn.
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RÓSTO DA HISTORIA DOS FEITOS DE D. CRISTÓVÃO DA GAMA
DE MIGUEL CASTANHOSO - LISBOA, 1564
Exemplar da Blblíoleca Nacionol de Usboo

haviam de fundar definitivamente convento em Luanda ao fechar do século XVI ('). Havia
também, nas ilhas e no Continente, clero secular, branco e preto, suficiente para se criarem
dioceses: em Cabo Verde em 1533, em S. Tomé em 1534; em S. Salvador do Canga
em

1596 ('l.

Os jesuítas capacitaram-se de que não era o Canga, com a sua híbrida civilização e a
sua política de intrigas cortesãs, o centro apropriado para se desenvolver acção missionária fe~
cunda; a-pesar do pouco animador resultado da expedição do frade bernardo ao Dongo, persistiram na idéia de que, para os lados do Cuanza, melhor clima se lhes havia de vir a deparar
para um apostolado mais brilhante. O Ngola, sendo regente do Reino D. Catarina, na menoridade do neto D. Sebastião, mandava dizer para Portugal que se queria converter. As caravelas de Paulo Dias de Novais, que desamarraram de Lisboa a 22 de Dezembro de 1559, iam
propositadamente para conduzir à barra do Cuanza, ao Ngola Kiloangi, os padres que êle pe~
dira, a-fim~de se converter. Eram os padres Agostinho de Lacerda e Francisco de Gouveia,
com os dois irmãos coadjutores Manuel Pinto e Antônio Mendes. O rei do Congo, D. Diogo,
com quem o capitão das naus conferenciou na passagem por Pinda, sem o convencer, em vão
protestou para Lisboa por se mandarem missionários, sem passarem por êle, a um reino do
qual o Manicongo se queria considerar suserano ().
Chegou a expedição à foz do Cuanza em 3 de Maio de '56o, mas só quási meio ano
depois foi Paulo Dias recebido pelo Ngola, que tinha a embala para montante de Massangano. Já havia morrido o Padre Lacerda; e o Padre Gouveia só pôde seguir mais tarde, por pre~
cisarem da sua assistência doentes em estado grave. Todo aquêle intervalo se passara em men~
sagens ao soba e em respostas evasivas. Do mesmo modo, a respeito da conversão - pela primeira vez, na história das expedições ultramarinas, o único flffi da viagem das çarave1as e). O
rei, porém, não se converteu. Contentou-se com entregar 20 meninos à educação cristã que os
padres vinham oferecer. Pouco a pouco foi-se aborrecendo mais, embotada a impressão de alegria infantil dos presentes que lhe trouxeram; começou a roubar os portugueses, sem lhes deixar sequer o sino; e os visitantes tiveram por fim de retirar para S. Tomé e de lá para o Reino,
ficando no Dongo o P.e Gouveia.
Paulo Dias, ou porque seja verdadeira a versão de Cadornega, no tomo L° das suas
GuemlJ Angolanas _ a~pesar-do ar de lenda heróica que a reveste e que a faz repudiar por AI(1) Vicente Salgado, HislórilJ d4 Congreglfçio dlJ Terceira Ordem em PorttlglJ1, pág. 88. Agio/ógio Lusj~
tIl, pág. 290.
(2) Todos esteS bispados se foram desmembrando da diocese: do Funchal, fundada em 1516, pela bula Pro
e%~elltmti protlminentilJ. de Leio X, à medida que à sombra dda e da Ordem de Cristo, padroeira, ia crescendo a
Cnstandade com a Descoberta e a Conquista. Até. 1534, data da criação da diocese de Coa (bula Aquum reputIJI71HS, de Paulo 1II) a imensa diocese funchalcll5e ia até à {ndia t (Cf. /lu MissjonlJriul71, do p,e Theodorus Grmcrup, Berlim, 1925: esplêndido l'CSumo hitÓrico documental, pág. lrfi e scgs.). Antes da criação do bispado do
Congo (dcpois Angola e Congo) tinha havido o bispo indfgara D. Henrique, mas bispo titular de Otica, in 1'ar~

tllno,

t.

tibus infidelium.

($) p.e AntÓnio Franco, Synopsis Ann.Jillm S. I. in Lluití,ljlJ. Paiva Manso, HistórilJ do Congo. Doc. LlX,
pág. t n. Fdncr, AngoflJ, pág. 104 e segs.
.
(4) Fdner, AnJ!ofa, págs. 108 e 109. SynopsiJ: e outros doculllC'ntos citados na obra. de Felner, de cujos dados
o historiador moderno de Angola deduz que a embala do Angola devia ser no sítio da acruaI Ambaca.
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buquerque Felner - ou fôsse por qualquer outro motivo. ficou em terras do Ngola até 1556.
Cadomega diz que o Ngola o mandou, com outros portugueses, defendê-lo dos jagas (como
já out·ras portugueses tinham defendido o rei do Cango) e que os portugueses tão brilhantemente se houveram. que o Ngola. temeroso de enfeitiçamento do povo diante de tal heroicidade, os quisera matar um a um, dispersando-os por entre selvagens sanguinários; mas o amor
inventiva de uma «{nfanta» gentia os salvara, por um milagre de carinhosa astúcia...
O que é certo é que Paulo Dias era enviado a Lisboa em 1565 «a visitar Sua Alteza (o
Rei de Portugal). mandando-lhe de presente quarenta argolas de cobre e trinta e cinco dentes
de alifantes e quarenta paos que cá lhe chamam qutcongo que é muito estimado nestas terras
e assim manda mais certos escravos pedindo porisso milhares de causas». (Assim o conta o Padre Gouveia em carta ao colégio de Lisboa C). O P. e Gouveia ficava mais em cativeiro do que
no exercício da sua missão e cativo veio a morrer volvidos 10 anos (j.
No comêço de 1575 chegava outra vez Paulo Dias de Novais a Angola - baía de
Luanda (ou da ilha das Cabras, como se lhe chama comummente e como figura no tEsmera/do de Situ Orbis) - e com êle o P. e Garcia Simões e provàvelmente outros jesuítas, certamente outros clérigos (J.
Desta vez ia Paulo Dias com a donataria de 35 léguas da terra de Cuanza para o sul e.
durante a vida do donatário. das terras entre o Dande e o Cuanza.
Em Luanda havia já igreja, com um cura, por carta do rei do Canga, para serviço religioso dos comerciantes brancos e dos negros do Canga ocupados na apanha do búzio, que
no Estado negro do Zaire servia Cle roce'da.
As impressões CIos jesuítas com respeito aos indígenas da futura Luanda (que havia Cle
começar-se a erguer no morro fronteiro à ilha) não foram mais lisonjeiras do que as colhidas
no Canga e depois no Dongo pelos confrades. O p.e Garcia Simões. em carta ao Provincial,
opina que ((a conversão dêstes bárbaros não se alcançará por amor, senão depois que por armas
foram sujeitos ...) e). 'A opinião dos missionários mais se havia de acentuar, quando Paulo
Dias, prosseguindo no seu intento de conquistar as sonhadas minas 'de prata (montes de prata
maciça colhera êle na sua longa permanência em Angola e nas suas naturais explorações para
sul!) indispôs o Ngola e precisou de guerrear por todos os meios contra os feros negros.
O p.e Baltasar Barreira não so foi dos que sentiam mais a fundo a evidência (Ia maldade
do preto. mas, verdadeiro Chefe ~erreiro. impediu o alastrar do derrotismo que se apoderara dos
nossos, quando viram a massa de gente - alguma heroicamente corajosa - que se amon·
toava contra as fôrças portuguesas. tA intervenç.1'o do animoso missionário converteu o é:lesâ·
nimo (los brancos em coragem, que Ines deu em Mocumb'a uma grande vitória; e esta trouxe
para a nossa banda alguns régulos, entre os quais o de Sanga (Muxima) que o pa'dre baptizou
(1) Boletim da Sociedttdl! dI! GeogTlJfilJ. n.O 7, 4,- série, p&g. 338.
t. t.·, vaI. 2.°, pág. 558.
(') Na carta de doação, conservada na TtSrre Jo Tombo Q. 26, fls. 295 e segs. da Chancelaria de D. Sebastião), 6gura a obrigação d05 3 clérigos e a cort5ttução 'de uma igreja com o nome de S. Sebastião. AngollJ, p&g. In.
Vide p.e Ruela Pombo, opúsculo sôbre P. D. de Novais: Documento 17.
(4) Carta de 20 de Outubro de '575: cir. e rd. apud Fdner, Ángolll.

(2) p.e Francisco Rodrigues. Hise, da C. dI! ll!sus nlJ Assisténcitt dI! POTtllg.J,
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e que foi, com o nome de D. Paulo, o melhor instrumento da nossa vitória da foz do Lucala,
perto já de Cambambe e da sua deslumbrante montanha de prata, a 2 de Fevereiro de 1583 C).
Neste deslumbramento da fantástica prata se ficou a ambição dos portugueses e a fantasia patriótica dos padres entretendo, enquanto Portugal, adormecido nas mãos dos castelhanos, ia deixar amortecer durante 60 anos o fervor religioso, animado de amor pátrio, que tão
bem encetada levava a cruzada evangelizadora.
Os missionários da Companhia de Jesus percorreram Angola depois da morte de Paulo
Dias, de Luanda e do Cuanza até BengueIa, estabelecendo-se permanentemente em Luanda e
nunca cessando de manter a evangelização do interior, até à vinda, no século seguinte, dos
missionários por excelência do Congo e de Angola, capuchinhos (ou barbadinhos, como os
denominaram quando êles se aclimaram em Portugal).
O que prejudicou o apostolado angolano do século XVI, anterior ao dos barbadinhos,
foi a aceitação, como de um facto a que os padres não puderam ser superiores, da praga da
escravatura, ainda que a responsabilidade da praga fôsse deixada aos potentados locais e indígenas e que só lhes comprássemos os que já eram escravos por direito penal ou por direito de
conquista nas guerras que entre si moviam aquêles potentados.
Com efeito, a car,ta do p.e Garcia Simões ao p.e Luiz Perpinhão, datada de 7 de Fevereiro de 1576, levou Gastão de Sousa Dias a estas condusões:
... «Não foram os portugueses quem introduziu tal prática em Angola, onde a escra-vatura era, de há muito - como aliás em tôda a parte e em tôdas as épocas - uma conseqüência natural da guerra. Acho que quási tôda esta gente é escrava do rei, escrevia o Padre Garcia, por serem alevantados em cada passo em que concorrem por sua lei em pena de morte,
por adultérios ou roubos, e em tal caso os vendem se os acham em coisa sua pelos não
matarem...
Quando os portugueses abordaram as costas de Angola eram já escravos os expostos
agasalhados na família indígena; eram escravos os remidos de crimes de adultério e roubo;
eram escravos principalmente os prisioneiros de guerras, de contÍnuo praticadas no sertão...
Os portugueses compravam os escravos que os potentados africanos lhes vendiam.
Ressalta êste facto da inquirição a que o rei do Canga mandou proceder em 1548, cioso de
que o seu rival de Angola o suplantasse em tão rendoso comércio» ().
Não há dúvida que os missionários ~ como todos os portugueses companheiros 'de
Paulo Dias, quando se desfez o sonho das montanhas de praca cobre e oiro - ao utilizarem
a triste riqueza da terra angolana, ainda não foram tão duros na avareza como os descobridores do Infante D. Henrique, que se contentavam com o direito de caça e «filhavam» a êsmo
os pobres filhos da selva, como conta o ingénuo Azurara.
Mas não deixou por isso o tráfico nefando de ser o pecado que fêz caí! sôbre o nosso

(1) Assim marca Felner 3 data, fundado em dados da carta de 2.0 de Novembro de 1583 do Padre Baltasar Barreira ao Provincial.

(2) H. Gastão Sousa Dias, Relllfões de Angola,

p~g.

80.

apostolado do século XVI em Angola a maldição da esterilidade, como sôbre a Nação tôda o
germe da decadência e da preguiça. Nem bulas de poncífices, aliás interpretadas com a chave
dum equívoco (os selvagens do mato não eram infiéis armados em guerra contra a cruz),
nem costumes bárbaros de tiranos pretos adaptados pelos civilizadores como expressão da lei
e da justiça, podiam tirar à pregação da fé a aparência de um pretexto hipócrlta, nem o em~
prêgo de escravos deixar de enxovalhar o trabalho honrado com a nódoa convencional da
baixeza servil.
Foi a desgraça do Evangelho em Angola a pactuação com a escravatura, por mais que
essa desgraça fôsse pecado comum a todos os brancos que vieram a lidar com pretos e por
mais escusáveis que fôssem os missionários em serem homens do seu tempo, nos defeitos
como nas virtudes C).
E havemos de ver, no segundo período da História da Expansão, que êste pactuar
com as realidades não foi (muito longe disso!) sem protestos da consciência de missionários
numerosos, como também a consciência dos reis de Portugal reagiu mais de uma vez para
reprimir a dureza e a extensão do tráfico humano. Assim D. João IH mandou parar a venéla
na Mina de escravos trazidos de Benim e do Canga e que os mouros de Mandinga nos compravam (resgate de ouro), por serem mais baratos; porque «essa gente pagã que estava em
nosso poder, tornava outra vez às mãos dos mfiéis, com que perdiam o mérito do baptismo
e suas almas ficavam eternamente perdidas») ..- diz João de Barros, relatando a interferência de
cl-rei - quando os reis de Portugal só admitiam a escravatura com a mira na conversão dos
pobres negros (').
O que é injusto, da parte de quaisquer humanitários estrangeiros, é só ver na mora(l) Em '452 Nicolau V, na bula Dum diutrJiJS (Ru/lari" Patromtl,u. t. r, pág. 22) dizia ao rei de Portu.
gal: (lA ti damos plena faculdade de te apossares dos urracenos, dos pagãos e dos outros infiéis, das suas propriedades... de os subjugar, de reduzir a escravidão perpérua suas pessoas)).
11 evidente (para nós) que isto só se podia entender de cativeiro como punição, em guerra justa; como dádiva do papa, só se os infiéis fôssem gado. Mas o mterêsse-mesmo o das almas grandes como D. Hcnriquenão reflecte no quc lhe é contrário.
A respeito da corrupção dos portugueses pela aviltação do trabalho feito quinhão de escnvos, leiam·se :li
sensatas observações do humanista Clenardo quando viveu entre nós. (Cl,mardo. pelo Dr. Gonçalves Cerejeira).
Joaquim Nabuco faz a m~ma verificação, já muito agravada, com respeito aos colonos portugueses e 110 Brasil de
antes da emancipação.
(2) Pode dizer-se que jamais a prática dos negreiros deixou de encontrar seu resgate na acirude de quantos entre
nós exprimiram os ideais que procuravam dirigir a nossa vid3 col«civa. Todos ê1es se associavam à.quele protesto
da consciênca cristã, que só se tranqüilizava com a consideração de que as volências da redução à. escravatura fruti·
ficariam nos benefícios espiriruais da cristianização das almas. Nenhum documento mais eloqüente do que as págin3s de Zur3r3, no capo XXV da Crónica da G.,iné. atrás citado. Os próprios porrugueses que olham a questão com
vist3s de homens práticos, como o célebre Duarte Lopes, não deixam de sentir escrúpulos cristãos, que aquela consi·
deração logo acalma: ({Pues en lo spiritual se akança eI augmento de la Chrisciandad dei Reyno de Congo y sera
principio de 13 conbersion de toda aquclla gentilidad, y m3S aumento de la real corona de su Majestad por los ReynoJ
que cada dia se yra conquistando en aqucllas partes para clla Tambien se puede recuperar con este comerçio vna
continua eamizcna de carne humana que por dIas se corta y los sclauos que se traen de alia vicncn a reciuir d
agua dcl baptismo y goçar de nuestra santa Ece, pot lo qual se puede sin escrupulo hazer este trato, porque los que
se re:scatan y venden alJa entre los m1smos genciles 50n sclauos tomados en las guerras que entre dlo~ haten, y cs la
mas comente monroa de aquelIas partes». Da. carta de Duarte Lopes a Felipe Ir, de 15~' publicada pelo Dr. Ma·
nuel Heleno in: Os 'P0rt./lg'us~s no Gongo; Duart~ Lop~s. Lisboa, 1933.
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lidade do tempo uma aberução dos pOl'tugueses, quando todos se empenharam ....-- piratas neerlandeses, franceses e inglêses C) "'""=" em roubar a riqueza negra dos fazendeiros portugueses do
Brasil e em povoar as colónias, que os respectivos governos fundaram na América, de gado humano de tarefa, que, de mais a mais, trataram muito mais cruelmente.
Mas nós não viemos aqui tratar com fins de polémica a questão desgraçada do tráfico humano, antes simplesmente verificar o entrave que êste havia de trazer à criação de cristandades africanas: porque cristandades só se criam e se firmam duradoiramenre quando os
apóstolos podem dizer como S. Paulo dizia aos coríntios, depois de lhes fazer notar que, para
a própria subsistência «trabalharam estas mãos... Porque não é a vossa substância que nós quisemos ganhar, mas sim as vossas almas}).

Em Moçambique. Primeiras tentativas de penetração na Etiópia
Na Costa Oriental as Missões não começaram logo com a descoberta, porque a 1ndia,
da qual aquela Costa era apenas o caminho, tinha absorvido tôda a atenção dos portugueses. Frei Henrique de Coimbra e os franciscanos que êle comandava, que foram com Pedro
Alvares Cabral ao Brasil e que, como êle, levavam destino à fndia - cujas missões tão pràsperamente fundaram e seus irmãos continuaram depois tão fervorosa e fruruosamente - apenas
anunciaram de passagem o nome de Cristo na Costa Africana. Por muito tempo, de evangelização de Moçambique, apenas devia de ter havido a que irradiava das capelanias das fortalezas, A de Sofala, fundada em 1501 por Pedro Nhaia, foi visitada em 1586 pelo autor da
Etiópia Oriental, Fr. João dos Santos, e êle conta-nos como lá encontrou mulheres cristãs, que
tinham sido mouras e lhe contaram muita cousa da guerra dos portugueses contra o rei traidor
Zufe e da fundação da fortaleza depois da nossa vitória (I,
Também ficaram vestígios de alguns reconhecimentos missionários e até de grandes
haptizados à maneira sumária e ingénua da época, mas deviam de ser de facto meros reconhecimentos, dos quais mal ficaram vestÍgios.
Assim, achamos em Diogo Couto que Baltasar Lopo de Sousa levou dois frades de
S, Francisco até Madagáscar e que se chegara a converter na grande ilha um rei com tôda a
sua gen te (j.
Foram os jesuítas que encetaram a valer a evangelização de Moçamhique, depois continuada a sério pelos dominicanos. Em 1559 encontrava-se em Lisboa, de regresso da lndia,
onde estivera três anos, o Padre Gonçalo da Silveira. Com o entusiasmo que despertaram na
(I) São expressivas estas palavras de Luiz XIII de França: ((Nous écablissons I'esclavage dcs ncgres cn loi.
d'apres les conseils des prêtre:s les plus pieux, qui ont décidé que le meilleur moyen de convertir les DCgres était
de les rendre ooavesll. (Abbé de Magniard, Histo;re de Frarlce. pág. 308.
Compare-se o cristillrlismo das vistas do Roi 'res Chrétitm com a lógica libertária do feroz Robespiem:.
quando, na Convenção, os negreiros da Réunion, de Guadalupe c de Bourbon clamavam que a emancipação do.t
negros era a ruÚla. da. colonização: aPois percam-se as coi6nias e salvem·se os prindpios In.
(2) Etiópia Oriellul. vol. I, 1. 1, capo m.
(I) Dtc.J. 7,1" I, IY. cap, IV.
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Côrte as notÍcias de Angola, as de Paulo Dias de Novais e as dos missionários jesuítas, acêrca
das minas de Candombe ,. ,. . ." serras inteiras de prata I -. coincidiam as revelações ainda mais
desvariantes de Paulo Barreto sôbre montanhas de oiro maciço em Moçambique, no reino do
Monomotapa e). Estas maravilhas interessaram o Padre Gonçalo pelo famoso reino, vizinho da
terra de Ofir, da bíblica Rainha de Sabá. Em 1560 chegava a Moçambique, com o p.a André Fernandes e um irmão leigo; logo se internava pelo sertão, baptizava em ltangue-trinta
léguas da Costa ----, um rei e mais quinhentas pessoas e voltava a Moçambique a preparar a expedição definitiva ao Monomotapa dos seus sonhos. Depois subiu o Zambeze, passando além
de Sena, e em princípios de 1561 chegava finalmente à côrte do Simbaoé. Baptizou-o, e com
êle a família real e mais trezentos grandes do reino. E lá estaria fundada a cristandade do Manomotapa, se o rei, a instigação dos mouros, flão tivesse quási logo volvido de neófito a gentio
bárbaro e perseguidor e não tivesse mandado matar o padre Gonçalo e afugentado os aterrados
companheiros r).
Francisco Barreto foi, em 1570, encarregado de castigar o assassínio do missionário.
Acompanhavam a expedição primitiva 9 p. a Fracisco de Mondara e o P. e Estêvão Lopes, também jesuítas, com mais dois irmãos leigos, que se propunham ir continuar a convetsão do famoso
reino. Mas o comandante da expedição, depois de imposta já a aceitação dos missionários, veio
a morrer em Tete e os jesuítas, desanimados) regressaram à índia. E assim findou a primeira
missão sertaneja da África Oriental, sem outro fruto além da semente lançada à terra no sangue do mártir r).
Os dominicanos = que no século XVII voltarão a evangelizar o Monomotapa com êxito
triunfal - já desde 1577 andavam a missionar lJerra moçambicana. Nesse ano encontrou lá
dois daqueles frades D. Luiz de Ataíde, governador da índia. Parece que se preparavam para
passar à ilha de Madagáscar para lá prosseguirem o trabalho da conversão iniciado pelos frades
de S. Francisco da expedição de Baltasar Lôbo de Sousa, de que acima falámos. O governador
da índia fê-los abandonar o intento e vamos encontrá-los na ilha de Quirimba, onde lhes edificou igreja o senhor da ilha, Diogo Rodrigues Correia. Um dêles, contudo, Frei João de S. Tomaz (que não era o célebre teólogo do mesmo nome bem conhecido na história da teologia),
sempre conseguiu ir a MadagáscarJ levado em navio armado e lá ficou ainda após a retirada
do navio, mas não consta nada acêrca do seu labor apostólico e).
Fr. João dos Santos, que foi o narrador dos feitos dos missionários de S. Domingos em
Moçambique - em Cristandades da Etiópia) depois editado com o título Etiópia Oriental ~
foi ao mesmo tempo um dos principais protagonistas. Só em Sofala baptizou êle, com Frei
João da Madeira, em 1586, para cima de tr~s mil almas. Em Sena, T ete, Mossapa, Cuanza,

(1) Na Década 13'& de Pedro Bacana, parte lI, capo 122, conta-se de uma árvore (na serra da Fura), ""1'If
cujo amago subira uma veia de oiro: pelo que se foi depois cavar o subsolo e lá se encontrou misturado com
teaa oÍro de 10.000 cruzados de valor I
,~) Paiva e Pona, Dos primeiros trabalhos dos Portttgueses no MonomotapiJ. pág. 19 e segs.
(3) Camões, no canto X (est. 93) do seu Poema, cantou a imolação do Padre Gonçalo da Silveira.
(t) Fr. João dos Santos, Etiópia Oriental, capo :VIII do livro IV

Mania, estabeleceram os domínicos igrejas Elorescemes. As terras do Zambeze foram calcorreadas permanentemente por uma dúzia de religiosos da Ordem de S. Domingos. E Frei Luiz
de Sousa, o clássico hisroriador da Ordem (com Frei Luiz de Cácegas, cujo trabalho ordenou
diz-nos que naquelas plagas de "febres pestilenciaisll os seus irmãos missionários elevaram a
vida cafrea1 à perfeiçáo da fé de Nosso Senhor Jesus Cristo como qualquer dos bons lugares de
Portugal C). E cita o trabalho do seu confrade das Crütandades da Etiópia para nos informar
que subiam a vime mil, no fim do século XVI, os cristãos indígenas fruto daqueles apostólicos labores.
Tardiamente evangelizada-se a compararmos com as terras da África Ocidental, onde
havia já, à data do início dos trabalhos do P. e Gon~alo da Silveira, duas dioceses desmembra-

das da do Funchal, Cabo Verde (1533) e S. Tomé (1534) e ourra (a do Canga, 1586) em vés~ras de ser criada -

a região mo~ambicana não logrou nunca importância de govêrno eclesiástico autónomo. Os dominicanos, como os jesuítas, que a regaram com seus suores e o seu
sangue, eram enviados da (ndia; e da diocese de Goa ficou fazendo parte, depois que esta diocese indiana foi por sua vez rasgada do território submisso ao bispo do Funchal.
Mais importância eclesiástica obteve a Missão da Abissínia, que foi também um Elorão
da coroa missionária da Cristandade lusitana. Em 1555 foram nomeados para a Etiópia, depois de porfiados esforços dos reis de Portugal por estabelecerem contacto entre aquela misteriosa cristandade e a portuguesa, ou antes luso-romana, nada menos de três bispos: João Nunes
Barreto, patriarca, André Oviedo e Belchior Miguel Carneiro, coadjutores.
Já duas vezes .,....- depois da perda de contacto, ocasionada pelo triunfo norte-africano e
asiático ocidental do maometismo, entre a Igreja romana e a Igreja copra abissínica - tinha
havido tentativas de missões católicas no império etíope: da primeira fala-nos longamente
Frei João dos Santos; conta-nos de um convento que os dominicanos, em tempo de João XXII,
papa de 1316 a 1334, fundaram na terra do Preste João, e no qual os abexins teriam ingressad')
aos milhares. De vários dêsses religiosos nos relata até a vida edificante, acrescentando ao nome
de cada um: abexim de nação (j. Foi, porém, o martírio, às mãos dos captas monofisitas, a
sorte dêstes bem-aventurados e a missão extinguiu-se, esgotando-se com mártires. Igual sorte
teve segunda tentativa, depois de alguns monges ocidentais, exaltados pelas Cruzadas, irem de
Jerusalém até ao misterioso império africano e suscitarem a curiosidade dos abexins provocando
urna embaixada ao Concílio de Florença (1452), da parte do imperador Zera-Jacob. A embaixada negociou a união da Igreja etíope à romana, mas os captas do Egipro não deixaram levar
a nova nem o tratado à côrre do imperador; mataram os embaixadores no caminho de regresso.
O reino do Preste João (presbítero João) caíu assim outra vez na sombra do mistério.
Os reis de Portugal tiveram sempre naquele obsidiante mistério e no desejo de o desvendar o
aguilhão do seu ardor na descoberta. O empenho de D. João 11 pelo bom têrmo da viagem
do Bemoim estava enraiZado na esperança de iicscobrir, abaixo da Guiné, o paradeiro do Preste.

(1) História de S. Domingos, parte UI, I. V, capo XIV.
(li) Etiópi" Orient.J, parte lI. I. I, cap. XIII e segs.

Depreende-se isso claramente da narração de Barros acêrca do carinho com que o Príncipe Perfeito levou o rei mouro a converter a Lisboa e convertido o remetia ao Senegal C). O mesmo se
vê na precaução do Rei de Portugal ao enviar com os missionários do Benim uns dominicanos
«entendidos nas matemáticas~) ... C).
OS promotores reais da descoberta estavam sempre à espreita do ponto em que a ignota
praia africana tornejaria para leste e tornasse próxima a viabilidade de atingir o rei-preste e de
atar com êle o nó da aliança suspirada. Mas, como a extensão da terra para o sul ia saindo inesperadamente longa, D. João II foi mandando também exploradores por terra. Em 1487 foi Pedro da Covilhã, com Afonso de Paiva. Foi do Cairo, de volta já da fndia, que Pedro da Covilhã
mandou ao rei de Portugal notícias do Preste. Diz o P. e Baltasar Teles que foi confusão do
nosso explorador: ao ter notícia do império da Abissínia, confundiu-o com o verdadeiro preste
João, que seria um rei santo do sertão da Ásia, de uma dinastia que viria já do tempo do profeta Jonas, e em que todos eram Joões, como todos os imperadores depois do fundador do Impérro. Júlio César, foram Césares (). Depois de andar em pesquisas por Adem, por Sofala, pelo
interior de Moçambique, o enviado de D. João II encontrou finalmente a côrte da Etiópia e o
imperador Escander, ou Alexandre, e entregou ao suposto preste a carta do rei de Portugal:
mas nunca mais conseguiu hcença para voltar à pátria.
Em 1508 foram ter com o explorador cativo à côrte da Abissínia João Ramos e João
Sanches, levando por intérprete e guia um mouro e disfarçados todos três em ouros mercadores. Era então rainha Helena, na menoridade de seu filho David, e dela conseguiram que
mandasse um súbdito como embaixador à côrte portuguesa. Chamava-se êsre Mateus Abraão
porque os cristãos abissínios tanto eram cristãos como judai'zantes e acrescentavam ao nome
do baptismo, ao que parece, um nome de circuncisão. Foi embarcar a Calicute e chegou em
1515 a Lisboa.
Eis iniciadas relações regulares entre Portugal e o misterioso país oriental, por tanto
tempo fechado às teimosas curiosidades <la Europa. Os sucessos supervenientes são de importância que impõe a inserção de capítulo especial.

P.

J.

ALVES CORREIA.

(1) 4sia, Déc. I, I. UI, capo VIll.
(~) Fr. Luiz de Sousa, História de S. Domingos (edição de 1866). vol. m, pág. 449.
(3) Baltasar Teles. História da Etiópia. pág. 4- Várias explicações a fantasia e a erudição têm dado à designação dos imperadores abexi.ns. Segundo uns, loáo seria uma má tradução dos nomes indígenas Ug-Kan e IWan·Kan; segundo outros, loão seria, deformada, a palnra Chain ou Cham, significando assim rei apóstolo ou imperador dos cristãos, ~ara La Ronciere, seria o equivalentel:uropeu de Zãn ou Gán que em ghe8s e ambarico designam
majestade reaJ,
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CARTA ENVIADA PELO REI DA ETiÓPIA GAlAWDEWOS A D. JOÃO 111, EM 1544
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CAPÍT LO
O Portugue e

V

na Abissínia

I - A «Embaixada» do arménio Mateus
em 1513 C) ou em Fevereiro de 15 14 C) entrou no Tejo a llau do Oriente,
que trazia a bordo o embaixador do Preste João das índias, D. Manuel exultou
de alegria triunfante, pois se «a 1ndia e o Preste João haviam sido os sonhos dos
dois grandes homens que o precederam-do Infante D. Henrique e de D. João 11
- a índia estava segura nas fortes mãos de Afonso de Albuquerque, e agora chegava aos
Paços de Portugal um embaixador do Preste» r).
Do grande acontecimento foi logo en iada notÍcia «ao Rei de Castela e outros reis
cristãos à Ilustríssima Senhoria de Veneza, e muito particularmente ao Papa», o famoso
Leão X, que ao recebê-la, tran portado de júbilo, levantou os braços e os olhos ao céu
dando imensas graças a Deus (l
Por quanto já foi dito se compreende tão grande alvorôço e a alegria provocada pela
chegada do embaixador etíope. O Imperador da Abissínia, engrandecido pelas lendas, gozava
dum prestígio extraordinário entre os europeus. Julgavam-no possui'dor de riquezas incomen~

Q

A DO,

(1) Damião de Góis, Opllscnla. Coimbra, r79I, pág. 175, e A1bert Knmmerer, La Mer ROlIge, l'&byssirrie et
l'Arabie, etc., Cairo, 1935, lI, pág. 258, nota I.
(~) Conde de Ficalbo, Viagens de Pedro da COlJilbam, 18~, pág. 199.
(3) Id. ib., pág. 201.
(4) Breve de Leão X - Oratores Maiestatis 7tH; in Algllns DOCI4mentos do A1Q. Nac. dll T. do Tombo,

1B$l2, pág. 356.

suráveis, senhor de terras sem fim e poderio imenso. Para mais, era príncipe cristão! Por tudo
isso desde muito vinha sendo buscada a sua aliança, reputada como elemento de primacial
importância para a luta contra o poder crescente e ameaçador do Islão.
A Abissínia teimara) longamente, em ocultar~nos os seus mais recônditos segredos.
Pera da Covilhã lá ficaria para sempre, como que prisioneiro, embora rodeado de honras, não
havendo provas de que, até à vinda do embaixador, tivesse chegado a Portugal carta ou notícia sua. Mas nunca diminuíra em nossos governantes, não só o desejo de desvendar o mistério abexim) mas também, certamente, de aproveitar o poderio lendário do longínquo império
cristão em favor das armas lusas. A Vasco da Gama, a Pedro Alvares Cabral, aos dois Albu~
querqucs e a Tristão da Cunha havia sido recomendado que procurassem alcançar notícias
do famoso Rei Sacerdote C). Só aquêles dois mensageiros, a que se refere o capítulo anterior,
Albuquerque (1, haviam conseguido chegar
enviados por Tristão da Cunha ou Afonso
em 1508 à côrte do Negus. Mas, depois de desaparecerem no noroeste africano, nunca se
soubera nada dêles.
E agora eis que finalmente surgia em Lisboa, mandado expressamente pelo remoto
potentado cristão, um embaixttdor! E pois compreensível o alvorôço que tal notícia provocou
na côrte porruguesa.
Não corria na Abissínia descuidosa a regência - acolitada pelo patriarca (abuna)
Marcos (J - da rainha Helena, avó ou bisavó e), em nome do rei então menor, Lebna Dengel, ou David 11, designação por que foi mais conhecido entre os portugueses. Ao sul, o rei
mouro de Adel e (OS emires independentes do Harar» constituíam motivo sério de perigo
e desassossegos constantes nas mal definidas &onteiras. ((Pelo oriente, a Etiópia já quási não
tinha acesso ao mar; e os portos da costa, de Suaquém a Zeila, iam caíndo uns após outros
nas mãos dos muçulmanos. Ao narre, estava ambém iminente uma grande transformaçãOll:
à soberania dos mamelucos no Egipto ia suceder a dos turcos... C). No meio de tantos inimi~
gos, a rainha Helena, mulher dotada de excelentes qualidades políticas, c além disso provàvelmente instigada por Pero da Covilhã, a quem muito estimava) c conhecedora, por seu
intermédio e sobretudo pelo dos dois novos mensageiros, dos ardentes desejos de aproximação
dos reis lusitanos e do crescente poderio português na {ndia, resolvera mandat oferecer J
D. Manuel, interesseira mas clarividentemente, a sua aliança, para que, «(Unido o grande po~
der terrestre da Etiópia com o grande poder "Ilarítimo de Portugal, os mouros fôssem venci~
dos e aniquilados» ('); para portador não só da carta com esta e outras propostas, mas tam-

ce

(I) Ficalho, oh. cit., pág. 190, nota I.

f) Kammeru, oh. e tomo cit., pág. 255 e nota

I, e pág. '37.
(I) Ficalho, oh. cit., pág.
(4) Ficalho, oh. cit., pág. ,83 e nota 2. Vide /tA sucessão dos rds e imperadores ds Etiópia nos tempos do
DOSSO Pedro de Covilham e um pouco anteriore.sll, ih., pág. 177. nota 2, e Alberto Kammerer, lA Mer ROlIge.
L'Abyssinie e' l'Ari!bie. t. I, III p:rrte, Cairo, 1929, pág. 350 (Genitdogie des rois d'Abyssinie i!u;r XV.. ti XVIsieclts. segundo R. Basset), e págs. 366-367 (Rois ou Nigus á A byssinie de li! DyntJStie Si!lomonienne, de 1269. 1540).
(5) Ficalho, oh. cic., pág. l8gj cf. Kammercr, oh. cic.. t. lI, pág. 248.
(5) Substândi! da Carta a D. Ml1DUd, primitivamente: ditada em ifngua goês, vertida na Eti6pia em arí~
hico e persiano, trlIsladada na Europa para português, e de'pClrnlguêll para latim e outras Hnguas, in Ficalho, ob. cit.,
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bém de um piedoso presente \) que enviou ao nosso Rei, escolhera, não a Pêra da CoviJhã,
como parecia natural C), ou qualquer dos dois novos emissários portugueses já por nós referidos, e de quem fala na sua carta, mas outro estrangeiro, «antigo mercador, arménio de raça,
conhecido pelos nomes de Abraão e de Mateus, que parecem corresponder, o primeiro à religião muçulmana ou mosaica que em tempos professara, o último à religião cristã, que naquele
momento ou pouco antes adaptou» C).
Um dia, em fins de 1512, entrou em Dabul, na costa do Malabar, certa nau de Zeila,
e a seu bordo, com a respectiva comitiva, o embaixador do Preste loham, que dizia querer
falar ao Governador da lndia, o grande Afonso de Albuquerque. Os mouros, porém , detiveram-no; mas Albuquerque, ao saber, jubiloso, a sensacional nova da chegada dum enviado
do misterioso império, providenciou de modo tão eficiente que sem tardança lho entregaram (4). Em Goa a sua recepção foi triunfal ... mas daí até ao reino a viagem pode comparar-se a um verdadeiro calvário!
Considerado por muitos «truão, falso e espia do T urqUO», o pobre Mateus foi quási
tratado como escravo pelos capitães e marinheiros até Portugal. Quando, porém, ao fim de
perto de dois anos de martírio, a nau em que viajara varou no T ejo, tudo mudou I Os capitães que o haviam torturado foram por D. Manuel mandados para as masmorras, e a êle
recebeu-o com o cerimonial de espavento devido a um autêntico embaixador!
Não se sabe bem como correu a vida ao exótico arménio na faustosa côrte do Rei
Venturoso, durante o tempo que ali se demorou. Há quem afirme que foi principescamente
tratado, e há quem o negue (j; faltam cremos, provas duma e doutra tão extremista opinião.
Alguns documentos parecem demonstrar que Mateus chegou a ir a Roma (j, donde
págs. 192-193, publ. em 1521 in Carta das Nouas, e por Góis in Legatio magni etc., em 1532; in Fides etc. Lovaina, 1540; e na Crón. de D. Mantlel, p. lU, capo LVIII-eom variantes. Dos Opllscllla de Damião de Góis, Coimbra, 1791, págs. 175-180, foi publicada em separado, no ano de 1907, em Ponta Delgada, Tip. do Diário dos Afôres,
com o título Epístola Helenae Aviae Dauidis Precíosi loannis, Aethiopum lmperatoris, ad Emmanlldem Lusitanomm, & Ragem, Scripta Anno Míllesimo Qtjingentesimo Nono. Diz Kamme.rer, ob. e voI. cit., pág. 253, que 9.
carta trazida por Mateus «foi objeeto das maiores suspeitas», e que, por não existir nos Arquivos lusitanos, não
é posslvel fazer-se a respectiva crítica; mas acredita na sua realidade e na autenticidade do texto que dessa carta
possuímos, porque êssc texto, na sua forma mais antiga, é a tradução em latim que figura num opúsculo impresso
desde 1518 em Dordreche (a acreditar-se, diz, em Fum1gaUi. Bibliografia Ethiopica, Milão, 1~3' 0.° 1535) depolS
reimpresso em Lovamo. em 1532, e no mesmo ano em Antuéropia, desta vez com o nome do autor, Damião de
G6is. A<lve.rtiremos que uma edição de Dordrech t (Drodaci) vem citada em Barbosa Machado, Biblioteca Lusitana, como sendo de 1618. Vide, ainda sôhre o assumo, a seguir, no texto, a página imediata.
(1) Descrito por Damião de Góis. Crón de D. Manl#el. parte m, capo 49 e Fides etc. in OptjSC1#/a, pág. 175.
(~) Ver as considerações que, a tal respeito, faz Kammerer, ob. e vol. cit., págs. 249'"250.
(3) Ficalho, ob. cit., pág. 191.
(4) Ver Barros, Década Seglmda, parte II, liv. VII, capo VI; Damião de Góis, Crón. de D. Manlul,
pnrte IH, capo XXX; Comentários do grande Afonso de Albuqrjerque, Lisboa, 1576, 3,- parte, eap. LIJU, pág. 445,
(5) Ficalbo, ob. cit.• afinna-o; Kammerer, oh. cit., pág. 253 e nota 1 nega-o, refutando Brice.
(6) Kammerer, ob. c vol. cit., pág. 257. em que cita Caix de Samt-Aymour, La France en Ethiopie, etc.,
Paris, 1886, pág. 7. nota 1, ° qual assinala na Biblioteca de Carpentras um documento intitulado: lnterrogazioni
tatte à Matteo ambasciatore del Preste Giouanni a Papa Paulo lII, delle COSI! pertinenti allo stato ecclesiastíco e cose
'Pie. A tratar-se de Mateus há mo no nome do PP., pois o ponlificado de PauJo In foi de 1534 a 1549. Outra
cópia do doc. existe na BibI. de Bruxelas (Kammerer, ob., vaI. e loco cit.), e outra na Bihl. Vaticana (Carta d<1S
N01J4S, lldilUlte cit., pág. 33, nota).

craria missi as do P. P. Júlio 11 para o Negu e para a Regente dacadas, segundo se diz, de
10 de Outubro de 1514 C). Mas é muito duvidosa e sa viagem C)·
O pobre arménio, como era natural, foi submetido, por onde quer que andou a interrogatórios sôbre a Abissínia e, especialmente. sôbre assunCos da religião dêste país; e êlc) ignorante mas desejoso de crLar simpatias para o império que o cá mandava, lá foi respondendo conforme pôde e, talvez, ao sabor das conveniências... Damião de Góis viu mais tarde em fultuérpia o assento que dessas respostas, fizera em português o Secretário de Estado António
Carneiro e traduziu-a para latim a pedido do arcebispo de Dp ália. dando-lhes o nome de
Legatio magni lndorum lmperatoris Presbitery loannis ad Emmanuelem Lusitanice Regem
anno Domini M. D. XIlI. Item de lndorum fide caeremoniis religione etc, de illorum Patriarca, ejusque offiâo, de regno, statu, potentia, maiestate et ordine eMite Presbiteri loannis
per Mathaeum illius Lcgatum coram Emmat1lfcle Rege exposita C).

II -

Embaixada de Duarte Galvão

Nos princípios de Abril de 1515 zarpava do Tejo a armada do novo Governador da
lndia Lapa Soares de Albergaria; numa dessa naus regressou Mateus ao Oriente e com el~
Duarte Galvão, chefe da missão que D. Manuel resolvera enviar ao Preste e ao seu govêroo,
- com um magnífico e surnptuosíssimo presente e) e as devidas instruções. Como capelão
da embaixada seguia o Padre Francisco Alvares.
Meses depois a armada estava na fndia, mas só em começos de 1517 e aprontou a
expedição ao Mar Vermelho num de cujos portos deveriam ser deixados Mateus e Duarte
Galvão - já reconciliados, depois de longas e acirradas contendas - e o restante pessoal da
embaixada. Mas Galvão veio a morrer no mar a 9 de Junho foi enterrado na ilha do Camarão
e a projectada mis ão à Abissínia ficou por êsse motivo sem efeito. Mateus e o Padre
Alvares voltaram para a índia, onde foram aguardar melhores dias) para de novo tentarem
seguir ao seu destino.
Só em 1520 surgiu essa oportunidade!
a armada que Diogo Lopes de Sequeira ucessar de Lopo Soares no govêrno da índia levou nesse ano para a sua expedição ao Mar V rmelho embarcaram o arménio Mateus c o Padre Francisco Alvares. Parece que o governador partira sem ter idéia bem assentes sôbre se enviaria novo embaixador ao Preste, ou c,
pelo contrário, se limitaria a abandonar sozinho em qualquer ponto da costa africana do Mar
Vermelho, o pobre Mateus, e eguir o eu caminho, pois continuava-se geralmente a crer
que o arménio era um «falso e mennroso» e q le a sua pretensa qualidade de mbaixador do

e).

(1) Kammerer, ih., pág. 257,
(~) Vide a lntrodufão. pago 33. nota. da Carla das 1 ouas, adiante citada.
(~) Publicado num folheto de 36 págs. com a carta da rainha Helena já citada, em Antuérpia, '5 z.
D roião de Góis, refere-se a essa publicação na CrÓn. de D. Manuel, III parte, capo LX.
(4) Vide em Ficalho, ob. cit., pág. 209. a lista dos objecros oferecidos.
(5) Dali foi mais tarde levada a sua ossada para a lndia c daqui para Portugal. Ficalho, ob. cit., pág. 27.2.

Preste não passava de grosseiro embuste. A~pesar disso, na armada sempre foram alguns dos
outros membros da embaixada antiga, e uns tristes restos do presente magnífico de
D. Manuel.

III - A Embaixada de D. Rodrigo de Lima
Foi só em Massauá, onde a frota entrou em 7 de Abril do já referido ano de J 520,
que Lapa Soares modificou a desfavorável opinião que formava de Mateus; vendo por seus
olhos a reverência com que os frades, descidos alvoroçadamente dum mosteiro vizinho, empu~
nhando cruzes de latão, vinham saüdar o arménio, compreendeu que nem tudo que êste dizia
era falsidade. E logo ali improvisou, como pôde, uma embaixada, de que participaram o
P.- Francisco Alvares e alguns outros portugueses - entre êles um Mestre João, de quem
falaremos em breve - e para a qual nomeou, como embaixador, D. Rodrigo de Lima, filho
de D. Duarte da Cunha de Lima (').
Longos e numerosos foram os trabalhos por que estes portugueses passaram, e não
podemos contá-los aqui. Mateus não tardou a falecer. E só em meados de Outubro, depois
de atravessada, na pior época do ano, de norte a sul, a Etiópia - mais de 900 quilómctros! chegou D. Rodrigo de Lima à côrte ou arraial do Imperador.
Já não governava a Rainha Helena. Lebna Dengel, que assumira o poder, declarou a
D, Rodrigo de Lima não ter mandado Matem a Portugal - e de facto não tivera nisso interferência. No entanto, recebeu com mostras de satisfação o embaixador lusitano, como repre$cntantc que era dum príncipe cristão, e veio a tratá~lo até com muito favor. Para isso
contribuíu em grande parte Pêra da Covilhã, que continuava ainda vivo e, tendo constituído
Família, já tinha numerosos filhos e netos; êle prestou, com solicitude e compreensível alegria, excelentes serviços e preciosos esclarecimentos aos seus compatriotas r).
Só em 1526 conseguiu D. Rodrigo de Lima deixar a Etiópia. Havia já três anos que as
armadas portuguesas das expedições ao Mar Vermelho procuravam recolhê-lo! (J.

I V - A Embaixada de Zaga-Zaâb
Com D. Rodrigo embarcara um frade abcxim de nome Zaga-Zaâb, já bem seu conhecido e que, pela convivência com os nOSSOS 1 até falava português, o qual era mandado pelo
Négus à fndia e a D. João III como seu solene embaixador, acompanhado de alguns rapazes
abexins para ci se instruírem, e portador de cartaS para o Governador da fndia e para os nossos
(I) Sôbre as notícias dos primeiros comactos c"m os abexim vindas para D. Manuel, foi elaborada a
C"rla dtls NOlltls [ ... ] do Descobrimento do Preste /oio, publicad.1. segundo parcce por Germão Galhardo, em
Lisboa em 1521. Pelo único exemplar hoje conhecido dessa Ctlrltl, pertencente ao Museu Britânico, foi fcita em
Li~boa, em '938, lima rc«lição dêssc: opúsculo, acompmhada de um e~tudo critico, com vários documentos iné·
dito~, por Armando Cortesão e Hcnry Thol1la~.
(2) Alvares, oh. cit.• Clp. CIII.
(J) Kllrt Krausc:, Os Porluglfues na Abissínia, Lisboa, 1915, pág. 17. Em 152.6 c:stabelttcr.tm-sc os ponuil'uescs sõlidamenu em Massauá, e 3 cid:.tde foi obrie-ad:t 30 pag:tnlC~n[O dum tributo de 300 pardaus. Id., ib.

reis; ao Padre Alvares, por sua vez, foram confiadas outras cartas para que as entregasse ao
Santo Padre. Naquelas Lebna Dengel não só declarava aceitar a aliança que D. Manuel lhe
propusera, mas também prometia «favorecer o estabelecimento dos portugueses em Dahlac
e Massauá, nos limites ou nos cabos das suas terras»; nas segundas fazia protestos de respeito e obediência filial C), e reconhecia o Papa como vigário de Cristo e cabeça de tôda a
Igreja Católica. Caminhava-se a largos passos, como as aparências o levavam a crer, não só
para o estabelecimento de laços estreitos de amizade entre Portugal e a Abissínia, mas também para a próxima submissão espiritual da Etiópia a Roma ...
Numa dessas cartas de Lebna Dengel- a dirigida ao então já falecido Rei D. Manuel I - lê-se esta passagem interessante relativa à chegada de D. Rodrigo de Lima: - «E
quando pgútei polia fe & achei prouada como eraes Xpãos & vi ha génte q núca vieram &
me disseram como auiam achado ho caminho & terra de Ethiopia» ficou «mui alegre de vos
& de vossos pau os» C).
Daqui se depreende que para Lebna Dengel o seu regozijo à vista do embaixador português foi da mesma espécie que o de D. Manuel I e do Santo Padre a chegada de Mateus,
embaixador etíope. E compreende-se que assim fôsse. Efectivameme, da aliança dos dois países - dados o lisonjeiro conceito que na Europa se fazia ainda da grandeza da Abissínia,
e o real poderio de Portugal nos mares do Oriente - era lícito esperar os melhores resultados. E era-o não só sob o ponto de vista da defesa da crença religiosa - ainda reputada comum a portugueses e abexins, povos entre os quais, nesse tempo, mal se suspetariam as divergências fundamentais e invencíveis nas questões da fé; também sob o aspecto material de engrandecimento do império a colaboração dos dois longínquos estados se afigurava prometedora para ambos.
Pode dizer-se que foi a vinda de Zaag-Zaâb e do Padre Álvares a Portugal, onde chegaram em 1527 que marcou definitivamente b fim do mistério que até então cobria a Etiópia.
Álvares escreveu o seu notável livro - Verdadeira Informação das Terras do Preste João das
lndias r) - enquanto esperava que D. João UI o mandasse a Roma (o que sucedeu apenas em
153 2 ) e) a «cáprir ho caminho alo preste João prometera e jurara fazer .s. levar duas cartas
e húa cruz douro e obediencia ao Santo Padre» (5); Zaag-Zaâb por sua vez incitado por Da-

q

(1) Ficalho ob. cic., pngs. 279, 285 e 288. Uma dessas C3ttaS, a dirigida a Diogo Lopes de Sequeira, que se
.deu a Lopo Vaz de Sampaio (in Alvares, ob. cic., n P., capo lI) autoriza 05 'Portugueses a construir igreja e castdo
em Mafua, Dalaq e Zcila. Esta carca !Vem também em Gaspar CorrcÍa, Lendas, lU, pág. 52 e .seg. e na traduçiío
latina de Paulo Jovio em Damião de Góis, Fides, religio, moresque Aethiopllm, e em Hispania l/lustrata e nos
Opttsctlla, etc. Vide Ficalho, ob. cic., págs. 283. noca 1.
f) Sego Alvares, Verdadeira Informafão, Il parte, capo VII e VlIl.
(3) O liViro que corre impresso não deve concer tudo o que Alvares escreveu. Sôbre esca questiio, e a da
autenticidade da parte impressa, vide a noca I de pág. 57 e págs. 303-3°4 do liv. fundamencal e cancas vezes cic.
do Conde de Ficalbo.
(') Ficalho ob. cit., pág. 292. Alvares foi para a Itália na companhia do embaixador D. Martinho de Portugal. Ver em Corpo Diplomático PoTttlguês. II, pág. 349, 35 Instwfóes que levou D. Maninho. AlV3tCS morreu
em Roma, provàvdmcnte, entre 1536 e 1546: Ficalho, ob. cic., pág. 302. Vid. também Alf. Pimenca, D. {oão IlI,
'93 6, págs. 9B-99'
(li) Alvares, ob. cic., pág. 191.

·

mião de Góis} que, em Portugal, com êle e com seus jovens companheiros largamente conviveu
para se: instruir no exotismo abexim que tanto o interessou, e se tornou grande amigo do
frade-emhaixador, redigiu curiosos apontamentos sôbre a fé, religião e costumes dos etíopes C~.
Já as cartas de Lebna Dengel haviam mostrado que a Abissínia se encontrava em grau

inferior de civilização material- facto explicável pelo isolamento, quási sequestro, em que
aquêle país vivera até então. Denunciavam êsse atraso os trechos em que o suposto poderosís.
!imo e riqf4íssimo Preste pedia aos nossos reis que lhe mandassem «mestres q f:lçá figuras
douro & de prata & de cobre, ferro & estanho, & chúbo: & mandaime chúbo pera has igrejas: & mestres de forma pera fazer liuros de nossa letra; & mestres pera dourar de folha
douro & fazer ha folha». e oficiais «de fazer espadas & armas de todo costume de peleja,

& assi pedreiros & carpinteiros & homées q façã mezinhas & fisicos & çurujães pera curaré
doéças: & assi oHiciaes pera bater ouro & assemalo & ourivez douro & prata. & homées q
saibã tirar ouro & prata das veas & assi cobre, & homées q façã telha de chúbo & de barro:
& mestres de quaesquer officios nccessarios sã nos reinos: & assi mesmo despingardas» C).
Mas foi pelo livro do Padre Francisco Alvares- The earliest and most reliable account
of the country during modern times, segundo o viajante inglês T. Bent, ou um dos
livros mais curiosos e verídicos que até hoje se têm escrito acêrca da A bissínia, na frase autorizada do Conde de Ficalho () ~ que a Europa teve uma completa Informação das Terras
do Preste Joáo das In dias, tanto sob o ponto
vista da sua civilização em geral, como do se:.!
aspecto físico, político, social, económico, religioso e etnográfico. Tudo quanto Alvares afirma.
por tcr visto, é digno de crédito, dada a sinceridade natural c espírito de observação do seu autor,
embora uma ou outra vez possa não ter visto bem e); viajantes que se lhe seguiram, como t1
Padre Manuel de Almeida, atestam que nada encontraram na Etiópia que contradissesse a
substância do que Alvares, por ver, asseverou. Tiradas as informações que êle nos dá por
ouvir dizer. e em especial aquelas que lhe foram contadas pelos abexins - em que «é necessário ir atento» C) - o livro pode ser considerado inconcestàvelmente uma Verdadeira
Informaçáo.
O que o Padre Francisco Alvares, de índole transigente e conciliadora, porém, não
suspeitou foi que nao tivessem emenda ou conciliação possível muitas das idéias e das estranhas práticas religiosas dos abexins} com as da doutrina apostólica-<atólica-romana.
A.pesar-de os apontamentos de Zaag.Zaâb - escritos em 1532 e publicados, na tradução latina de Góis, em 1540, como dissemos em nota - não falarem de todos os e"os reli-

ae

(1) {(Ajudado por algum:!. coiS:l d:l língu:l etiópiea, que Zaag-Zaâb lhe eminav:l, pelo que êste já s:!.bi:l da
portuguesa e um pouco da italiana e da latina, D:uniáo de Góis conseguiu, melhor ou pior, verter em latim trabalho de Zaag-Zaâb, ou antes que parecia mais o:aetQ _ redigir em. latim 05 apontamentos que êste lhe deu.
Desta colaboração sa[u uma parte, e a principal, do opúsculo Fides, religio. moruque AelbiopumlJ - Ficalho, ob. cit..,
págs. 306-307. A Fides foi editada pda primeira vez em 1540, em Lov:Una. Depois foi inserida na Hispania iUustraJ4 e nos Opuscula.
(2) Álvares, ob. cit., parte 11, capo VII e VIII.
(~) Ficalho, ob. cit., pág. 167 nota, e 303'
(t) Ficalho, oh. ri,., pág. 35.
(I) Teles, Ris.ori. GmJ de Edõpill-lf-Al••• l..iv. li, capo V.

°
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giosos da Etiópia, foi proibida pela Inquisição a venda em Portugal do opúsculo gOlsiano, com
o fundamento de que «as cousas da fee e superstições que tem os etiopios» vinham aprovadas «pelo embalxador do preste com razões torcidas por êle e autoridades da sagrada escritura mal entendidas» C). Já então tinham os teólogos conhecLmento do que era a religião dos
povos da Etiópia. Doutores exímios, como o famoso Pedro Margalho e o Bispo de S. Tomé,
D. Diogo Ortiz, haviam sustentado longas e ásperas disputas com Zaag-Zaâb C). - frade
4bexim - e não lhes fôra difícil reconhecer quanto o credo etíope, em muitos poncos essenciais, se afastava da ortodoxia carólica. Modificou-se assim a opinião optimisca de Francisco
Alvares de que eram de pequena gravidade os erros daquele povo - o qual, pelos meados
do século XVI, começou entre nós a ser considerado hereje.

v-

A Embaixada do Patriarca João Bermudes

Enquanto Zaag-Zaâb, impaciente, obscuro e até mal visto, aguardava em Portugal
o regresso do p.e Alvares da sua missão ao Papa, graves acontecimentos se tinham desenrolado na sua Pátria distante. Lebna Dengel vira erguer-se contra si um daqueles cavaleiros muçulmanos do Harar, já antes citados, e que desde muito ameaçavam a segurança do Império:
- chamava-se êle Ahmed ibn Ibrahim e1-ghazy, por alcunha o Granh~, «que quere dizer
esquerdo, por ser esquerdo nos braços, sendo mais sinistro na vida» r). Auxiliado pelos
turcos, que nesse tempo se tinham apoderado já do Egipto, de parte da Arábia e de muitos
portos do Mar Vermelho, o temível mouro Ahmed vinha infligindo sucessivas derrotas a
Lebna Dengel e conquistara-lhe já a maior parte do seu império. Se um milagre se não desse
estava iminente o fim da Etiópia cristã!
Nesta dura emergência, lembrou-se o Preste do longínquo aliado lusitano, a quem
enviara um embaixador que não havia meio â voltar: Portugal ficava, na verdade, longe,
mas a [ndia estava perto e de lá podia vir a salvação do império I
Entre os companheiros de D. Rodrigo de Lima, entrara na Etiópia, como dissemos,
um tal Mestre João. Esse parece ser o mesmo João Bermudes que :1nos depois vivia muito
considerado na côrte do Imperador, a quem servia como físico; foi esta misteriosa personagem
a escolhida para embaixador na importante missão de vir à Europa agenciar o auxílio porru~
guês e a protecção espiritual do Papa.
Conta Bermudes, num livro curioso mas não muito digno de fé e), Gue o Imperador
Onand;nguel (Lebna Dengel) pedira ao Abuna-Marcos, estando êste «em passamento de
(') Ficalho. oh. d'.. págs. 311-)12.
(2) Refcrc-o Damião de Góis in FideJ. pág. 260, ed. dos Opusenta - cit. por Fic:L1ho. oh. dt .• pág. 308.
nota. Não confundir êste D. Diogo Ortyz com D. Diogo Orcyz de Villegas, o célebre Calçadilha, do [cmpo de
D. Joio 11.
(1) Teles. ob. cil., Liv. 11, capo VI.
{4) BrnJt! relafão ria embAiXAda lJ'u Q PafriarcA D. Joio Bt:rmm/t:s trOlfxt! do impt:rador dA EtiópiA ,h,,mJldo vH/gAmllmt~ Prt:ste JOÃo ... p.,blicadA pda Academia Rrat das Ciências dr Lisboa. confomu A ~d;f.O d~
'565' Lx.· 1875,
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PONTE PORTUGUESA DE ALATA SOBRE O NILO AZUL

Publicado por Rüpel - Reise in Abeufnlen

PONTE PORTUGUESA DE AVAlA-ANDABÉ SOBRE O NILO AZUL

Publicado por R. Forbes - From Red Sea lo Blue Nlle

o

CASTElO DE FASllIDAS EM GONDAR. A SUA CONSTRUÇÃO, QUE DATA DO COM~ÇO DO SÉCULO
XVII, FOI DIRIGIDA PELOS PORTUGUESES ESTABELECIDOS NA ETIÓPIA.

VELHA PONTE PORTUGUESA PERTO DE GONDAR

Gravuras reproduzidos do Na,janol Geag,aphic Magazine. -
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TÁBOA DO PÔRTO DE MASSAUA. - DO ROTEIRO DE GOA A SUEZ, DE D. JOÃO DE CASTRO, DE 1541

Do ediçõo de A Nunes de Carvalho. Paris, 1833

"'

morte», que o instituísse a êle, Bermudes, «seu sucessor e Patriarca daquela terra como êle
até então fôra)). Assim fêz o dito Abuna, tendo Bermudes previamente recebido tôdas
as ordens sacras, mas sob condição, por êle posta, de que havia de ser confirmado pelo
Papa. O Preste concordou e pediu-lhe que em Roma prestasse também, em nome dêle e
do seu povo, obediência ao Santo Padre e daí viesse a Portugal a dar «cõcrusá a húa ébaixada
q 'lua tinha mandada per hü homem daquella terra chamado T egazauo (Zaga-Zaâh), em cuja
cõpanhia veyo o padre Ftanciscaluares)).
Bermudes afirma ter vindo a Roma e tcr tido audiência de Paulo m, - que o «man·
dou assentar na cathedra de Alexandria, & que mc imitulasse Pacriarcha, & Põtifice daqlla
See); daí teria passado a Porttlgal onde se apresentou a D. João III em J:vora, ao qne é lícito
supor, por volta de '537 ou 1538 C). Mais afirma que mandou prender o Zaag-Zaâb por
ordem do seu Imperador - em virtude de o abexim nada ter feito, a.pcsar-de ((que auia doze
:1Onos que qua csraua)); a pedido do nosso rei soltOll-O pouco depois. A embaixada de que
Bermudes vinha incumbido consistia, segundo diz, em propor estreita aliança entre a Abis·
sínia e Portugal por meio de casamentos reais, e pedir n50 só socorro de gente contra o râ
de Zeila, mas também cabouqueiros «pera rõper húa serra por onde outra vez Eylale belale
(Lalibdã, um Imperador) lançou o Rio Nilo, per3 tambem agora o lançar por ally, & fazer
dãno a EgyptOll.
D. João III teria mandado darem-lhe 450 homens, e Bermudes veio a embarcar no
:1ll0 seguinte na armada em '1ue foi por capitão Pêro Lopes de Sonsa (portanto, em 1539)'
Sabe·sc que o governador da fndia, Garcia de Noronha, que de cá partira em Abril de 1538,
falecera ao cabo de seis meses C), sucedendo·lhe D. Estêvão da Gama.

VI- A expedição de D. Cristóvão da Gama
Não esr..1, parece, averiguado '1uc efectivamente D. João III houvesse mandado dar ;'!
Bermudes os 450 homens a que o mesmo se refere, nem '1l1e êlc os tivesse levado de Portugal
para tal fim. Seja como mr, o certo é CIue. indo D. Estêvão da Gama em '54' em expedição
:\S notas de Rodrigo Felnt"T (hzem que a cheg~J~ :t ~vor:t (I~vi:t ter SIdo cêTc~ de
que foi neste :100 que rermin~T:lm ~s obr~s do aqueduto d~ Agml de PrlUII e aimb por Ber·
mutks declar~r que chegou àquela cidade no ano em que ('Ssas obus terminaram. A contrapor, no entanto, ~
essa clara de 1533, há a (le 1535 (que 8ermu<les afirma ser aquela em que foi nomeado Patriarc:l) e a sua inform~ção de haver doze anos que Zaga-Zaâb estava em Portugal, quando êle, Bermudes, cá chegou. Sabendo-st que
Z:lg3-Zaâb chegou em 1527, Bermudes poderia ter entrado em Portugal em 1538, se na contagem daqueles do;:e
anos incluirmos os (Iois anos e~tremos. Assim se explicariam :ls discordâncias que o Conde de Fiealho (ob. cit.,
pág. 321, nora 2) ,Ieclara absolutamente inconciliáveis. opinando pela data de 1537. O núncio Capodiferro, com
quem Bermudes diz ter-se encontrado em Lisboa, \'eio para Portugal em Fevereiro (Ie 1537, e Bermudes estava
para partir para a India em 1538: podia perfeitamente rcrchC'garlo neste mesmo ano. Se embarcou na armada de Pêro
Lopes de Sousa. como diz, partiu em 1539: vide Simão Ferreira Pais, As famosas armadaJ da tndifl, Rio de Janeiro, 1937, pág. 48. Só a entrada em Evora é que n:io teria sido realizada no ano da conclusão do aqueduto da
Agu. de Prata, se, COIllO diz Fclner, essa conclusão se fêz em 1533; mas ainda que essa data seja efccnvament:
li da conclusão é <le admitir que anos depois lá se fizesse mais algum:t obra, que d('Ssc a Bermudes motivo à sua frase.
(2) Simão Ferreira, ob. rit., pág:. 48.

(I) Id., p:ígs. 3 e 4;

1533.
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ao Mar Vermelho, fêz-se acompanhar do tanto ou quanto embusteiro Patriarca João
Bermudes.
Em Massauá recebeu o dito Governador, pela bôca do Bahar-Nagach) informações
pessimistas da situação do Negus em face dos mouros, seus itoriosos mimigos. Então, D. Estêvão da Gama desembarcou quatrocentos soldados portugueses, e deu-lhes por capitão seu
irmão D. Cristóvão da Gama. E a 9 de Julho de 1541 a pequena haste lusitana - e com ela
o Patriarca - meteu aventurosamente pela terra dentro. Quási todos os homens iam a pé;
seguiam-nos car.ras camelos e mulas que transportavam «os fatos munições e artelharia» r).
Alguns dias depois) em Debaroá - púmeiro aos monges, depois a Rainha Zabelô Oanguêl
- mãe de Cláudio, novo imperador por morte de David, seu pai r - D. Cristóvão da Gama
declarou que o objectivo da expedição portuguesa não era outro senão o de expulsar os mouros daquela terra e que tanto êle como seus companheiros «todos estavam resolutos a morrer
pela Santa Fé de Cristo, e defensão do seu Império». Preciso se tornava fazer a junção daquele
escasso punhado de heróis com as desbaratadas mas ainda numerosas tropas do Imperador;
mandaram-lhe recado e ficaram esperando sua resposta. Esta chegou no fim do inverno. Cláudio pedia-lhes que, «com a mor pressa que pudessem se fôssem chegando; que êle também
viria a se juntar com êles» C).
Então, concluídos certos petrechos de guerra e nomeadamente as carretas para transporte da artelharia, partiu a expedição de Debaroá a 5 de Dezembro, acompanhada pela Rainha e duzentos soldados abexins que se lhe haviam juntado.
No LO de Fevereiro de 1542 chegaram a uma serra muito alta e talhada quási a pique numa rocha - no elmo da qual se encontravam mil e quinhentos soldados mouros que
o Granhe ali tinha colocado. A-pesar-da desigualdade do número e das dificuldades da emprêsa, os portugueses acometeram animosamente a serra e, com morte de oito dos seus e quarenta feridos, acabaram por conquistá-la, fazendo nos mouros enorme carnificina. Esta extraordmária façanha causou na Imperatriz o maior espanto; depois do que viu, já nada lhe
parecia impossível para êsses homens verdadeiramente mandados por Deus!
Ao cabo d um mês de demora, ocasionada pela necessidade de curar os feridos, D. CristÓvão recomeçou a sua marcha ao encontro CIo Preste, não sem ter mandado um seu capicio,
Francisco Velho, com quarenta portugueses, a Massauá, a-fim-de levarem notÍcias para dali serem transmitidas à índia.
Antes, porém) de fazer a junção com as tropas imperiais, D. Cristóvão da Gama teve
de enfrentar as do mouro Granhe I Numa terra chã chamada Saharte, limites do Reino
de Tigré, chegaram as duas hastes à vista uma da outra. O Granhe não quis acometer
sem mandar um Embaix.ador a D. Cristóvão, a convidá-lo a passar-se para o seu lado ou a
retirar-se, tratando-o de mancebo sem experiência, merecedor de piedade pelo atrevi(1) Rerum Adhiopictlrl4m Scriptores Occidentd/is Inediti ti seclllo XVI ad XIX, col. organizada por C.
Beccari, Roma, 1903-1914 - vol. 11, onde se encontra a obra do p.e Pêro Pais História de Etiópia, Liv. I, capo
XXXI, p~g. 295 e seguintes.
Pêro Pais, oh. e vol. cit., pág. 299.
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mento de aparecer diante dêle com tão pouca gente; e por ironia, enviou~lhe um capêlo
de frade e um rosário de contas, a significar escarninhamente «que não o tinha em conta
de Capitão senão de Frade, porque a todos os Portugueses que ali estavam punham
êste mesmo nome» e). D. Cristóvão respondeu que viera não para se ir embora mas para o
procurar a êle Granhe: «e mandou-lhe um espêlho grande e humas tenacas pequenas, de
que acostumam usar as molheres para as sobrancelhas) fazendo dêle mulhem C).
Dum lado havia 15.000 mouros de pé, mil e quinhentos de cavalo e duzentos turcos
arcabuzeiros; do outro trezentos e cinqüenta portugueses. A peleja foi sangrenta de parte
a parte: dos nossos perderam onze a vida, dos contrários foi tão grande a mortandade, que
o campo ficou juncado de corpos, dizimados pela artelharia.
Mas, por mais que os portugueses matassem nunca demmuÍa o número dos seus inimigos. Poucos dias depois, D. Cristóvão teve de se haver de novo com o terrível Granhe
e hordas ainda mais numerosas. No fim do ombate, faltaram quatorze portugueses à chamada - haviam sucumbido; setenta estavam feridos) alguns tão gravemente que vieram a
falecer (isso aconteceu a quatro). Mas o Mau! mais uma vez foi desbaratado com pesadíssimas baixas.
Como dois dias depois chegassem os portugueses que tinham ido a Massauá, e com
êles trinta soldados indígenas de cavalo e quinhentos de pé, resolveu D. Cristóvão continuar
a sua marcha. De passagem acometeu a serra de Oaty, da Província de Cemén, e conquistou-a, sem perda dum só homem, a três mil mouros de pé e quatrocentos de cavalo que a
guardavam. E enquanto D. Cristóvão mandava sem resultado recados ao Preste para que
apressasse as suas tropas J o Granhe pedia com êxito reforços «ao Baxá de Zebid, terra da
outra vanda do estreito na Arabia». Socorrido com setecemos a mil turcos armados de espingarda e dez peças de artelharia de campo, o Granhe no dia 28 de Agôsto de 1542, apresentou-se em Erente ao arraial de D. Cristóvão. Era tão grande a desigualdade de fôrças, que
a derrota dos nossos desde logo se afigurou inevitável. Só restava vender a vida por bom
preço. Quatro dos capitães portugueses caíram mortos e o próprio D. CristÓvão sofreu grave
lesão no braço direito, a acrescer a outros ferimentos que antes recebera. Vendo os lusos
que lhes era impossível resistir por mais tempo, resolveram refugiar-se numa serra próxima.
Então os turcos e mouros entraram no arraial, «e acharam nas casas mais de quarenta portugueses tão feridos que não se podiam bulir, e começaram a os matar com grande crueldade».
D. Cristóvão, penosamente montado em possante mula, e acompanhado de catorze
compatriotas, conseguiu escapar-se, protegido pela escuridão da noite; mas ao outro dia foi
descoberto, capturado e conduzido à tenda do Granhe que contemplava enlevado e feliz cento
e setenta cabeças de portugueses I C). Logo o cruel chefe mouro ordenou que o pobre
D. Cristóvão fôsse submetido aos maiores vexames tormentos e violências; e depois de man-

(1) Pêra Pais, ob. t! vai. cit., pág. 307'
(2) Id. ib.• p~g. 308.
(3) Id. ib., pág. 32 3.
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dar arrancarem-lhe as pestanas e sobrancelhas com as mesmas tenazes que dêle havia tecebido de presente, puxou da espada e decepou-lhe a cabeça dum só golpe.
O martírio do ilustre filho de Vasco Ja Gama teve, porém como resultado resolver o
reduzido número de sobrevivente, seus heróico companheiros de glória a não descansarem
enq uamo não vingassem tão hedionda morte.
Alguns tinham acompanhado a Imperatriz para uma serra mf;tito forte, e passados
alguns dias para outra mais forte ainda - aquela que D. Cristóvão conquistara; os restante.
andaram perdidos pelo matos até que por rim conseguiram juntar-se em volta da Rainha:
reiiniram-se-lhe ao todo uns c nto e vinte portugueses, não entrando ne te número cinqüenta,
que, sob o comando do capitão Manuel da Cunha, tinham ido dar à terra do Bahar-Nagach,
onde foram muito bem agasalhados.
Só decorridos dez dia chegou o Preste João e soube do desastre. Não encontrou todavia, desânimo entre os portugueses, o quais sàmente lhe pediram que lhes permitisse ingar a morte do seu grande capitão, O Preste juntou cêrca de 8.000 homen de pé e 500 éle
avalo, e como os turcos e tinham retirado deixando apena 200 do eu, decidiu partir com
as suas nopas e os portugueses em busca do famigerado Chefe Mouro a 6 de Fevereiro de
1543. Apanharam-no «no reino de Dambiâ, perto da lagoa por onde passa o Nilo». Travou-se rude e imperuosa batalha; a certa altura o Granhe rec bia dum português um pelouro
de espingarda nos peitos, e, mortalmente ferido caía de bruços sôbre o arção dianteiro do cavalo. A vingança estava tomada e ao mesmo tempo cumprida a missão com que entrara
naquela terras D. Cristóvão da Gama: raiava outra vez a liberdade para a Abi Ínia, pois
que os mouros fugiram em debandada - os que o puderam fazer. .. Tanto o Imperador
como os seu vassalos mal acreditavam I Morto o Granhe, e livrc dum terror de tanto anos!
Parecia-lhe um son.ho!
«E foi coisa mara ilhosa - anota o P ,e pAl'Q Pais - que com ser esta batalha tam
travada e do princípio della andarem os PortuO'l\cses na dianteira metendo e tanto pollas espingardas dos Turcos e esquadroens dos mouros, não !U0rreo nella nenhum. Por onde se
pode ter por sem dúvida que a Virgem da Piedade (a quem antes da batalha e encomendaram) a teve deUes e lhes alcançou do Pay das mi ericOl"dia esta tam grande» (}
O d saparecimento do bravo leão que, com lia gaITas quási havia de pcdaçado a
Etiópia. deu, como conseqüência a sucessiva ubmissão à autoridade imperial de tôdas as regiões que andavam revoltadas. Pode dizer-se- e o próprio Imperadores o ficaram proclamando, - que sem a expedição de D. Cristóvão da Gama teria o Negus perdido a coroa e o
mouros conquistado inteiramente a Abissínia.
Vendo-se, porém, o Imperador Cláudio (Atanâf Çaguêd) senhor das terras que o mouros lhe haviam usurpado, tratou de se Libertar do Patriarca D. João Bermude e da sujeição à
Igreja de Roma. Irritado pela obrançaria daquele e dando ouvidos a intrigas calúnia, gue ('l
padres capta forjavam, não tal·do I a retirar-lhe as cerra que lhe tlnba dado. E ao me mo
(1) paro Pais, oh. " voi. cit., pág. 334.
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ESBÔCO DOS ITINERÁRIOS SEGUIDOS NA ABISsfNIA PELA EMBAIXADA DE D. RODRIGO DE LIMA
DE D. CRISTÓVÃO DA GAMA

PELA EXPEDiÇÃO

Rmpo que prestava obediência ao novo patriarca mandado vir de Alexandria, elevava, a rcspeito do antigo, as suas queixas à presença de D. João m. Bermudes, caído completamente
em desgraça, conseguiu, ao cabo de dois anos de mllitos trabalhos, fugir para a {ndia. Veio
a morrer por 1570 em Lisboa, ou antes cm S. João da Pedreira, onde ainda o viu Diogo do
Couto (').

VII - Os sobreviventes da expedição
Quatrocentos portugueses haviam entrado com D. Cristóvão da Gama na Abissínia.
Poucos tiveram a dita de regressar à pátria - a êssc número pertence Miguel de Castanho·
.so, a quem devcmos a preciosa História dtts causas que o mui esforyado D. Cristóu40 ap
Gama fêz nos reinos do Preste João. Muitos, como dissemos, morreram nos combates com o
Granhe. Os restantes nunca mais saíram de 1\bissínia, nunca mais voltaram a pisar outras
rcrras, nem a ver outros céus: ali casaram, ali deixaram descendência, ali vieram a morrer.
Teriam êles ficado lá voluntàriamente?j
De modo algum. Durante muitos anos suplicaram que lhes dessem embarcações em
que se pudessem passar à fndia. Mas nunca foram atendidos nesse legítimo e natural desejo,
nem tampouco noutro pedido várias vezes formulado de lhes .ser enviada uma expedição de
quinhentos portugueses, ((com a vista dos quais rôda Etiópia se converteria à Fé Católica)) segundo afirma Baltasar Teles (I. Numerosas e emocionantes foram as cartas que êsses exilados enviaram à India e a Portugal no sentido indicado (J.
.
Aos seus «fidalgos e cri:ldos e homens de armas, que estais nas terras do Prc:ste João
rei dos abcxinsn, dirigiu de Almeirim, :lOS '5 de Março de 1546, D. João IH uma carta, em
que depois de dizer que houvem as tristes novas da morte de D. Cristóvão da Gama ~
outros portugueses, primeiro por carras recebidas do Negus por via de Jerusalém e depOIS
por Miguel de C<lstanhoso, pondera que não estava ainda a Abissínia tão pacífic<l como convinha (efectivamente ameaçavam-na outm vez os mouros de Adel e por novid:lde os galas, ao
sul); considerando êsse facto e o pedido do Negus. declara que receberia (em mui grande
contentamento não vos virdes, e de o ajudardes e servirdes naquelas cOllsas em que lhe for
necessarea v. ajuda e seruiço» C).
D. João 111, indo contra os desejos daqueles seus bravos servidores, esperava certa·
mente C]ue a permanência de portugueses na Abissínia pudesse ser-lhe útil. não só quanto
à expansão da Fé, mas também sob o aspecto do reconhecimento da Africa e segurança do
Comércio de Etiópia e Arábia, do qual os ReIS de Portugal já se intirulavam Senhores.
Na carta, de que fica acima transcrito um pequeno trecho, há um passo muito interessante em favor desta nossa suposição; é aquêle em que o rei Piedoso diz ter escrito ao
(I) Diogo do Como, Diç"J" VII, liv. I. Ville também Fic~lho, ob. ril., piÍgs. 334'335'
(2) Teles, Hill. Geral de Et;ópi.c.a.Alta, Liv. 11. capo XIX.
(S) ld. ibid.
(4) Doc. publ. no Ap. da Vida de D. loio de C',fUO, por Jacinto Freire de Andrade. com notas e doe.
por D. Fr. Francisco de S. Luiz, Lx.' t835' piÍ.gs. 440-44t.
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Preste para que mandasse achar caminho que levasse ((à costa de Melinde ou a alguma outra
parte daquela banda»), pois estava informado de que tal travessia era fácil. E depois de sugerir
aos portugueses da Abissínia que se abalançassem êles a tal descobrimento, acrescenta:_
(E porque pode ser que a terra do Abexi venha tanto para oeste, e a de manicongo va tanto
pera o leste, que não seja grande distância de huma terra há outra, e podendo~se fazer caminho da terra do abexi pera manicongo, ou pera qualquer outro Rio do Cabo da boa esperança
pera que seria muito meu seruiço: vos mando que ,procureis que Se descubra, lembrando-o a
e1 Rei pera qua ho mande fazer, ou se a elte lhe parecer bem que algús de vós outros o fação,
o fareis; porque he cousa de que eu receberei muito contentamento, e me averei por muito
seruido dos que o fizerem, e lhe farei a mercê que for rezáo» (').
Durante os primeiros tempos viveram na abastança os companheiros de D. Cristóvão da Gama que continuaram na Abissínia - 170 (), ou talvez mais. Em I557 havia
muitos que tinham casado e possuíam largas terras, grande cópia de criados, excelentes mulas e ginetes, roupas caríssimas, e dispunham de ouro em abundância, e de grande influência em tôda a parte e nomeadamente junto da pessoa do Négus (J. Mas os imperadores
que se seguiram a Cláudio, ou sejam Adamás Segued e Malác Segued, que reinou trinta
e três anos, não usaram a mesma benévola política, bem explicável e justificada por um simples dever de gratidão. Além disso nunca deixaram os portugueses demorar muito tempo nas
terras que lhes davam - as mais perigosas para defender e as mais difíceis de agricultar.
(<As primeiras que lhe assinarão - Cunta o p.e Manuel de Almeida - farão humas
no reino de Doar, nos confins do reino Adel, cujos mouros forão sempre os que maior
guerra fizerão aos Abexins.
(No tempo d'EI Rey MaIac Çaqued deu eUe aos Portugueses as terras ou serras
de Náninã em Gojam fronteiras aos Agaus, quatro ou sinco legoas da fonte do Nilo. Estas
terras, posto que montuozas, erão assaz ferteis, e nellas estiverão os nossos bem accomodados, posto que em continuas assaltos, e forão grandissimas as victorias que aqui alcançaram
dos Agaus, especialmente sendo capitão Jorge Nogueira, que foi hum dos mais esforçados
c bem affortunado que houve em Ethiopia. Porem, depois que á custa de muito sangue
seu que derramaram, farão aqui os Portugueses estendendo as terras de sua comedía. foi
logo tal a enveja dos Abe.". ins, que lhas fizerao tirar e aposentarãonos em Dambeã ao pee
dos montes de Dancaz, terras então bravias e cheas de mato e espinhos. Romperãonas os
Portugueses e cultivarãonas com muito trabalho, mas não lhe durarão muito: logo houve
muitos que as apetecerão e os fizerão arrancar daquelle lugar» e).
Manda a verdade dizer «que naqueles principias os nossos usavam fazendo menos
dos Abexins, e chegando a lhes tomar suas proprias mulheres» C). Tais factos bastariam
(1) J. Freire de Andrnde, Vidtl de D. laio de c.!lstro, doç. de.
fi) p.e Manuel de Almeida, Hist6riA dA Etiópia-a-Alltl ou AbaSJ;4. Liv. IV, capo XXIX, vol. V de
Ruum Atth.

(3) Diogo do Couto, D6cAd4 VII, Liv. IV, capo VI.
(4) P.e Manuel de Almdda, ob. cit., vol. V de Rerum Aethiopir:.trum. Liv. IV, capo XXIV.
(&) ld. ibiJ.
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para que os portugueses princIpIassem a alienar geralmente as simpatias a que os seus incontestáveis serviços militares lhes davam direito. E, para mais, tinham eLes contra si a
qualidade de estrangeiros e a circunstância de os naturais os tomarem (epor errados
na fee, julgando os seus erros por verdades e as nossas verdades por erros e heregias»; horrorizavam-se ao ver que «os nossos não se circuncidavão e camião lebre e coelho»; chamavam-lhes colafãs isto é, incircuncisos e herejes nestorianos C).
Com a tal ou qual reserva, senão hostilidade, do povo e o desfavor crescente dos
Imperadores, os portugueses, algum tempo decorrido, foram caindo gradualmente da opulência para as privações. Sabendo-a, os reis de Portugal mandaram dar-lhes «cada ano mil
pardaos de mamudes nos rendimentos da alfandega de Diu»; mas essa esmola chegava sempre muito desfalcada e por vezes perdia-se inteiramente na viagem, devendo ainda observar-se que sendo aquela soma a princípio dividida apenas por IOO ou 150 porrugueses, mais tarde
tinha de ser distribuída pelos descendentes dêstes, que eram cada vez mais numerosos; diz
o p.e Manuel de Almeida que na segunda década do séc. XVII e<se repartia por mil e duzentos
(sendo assy que não se reparte senão pelos cazados e viuvos); não chegava a cada hum mais
que huma teada quando muito e as mais vezes mea, ou hum quarto della; e ainda à esta
pouquidade cinhão os Abexins grandes envejas» ().
Nada disso obstou, no entanto, a que fôsse apreciável a acção colonizadora e civilizadora realizada por êsses nossos compatriotas na Etiópia, e nomeadamente no Gojam, e na
provmcia de Dambeá, a notte e leste do lago Tsana.
Ainda hoje restam construções que bastam para o atestar admiràvelmente. :t.les prepararam o campo para os postos de missões jesuítas, que se começaram a fixar naquele país
na segunda metade do séc. XVI.
J

VIII - A Companhia de Jesus na Abissínia
Levar-nas-ia demasiadamente longe a narração pormenorizada do que foi a intensa
e heróica actividade missionária da Companhia de Jesus na Abissínia. Forçoso nos é limitarmo-nos a craçar as linhas gerais dêsse aspecto das relações dos portugueses - visto que de
portugueses era a maior parte dos missionários da Abissínia - com os súbditos do famoso
Preste João das lndias.
Podem distinguir-se nessa missão - como já alguém observou () - quatro períodos: a) o primeiro de 1554 a 1601' b) o segundo de 1602 até 1630; c) o terceiro de 1630
a 1635; d) o último de 1635 a 1640.
a) - D. João l i já em 1546 tratava de mandar um Patriarca para a Abissmia provàvelme.nte porque as notícias de lá recebidas acêrca de D. João Bermudes~ nas cartas chegadas
por via de Jerusalém, o haviam convencido da utilidade de nomear para o alto cargo que
(1) p.e Manud de Almeida, ob. cit., vol. V de Rerum Aeth., L.0 IV, capo XXIV.
(2) /d. ibid.
(3) Kun Krause, Os Portugueses ri" Abissínia, Lisboa, 1915, págs. 2l-23·

Bermudes ocupara C) uma individualidade de superior confiança. Criara-se pouco antes a
Companhia de Jesus, e foi a essa nova Ordem que D. João 111 pediu auxílio para a sua
emprêsa. O padre jesuíta D. João Nunes Barreto foi designado, por Bula de 16 de Fevereiro
de 1554, Patriarca da Abissínia, e D. André de Oviedo (castelhano) e Belchior Carneiro
foram nomeados bispos e respectivameme sucessores daquele; deram-lhes dez colegas, também jesuítas) para companheiros de missão. Todos partiram em 1555 e 56 para o Oriente,
mas só dois dêles chegaram a cmrar nas terras do Preste: o Bispo Ovicdo e o P'" Manuel
Fernandes.
Antes, porém, no já referido ano de 1555, o Vice-Rei da fndia mandara àquele império, para sondar as disposições do soberano e do povo, um prático nas coisas da Etiópia de
nome Diogo Dias, o Prestes, c o Padre Mestre jesuíta Gonçalo Rodrigues, que se fêz acompanhar pelo Irmáo Fulgêncio Freire. O resultado desta visita não foi muito animador, visto
CI:íudio - embora acabasse por dizer depois de mil hesitações que queria ouvir os Padres - ter
começado por declarar que tinha Letrados e Religiosos em seus reinos, dispensando portanto
os de Portugal, e que nem menos dera nunca obediênCia ao Pontífice ROl1uno, Iguais disposições mostravam os grandes do reino C).
Profunda devia ter sido a desilusão do aludido Padre Mestre, e de todos em Portugal,
ao verificarem como era diferente do que imaginavam a verdadeir:t situaçao na Abissínia
quanto aos assuntos da Fé: a triste realidade era que (coem o Imperador Cláudios queria lá
Patriarca, nem os abexins tratavam da Fé Romana, COl1tcl1tando-se com a de Alexandria» r).
Mas não foi posta de parte, a-pclar-de tudo, a idéia de se tentar a redução daquele
império, Dadas as circunstâncias, julgou-se prudente sustar a ida do Partiarca; partiram
apenas D. André de Oviedo e cinco companheiros. Entraram na Etiópia a 25 de Março de
'557. Se o povo, em geral, os recebeu com mostras de acatamento e de prazer, muito maior
e mais sentido foi o jllbilo dos velhos companheiros de D. Cristóvão. Estes acorreram de tôda a
parte em festa, pois tantos ::Inos havia já que não viam gente da sua raça, nem tinham assistência espiritual: - ((detivemo-nos muitos dias pelo caminho - diz o Superior da Missão
- porque, quanto mais entrávamos pela terra, mais portugueses nos saíam a confessar-se, e
alguns também a casar-se com suas concubinas» C).
Logo à primeira entrevista com Cláudio. ccrtificaranHc os recém-chegados que êle
estava tão longc da redução ((como está Roma de Eriópia)); mas nem por isso se pode dizer

(1) Tem-se discutido se Bermudes foi ef«tivamente Patriarca d;t Abissínia. Parece que nenhum;t rcluanela tiveram em o :lereditar os contemporâ.neos e os que proximamente se lhes seguiram. ((Tanto o p.e Pêra
Pais, como o p.e Manuel Almeida. Baltasar Teles e em geral todos os padres que esciva-am na Eci6pia não
põem em dúvida a qualidade de Patriarca que Bermudes .se atribue. Não aparecem. porém as bulas de at'mente VII e Paulo 11I que Bennudcs afitma darem-lhe ou confirmarem-lhe o patriarcadoll: 8cccari, Re,."m
Aetbiop.. I, pág. 79, nota 2. Vid. A. Pimenta, ob. cit., págs. IC)(H06 sôbrc a nomeação do P:ltriarca jesuíta
para :l Etiópia.
(2) Teles, ob. cit.• Liv. 11, capo XXIII, cana Jo cito r. e Mestre Gonç:llo Rodrigues.
(J) Teles, ob. cit., liv. lI. capo XXV.
(4) C/fTla do Padre Mallllel FernAndes.SllperiordAMis..liodAEtiópla. emTelcs. ob.cit.• Liv.lI. capo XXVI.
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que nao se houvesse «mui comedidamente com o Bispo, e o tratasse de modo que, enquanto
viveu, não houve quem se atrevesse a lhe fazer desacato ~ em nosso provimento se houve mui
cumpridamente» C)·
Observe-se que nao faltou quem quisesse convencer o Imperador de que a vinda dos
Padres náo era mais que um prenúncio da chegada de mais e mais portugueses, que acabariam por avassalar a Etiópia
receio para que havia de-certo alguns fundamentos.
A-pesar-de tudo, Cláudio sempre protegeu os vdhos expedicionários e os novos religiosos jesuítas. Morto, porém, num combate contra os mouros de Adel, sucedeu-lhe seu
irmão Minás, sob o nome de Adamás Segued, o qual, pelo contrário - como já sabemos que
fizera aos companheiros de Cristóvão da Gama e seus descendentes - ordenou cruéis perseguições aos católicos e tratou o Bispo e compa.nheiros com o mais descaroáve1 desfavor, a. tal
ponto, que chegou a tê-los presos durante meses e a ameaçá-los de os mandar queimar vivos,
se continuassem a ensinar a sua doutrina.
Cláudio facultara às mulheres da terra, casadas com portugueses, o seguirem ou não a
religião católica; mas o primeiro cuidado de Adamás ao subir ao trono foi mandar deitar prega0 proi'bindo, sob graves penas, a todo o «abexim, natural de Etiópia», a simples entrada nas
igrejas dos portugueses C).
Cinco longos anos se esteve na índia e na Europa sem notícias dos sucessos da Etiópia, a-pesar dos esforços realizados pelos religiosos para ·fazerem passar suas cartas. Os turcos, senhores do Mar Vermelho, tinham-se apoderado de todos os antigos portos abexins,
pelo que ficaram vedadas as comunicações com interior' três homens que os Padres mandaram, «segundo cremos, são mortos com cartas nOSSaSl) e).
Como é natural, em Portugal e na India ardia-se em ânsias de saber o que se passava
nas terras do Preste, mas rôdas as tentativas de comunicação igualmente resultavam inúteis.
O Patriarca unes Barreto era quem mais se mortificava sobretudo por não poder ir cumprir a missão que até tão longe o levara; desiludido do seu intento, «atravessado de mortais
desgostoS» a 20 de Dezembro de 1562, entregou sua alma ao Criador (5).
Só nesse ano chegou à lndia a primeira carta dos bloqueados jesuítas! Sabcndo-se então do pouco fruto dos seus trabalhos (j, não tardou que, a pedido do Cardial D. Henrique,
regente do reino na menoridade de D. Sebastião, o Papa Pio V mandasse a D. André de
Oviedo - já Patriarca pela falta de
unes Barreto - que abandonasse a Etiópia (Breve
de 1 de Fevereiro de 1566). Mas os anos passaram e, antes que Oviedo de lá pudesse sair,
veio a morte em 1577, e o seu corpo baixou à sepultura, piedosamente aberta na modesta
igreja portuguesa de Fremoná - não muito distante da actual Aduá no reino do Tigré r -

C) -

°

(I) Carta do Padrt! cit., in Teles LoC'. cito
(2) Teles, oh. t! llu. cit., capo XXIV.
(3) Carta do Padre cit., in Teles, oh. cit., Ljv. lI, capo XXX.
(') Id. ibid.• Teles, oh. cit.• Lív. lI. capo xxrv.
(5) Teles, ob. cit., Liv. lI, capo XXXIV.
(6) Id. ibid.• Liv. lI, capo XXVI c XXXV.
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sede principal da Missão; morreu sem ter visto realizada a promessa, que lhe haviam feito
na índia, de lhe mandarem 500 ou 600 soldados portuguese , com a presença dos quais, segundo lá geralrnCl1te se entendia, tôda a Etiópia seria con ertida C).
«Não se perde a cristandade desta terra - dizia em 1575 o p.e Manuel Fernande
- senão à míngua e por falta dêste socorro de portugueses. Não me quero alargar mais
nisto, que pois não hei-de escrever com lágrimas de sangue a mágoa que é ver perder a
anta Igreja de Roma a mais gloriosa emprêsa que há d aixo do céus e isto Ó por falta
de quinhentos ou seiscentos soldados portugueses» C).
Como sucedeu com o Patriarca D. André de Oviedo todos os seus cinco companheiros morreram uns após outras em Etiópia e foram sepultado juntos na igreja de Fremoná
com fama de santidade - tantos foram «os trabalhos fomes, sedes, perseguições, desterro»
que heroicamente suportaram ~).
b) - Dos Jesuítas que com inteiro desprendimento da vida entraram ali tentaram
entrar na Etiópia depoi da morte do Mttmo dos companheiros de Oviedo de taca-se a figura do espanhol p.e Pêra Pais, que, além de evangelizador, foi arquitecto, pedreiro carpinteiro e ferreiro, construíu paços sobradados para o Négu e uma igreja de pedra e cal, fêz abrtr
estradas e lançar pontes e visitou as nascentes do ilo Azul. Tendo tido a arte de ganhar a confiança do imperador Za Dengel e do imediato sucessor Sl~senyosJ também cbamado Seltan
Seglled e ainda a dum irmão deste de nome Rás Cella Christós, puderam os Jesuítas acrescemar à residêncja de Fremoná primeira que tiveram em Etiópia :.l de Gorgorrá em Dambeá e em 1626 a de Collelá, no reino de Gojam, além de outras. Foram assim dadas aos missionários condições para intensificarem e tornar m mais directa e mais vasta a sua acção.
O imperador que o seu povo acusara de it'angue ou da lei dos frtlngues e), confessado
do P. e Pêra Pai , não dava apenas protecção à sua fé; procurava extermi nar a fé tradicional.
Depois duma solene disputa pública, realizada na presença de Seltan Segued ntre
€lS padres jesuítas e os teólogos e letrados abexins n:1O teve o imperador dúvidas em ordenar
lançamento do célebre pregão de (que dali em diante ninguém dissesse que em Cri to Senhor No o havia uma só natureza senão qu todos cressem e dissessem que Cristo enhor
Nos o tinJ1a dua natmezas, Divina e Humana entre i realmente distintas ma unida em
lima Pessoa Divina» e). Logo depois outro pregão foi lançado, para que «ninguém dali por
diante guardasse o sáhado» (j, como até então haviam Eeito os abexins egundo a prática judaica.
Algum tempo depois o mesmo Négus m:ll1dou publicar por todo o império um manifesto em que renegava os Patriarcas de Alexandria e declarava submeter-se ao Papa de Roma

(I) Cana de D. André de Oviedo a Pio V. de,

de Junho Ic '567' Teles, oh. e lil). cit., capo XXXVI.
XVII.

(2) arta do r. e anue! Fernandes ao Provincial- Teles, ib.> capo
(3) Rer. Aeth.. V pág. 337.

(') 10m e por que os portugueses eram conhecidos. Vid. Rer Aeth, vol. XII, Corta do p.e M. de Almei·
da, Iz-XIl-62). pág . 29-)6.
(6) Te! • oh. cit., li\'. IV, capo XI.
(6) ld., ibili., iiv. cit., capo XX.

ordenando ainda que todos seguissem «em paz esta Santa Fé» C). Mais ou menos por essa
mesma época, Seltan Segued - que tinha feito ao confessor a promessa de renunciar a tôdas as
Sllas mulheres com excepçâo da primeira () ""..... proibiu a imoral anulação dos matrimónios,
como até então era feir.a pelos juízes e desembargadores C). Tôda a jurisdição eclesiástica se
concemrara nas mãos dos Padres da Companhia de Jesus (').
Já em 1624, todavia, constou que Seltan Segued se sentia «resolllto em lançar pre·
gão de liberdade de consciências», «para com isto aquietar os ânimos da gentc», por causa
cede certo alevantado que estava no Amara) (j. Como, porém, Ras CeIlá Christós desbaratasse c matasse o aLevantado, desistiu por então da sua idéia.
Aos J 1 de Fevereiro de 1626, na presença do novo Patriarca O. Afonso Mendes,
dias antes chegado ao Paço de Gorgorrá J o dito Imperador, depois de confessar - sôbrc os
Santos Evangelhos e de joelhos ~ que «o Papa de Roma, leglrimamente eleito, é verdadeiro
sucessor de S. Pedro Apóstolo no govêrnQ)), jurou obediência ao Santo Padre Urbano VIII (j.
Imitaram-no «os Príncipes, Irmios do Imperador, os Viso-Reis e Senhores, Eclesiásticos, os
Monges e Clérigos)). E imediatameme foi lançado pregão para «que todos os Clérigos e Mon.
ges dali em diante não dissessem missa nem fizessem ofícios eclesiásticos, sem se aprescnra~
rem ao Patriarca», pela dílvida «que havia em estarem estes leglrimamente ordenados)) (J.
Ourro pregão mandava «que, sob pena de morte, todos entrassem na Fé Romanall (j.
Obrigar o povo a abandonar amigos costumes era intento perigoso. Sempre, por exem·
pio, tinha sido lISO casarem~se e descasarem-se com tôda a sem-cerimónia os naturais. A
«cobiça de carne», como lhe chamava o p.e Manuel de Almeida (j, havia de ser das mais
custosas de dominar; exigia longa e pertinaz doutrinação. Numa carra escrita em Julho de
1628, o mesmo Padre afirmava: - «O fruto (da missão) he muito grande, mas ha muitos
inimiguos, e so Ocos pode fazer que não haja cedo revoltas, e ncllas Oeos aiude a parte dos
catholicos, que cllc pode fazer que sempre prevaleça, mas pcriguo ha de padecer trabalhos» Ci.
Naturalmente, num país de singular irrequietação política como a Abissínia, foi logo
explorado o mal.estar de aqui resultante. Em 5 de Novembro de ,628 o ViscrRet de Tigré
Tecla (ou T ada) Gucrguis proclamava o seu regresso ~ fé Jlltiga de Ale:'íandria, sendo esta
deliberação recebida com delirante entusiasmo por grande número de monges herejes e de
civis (li), _ «que os mais delles)) haviam abraçado a fé romana «mais por mêdo do Impera(I) Id. ibM.• liv. cit., capo XXIII.
(2) Id. ibid.• liv. cit. C:1p. XXVII.
(~) Ru. A~t~ .• vol. XII, doc. 20, págs. 4hf2..

(') ld. ibM.. doc. 21, de 1 de Março de 1fu4' págs. 4}-44.
(6) Do TrnJaJo da primt:ira çarta do P.· M""Hr1 8tf"tfdtfs. de Fn:moná, 15 de Agôsto de 16)1, in Ru
Aflb.• IV, pág. 51 e sego
(') Teles, ob. cit.• liv. V. págs. 321-322.
(') Id. ibM.• liv. V. capo 111.
(8) IJ., ibid.
(') Rt>r. Aflh" XII, doc. ]6, pág. 259'
(10) Id., ibM.• doc. 78, pág. 295.
(11) Tdes, ob. dt., liv. V, capo XI. Barradu diz que, se .Teclas GUtrguis se rebdlou, foi por amor da molha
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dor que por vontade» C). De tôdas as cruzes, contas e medalhas que os tigrés possuíam, dadas pelos portugueses, foi feito um grande auto de fé. OraJ convém notar que estes factos passavam-se justamente quando atingiam o auge os meios da acção proselítica do catolicismo na
Etiópia C). Havia lá mais de 20 padres jesuítas e 13 Residências r).
Incidentes infelizes agravaram a situação; citemos por exemplo o resultante de haver
sido retirado de uma igreja católica o corpo de certo monge herético que indevidamente fôra
ali sepultado. «Não será fácil causa de crer - diz o P. e Baltasar Teles - a grande poeira
que com êste caso se levantou; o menos que diziam era que os portugueses, com tÍtulo da
Fé de Roma, perseguiam aré os seus mortos, e lhos desenterravam e afrontavam» e). Os
açoites mandados dar a certa bruxa, pelo Patriarca, foram causa igualmente de profunda agitação. E com insistência começou-se a ouvir dizer «que a fé dos portugueses no princípio punha o mel nos beiços, mas que depois se veria que rinha fel e peçonlu escondida» e).
A onda de revolra continuava irresistlvelmente crescendo; Selran Segued e Cellá Christós quiseram contê-la pela violência e foram cada vez mais sanguinários.
A Tecla Guerguis, que tinha sido vencido e prêso Seltan Segued fê-lo enforcar, como
o mais miserável dos criminosos, na trave duma casa; finda a rriste cerimórua, reüniu «todos
os grandes e oficiais de Justiça», e declarou-lhes: --- «Se ouuer quem trate de circuncisão,
quem guarde o sábado, quem jejuar nele e não guardar os preceitos da Igreja Romana, ponha os olhos em Tecla Guerguis e saiba que quem não perdoou a seu genro, não lhe há-de
perdoar a êle» e). Dali a quinze dias, mandou enforcar a própria irmã I ... Acrescenta o
P. e Man uel de Almeida, na carta donde constam estas notícias, que CeUá Christós não «se
descuidou por sua parte de ir alimpando a terra dos culpados, matando muitos e fazendo notável diligência por colhêr o principal agente no queimar das imagens»; tendo conseguido
apanhá-lo, ordenou que se fizesse uma grande fogueira, e mandou-o «deitar nella vivo, atado
de pés e de mãos, e por conclusão deitar Outro pregão que dizia que a sua espada estava
já bota com o muito sangue que se tinha derramado; e dali por diante avia de entregar ao
fogo os que acbasse desleais a Deus e sua Santa Fé» ().
O P.e Manuel de Almeida chama a tudo isto uma lt~ttlosa tragédia, mas vai afirmando que ela. produziu (grandes bens»; em primeiro lugar, porque mostrou mais uma
vez aos herejes que de nada lhes valiam as rebeliões; em segundo lugar, porque a referida matança constituíu uma nova operação higiénica de limpeza: -logo que havia «um alevantado contra a fé a eUe correm todos os inimiguos della que ha pera alli perto. E como já
morreram muitos em Dambiâ com Elos, em Gojarna com os Damotes, no Amara com
Glha do Rey, que vivia como queria, e o pay, sabendo-o e sendo requerido não acudia como era rezão)): Rer. Aeth.
IV. pago 60.
(1) Rer. Aeth., XII, doc. 97. Carro do p.e Manud de Almeida, de 8 de Junho de 1629. pág. 362.
(2) Teles, oh. e tiu. cit., capo XIV.
(3) Rer. Acth., vol. Vil, pág. 33.
(4) Teles, oh. cit., liv. V, capo XVIII.
(5) Rer. .I1eth., VII, pág. 60.
(6) Rer. Aeth., XIT. doc. 79. pág. 377-

(') Id. ibid., loc. cic.

Unael, na Xauá com Caprael, assy ordenou Deos que agora morressem muitos com Tecla
Gueorgius, e entre elles doze frades que farão os que mais atiçaram» e).
Era, porém, de esperar que, à violência da acção que pretendi.a impor, não só o abandono de crenças e práticas religiosas seculares, mas também mudança tadical de costumes
fortemente arraigados, correspondesse uma reacção cada vez mais violenta.
E foi, efectivamente, o que sucedeu.
As transigências que o Patriarca Afonso Mendes ia tendo em matéria de fé nenhum êxito obtiveram, antes, parece-nos, algumas delas por tardias foram contra-producentes.
Logo em 1627, Seltan Segued solicitara «de rosto a rosto ao Patriarca e padres se tornassem a dizer as missas alexandrinas» (). Embora com relutância, ao fim de certo tempo
Afonso Mendes anuía, uma vez expurgadas as ditas missas dos erros reputados mais graves C).
Em 1630 o Imperador depois de ter conseguido outras licenças e) pediu «claramente
a cirounscição» dizendo que «POUCO ou nada hia em cortar hum pequeno (pouco) de carne por
formosura» e). Então o Patriarca respondeu, já completamente desiludido: - « o que podia ser condescendi já, largando missas emendadas, quartas-feiras sábados e festas etc. ;
quanto a circuncisão, eu cuidava estava feita alguma coisa na fé; agora vejo que não há
nad:Ul (~.
Devia ter ficado por aqui. Passados, porém dois anos e perante novas instâncias,
deu consentimento a que outro pregão declarasse lícitos os costumes que não fôssem contra a
substância da fé ().
Esta resolução do Patriarca foi interpretada «de tal sorte, que ficaram os lierejes triunfando e os Católicos chorandm) (j: entendeu-se que o Catolicismo findara em Etiópia naquele momento!
c) - Depois duma sanguinolenta vitória - obtida por Seltan Segued sôbre os vilões
'de Lastá, capitaneados por um tal Melchá Christós, descendente de Imperadores, que afirmava desejar não tanto conquistar a coroa como restaurar a crença de seus antepassados, tô~a a côrte a família imperial, os mais privados de Seltan Segued, clamaram com grandes lágrImas :'
« Vêde, Senhor! Tantos milhares de homens mortos! Pois não são Mouros, nem
gentios; são vossos vassalos, nosso sangue, nossos parentes! A quantos haveis de matar?!
Não se entendem com esta Fé de Roma; 'deixai-os, Senhor, com a fé dos seus pais},) (J.
Seltall Segued, já muito abalado em sua consciência e vendo a coroa vacilante, convocou o Conselho de Estado para que êste deliberasse sôbre o caminho a seguir. Ao Con(1)
(3)
(3)
(i)
(5)
(6)
(7)
(6)
(9)

Id., vai. e doc. cit., pág. 378.
Primeira carta do p.e Manuel Barradas, Rer. Aeth., IV, pág, 51 c sego
Teles, ob. cit., üv. IV, capo XXVlll. Rer. 'L1.eth., VII, págs. 62-63'
Rer. Aeth., VII, pág. 216.
Primeira carta do P.e Manue.l Barradas cic., ob. e vaI, cito
Id., ibid,
Teles, ob. cit., liv. IV, capo XXVIII.
Id., ibid.
Teles, ob. cit., liv. V, c.ap. XXVIII.

selho, reünido numa exta-feira, aos 18 de JULlho de 1632, Aáo foi difícil chegar a conclu ão
de que, para haver paz em Etiópia, era indispensável a unidade da fé. E visto a experiência
ter demonstrado que não era fácil ou possível fazer a unidade católica restabelecesse-se a unidade
na fé alexandrina.
O Patriarca pretendeu opor-se a semelliante olução mas nada conseguiu e um pregão sacrílego e detestável foi lançado facultando a q uetn o q ULsesse o regres o à velha lei.
Insu p itamente descrevem os missionários jesuíta que o viram, o modo como foi
recebida essa decisão sensacional: - «Logo a maior parte do povo, homens, mulheres, soldados monges, clérigos como se cada um dêles fôsse uma fera que está peada e sai livre das
prisões as im parecia cada um de alguns daqueles cismáticos e rebeldes abexÍ11 J os quai
andavam dando gritos de alegria e saltos de prazer com vivas ao Imperador e ao novos re tauradores de sua lei antiga» C). Muitos quebraram «suas contas e as dos que encontravam, e
não faltava quem as queimas e». Poucos dias depoi houve «circuncisão geral» e «bapti mo
universah). E também logo os abexin se deram «por desobriaados de terem uma só muUl r
- diz o Padre Manuel de Almeida, - que esta era a tosse que a muito apertava» \).
Não tardou finalm me que principiassem a ser tiradas uma a uma aos Padres da Companhia de Jesus as igreja que e tes haviam construído e as terras que lhe haviam sido dada.
Com a morte na alma, começaram a despir os altares e a abandonar os seu gueridos templos. Até que um dia, ao som dos atabalcs imperiai , foi lançado o pregão deci ivo de que.
daí por diante todos ficavam obrigados, em Etiópia, a seguir a fé alexandrina.
Em carta de Fremoná aos 20 de Janeiro de r633' já o Padre Manuel Barradas dizia ter
sido tão grande o abalo causado entre os abexins por aquela resolução que «em breves dia
vemos acabado todo o fruito e perdido todo o trabalho de muitos annos, com grande e panto
e magoa de nossas almas». «Quem pode dizer - acrescentava êle - a pressa e o cuidado com
que todos fizeram logo circuncidar seus filhos, e ainda, contra o costume dos Judeus, as me mas filhas; como logo tornarão à guarda ae ábado melhor que a de domingo quantos largarão logo as molheres ainda dos cazados à romana, e tomarão outras e, o que mais hé,
quantos clerigos, ainda dos ordenados peUo Patriarca, se casarão publica c dcsaveraonhadamen te; ver a sede e ancia com que corrião c conconião a receber a sua tão desejada c mmunham sub utraque specic» e o cuidado com que refaziam sua «caídas sina oga». A
tanto d1egou o ódio contra a fé romana que no arraial do ImperaClor foi lançado pregão qu
ninguém pronunciasse o nome de Jesus! e).
Aceitando a opinião de p.e Manuel Barradas segundo a qual foram de ordem p líica c não religiosa as causas tanto da aceitação como da extinção 'do catolicismo na Abi ínia
forçados somos a concluir também que a grande massa da população dêsse país que tão fàcilmente seguia o pendão da Inta contra o catolicismo, não quena esta fé· isto parece-no incontestável, tanto mais que temos a tal respeito prova illdirectas - além da carta acima citada. do
(I) ReT. Aeth., vrr, pá 0". 176.
(2) ReT. Aeth.• VIl, pág. 179.
(3) ReT. Acth.• IV, págs. 66 e 67-

p.e Manuel Femandes muitas outras enviadas aos FcLipes, reis de Portugal por Seltan Segued,
desde o princípio do seu reinado a pedir que de cá lhe enviassem socorro de alguns centos de
oldados, sem os quais dizia não poder «reduzir o seu Império à Santa Igreja Romana» C).
~Mas porque não queriam os abexins a Fé Romana antes contra a sua imposição alentavam não só a revolta dos sinceros defensores da tradição, mas também a dos ambiciosos e
aven tureitos políticos?
Primeiro porque, ao contrário do que se pensava e praticava no século xvn, em Portugal como em tôda a Europa, não é por fôrça de decretos que uma religião nova se impõe ou
uma religião secularmente radicada nos costumes e na tradição se pode exterminar. Depois
porque o catolicismo exige da natureza humana muito mais do que a religião tradicional do
abexins áspero esfôrço moral, o que aquêles não podiam muito bem aceitar de bom grado. Finalmente porque a supremacia católica era na Abissínia a supremacia do clero estrangeiro sôbre o clero nacional; compreende-se que êste embora consciente da sua inferioridade quanto à
cultura não cedesse sem relutância ao rival a sua posição de domínio.
Teria havido falta de tacto intolerância, pouca humanidade, na acção dos Missionário da Companhia? C) Hou e as inevitáveis conseqüências do mal inicial de que foi responável a concepção comum ao tempo - a tentativa de impor pela fôrça o que só deve ser in inuado e difundido pela persuasão.
J. B. Goulbeaux afirma que «a história impatcial é obrigada a reconhecer que o Patriarca Mende cometeu grandes erros: pressa imprudente, imoderaçâo absolutismo, e exces o
de rigor nas reformas que impô nas medidas que tomou nas ordenanças régias que provocou
e nas penas brutais infügidas contra os que '1uiseram re i ar» C). Por eu lado, Luca dei Sabelli diz: - «A parte comumque ali errori commessi la causa vera della catastrofe era ultrove.
11 Cattolicismo cadeve per la coa!izionc della forze dccise ad apporsi adogni tentativo di restaurare 1'0rdine e di refforzare lo Stato. La difesa della vecchia ortodossia era per quasi tutti i
rebelli um mero prctesto» (4).
Aos erros próprios do temperamento do Patriarca (5) e da intolerância do tempos que
Goulbcaux enumera e d i Sabelli canIe a, podem juntar- e na verdade, os excessos provocados pela própria resi tência dos imerê es rnel10 Dobres, pelas ambições políticas que se ma caravam de zelosa defesa da tradição religiosa. Urnas causas não eliminam as outra . ~ o 50(I) ReT. Actb.• VI, li . Vll, capo XXVI.
(2) Vid. :m. do Prof. Ricardo Jorge, in DiáTio de

olicias, 29-IX-35 c 23-Xll-35 c do Padre Américo DunlÍmero de Novembro de J 935 da Brotéria.
(3) J. B. Goulbeaux - Histoire Politif)lIe et rcligiellse de 1'11 byssinie (Paris 1920), p. 230, citada por dei
Sabdli in toria di Abissinea, I, p. 2~.
(4) Luca dei Sabelli - ob. c pág. ciL
(5) A intolerância do Patriarca, que jn vimos ter cedido, embora tardiamente, pernnte n imposição das
circullstância, não parece haver sido cio estreito ortodoxismo que não permitisse que alguns clérigos do paí,
casados, continuassem, depois de convertidos, no ercício das suas funçócs. (fc1es ob. cito L. V capo I, e Rer.
Aeth. Vl1, p. 78). Sabe-se ainda que à Sagrada Congregação de Propaganda Fjde chegou em 1629 a argüiçãovc~dadeira ou falsa, mas sintomática - de que o dito Patriarca tinha permitido o ingresso, em certa igreja. de um
baLlc de pastare contra o que di punham os ritos católicos-ReTo Aeth. XII. Doc. 101, p. 408 e ooca I, de
Beccari. que reputa menos verdadeira a :Jcusação.

rão,

IlO

matório de tôdas elas que explica o lamentável fracasso da primeira t(:ntativa de europeIzação da
Abissínia.
d) Seltan Segued, uma vez lançado o pregão para que a Abissínia voltasse inteiramente
à antiga fé, não se demorou muito tempo neste mundo C).
Incoerentemente com os últimos actos da sua vida pública a que há pouco alu'dimos,
morreu assistido por um sacerdote português o Padre Diogo de Matos; e, embora não tivesse
chegado a resolver-se a fazer a última confissão e a receber o Santíssimo Sacramento, foi enterrado na Igreja Católica de Ganeta Jesu.
Sucedeu-lhe seu filho Faciladás, que adaptou, como o pai o nome de Seltar: Segued. E
a perseguição aos Padres Jesuítas continuou. Escorraçados de residência em residência, acometidos e roubados pelos salteadores nos caminhos acabaram, depois de muitos trabalhos, por
sa,Ír da Etiópia - à excepção de sete que por lá ficaram ocultos, c, como mártires) ali deram 3
vida pela confissão da Fé Católica Romana (l.
Expulsos ou mortos os últimos Padres Jesuíta e desligados da mãe pátria os dois mil
por·tugueses C) que lá existiam, aquêle império voltou a encerrar-se por longos séculos no seu
mistério. No rápido contacto porém, colheram os portugueses as interessantíssimas notícias
trazidas a lume nos catorze volumes da colecçâo de Beccari e). Aspectos orográfico, hidrográfico e climático do país seus tesouros minerais, valor económico usos e costumes tudo foi
observado e descrito. Causam admiração as cartas geográficas que êles levantaram com uma
fidedignidade assombrosa para a sua época e para os seus meios.
Quando os jesuítas tiveram de abandonar a Etiópia deixaram incompleta a igreja de
Dancâs. Conta o p.e M. Barradas (ob. cit.) que um dos Padres filosofando tristemente, dizia:
- «daqui a algumas centenas de anos preguntará alguem
quem começou esta obra tam
grande», e talvez «nem averá quem diga foi obra de Portugueses». Essa igreja incompleta
e abandonada, e que bem mostrava pelos seus princípios quanto havia de vir a ser majestosa, ficou como símbolo e imagem do esfôrço lusrada em aquelas recônditas paragens.

r...]
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DE MAGALHÃES BASTO.

,(1) Teles, ob. cit., liv. V. capo XXXVII, cLiz que Seltan Segued faleeeu com 61 anos, em Setembro de 1631.
(2) Vid. Teles. ob. ciL, liv. V, capo XXXVII e 1Ív. V, capo XX.
(3) Id. ob. e üv. ciL capo XVI: - <<seriam em número duas mil almas». Nesse tempo a situação d&ses
portugueses era muito infeliz. Na carta. que, no acto da partida da Etiópia, o Patriarca Afonso Mendes esacveu
de Massauá, aos 19 de Junho de 1634, ao Imperador, lê-se: - «Aonde está a honra que os antigos faziam 30S
portugueses, como a seus libertadores, descendo-se das mulas e cavalos. tanto que encontravam com algum? Porventura não chegaram, com pobreza, a andarem atrás dos burros, de Dambeá para Tigré. e de Tigré para Dambeá, e acarrotarem sal às costas. despidos e descalços, andando suas mães e mulheres vestidas de couro de boi, e
seus Eilbo$ de peles cruas de ovelhas e de cabras, feitos todos êles afronta dos homens e desptê-zo do povo?»Vid. Teles. ob. cito lív. VI, capo XV. § I.
(') C. Beccari, S. J. - Remm Actbiopic. Script. Ocddcnt. Inediti a saec. XVI ad XIX. Roma 1903-1914.

TENTAnVA 00 ASSALTO À OOAOE DE AOEM POR AfONSO DE AlBUQUERQUE. EM 25 DE MJ'IlÇO DE 1513. DAS lENDAS OA {NO/A. DE GASP,o.1l CORIlE',o.

Ms. do Arquivo Nacionol da T&rr.. do Tombo

TENTA.nVA DO ASSALTO Á CIDADE DE ADEM POR AfONSO DE ALBUQUERQUE, EM 25 DE MARÇO DE 1513, SEGUNDO UMA
GRAVURA flAMENGA EXISTENTE NO BRmSH MUSEUM, GRAVADA EM ANVERS, PROVÁVELMENTE NOS PIUNClplOS 00 SécULO XVI

Tradução da legenda em holandês antigo, que se lê ao alto, no lado direito da gravura: cesta poderoso e grande cidade de Adem, que está situada no reino da Pérsia, não longe de Meca, foi atacada por Afonso 'de Albuquerque, capitão geral do alto e poderoso Rei de Portugal, D. Manuel, com três mil e quinhentos homens que combateram três horas contra os que estavam na cidade i esta batalha feriu-se na véspera da Páscoa do ano de N. S. de 1513. E enquanto êste nobre e ardente capitão combatia com
os seus homens, êsses perros infiéis, inimigos de N. S. Jesus Cristo, o número de mouros dentro da cidade aumentava sempre. De tal maneira que êste nobre capitão teve de
fugir com os seus soldados para os seus navios. Isto com grandes dificuldades, sem deixar de combater muitos dêsses mouros que lhe causaram muitas perdas entre os seus
homens, acontecimento que todo o Cristão deve deplorar:.. - Tradução de A. Kammerer.
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CAPÍT LO XVI

Decadencia do Império po

gues no O ,: nte

o trato da índia e a breve intervalo da meta da expansão, tocada na primeira viagem do Gama, e logo ultrapassada, no inevitável impulso - por velocidade
adquiridaJconhecimento mais amplo, interêsse mais dilatado ~ é fácil, como se sabe,
encontrar em textos da época a admiração bem viva do feito e a lástima pela conseqüência; testemunho a que nem falta a cúpula do parecer concorde de Camões. O lamento
fere muita vez a mesma nota: a da ambição individwJ, que, pelo número e intensidade,
leva jeito de aniquilar, por intrigaJ vício, incúria do , rdadeiro e superior interêsse a obra
do descobrimento; libelo esparso que pode julgar-se condensado e sublimado no Soldado
prático, de Diogo do Couto.
Mas é evidente que êsse obstáculo moral por maior vulto que lhe de a impressão de
contemporâneos, não pode integrar a compreensão da queda, relativamente rápida, do poderio português no Oriente. Poderio, palavra mais adequada à realidade, a não ser que à
de «império» se restitua o significado original. Houve no século
um grande, transitório
poderio português no Oriente; mas dissipou-se, sem ter chegado a cristalizar, duradouro
na forma de grande império territotial. ~ste apenas teve comêço de realizaçãoJ e foi o ideal
ora visado, ora combatido, como representativamente provam o plano de D. Francisco de
1'\.1meida que Lhe é contrário, e o de Afonso de Albuquerque, seu propugnador.
Disse Oliveira Martins que «... se Albuquerque traçou o alicerce de um império por-
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tugues no Oriente os seus sucessores não souberam egulr o rISCO; e Portugal~ cUJa acçao
,.
,
eminente de povo colonizador se afirmara nas ilhas atlânticas e no Bra il J não alu Jamais
na lndia de uma política de pirataria e comércio monopolizado, .. »
É verdadeiro o facto; mas sem dúvida mais complexo do que a imple consequencia da incapacidade dos succ s rcs de Albuquerque, pois o mesmo povo em outra parte,
se revelara colonizador,
Con iderado o objectivo de Albuquerque em si próprio (estabelecimento de um grande
império e de tt'lli'çao do poder maometano) e no plano de realização (a série de conqui tas:
- Ormuz, Goa Malaca tentativa de Aden - de envolvida de 1507 a 1513) é impossívc1
não reconhecer o génio do conqui tador e a prodigiosa actividade do homem; visto em relação com o iorercs e do reino porrugl1ê e com a verdadeira possibilidade da sua expansão o
plano de D. Francisco de Almeida (manter o domínio e a fiscalização do mar, com indi pensávei pontos de apoio na co ta) era de-cLl'to mais equilibrado e útil. Verdade simplc,
que e algum tempo Íoi escurecida pela grandezo me ma do plano de Albuquerque, depois
e foi tornando cada vez mai patente' o so~dado mode to c erudito de Couto no-lo diz.
pedindo desculpa de sua in uficiência c alegando em abono próprio o que ouvira a «velhos
antigos» :
- (Primeiramente diO'o que o valeroso capitão e viso-rei D, Francisco de lme.ida .
... mandando-lhe e1-rei fazer alguma fortaleza. lhe respondeu que :lS com que a !ndia e
havia de defender eram muito galeões mUlt. s armadas e bem provida, e muita e boa 01dadesca; que as fortaleza eram currais e Cjuanro meno houvesse, tanto a índia seria mai
pró pera ... E eu assim afirmo ainda agora C); porque muitas fortaleza há, que não servem
n1ais que de fazer despes ", e então e tomam um curral de este, corre a fama pelo mundo
que tomaram na índia uma tortaleza a e1-rei» (3).
Assim devia ser. O prestígio do rei português no Oriente c tava na fôrça de que er.l
prova o seu poder naval. E para exacta compreensão do esfôrço português ainda importa
distingtlir o ignificado europeu do descobrimento, de extraordinário alcance político e económico do valor a iático da chegada de um povo longínquo forte no mar an ioso e capaz
de. bater o mouro e o turco, e que na terra da índia extensí ima, abrira apenas leve arranhadura, aproveitando-se da rivalidade entre soberano inimigos,
Uma e outra tendência - de senhorio terrestre e poder marítimo - repercute em
dua da mais notáveis per onagens da hi tória épica de ei cento : Duarte Pacheco Pereira
e D. J050 de Ca tro.
Duarte Pacheco da «excelente cidade'> de Lisboa «mctropolita de nos a pátria)) (')
a si tiu tal ez à tOmada de fuzila (1471) e) tomou grande parte na longa cmprê a do péri~

n.

(I) Os Lluílldas c 11 RClIIISCCllfl1, C1p. lU.
(2) «Aioda agoral), referido à segunda ccàacçáo do Soldado prático. é já um pouco mais de cem anos.
(3) Soldo prál. m. 3.
(') Esm., l, 23.
(5) Na cclição do Esmeraldo de situ orbis, dirigida e prefaciada por Azevedo Bmo - Lisboa, 1892, Tmp.
Nacional- dá-se como certa a presença de Duarte Pacheco em Arzila, e até se calcula a data aproximada do

plo africano, aplorou {(com outros... capitães» (de D. João lI) a costa da Guiné pois que no
tempo de D. Henrique e de D. Afonso V só a costa do mar fôra sabida, faltando o conhecimento do que «era dentro»; e como homem sabedor quer na prática da navegação e conquista, quer na preparação científica a uma e outra necessária, dá seu parecer sôbre o cm o
da exploração da costa de Africa iniciada intensamente por D. Henrique:
- «Acerca do descobrimento das etiópias de guiné e das [ndias... uns dizia que
110m curassem de descobrir ao longo da costa do mar e que melhor seria irem pelo pego acravessando o gôlfão... e que por esta via se encurtaria o caminho; outros di eram que melhor
seria descobrir ao longo da terra, sabendo pouco e pouco o que nela ia, e a sim suas Rotas e
conhecellças... ; e a mim me parece que a segunda opinião foi mais certo e a sim e fez ... » e).
Mandado a descobrimento na costa :lfricana por D. João II \) regres a da Ilha do
Príncipe na frota de Bartolomeu Dias, sem conseguir de essa vez o eu objeccivo por ter
adoecido; mas contava já no seu activo, além de outros trabalho, o de companheiro de
Diogo de Azambuja, cavaleiro da casa de eI-rei, na frota enviada por D. João II a construir
o castelo de S. Jorge da Mina (1482) ({primeiro edifício que se naquela região fez») C).
Visita a índia pela primeira vez na frota de Alvares Cabral e de novo em 15°3 na
primeira viagem de Afonso de Albuquerque, mas o futuro governador regressa à mecrópole
no mesmo <mo e Duarte Pacheco Pereira com fôrça escassa defende longamente o rei de
Cochim contra o exército do rei de Calecut e seu aliados. Por ê te feito lhe concedeu brasão
o rei de Cochim e foi recebido solenemente por D. Manuel à chegada a Lisboa (1505)' De
1520 a 1522 governou S. Jorge da Mina de onde voltou preso por acusações fal as vindO
a morrer pobríssimo. Este regresso do govêrno da Mina, em 1522 reforça a improbabilldade
de êle ter assi tido à conquista de Arzila pois em tal caso teria ido enviado a governar aquela
fortaleza entre os sessenta e oito e o setenta anos admitido que no ano de aquela conqui ta
apenas tivesse dezóito de idade e).

na cimento. sobre a frase: Iras qlMis c:oisas tod.1S uimos... l}. [as no capítulo àtado [Prólogo do livro lI] falada conquisra de AlcÍt:cr Ceguer (1458) e logo após-na linha seguinte-da de Arzila (1471)' parece pois qu
a rc peito de ambos os factos e suas conseqüências D. P. afirma: ~ as quais coi as rodas vimos, com Olltros mll;tos grandes feitos ... etc. I. Se a sim é, como da redacção parec , o «vimoS)) não teria aqui ignificado estrito, poi
é improvávc1 Cjue o autor tives e sido testemunha de aquda c:oisas todils. Não é impossívd, se e considerar a bip 'tese de ser D. P. pouco m.u ou mcnos da idade de D. João II que as isciu à tomada de Arzila com 16 ano.
govêrno de S. Jorge da 11ma, como veremo , favorece a dúvida.
(1) Esm., m, 4.
(2) Barro, Dec. I, 1.
(3) Esm., lI, S.
(4) o modelar tudo «Duarte Pacheco Pere:i.ra- preour or de Cabll3hl in erro na Hist. da Colon;zafio
portl~gTlt!Sft do Brasil. Pôrto. MCMXXJ. Luàauo Pereira da Silva diz que parece poder condllir-se [ ota 831
que Pacheco esteve em Arzila, c atribue-lhe n se ano cêrca de 16 anos de idade que era a de D. João TI. Ainda
as im, c not.11'1do que L. P. da S. [ ota 87] viu documentos passado por Duarte Pacheco na qualidade de go.
vcrnador de . Jorge da Mina, datados de Novembro e Dezembro de 1519. ê-se que, no conjunto de hipóte5es
mais favorável. tal govêrno é exeràdo entre os sessenta e quatro e os sessenta e sete aDOS de idade. Por isso o
parece é plenamente justificado.
a mesma obra o Prof. Luciano Pereira da Silva dá uma explicação interessante e complicada do nome
Esmernldo. que seria anagrama de Emmanuel e Ecluarclus; recememcnre, um filólogo bra ileiro, undolfo Gomes

...

o livro de que D.

Manuel o incumbira C) foi realizado com largo plano, obra vasta
de ((cosmografia e marinharia», começada no mesmo ano de 1505; «vai em noventa anos
que Cepta foi tomada)... «c os outros três [Alcácer, Arzila, Tânger] de quarenta e sete anos

+

+

para cá)), diz êlc ('l. E ambas as referências dão a mesma data (1415
90 c 1458
47)
bem como a referência à batalha do Salada (1340): (chaverá ora cento e sessenta e cinco anos» (J.
Após os capítulos consagrados a noções de cosmografia, cuja importância e necessidade prévia declara e encarece no prólogo do primeiro livro, segue-se a ordem histórica da ex·
pansão, começada no capítulo XXII - «Como Deus revelou ao virtuoso Infante D. Anrique
que descobrisse as etiópias da Guiné.,,». O segundo livro destina·se à época de Afonso V; o
terceiro, à de D. João 11; o quarto, interrompido no capítulo VI, à de D. Manuel.
O livro de êste soldado navegador e homem de vasto saber, dá em síntese os elementos da superioridade portuguesa 110 Oriente: a audácia que todo êlc respira c documenta,
ainda que velada na frase modesta do autor; tenacidade e violência, de que êle foi também
raro exemplo, em especial na luta gigantesca travada com o rei de Calccut e seus aliados; e
ciência vasta, conhecimento directo das coisas, que as referências eruditas a obras da antiguidade sublinham com nítido relêvo e sabor especial.
Não só 3S circunstâncias, que em qualquer caso - dados os interêsses feridos e o perigo que parecia oferecer e de facto oferecia o novo poderio no oriente - obrigariam a luta
porfiada, mas o sonho de conquista, levava à guerra violenta, provocadora de nOV3 reacção
e conseqüentemente de nova represália; estado que, de plena evidência, não poderia mantcr-se; a fôrça mesma da necessidade levaria, talvez mais :linda do que a inteligência política,
a suavizar, com precisão e clareza, o processo da ocupação, nas instruções dadas aos g0.vernadores.
Talvez êste sentido cxacto da situação levou D. João de Castro, o herói do segundo
cêrco de Dia, a considerar prejudiciais a maior parte d3s fortalezas, porque para o domínio
português escasso número bastaria, desde que no mar houvesse armada forte e bem aparelhada. «Quanto menos houvesse tanto a India seria mais próspera», dissera D. Francisco de
Almeida. Mais próspera, isto é, mais rendosa para a coroa portuguesa, que se endividava na
Flandres; mais próspera, isto é, mais seguro, cfectivo e l.'1til o nosso domínio, para o qual as~
sim combateríamos os exploradores do comércio indiano, sem prejuízo para os naturais.
À hipótese de que a fndia nos esgotara pelo dispêndio de fôrça a que nos submeteu,
tem-se oposto com êxito a conclusão bem fundada de 9ue nenhum facto a abona suficiente·
mente; mas o declínio do poderio português. em extremo difícil de evitar, teve como coefi~
ciente de importância a escassez de fôrças, que mesmo no mar foram muita vez deficientes,
como no caso célebre dos combates de Duarte Padleco, contemporâneo de Albuquerque.
O parecer de D. João de Castro tem o duplo valor da experiência já larga (visto a sua
(cit. por Agostinho de Campos, Gloss';rio... Lisboa MCMXXXVIII) propôs a fonnaçáo da palavra do têrmo f!.,be"
nome da esmeralda «em pérsio)), segundo informa Garcia de Om.
(1) Esm., Prol.
(2) Esm. l, 14·
(') Esm., l, 16.
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nomeação de governador ser do ano de 1545) e da cultura excepcional do seu autor, figura
de relêvo na ciência da época, de saber documentado nos Roteiros, onde a sua curiosidade de
investigador dá novo brilho à sólida preparação do navegante cosmógrafo.
A frase de Oliveira Martins, antes citada, é, simultâneamente, verdadeira e incompleta. A «política de pirataria e de comércio monopolizado», além de ser um dos objectivos
do descobrimento, seria sua conseqüência fatal, ainda quando o fim tivesse sido diferente. A
"pirataria» pode até sem exagêro considerar-se meio para o monopólio, a que Portugal se julgava com pleno direito, em virtude do descobrimento, não só representativo de uma acção
por nenhum outro povo realizada, mas conducente a novo encontro com o inimigo religioso
tradicional. O ((cartaz» ou salvo-conduto português imposto aos navios de comércio era a expressão pública de um direito que se afirmava; mas êsse monopólio viu~se em breve que não
compensava a despêsa a que obrigava e favorecia, tanto mais quanto nenhum desenvolvimento interno correspondia ao dispêndio de energia indispensável a tal política.
O exclusivo do comércio bastava entretanto ao brilho do tÍtulo adoptado pelo rei português, e à esperança de homens como D, Francisco de Almeida e D. João de Castro, o primeiro querendo que D. Manuel se proclame Imperador ou rei das fndias, o segundo afirmando que na fndia haverá de encontrar-se remédio para as dívidas de Flandres. A tentativa
de Albuquerque em parte deriva da necessidade de obter pelo tributo novo rendimento, e simultâneamente uma estabilidade, que se apresentava cada vez mais precária. O grandioso
do plano, porém, não atenuava o mal de todos sentido. O desgaste poderia quando muito retardar-se. E os sucessores de Albuquerque se não «seguiram o risco» por êle traçado, não foi só
por não o igualarem; quisessem-no embora, não teriam podido fazê-lo. Voltaria mais forte o
refluxo, por algum tempo detido. Nada mais vulgar, na vida individual como na colectiva,
do que invenções, actos, planos, concebidos muito antes de poderem ter execução.
Um historiador da acção portuguesa :10 Norte Africano, o Prof. Dr. David Lopes, retomou, nesta mesma obra (I'5J a sua tese, documentada já na História de Arzila durante o
domínio português C), da impossibilidade da conservação dos portugueses em Marrocos, pOt
ali se defrontarem com populações de civilização secular, e constituírem no território sàmente
núcleos hostis de ocupação em praça forte; e o autor aponta a semelhança visível - já enttevista por Oliveira Martins - com a situação do nosso império do Oriente. No Bosqueja da História de Portt'gal C) como na História de Portugal C) um e outra obras de exposição crítica e
sintética, António Sérgio sublinha o êrro, já por êle apontado, da «política do transporte»), segundo a qual o encargo pesadíssimo ora do português, e o lucro vinha caber, definitivamente,
ao judeu da Flandres. Nada contrabalançava no reino o dispêndio enorme de energia, repre~
sentado pelo tráfego da especiaria do Oriente.
E assim temos: escassez de meios de efectiv:lr uma acção, prolongada no tempo necc::ssário à consolidação normal de predomínio; arranque soberbo, ímpeto magnífico, mas
(I) Coimbra, '925,
(~) 2.· ed. Lisboa, 1923.
(') Col. «Labor», Sec. YI, n.o 206.
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desacompanhado agora do que fôra segrêdo do êxito no descobrimento - perseverança inteligen e, método bem reElectido.
Esta diferença, reconheceu-a também a seu modo sublinhando em especial a influência do mouro, o cronista João de Barros, ao aludir [I, liv. VI, I] aos «grandes trabalhos... de
aqu"le caminho» onde a fúria dos elementos (lestrulra quatro naus das treze da armada de
Pedrálvares; no entanto êsse perigo evita-se ,<levemente» quando os homens sabem estudar
a natureza e o curso dos temporais. Mas «comunicar, conver ar e contratar com gente da 1ndia, cujas idolatrias... um apóstolo de Cristo... temeu e receou ir a ela... ; como se podia esperar que a nossa doutrina, ainda que católica fôsse, por ser com máo armada e não por bôca
de apóstolos, mas de homens sujeitos mais a seus particulares proveitos que à salvação de
aquêle povo gentio, podia fazer nêles impressão, principalmente acêrca dos mouros, que por
razão de esta doutrina evangélica eram nossos capitais imigos ... ». E embora comece por e ta
inimizade religiosa Barros prossegue alegando o prejuízo material que ao mouro advinha da
acção portuguesa da navegação e' descobrimento.
Um antropólogo e etnólogo russo, S. M. hirokogoroH, tentou determinar C) o tipo
de evolução do conjunto étnico, estabelecendo a relação funcional de seus elementos. E e tes
são - a densidade da população (D) i. é, a relação ent1~e a população (P) e o território (t) e a
cultura (C). O postulado fundamental exprime-se pela «fórmula de equilíbrio étnico» pela relação constante entre a densidade populacional e a cultur<l:

P = Dl
--CI = -D2
= ... = -D
=
Ct
Dl
C

Ir

A estabilidade de 'P C e t indica um etnos estacionário. Se, por exemplo varia a primeira uma pelo menos das outras deverá variar proporcionalrncnce à relação entre? no momento considerado como origem, e p do momento acma! (p, - p = vp); e o impul 0(1)
positivo ou negativo da variação de C e t será

+ eiI

=.E.. X J!.- =
Ct

vp

k

_l:iJp

relação verificável no caso de um etnos de grande vigor biológico e suficiente capacidade de
adaptação. Anàlogamente se formula a variação de qualquer dos outros elemento ; e assim,
a fórmula geral de variação será

Pondo de parte outras relações importantes, que de essas podem deduzir-se, como a do
somatório de impulsos de variação, 110 caso da relação complexa inter-étnica, apontarei 50-
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mente a fórmula do que pode chamar~se {(vitalidade étnica». f evidente que a comparação (Ia
cultura tem de incluir-se, ao considerar a população de emas difcrcntes; c que o território é
também factor no conjunto da vitalidade de um etnos. A expressão seria, portanto
f=pCf

O~l r=~~ por

ser Ct=

1;

A vitalidade étnica é igual ao quadrado do número da população, dividido por uma
constante.
Entre as correcções intuitivamente necessárias, o autor apresenta as mais importanres: o território não deverá considerar-se em extensão, pura e simples, mas em extensão {ltil;
conseqüentemcnte, aumento de território não significa de necessidade luta c conquista; pode
resultar, por exemplo, da secagem de solo pantanoso. Na cultura haverá que ter em conta não
só o nível, mas o tipo (no encontro de um emas agrícola com um eenos industrial, o resultado
provém da diferença qualitativa); e na noção de degenerescência convém não englobar aspecto
étnico e aspecto biológico. visto um grupo humano poder degenerar quanto ao primeiro sem
perdcr a sua vitalidade própria.
Não há no nosso caso aumento efectivo de território; a visão perfeita de Albuquerque,
ao favorecer casamentos de portugueses na fndia, mostra a reduzida escala em que isso foi possível; e o abuso tão freqüente e intenso contra o qual aparecem queixas e críticas em larga cópia, documenta a inadaptação ao novo meio, adaptação que, se tivesse sido possível, se teria traduzido ml1ltÍplamente no complexo da culttlra, da vida e da técnica.
Sendo assim, e com tôdas as resttições feitas pelo amor, qucr à aproximação das suas
fórmulas, quer à prudência indispensável ao aplicá~las, tcríamos em Portugal uma adaptação
rápida ao meio secundário, i. é, ao resultante da estabilidade no espaço - muito cedo conseguida no continente - combinada com a criação do ambiente social. O factor hipertrofiado
de forma visível é a cultura, promotora, portanto, da rupttlta de equilíbrio quc leva à expansão. O choquc inter-écnico, em território peninsular, é nesse momento, senão impossível, pelo
menos infecundo. A expansão busca assim via ampla - intensificada por ideais que parecem
propulsores mas são propelidos _ e o equilíbrio procurado rompe-se de novo pela amplificação no espaço, que a reacção inter-étnica m{i1tipla não deixa consolidar em domínio real de
território. Nem :t culttlra (pelo menos sob a forma de adaptação ao novo ambiente) nem a população, de progressão natural lenta, comparada com o ritmo do descobrimento, compensam
o desequilíbrio.
Assim parece transformar-se em pseudo-problema o depauperamento populacional
(que não se verificou) e encaminhar-se para melhor compreensão, fora de causalidade ou finalidade mctafísicas, a acção vigorosa da expansão portuguesa; essa interpretação funcional, que
permite, orienta, e exigc a análisc, a coerência das idéias (e a de ((decadência» é das mais
complexJs e perigosas) nos habilita a compreender que o estudo cuidadoso desse a um cronista do século XVI e a um investigador do século xx a compreensão do mesmo facto, expressG
em função de idéias-tipos diferentes; porque é evidente que as «idolatrias de um povo com
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quem era diHcil conversan>, como diz Barros, são o fenómeno de cultura, das «populações de
civilização secular» de que fala, quanto a Marrocos o Dr. David Lopes. E o êrro da «política do transporte» é vagamente sentido pelos que vêem o desperdício económico das fortalezas da índia, sem poder achar-lhe remédio claro. Se no domínio do facto pormenorizado,
bem documentado, podemos confinar-nos em sua em-ira averiguação, no domínio da interpretação só com o abandono das inúteis praças-fortes da fatalidade ou da missão transcendente
poderemos ver com alguma serena claridade.

VIEIRA DE ALMEIDA.
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D. JOÃO DE CASTRO ENTRANDO TRIUNfALMENTE EM GOA. PEl

Á esquerdo se.bre o porta, no frontôo, a 5e9ulnle legenda,
BEMAVENTURADO IMORTAL
TREVMfO POR A LEI E POR
EL REI E POR A GREI

N .• 100 DO INV. DE VIENA _ 31)148,,51)1301.

No orla Inferlo. o marca

B.·B

~

WWWWWUJWWWWWUJWWWUJWWWUJWWUJWWWW
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CAPiTULO XVII

Fernão de IMagalhães e outros navegadores portugueses ao serviço da expansão peninsular e europeia

mais de um capítulo desta obra tem sido dado o devido relêvo à importância do
comércio das especiarias e ao impuls que dêle receberam as emprêsas das navegações e descobrimentos.
Os resultados materiais da viagem de Vasco da Gama excederam a espectativa mais oprimisra, e. muito embora a quantidade de especiarias trazidas a Lisboa nas armadas seguintes provocasse a baixa inevitável das cotações, os preços fixaram-se a breve crecho
num nível altamente compensador para os negociantes e para o Estado, que absorvia cêrca de
quarenta por cento a tÍtulo de impostos e direitos.
05 lesados tentaram em vão reagir, ora invocando a qualidade superior dos apoucado'>
produtos que ainda lhes afluíam aos mercados, ora fomemando a ofensiva turca contra nós.
A vigilância portuguesa no Mar Vermelho e no Gôlfo Pérsico tolhia eficazmente a
passagem das cobiçadas especiarias; as galés venezianas regressaram, em J 502, com quatro
fardos de pimenta e, três anos depois, completamente vazias.
A tamanho descalabro seguiu~se o êxodo para Lisboa dos opulentos mercadores estrangeiros; primeiro os Welser, logo os Marchione, depois os Fugger; a Europa, estupcfacta, vê
a orgulhosa rainha do Adriático implorar, submissa, aos pés do monarca venturoso o privilé~
gio de comprar-lhe as especiarias do Oriente.
Além das repúblicas italianas, directamente prejudicadas, outro país - a Espanha -

E

M

305
'0

•
não podia ver com indiferença o prósper9 monopólio português. E oportuno lembrar que, à
excepção do ouro roubado, quando da conquista, nos templos e residências do México e do
Peru, nenhum rendimento ,tirava a Espanha dos seus domínios coloniais, anteriormente ao
achado das minas opulentas de Poros i e Sacorecas, em meados do século XVI.
Oriundas as especiarias de um arquipélago que a política sul americana de Dom João II
colocara na zona limítrofe da linha divisória, encontrava a Espanha nas deficiências do T rarado de T ordesillas, na impossibilidade de determinar as longitudes e no desacôrdo prevalecente quanto ao cômputo do grau equinocial, outros tantos motivos para fazer valer teóricos

direitos à posse daquelas ilhas fer·cilíssimas.
Assentar direitos problemáticos na opinião dos cosmógrafos e marcantes notáveis da
ópoea, atrair, para tanto, a Espanha alguns nautas portugueses. aparentemente insuspeitos e
de competência incontestada, eis uma política sedutora para estadistas da envergadura de
Fernando o Católico e Ximenes de Cisneiros.
O intrincado problema não podia. porém, dirimir-se no campo da polémica erudita,
em que os portugueses levavam vantagens. Impunha-se à Espanha fazer valer direitos palpáveis, que só podiam advir da prioridade do descobrimento ou da conquista, ou, ainda, do trato
comercial esrabelecido directamente com as ilhas cobiçadas.
Qualquer daquelas soluções esbarrava, não obstante o Tratado de Tordesillas estipular
que a cada um dos contratantes assiste o direito de caminhar pela zona do outro C), com a
temeridade de ir às Malucas pela rota que os portugueses tão bem defendiam.
A procura de um caminho marítimo para o Oriente, através da zona que o T ratado de T ordesillas concedera à Espanha, isto é, pelo Ocidente, sonho que Colombo acalentOu e a que não foram estranhas as suas quatro viagens, tornou-se, então, para aquêle país,
preocupação dominante. Isto é atestado pela maioria dos cronistas espanhóis. Gómara, por
exemplo, diz taxativamente que mucbos ban ido a costear la tierra de! Labrador por ver
adomde /legaua y por saber se habia paso de mar por a/li, para ir a los Malucos y Especieria.
O informe de Gómara é confirmado por Herrera e pela seguinte notícia de Don Maninho
Navarrette: (c .. mandó /lamar á la corte a Solis, Pinzon, La Casa y Vespucio, acordando con
e/los que pues estaba descuberta tanta de la costa de Tie"a Firme, desde Pasia a Poniente, se
procurasse poblar en e/la y descubrir ai Sur bacia el Brasil, siempre con la idea de encontrar
algun estrecho que facilitasse el comercio de la especearia» ().
A .pesquisa da desejada passagem. que inicialmente visou o Norte c, em especial, o
Gôlfo do México, não tardou a estender-se ao hemisfério austral, como se deduz do trecho
atrás citado de Navarrete e destoutro que diz haverem Sólis e Pinção seguido ai parecer con
e! objecto de ha/lar algun canal ó estrecbo de comunicacion con el otro mar (j. Idêntico objec(I) .porende es concordaclo & asentado. que 105 dich05 naujos de los dich05 seiÍores Rcy & Reyna de CutiUa, de Lcon, de Aragon ete, pucdan yr & venir, & vayan, & vengan librc, segur:t, & pacificamente, sin contradicion alguna por 105 dich05 mares, que quc.dan con cl dicho sefior Rcy de Portugal dentro de la dicha nya etc...
(Trltttldo de Tordu;/ftlJ).
(2) Coleccion de los vi4ges. t. m, pág. 47.
(I) Femande:t Navarrcte. ViAjes mmom. v.

m.
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tivo foi previsto na capitulação de 23 de Março de 1508, na qual o monarca ordena que seguisen la navegacion para descubrir aqud canal ó mar abierto qt4e principalmente is a buscar e
qf,le yo quieTo que se busque, e haciendo lo contrario, seré muy deseruido e lo mandaré
castigar.
No Sólis a que aludem as citadas notícias, encontramos o primeiro colahorador português digno de menção especial que directamente interveio nas reivindicações castelhanas à
posse das Molucas. João Dias de Sólis, o Bofes de Bagafo, nasceu em Portugal, se bem que
os progenitores fôssem naturais de AstÚrias de Oviedo, e em Portugal se apaixonou pelas ciências náutlcas viajando à Mina e a outros pontos da costa africana
A sua nacionalidade é atestada pela seguinte notícia de Damião de Góis: «por erros que
hum piloto Portugues per nome Iam Diaz Solis comete0, fugio destes Regnos e sefoi a Castela»
(Crónica de D. Manuel - 4'· parte, capo XX), e confirmada na Real Cedula de Madrid 22 de
Fevereiro de 1517: ('por parte del Rey de Portugal nos ha sido fecha relacion que loan Diez
de Solis, portugues vino huyendo a estes reinos de Casti11a desde Portugal» ... Sólis foi considerado espanhol apenas porque Pedro Mártir de Anghiera nas De Novo Orbe Decades, lhe
chama NebrissensisJ acrescendo ainda que o mesmo autor mais adiante esclarece que João Dias
de Sólis se diz na cido em Lebrija, mas que deve tratar-se de um asturiano de Oviedo.
Por morivo que se ignora homiziou-se em França, e ali comparticipou numa expedição pirata que, ao abrigo do pavilhão francês aprisionou, em 1492 uma caravela lusitana
carregada com oiro da Mina. Passou seguidamente a Ca tela onde, em Outubro de 1495, a
pedido de D. João lI, os reis católicos ordenaram a sua captura. ~ Regres ou a Portugal debaixo de prisão? O que é certo é que e encontra a em Lisboa 110 ano de 1506 porquanto
os dizeres de Afonso de Albuquerque e de Gaspar Correia 'Permitem identificá-lo com o pilôto da nau Cirne que o primeiro capitaneou na armada de T ristão da Cunha. Sólis não chegou porém a embarcar e refugiou-se em Espanha em 3 de Abril de 1506.
Discute-se ôbre esta idenrificaçáo de Dias de Sólis. Nós 'Patrocinamo-la porque é expendida pelo melhor biógra.fo de Sólis, Toríbio de Medina, e porque numa carta que D. Manuel I dirigiu ao monarca espanhol, em 1512, se diz: loam Diaz pilloto portuguez que me
he dito que tJay por pilloto da dita armada
ha ja annos qtte he banido e orniziado de meus
Reynos por seus delitos q~le ho obrigam a pena de morte C). Para que tal pena o ameaçasse,
é de presumir que êle praticou um crime grave - o assassínio da espôsa ou a deserção da armada de Ttistão da Cunha, depois de inteirado dos regimentos confidenciais da expedição.
O regresso de Sólis a Espanha coincidiu com o propósito castelhano de intensificar as
explorações a Ocidente. Esta circunstância, conjugada com os mérims incontestáveis do nauta
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(1) Deve tn'lt:U"-se da projectada expedição C3ste!h:l1lD. de 1512, p3fa demarC3f as zonas escipul:tdas em
Tordesillas.

(2) Rist. da Colo Port. no Brasil, vol. n. Apêndice ao descobrimento do Rio da Prata. A edição de 1557 dos
COmellt4rios de Albuquerque é concludente quando refere que Albuquerque ficou esperando "por hum piloto que
nam tinha, par aver dous dias que Joam de Solis, que com dle avia dir por seu piloto, fOgir3 pera Castdla, por nJatar sua molher: o qual Joam de Solis, dopois de ser lá [()y por ma.od3do de! rey dom Fernando descobrir pane
do Brasil ate: o rio de sam V'cClllte)) (8. XlV, v).

expatriado e com os apertos em que se via a Casa de Contrataâon para encontrar pilotos idóneos, foi causa de que~ não obstante as reclamações de D. Manuel l, Dias de Sólis fôsse contratado para o cargo de pilôto real, em começos de 15°8. Em 29 de Junho do mesmo ano,
fêz-se a vela, com Pinção, con el objecto de ballar algun canal ó estrecbo de comunicacion con
el otro mar e). Regressando em Outubro de 1509, sem ter obtido quaisquer resultados práticos,
foi Sólis encarcerado por virtude dos desmandos que praticou no decorrer da viagem.
Em 25 de Março de 1512, sucedeu Sólis ao falecido América Vespúcio na qualidade
de pilôto mor de Castela, sendo-lhe confiada a missão de demarcar as zonas concedidas
à Espanha pela capitulação de T ordesillas, com autoridade para representar o monarca castelhano. Parece que se vanglotiava de que reivindicaria para Espanha a posse de Malaca e de
outros pontos do Oriente lusitano C). A viagem não chegou a realizar-se em virtude da oposição tenaz de D. Manuel I e da do seu embalxador, João Mendes de Vasconcelos. Pouco
depois, no primeiro dia de Setembro do ano de 15 I 3, Vasco Nunez de Balboa, ao tempo governador da colónia de Santa Maria, junto ao estreito de Darien, alcançava o Gôlfo de São Miguel, e, entrando de espada desembainhada nas águas do futuro Pacífico, declarava assenhorear-se daquele Oceano em nome do rei de Castela.
A notkia dêste empreendimento causou profunda sensação em Espanha, resolvendo o
regente tirar dele imediato partido. Para tanto, capitularam Dom Fernando e João Dias de SÓ1is, aos 24 dias de Novembro de 1514, que o último iria a las espaldas de la tierra, donde abora
está Pedro Arias, capitan general é gobernador de Castilla de! Oro, y de alli adelante ir descubriendo por las dicbas espaldas de Castilla dell Oro mil é setecientas legf-las é mas si pHdierdes, contando desde la raya é demarcaâon que vá por la punta de la dicha Castilla dei Oro
adelantc, de lo que no se ha descubierto basta ahora.
Com estas instruções largaram de Lepe, em 8 de Outubro de 1515, os três navios
que compunham a armada de Dias de Sólis. Importa frisar que o objectivo principal da expedição era o de estabelecer uma comunicação marítima entre o Atlântico e o Oceano que,
pouco antes, encontrara Vasco Nunez de Balboa. A frota rumou a Santa Cruz de Tenerife e
de ali foi demandar o Cabo Frio avistando a ~ osta do Cabo de São Roque e sendo atirada por
fortes correntes para sotavento do Cabo de Santo Agostinho; aportaram depois ao Rio de
Janeiro e logo ao rio dos Santos. Dali demandaram o rio de Cananea depois, a ilha de São
Francisco, indo surgir Dum local de identificação difícil que Sólis bapcizou com o nome de
Baía dos Perdidos. Surgiram mais tarde num ponto da costa sul americana, que o roteiro publicado por Herrera localiza em 29° lato S., e, logo, num outro que pretenderam estar em 35°
do qual se teriam apossado em nome do monarca castelhano. Entraram, finalmente, no Rio
da Prata a que chamaram de Sólis, que reconheceram até a altura da ilha Martim Garcia,
onde o navegador e alguns dos companheiros foram trucidados pelos indígenas, pelo que a
frota regressou apressadamente, com escala pelo Cabo de Santo Agostinho.
(I) Marcia Fernan ez Navarrcte, Viajes 'Menor6s, voI. IH.
(2) VIde a all'ta de João Mendes de Vasconcelos de 5 de Novembro de 1512.. Sousa Viterbo, Trabalhos
NtÍllticos,

pág. 112..
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o insucesso de Sólis não iludiu Fernando

de Aragão e Ximenes de Cisneiros no to'"
cante a emprêsa que forçoso era adiar e que a tenacidade sobrehumana de outro portugues
realizaria decorridos poucos anos.
Fernão de Magalhães, o futuro obreiro da primeira viagem de circunnavegação, nasceu no Pôrto e) em data que nenhum documento coevo permite precisar, mas que deve
ter sido nos três derradeiros lustros do século xv.
Pelo lado materno, era Fernão de Magalhães bisneto do primeiro conde de Benavente, D. Afonso Pimentel, alcaide mor de Bragança, e de sua mulher, D. Joana Teles de
Meneses. Como êle próprio confessa orgulhosamente no testamento que fêz em Sevilha em
24 de Agôsto de 1519, Fernão de Magalhães usava o brasão dos Magalhães e Sousa, provàelmente dos de Arronches, esquartelado o I e N com as armas de Portugal antigo' o II
e o III de vermelho com uma quaderna de crescentes de prata, e, por timbre, um castelo de
ouro, lavrado de negro ~).
A educação ministrada a Fernão de Magalhães em Lisboa onde desempenliou as funções de pagem da rainha D. Leonor e, posslvelmente, do rei D. Manuel, o convívio mantido no paço com os grandes do reino e com os obreiros da epopeia que se estava realizandO,
a ambição de igualar, se não de exceder, em valor e opulência os mais arrogantes infanções,
atearam no ânimo juvenil a centelha que havia de guindá-lo à culminância da glória.
Quando na mente do futuro herói a ambição entrou a dominar a fantasia surgiram
a descoberta oficial das terras brasileiras por Pedro Alvares Cabral, e as proezas de Gaspar
Côrte Real nas costas do Lavrador. João da Nova aporra a Santa Helena e dois anos não
eram decorridos quando D. Vasco da Gama Vicente Sodré e Estêvão da Gama largaram
em aparatosas armadas para ampliar os domínios lusitanos da índia. Várias expedições demandaram a misteriosa América Austral, e o ano de 15°4 viu os navios de Soares de Albergaria singrando para o Oriente, ao mesmo tempo que as armas de Dom João de Meneses acutilavam, temerárias a moirama de Larache.
O cargo ocupado na côrte proporcionou ao moço Magalhães amplo ensejo é:Ie comparticipar na embriaguez de tamanhas glórias e quem sabe se o ferrete da inveja lhe não
penetraria o coração resoluto ao testemunhar o acolhimento magnífico dispensado aos trilmfadore de além mar! Compreende-se que por tudo isto se haja formado no ânimo do jovem
Magalhães vontade indómita de instruir-se na arte de marinbaria que orientava a acção de
quem se propunha conduzir na ias manejar o astrolábio e rasgar a golpes de espada o éu
bmmoso do desconhecido.
A desejada oportunidade apresentou-se no dia 25 de Março de 1505. Magalhães pôde
finalmente demandar a lndia alistando-se na arma.da de D. Francisco de Almeida C).

r, capo I.
(2) Visconde de Lagoa, loe. cit., liv. I, pág. 115.
(3) Anselmo Braancamp Fre.ire, Ement4 ti4 C4S4 tilJ {ndia, in Boletim da Soe. ele Geografia de Lisboa
(ano de 1907)'
VáKonde de Lagoa, loe. cit., pág. 1 z5.
(I) Visconde ele Lagoa, Fernão de Magalhães, )iv.

Com o futuro herói segutram seu irmão Diogo de Sousa e Francisco SelTão, que havia
de ser amigo lntimo de Magalhães, a quem se atr~bue exagerada influência na primeira viagem de circunnavegação. Depois dêste embarque, só voltamos a ter nodcias de Magalhães
em fins de 1506, quando comparticipou n3 expedição de Nuno Vaz Pereira à costa oriental
afric;lI1a.
A presença de Magalhães no reino, em 1508, é aceite por numerosos historiadores.
Muito embora não comunguemos nessa opinlão, cumpre admitir que os informes ministrados pelos cronistas não contendem com ela, pois que o insigne mareante podia chegar a Lis·
boa na n:m de Ancónio Saldanha e regressar à lndia na frota de Jorge de AguiarJ que levan·
tou âncoras em 9 de Abril de 1508, atingindo algumas das suas unidades o Oriente em
Outubro e Novembro do cttad9 ano. O exame da carta do vice-rei é, porém, de molde a que
conjecturemos que Magalhães foi despachado para prestar serviço na Africa Oriental, deixando, posteriormente, Sofala, com destino à lndia, na nau S. Simão que largou em 19 de
Setembro de 15°7.
O entusiasmo com que os fidalgos eoficiats em serviço l1a fndia se alistaram na armada em que D. Francisco de Almeida vingou o revés de Chaíl!, corrobora subjcccivamente a afirmação de Gaspar Correia de que Fernão de Magalhães «foi no feito dos rumesll.
Repousado da luta de Diu, alistou-se Magalhães na ~pedição que, sob as ordens de
Diogo Lopes de Sequeira, demandou Malac3. com regimento de carregar especiarias e firmar
um tratado comercial. A presença de Fernão de Magalhães naquela empresa é noticiada por
todos os cronistas, com e.'<cepção de Gaspar Correia, os quais são unânimes em salientar os
serviços por êle então prestados - c, por exemplo, o da sua oportuna intervenção numa re·
volta traiçoeira dos malaios que, sem a sua decisão. se teriam apossado da armada portuguesa.
Diogo Lopes, que tivera em minguada consideração quanto sôbrc os intuitos dos
malaios lhe disseram os chins, e o que uma nativa denunciara a Francisco Serrão e a
Duarte Fernandes, enviaraJ sem tomar precauções. todos os batéis, à excepção de um, buscar
a carga prometida. Neste comenos, Garcia de Sousa, a quem surpreendera a grande cópia c
azáfama dos malaios que haviam invadido os navios, mandou logo dizu ao capitão mor. por
Fernão de Magalhães, que se via elle a soma de m4nchuas e balões que estava ao derredor
da nossa frota e a muita gente que trdzião ... E Fernáo de Magalhães que foi ao capitão mor
achou·o jogando o xadrez mui desnud4do 'do que se lhe ordenava ... C).
Perante o aviso, ordenou Diogo Lopes ao contramestre de bordo que trepasse à gávia
da nau; êste, enxergando o reboliço que ia em terra e a atitude suspeita dos jaus que rodeavam o capitão mor, em grandes brados denunciou a traição que se preparava. Entrementes,
os naturais acossavam os portugueses desembarcados, compeIindo-os a procurarem refúgio
na feitoria e a correrem precipitadamente pau os batéis. No número encontrava-se Francisco
Serrão, '1ue seria certamente chacinado se não fôra o auxílio oportuno de Fernão de Magalhães, vindo no batel da taforeia, com Nuno Vaz Castelo Branco e Martim Guedes. Quando
(I) Fernão Lopes de Castanhcda, Hisl. tios De". e COtl9. dos Port., liv. 11. capo CXIV; Damião de G6is,
Crá";,. tle El Rei D. Mdtllfel.
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se dirigiam para a ilha da Polvoreira, no intuito de fazer aguad;a, travaram renhida peleja
com um junco, sendo Francisco Serrão e outros portugueses salvos, de novo, por Fernão de
Magalhães, Nuno de Castelo Branco e Martim Gucdes.
Em outra ocasião, certo junco que a taforeia de Garcia de Sousa a.prisionara e Diogo
Lopes levava c reboquc da sua nau, carregado de ricas mercadocias, e mareado por Jerónimo
Teixeira e 28 homens, entrou a meter água, em risco iminente de afundar-se, devido às
arrombadas que os malaios lhe haviam feito. Temendo pela segurança do seu navio, mandou
Diogo Lopes, apoiado pela maioria dos oficiais, picar o cabo do reboque. Só não o fêz, pela
hombridade dos protestos de Magalháes e Nuno Vaz Castelo Branco, que logo dirigiram com
felicidade os difíceis trabalhos de salvamento.
Importa frisar que a expedição a Malaca facultou a Magalhães informes preciosos
sôbre os mares e costas do Estreito de Singapura e sôbre o arquipélago das Malucas.
Por motivo desconhecido, resolveu Fernão de Magalhães regressar a Lisboa nas naus
de carga que partiram de Cochim em Janeiro de 1510. Quando demandavam o reino, naufragaram as naus de Bastião de Sousa e Francisco de Sá, nos recifes de Pádua) logrando os
tripulantes, após porfiados esforços, acolher-se a um ilhéu deserto. Tomada de pânico e
obediente à fórmula salue·se quem puder. pretendeu a. oficialidade servir-se do único batel
para alcançar terra povoada, abandonando os infelizes subalternos a morte certa. Magalhães
recusou perentàriamente compartilhar no vergonhoso propósito, e prontificou.se a ficar com
os marinheiros. Os outros ofici:iis fugiram prometendo enviar socorros que, de facto, não tardaram. A atitude nobilíssima de Fernão de Magalhães mereceu rasgados elogios aOs historiadores nacionais e estrangeiros.
A divergência de opiniões entrc os cronistas quanto ao destino dêstes náufragos levou
Guillemard a repudiar a intervenção de Magalhães na primeira conquista de Gaa, comparticipaçao que se nos afigura concorde com os dizeres dos cronistas, nomeadamente com os de
Barros, e que é corroborada pela circunstânci:l de no feito de Goa estarem todos os companheiros de Fernão de Magalhães, os que foram da viagem a Malaca (Garcia de Sousa, Nuno
Vaz, Francisco Serrão, Jerónimo Teixeira, etc.) e os que se encontravam a bordo da nau naufragada (Bastião de Sousa, Francisco de Sá e outros).
Entre as dezasseis pessoas chamadas a ddiberar no conselho convocado por :Afonso
de Albuquerque, no dia 12 de Outubro de 1510, para resolver sôbre a conveniência de comparticiparem na expedição de Goa os navios mercantes que, ao tempo, se encontravam em
Cochim, figurou Fernão de Magalhães, que se manifestou no sentido de que o auxílio diminuto que os navios mercantes eram susceptíveis de prestar não compensaria os prejuízos resul~
rantes da perda da monção de retÔrno. Albuquerque persistiu na sua idéia e Magalhães,
com nobre altivez, decidiu acompanhar a expedição. muito embora sentisse arreigada a convicção de que não alcançariam Goa antes da segunda semana de Novembro; os factos confirmaram sobejamente o critério do futuro obreiro da circunnavegação) pois só no vigésimo
quarto dia de Novembro logrou Albuquerque fundear junto à cidade cobiçada.
Dénucé, investigador ilustre a quem muito deve a história portuguesa, deduz do calor
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e perseverança com que Magalhães contrariou aquela comparticipação que ê!e devia estar
materialmente interessado na chegada oportuna das especiarias ao reino. E da actuação apagada que, dado o silêncio dos cronistas, atribue a Magalhães nas últimas emprêsas em que
comparticipou então~ conclue que a época em questão marca no ânimo daquele a transição do
ardor bélico para o espírito mercantil que ranto estimulou os cometimentos marítimos. As
conclusões de Dénucé assentam num contrato celebrado entre Fernão de Magalhães e um certo
Pêra Anes d'Abraldez, no dia 2 de Outubro de 1510, pelo qual o primeiro emprestava cem
cruzados ao segundo, obrigando-se o mutuário a restituir em Portugal a soma emprestada,
pelo dôbro. ePorque não preferiu Magalhães empregar esta quantia na aquisição de produtos
orientais? eNão teria ê!e direito à necessária quintalada? ~Não lhe seria então possível vir
ao reino negociar a mercadoria?
~ desconhecida a data exac[a em que o ilustre mareante regressou à pátria; sabemos
tão sàmente que, no segundo semestre de 1512, ainda se encontrava em Malaca, para onde
António Pigafeta nos diz que Francisco Serrão lhe dirigiu notÍcias das Malucas.
Do seu alistamento na armada que o duque de Bragança dirigiu contra Azamor dá·
-nos notícias o Rol de pagamento de pão qt4e se dett a gente de cavalo que havia na cidade
de Azamor, no anno de 1514 ,) informe confirmado pelo requerimento de 29 de Março de
1514, em que o herói pede indemnização do cavalo que lhe mataram na primeira refrega
travada junco aos muros de Azamor (). Em outra escaramuça foi Fernão de Magalhães
gravemente ferido numa perna, ferimento de que resulrou coxear durante a vida inteira, e que
influíu consideràvelmente na sua morte prematura. O valor militar demonstrado valeu-lhe
promoção a quadrilheiro mor, cargo que lhe assegurava comparticipação nas apreensões de escravos e gado feitas aos infiéis.
Não abusou das funções. Chamado a partilhar a magna prêsa de 200.000 cabeças de
gado e 3.000 camelos e cavalos, houve-se com honra e eqüidade. Mas a inveja pairava
em tôrno de Magalhães, e não tardou que contra êle surgisse a acusação de haver-se
apropriado de mais do que legltimamente lhe pertencia, e de ter, a coberto da noite, vendido
aos mouros quatrocentas cabeças de gado. Com o ânimo leve que é apanágio das consciências tranqüilas, desprezou a calúnia, e regressou a Lisboa.
Ali, invocando os serviços prestados no Oriente e em Marrocos, solicitou do monarca
um aumento de moradia, que João de Barros, Damião de Góis e Fr. Luiz de Sousa fixam em
meio cruzado mensal, e que Faria e Sousa e Gaspar Correia reduzem para cem réis apenas,
quantia -que, iParecendo hoje insignificante, era todavia considerável no ,primeiro quartel do século XVI. D. Manuel nutria, ,porém, manifesta antipatia por Fernão de Magalhães, malquerença
que acirraram as carras de Dom Pedro de Sousa, substituto de D. João de Meneses na capitania
de Azamor, sem cuja licença Magalhães deixara Marrocos. Disto resultou impor-lhe o rei o
regresso imediato a Azamor, com ordem de provar o infundado da acusação que lhe moviam.

(') Vide Visconde: de Lagoa, loco cit., vol. f, pág. '49.
(2) Vide Vi.scondc de Lagoa, loco cit., vol. I, pág. 149 (nou 3).
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Gravura reproduzida da rara edição de Pamplono, de 16/4, do História de lo vida e hechos dei emperodor Carlos
V. - Pertencente 00 Visconde de Lagoa
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ROTEIRO OA fROTA MAGAlHÃNICA NAS fiLIPINAS, EM BORNEO. NAS MOlUCAS E EM TI MOR
Gravura reproduzido de Fernõo de Magalhões, pala Visconde de lagoa. Seara Nova, Usbao. 1939

Conseguiu-o Magalhães, a breve trecho, por forma que satisfaria quantos ânimos não
estivessem corroídos pelo veneno da aversão. Desgraçadamente~ o capricho do rei venturoso sobrelevou aos ditames da justiça, e o digno suplicante foi repelido com imerecida brusquidão.
D. Manuel teimou em cerrar os olhos às conseqüências duma recusa que abdicara da feição
material para assumir características da maior transcendência moraL A arbitrariedade não só
vexava profundamente o brio de Fernão de Magalhães, como o colocava numa situação deprimente perante os inimigos; que, na recusa, encontrariam apoio para fomentar a calúnia do
roubo. Magoado, manifestou Magalhães ao rei o propósito de oferecer seus préstimos a quem
melhor os apreciasse, e, perante a resposta dura do monarca, implorou, submisso, licença para
beijar-lhe a mão. Recusou~lha D. Manuel, voltando-lhe as costas.
Depois disto, lque caminho restava a Magalhães? - ~Aguardar, resignado, a morte
obscura? Mas se com semelhante atitude, escreveu Latino Coelho, lucravam a Pátria e o Rei
um natural e um vassalo, perdia o drama glorioso dos descobrimentos transatlânticos um
eminente personagem, Portugal um nome venerando, a moderna civilização f4m dêstes fervorosos operários que da espada e do m1.vio têm feito os mais poderosos instrumentos do
progresso.
No gesto atrabiliário de D. Manuel encontramos a causa prLmária da viagem às Molucas - que Magalhães considerava localizada na concessão espanhola........., por rota alheia à
zona de navegação onde os portugueses dominavam. Significa isto que, muito embora alguns dos elementos que orientaram a emprêsa magalhânica fôssem colhidos durante a estadia na fndia, o projecto de pô-la em prática é, certamente, posterior às desavenças com o soberano português. Ir às Malucas por conta da coroa lusitana, tornara-se um feito inglória de~
pois da expedição de António de Abreu; por outro lado, não interessava aos portugueses que
aquelas ilhas fôssem alcançadas por um caminho traçado através dos domínios castelhanos.
O insucesso de João Dias de Sólis, coincidindo com a a'fronta infligida a Fernão de
Magalhães, chamou-lhe a atenção para o assunto momentoso, cuja solução, além de honra
e riqueza, lhe proporcionaria a única modalidade de vingar o régio insulto. Convencido da
viabilidade de encontrar passagem para o mar que Balboa descobrira, chamou Magalhães a
si a colaboração do astrónomo Rui Faleiro, a-fim de aprofundar o problema fundamental da
localização das Malucas. Vejamos, a traços rápidos, em que assentava a convicçâo de encontrar a almejada ligação entre os dois mares.
Conseqüência do aperfeiçoamento dado à cartografia nos três lustros iniciais do século XVI, passou o continente africano a ser demarcado com notável e.xactidão; por seu turno,
as explorações da América Austral facultaram a confecção dos importantes mapas de Camino, Canério, WaldssemüUer, Kunstmann, Schonner e outros. Fácil foi, .portanto, a Magalhães
verificar, mercê dos empreendimentos lusitanos nos dois continentes, a analogia entre a forma
triangular da Africa e a que, para a América Austral, apontavam as explorações realizadas nos
três primeiros quinquénios do .século XVI. Uma vez estabelecida tal identidade de configuração, era evidente a possibilidade de contornar a América do Sul, como Dias contornara a Africa.
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pressentimento havido pelos espanhóis da existência de um estreito, e as pesquisas
que realizaram para encontrá-lo, não exerceram outra influência nos planos de Fernão de
Magalhães que não d:ôsse a de convencê-lo de que a passagem para o outro mar, quer ela se
fizesse através de um canal, cuja existência estava por provar, quer se realizasse dobrando o
cabo do continente sul americano, impunha a extensão da viagem até elevada latitude austral,
fazendo-lhe depender o sucesso, em alto grau, do domínio que o comandante exercesse sôbre
as tripulações castigadas pelo frio.
A idéia de pôr em prática a viagem às Molucas foi, na mente de Magalhães, simultânea com a de renegar a terra pátria. Nestas condiçõcs, a primeira incógnita a resolver compelia Magalhães a procurar um país sob cujos auspícios executar a ousada concepção. A Espanha estava naturalmente indicada, e o momento propício para entabolar negociações era o
que se seguiu ao insucesso de Sólis. Eis porque supomos que, no decorrer do ano de 1516, entroU Magalhães em contacto com as estâncias oficiais espanholas, presididas pelo cardial Ximenes de Cisneiros. Não é diHcil identificar o intermediário de que se serviu com o seu futuro sogro, Diogo Bac:bosa, tio do nauta Duarte Barbosa, com quem travara relaçOes na fndia.
Os projectos dos dois portugueses, se bem que inicialmente expostos com prudente
reserva, captivaram a simpatia do feitor da Casa de Contratacion de las Indias, Juan de Aranda, o qual se não poupou a sacrifícios e despesas para atrair a Espanha Magalhães e Faleiro.
O patrocínio de Aranda arreigou-se à medida que Magalhães, chegado a Sevilha no dia 20
de Outubro de 15 I 7, lhe desvendou os seus planos, não tardando que o primeiro se prontificasse a pôr o último em concacto directo com o rei e seus ministros. Em contrapartida dos
serviços que se propunha prestar, quis Aranda ser interessado numa quinta parte dos proventos da emprêsa, comparticipação com que Faleiro não concordou e que posteriormente foi
reduzida para um oitavo, do que o escrivão de Valladolid, Diego Gonzalez de Santiago, lavrou uma escritura pública aos 23 dias de Fevereiro de 1518.
Assim que viu os seus direitos assegurados, empenhou-se Aranda em levar Magalhães
e Faleiro à pr<:sença do monarca, pondo--os desde logo em contacto com um dos dirigentes
da política espanhola, Juan Fonseca, bispo de Burgos e presidente do Conselho Supremo
das (ndias. tste dispensou galhardo acolhimento aos portugueses, e, ao mesmo tempo que dis~
cutia as probabilidades da emprêsa, fortalecia no ânimo de Carlos I a conveniência de patent<:ar, ante os espanhóis, interêsse pdas descobertas marítimas que tanto haviam enaltecido o penúltimo reinado. O rei católico ordenou a Magalhâes e Faleiro que lhe submetessem, por
escrito, propostas para o equipamento e custeio da expedição.
Um só meio se deparava inicialmente aos autores do projecto para lograrem pô-Io em
prática: alcançar do soberano o financiamento global da custosa armada; porém, a expatriação
cu'idosa dos dois portugueses, os longos debates havidos com os ministros castelhanos, e, ainda,
o denunciado d<:sp<:ito do D. Manuel I, conglobaram gerais atenções e simpatias em tôrno ao
com<:timento projectado e de qu<:m se propunha levá-lo a têrmo. Destacava-se, no número dos
simpatizantes, o opulento m<:rcador Cristóvão d<: Haro que logo viu no plano magalhânico um
campo novo <: auspicioso para as suas transacçôcs mercantis e lima modalidade eficaz de aesgos-
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tar D. Manuel de Portugal, com quem estava desavindo. O prometido apoio material de Haro
permitiu que a viagem fôsse proposta sob as duas modalidades seguintes:

a) o tesouro espanhol custearia as despesas integrais da expedição, beneficiando de todos
os proventos à excepção de uma vigésima parte que seria atribuída a Magalhaes e Faleiro, com
o govêrno, para êles e seus herdeiros, das terras que descobrissem; o título de almirante; o direito de mandarem anualmente àquelas partes o valor de mil ducados em mercadorias e de
trazerem para Espanha os produtos por elas permutados, isentos de todos os direitos existentes
e futuros além da comparticipaçao de cinco por cento para a coroa; a mercê de duas ilhas pau
êles e seus sucessores, com o encargo único de dez por cento dos rendimentos, depois de des~
cobertas pelo menos seis para a coroa; a incidência da vigésima parte dos proventos atribuída a
M:agalhães e Faleiro em tôdas as terras ou ilhas que se descobrissem no prazo de dez anos; um
quinto do lucro relativo aos produtos trazidos na viagem inicial, depois de deduzido o custo da
frota; o privilégio de transportarem cem quintais de mercadorias em cada uma das naus que
regressassem, e o exclusivo por dez anos de empreender descobrimentos naquel,as regiões;
b) A expedição seria integralmence paga por particulares (a proposta diz por Magalhães
e Faleiro) e, neste caso, teriam os proponentes direito a rôdas as terras ou ilhas descobertas por
êles ou por seus mandatários, ao respectivo trato, senhorio e govêrno, revertendo para a coroa
uma quinta parte apenas dos benefícios líquidos, e assegurando esta aos proponentes o monopólio absoluto do comércio nas ditas terras, com confiscação para aquêles de todos os bens de
quem desrespeitasse o dito monopólio; finalmente, o exclusivo por dez anos de empreender
descobrimentos naquelas regiões.
Mereceu a primeira proposta, com ligeiras alterações, a régia preferência, firmando-se,
em 22 de Março de 1518, a capitulação defiOltiva C), a que uma real cédula de 6 de Agôsto
de 1519 acrescentou a dedução de 5 % para o fundo de resgate de cativos e outras obras pias.
Magalhães e Faleiro foram nomeados capitães generais da armada, com autorização para
receberem 50.000 maravedis, correspondentes ao vencimento de um ano, na Casa de Contrata~
cion de Sevilha, verba ampliada posteriormente para 146.000 maravedis J e com poderes ilimitados para re~erem a armada, administrar alta e baixa justiça e tratarem como lhes aprouver
com os gentios.
Foram ainda nomeados Luiz de Mendoza tesoureiro, AntÓnio de la Coca contador e
Juan Cartagena capitao de uma das naus e vedar geral, para fiscalizar a parte mercantil da emprêsa e denunciar por escrito qualquer irregularidade praticada pelo comandante em chefe. A
importância dos seus vencimentos (110.000 rnaravedis) levou à suposiçao de que Joao de Cartagena teria atribUIções secretas. Tal não resulta dos documentos. Nem êle a elas alude ao enfrentar Magalhaes ou ao depor no auto em que foi condenado com outros pela revolta do pôrro
de S. Julião.
Mais duas nomeações, feitas em 8arceiona, onde a côete estanciava: Gaspar de Que~
(') Visconde tle lago:!., foe. cit., ,,01. I, pág.
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sada, para o comando de uma das naus, e Gonçalo Gomes de Espinosa, para aguacil maior da
frota. Para a quinta nau, diz: ° cônsul português Sebastião Alvares, reservava Magalhães seu
primo Alvaro Mesquita. Talvez porque chegasse tarde a Espanha, foi confiada a João Serrão.
No dia fixado para a largada da expedição, a frota estava pronta mas impossibilitada
de singrar por deficiência de tripulantes. O recrutamento foi objecto de dificuldades que mais
uma vez puseram à prova a tenacidade de Magalhães. Entre os obstáculos que forçoso foi vencer, salientaremos o propósito que animava D. Carlos de só admitir marinl1l::iros de nacionalidade espanhola, aos quais a formidávd emprêsa inspirava viva rdutância. Esta medida de
prudência contra possíveis tredos inruitos do capitão general, mais lhe sentia o monarca a necessidade após a restrição dos poderes de João de Carragena. De facto, a garantia palpávd do cumprimento das régias capitulações residia no patriotismo da marinhagem castdhana. Tão manifesta era, porém, a superioridade lusitana em matéria de ciência náutica, que forçoso foi
autorizar o alistamento de alguns portugueses para superintenderem na navegaçao. O número
daqudes foi fixado num máximo de cinco, Como o rei tivesse conhecimento do contrato de
dezassete grumetes portugueses, proíbe terminantemente que se iludam as determinações anteriores, por ser sua vontade que súbditos espanhóis desempenhem todos os cargos tanto na armada em questão como na de André Nino.
Magalhães respondeu, invocando teor da real cédula de 5 de Maio de 1519, que o autorizava a contratar quem lhe aprouvesse, visto ser êle a pessoa mais competente para fazê-lo,
e informando o monarca de que, obediente às suas ordens, empregara altas diligências para
que os quadros das tripulações fôssem preenchidos por espanhóis. Nesse sentido, espalhara
emissários pelos vários portos de Espanha, que anunciavam as regalias concedidas e ofereciam
adiantamentos monetários aos que se alistassem. Só a relutância dos espanhóis - acrescentava - o compdira a contratar muitos portugueses, gregos, sicilianos, franceses e venezianos.
Perante a explicação, d-rei alterou as disposições anteriores, permitindo que Magalhães escolhesse de dez a doze portugueses, aos quais poderia juntar outros tantos, indicados pelas estâncias oficiais castelhanas. Isto permitiu o alistamento de vinte e quatro lusitanos, número que,
posteriormente, foi elevado para mais de '1uarenta.
A identificação dos tripulantes portugueses é sobretudo dificulta.da pela circunstância
de muitos se haverem alistado como espanhóis, iludindo a verdadeira nacionalidade para não
serem abrangidos pelas restrições impostas aos mareantes de nacionalidade portuguesa. Alguns conseguimos identificar, como consta do nosso livro Fernão de Magalhães. Dada a sua
categoria, exigem que dêles aqui falemos os eguintes tripulantes portugueses da frota magalhânica:
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Desconhecemos a sua naturalidade que tem sido atribuída ao Pôrp
to, de onde António Galvão diz vagamente que êle partiu (provàvelmente para Espanha). Foi
nomeado pilôto da Castf de Contratacion, e iniciou a viagem de circunnavegação como pilôto
na nau Trinidad, sendo posteriormente transferido para desempenhar as mesmas funções na
Santo Antónjo. Foi o principal instigador da deserção daquela nau. Prêso quando a S4nto
ESTÊVÃO GOMES -
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António chegou a Espanha, o seu encarceramento foi efêmero) pois em meados de 1521 é
Estêvão Gomes nomeado para pilotar a armada que, em 24 de Junho daquele ano, desbaratou, nas alturas do Cabo de S. Vicente, U1na frota aguerrida de corsários franceses. No mesmo
ano, por real cédula de 4 de Outubro, foi autorizado a comparticipar na expedição de Rodrigo
dei Castillo e Rodrigo Vermejo. Em 27 de Março de 1523 celebrou el-rei uma capitulação
com Estêvão Gomes para descobrir o Cataio oriental até às ilhas de Maluco. Pouco dopois,
por real cédula de 14 de Abril de 1523, prometeu Carlos V compensar os serviços de Estêvão
Gomes no seu regresso do Cataio, e, em la de Julho, mandou adiantar-lhe 200 ducados por
conta de salários. Os méritos incontestáveis de Gomes levaram D. João 111 a tentar rehavê-Io
para a pátria que abandonara, dando, nesse sentido, il1Sbruções minuciosas ao embaixador Luiz
da Silveira. Estêvão Gomes resistiu a tôdas as tentativas de repatriação, o que, fortalecendo a
confiança que nêle depositavam os governantes espanhóis, contribuíu para que fôsse proposto
para delegado castelhano à Junta de Badajoz-Elvas, cargo que não chegou a desempenhar,
para o qual foi posteriormente nomeado Fr. Tomaz Duran. Não obstante, Estêvão Gomes
exerceu funções de consultor técnico da referida Junta.
Em 1524-25 foi Estêvão Gomes encarregado de procurar outro estreito pela costa da
Terra do Bacalheu e Lavrador, que permitisse encurtar a viagem as Malucas, sendo de presumir que a expedição não foi estranha, no todo ou em parte) aos descobrimentos que o islário
de Alonso de Santa Cruz indica nas regiões canadianas, e aos que figUI:am nos planisférios
de Nuno Garcia de Toreno) Lázaro Luiz e Diogo Ribeiro, de 1529. O falecido almirante Ernesto de Vasconcelos atribue-lhe a exploração do traço de costa compreendido entre a ilha de
Nantucket e o cabo Bretão. Por real cédula ae 21 de Maio de 1534 concedeu o imperador a
Estêvão Gomes um escudo de armas para premiar, espantosa incoerência do destino, os serviços prestados à armada magalhânica, na qualidade de pilôto mor) que nunca foi, e o achado
de um estreito que êle não achou e cujo descobrimento se esforçou por impedir.
DUARTE BARBOSA - Português cuja nacionalidade e filiação ignoramos. Sabemos sà~
mente -que era sobrinho do comendador Diogo Barbosa, e, conseqüentemente, primo irmão
da espâsa de Fernão de Magalhães. Embarcou na Trinidad, na qualidade de sobressalente e
criado de Fernão de Magalhães, com 1.500 maravedis mensais, posteriormente aumentados
para 4.000. Adiantaram-lhe quatro mesadas. Depois dos sucessos do Pôrto de S. Julião, assumiu o comando da Victoria, e, mais tarde, sucedeu a Fernão de Magalhães na chefia mor da
armada, conjuntamente com João Serrão, cargo que desempenhou até ao morticínio de Cebu,
no qual pereceu. As suas longas estadias no Oriente, os profundos conhecimentos que adquirira daquelas terras e das Hnguas indígenas, facultaram-lhe a confecção da notável Descripcion
de los reinos, puertos e islas que hai en el mar de la India oriental i costumbres de sus naturales, cuja autoria foi erradamente atribuída a Fernão de Magalhães.
JOÃo SERMO - Português, natural do FreL'Cial, cuja filiação desconhecemos. O acolhimento que teve em Espanha e o papel impor,unte que foi chamado a desempenhar na viagem magalhânica levam-nos a concluir que Serrão era pilôto experimentado, de méritos incontestáveis, possivelmente o mesmo que, em 1502, acompanhou Vasco da Gama, na quali-
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dade de 50ta capitão da S. !eról1imoJ a quem foi posteriormente confiado o comando da
Pomposa, construída em Moçamhique. ~QlIe circunstâncias levaram Sertão a renunciar ao
serviço portllguês? Afigura~se~nos plausível a hipótese de êle, em determinado momento,
sacrificar a carreira das armas ao anseio da riqueza fácil. O castigo que lhe foi imposto pelo
vice-rei, provàvelmente no comêço de 1508, por trazer do reino mercadorias defesas, a perda
da quincalada, c, ainda, a confiscação de Uffi:l escrava, podem ter influído na expatriaçâo.
Sertão teve longa residência em Sevilha e ali casou com Joana Durango, o que explica
que alguns cronistas o c9nsiderem andaluz. Não é dado precisar a data em que partiu para
Espanha, mas sabe-se que Fernando o católico o nomeou pilôro, em 1514. com 30.000 maravedis anua'ls e mercê de pão, cargo em que foi confirmado no dia 14 de Setembro de 1518.
Capitaneou a Santiago até ao afundamento daquela nau, nas cercanias do Pôrco de S. Julião.
Transferido para capitanear a Concepôon, desempenhou êste cargo até ao falecimentQ de
Fernão de Magalhães. Pereceu no morticínio de Cebu, nas Filipinas.
JOÃo LOPES DE CARVALHO ou JOÃO C.... RVALHO - Português cuja naturalidade e filia~
ção ignoramos. Teve longa residência no Brasil - quatro anos, segundo Pigafeca - onde
houve de uma indígena um filho que, a instâncias suas, foi recolhido pela frota magalhânica.
Nomeado pilôto em Espanha, embarcou nessa qualidade na nau Concepâon, com um salário de 3.000 maravedis mensais, tendo-lhe sido adiantados os vencimentos de um ano.
Quando esta nau foi inutilizada na ilha de 8ohol, os companheiros guindaram João Carvalho ao comando supremo da :lrmad3, cargo em que foi substituído a breve crecho por
Gonçalo Gomez de Espinosa, que lhe instaurou um processo por irregularidades praticadas em Bornéu. Carvalho assumiu então os funções de pilôro mor, e faleceu a bordo da Trinidad, no dia 14 de Fevereiro de '522.
VASCO GALEGO ou VASCO GOMES GALEGO -. Por.tuguês cuja naturalidade e filiação
desconhecemos. Nomeado pilôto pelo rei católico, e confirmado naquele pôsto por real CX;duIa de 14 de Setembro de 1518, foi-lhe confiada a pilotagem da Victoria, a bordo da qual
faleceu no dia 28 de Fevereiro de I521.
JOÃO RODRIGUES DE MAFRA - Português (?) domiciliado em Palas. Nomeado pilôco
de Sua Alteza e depois contratado para pilôto da Santo António, foi, após os sucessos do Pôrto
de S. Julião, transferido para a Concepcion, a bordo da qual faleceu em 28 de Março de 1521.
ALVARO DE MeSQUITA - Português, primo de Fernão de Magalhães. Contratado
para sobressalente da Trinidad e criado do capitão general, assumiu depois o comando da
Santo António, na qual foi compelido a regressar a Espanha e ali encarcerado.
CRISTÓVÃO REnÊLO - Português. natural do pôrto. Filho de Duarte Rebêlo e Catarina Rodrigues. Contratado para sobressalente da Trinidad e criado do capitão general, com
1.200 maravedis mensais. Era dedicadíssimo a Magalhães, a cujo lado pereceu no combate de
Mactan. Parece que exerceu interinamente o comando da Victoria, talvez por impedimento
.transitório de Duarte Barbosa, o que não é referido pelos cronistas da viagem, mas consta da
respectiva notícia necrológica existente no Archivo General de Indias.

Evidenciada em síntese a colaboração portuguesa na primeira viagem de circunnavegação, resta aludir ao concurso e afastamento de Rui Faleiro.
Faleiro gozou de grande fama, avolumada peia suspeita de que algo de magia aliava
à ciência; e a sua associação aos projectos de Fernão de Maga:lhães de-certo abonou as propostas do grande navegador à côrte de Espanha. Somos também levados a crer que Faleiro.
confrontando as observações constantes de váúos roteiros portugueses traçou um sistema de
linhas de igual declinação (linhas isogónicas) que seriam no mar outros tantos indicadores da
longitude pela variação das agulhas. T ai processo, embora inexacto e sujeito a erros coosideráveis, tinha vantagem sôbre a avaliação das longitudes, pela simples estimarão do caminho
andado paralelamente ao equador, estimação que chegava a induzir em erros superiores a cento
e cinqüenta léguas. Mal instruído nos princípios em que assentava o processo faleiriano, Magalhães depositava nêle confiança e supunha que a sua aplicação era extensiva a qualquer
ponto do globo. Daí a sua insistência para que Faleiro lhe entregasse o mécodo que inventara
para observar a altura de Leste Oeste.
Ora, no processo em questão determinavam-se previamente as longitudes onde se observavam as variações da agulha~ e só depois as mesmas variações dariam a conhecer as longitudes. Seguramente. à inteligência de FaIeiro patenteou-se a impossibilidade de aplicar o seu
processo em mares desconhecidos. Como se haveria êle, em pleno Pacífico, quando os companheiros lhe pedissem a determinação das longi'tudes que iam galgando? A prudência
aconselhá-la-ia a esperar que aquelas paragens ignotas fôssem satisfatàriamente definidas em
suas coordenadas geográficas. para então poder esboç~ o traçado das linhas isógonas. Não
foi isto certamente estranho à facilidade com que Faleiro renunciou a comparticipar na primeira viagem de circunnavegação, preferindo chefiar a imediata, que, dadas as observações
feitas pelos pilotos de Magalhães) teria menores probabilidades de demonstrar as deficiências
do processo que ideara.
A demência prematura de Faleiro, inventada pelo cônsul Sebastião Álvares. é aceite
pela maioria dos cronistas da viagem magalhânica, sem atenderem a que aquela seria incompatÍvel com o propósito que animava Carlos I de confiar-lhe o comando da armada que se seguisse à de Magalhães. Se Faleiro houvesse enlouquecido então ~quem podia notá-lo melhor que Fernão de Magalhães, que com êle punha em permanente contacto quotidianas exigências da frota em preparação? - E a quem. mais do que a Magalhães, interessava afastar
um louco duma situação proeminente em emprêsa cão arriscada? Ora, Magalhães nunca solicitou ou sugeriu o afastamento do seu colaborador e consócio.
A argumentação proba leva-nos a destacar também a intervenção dos mandatários do
rei D. lv1anuel, entre os factares que motivaram o afastamento de Faleiro. As intrigas tecidas
em tôrno dos dois nautas lusitanos e as dissidências por elas originadas motivaram repetidos
apelos para a pessoa do monarca castelhano, junto de quem os conselheiros empenhados em
servir D. Manuel enalteciam os perigos de um empreendimento confiado a dois comandantes
desavindos. Por outrO lado, as constantes insinuações expendidas em tôrno da fidelidade de
Magalhães eram de molde a precaver Carlos I contra o risco de confiar em dois eXlpatriados.
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e a evidenciar a conveniência de substituir um dêles por alguém de nacionalidade
espanhola.
A loucura de Rui Faleiro é wn facto que não tolera contestação; importa, porémJ esclarecer que ela só se manifestou depois da pa~tida de Magalhães.
Foi em 10 de Agôsto de 1519 que largou de Sevilha para S. Lucar de Barrameda, onde
acabaria de aprestar~se, a frota magalhânica, composta pela Trinidad, que Magalhães comandava em pessoa: pela Santo António que tinha por comandante o vedor geral da armada,
João de Carragena: pela Concepcion, capitaniada por Gaspar de Quesada; pela Victoria, de
que era capitão o tesoureiro da armada, Luiz de Mendoza, e pela Santiago, sob o comando
do português J030 Serrao. Na noite de 20 para 21 de Setembro, velejou de 5, Lucar em di~
recção às Canárias, chegando, à noitinha do dia 25, a Santa Cruz de T enerife, de onde, uma
vez reabastecida, seguiu, em 29, para Monte Roxo, e ali aguardou a vinda de uma caravela
carregada com pês. Ao findar o dia 2 de Outubro, a frota deixou Monte Roxo, navegando
a SW, c, logo, a S4SW, mudança de rumo que, não obstante ser imposta pelo conhecimento
do regime de ventos, originou os protestos de Cartagena e as suas primeiras desavenças com
o capitao generaL Assim, a partir de 3 de Outubro, navegaram os expedicionários ora a SfSW
ora a S. encontrando grandes trovoadas na altura da Serra Leoa, e rumandoJ depois de cortado o Equador, em 20 de Novembro, a SSWJ até às proximidades do cabo de Santo Agostinho, e, logo, a SW, em direcçâo ao Cabo Frio.
Entrementes, por motivo de uma insolência com que a empófia de Cartagena alvejara o capitão general, êste distituíu--o violentamente dos cargos que desempenhava na armada, enrregou--o, prêso, a Luiz de Mendoza, e conferiu ao contador António de la Coca a capitania vaga da Santo António.
Dobrado o Cabo Frio, entre os dias I1 e 12, a frota seguiu a W J e, no dia 13, fundeou
e se demorou por dias na baía de Santa Luzia (Rio de Janeiro). Aí nomeou Magalhães seu
primo Alvaro de Mesquita para substituir António de la Coca na capitania da nau que primeiro pertencera a João de Cartagena, simultâneamente, foi a custódia daquele transferida de
Luiz de Mendoza para Gaspar de Quesada. Em 26 de Dezembro tomou rumo WSW, e, depois de curta demora na Baía dos Reis, e de fundear, em 12 de Janeiro de 1520, numa enseada
que se abre ao poente do Cabo de Santa Maria, entrou no estuário do Rio da Prata, na tarde
de '3 de Janeiro, e ali permaneceu até 3 de Fevereiro, procurando, contra o critério de Magalhães, que sabia tratar-se de um rio, passagem .para o outro mar. Prosseguiu a viagem na
volta do Sul, passando a acrual Ponta Sul, no dia 8, e aproando depois a SW, rumo mantido
até ao dia 1 I J em que a frota, batida pela procela, foi atirada para os Baixos Anegados, continuando depois, com rumos diversos, até à Baía de S. Matias, e de ali, no meio de incessante
tormenta, até ao actual Pôrto Desejado, a que chamaram Baía dos Trabalhos. Costeando sempre, a armada fundeou, em 31 de Março, no Pôrto de S. Julião, onde, como veremos, Magalhães foi compelido a invernar.
Arribada a frota ao Pôrto de S. Juliáo, foi o capitao general surpreendido, quando dor-
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REPRODUÇÃO DA D~CIMA E ÚLTIMA CARTA DO ATLAS QUINHENrlSTA ATRIBUrDO A BAPTISTA AGNESE, ~XISTENTE NA BIBLIOTECA DA SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA, E
ONDf SE VeEM MARCADAS AS ROTAS DA VIAGEM DE CiRCUNNAVEGAÇÃO DE MAGALHÃES TRAÇO AZUl) E A DE DAVID MEtGUEIRO IlINHA PONTUADAl.
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uma Garto •. Na maioria, por6m.

mia, por uma vigorosa conjuraI que tramaram Juan de Cartagena} Gaspar de Quesada e Luiz
de Mendoza, os quais, acompanhados por parte da tripulação e a coberto da noite, prenderam
Alvaro de Mesquita e entregatam abusivamente a Cartagena e Quesada os comandos da Conecpcion e da Santo Antó71io. Mal contavam) porém, os sublevados com a energia sobrehumana
de Fernão de Magalhães, e, muito menos, com o seguinte terrível desfecho de aventura: Gaspar de Quesada esquartejado, Luiz de Mendoza apunhalado e esquartejado em cadáver, Juan
de Cartagena e o Padre Sanchez de Reina abandonados naquelas paragens Lnhóspitas, e a condenação à pena última dos quarenta principais inculpados, que só à impossibilidade de privar
os navios de número tão avultado de tripulantes devcram a comutação do castigo tigoroso. Os
comandos da Santo António e Santiago foram confirmados respectivamente a Alvaro de Mesquita e João Serrão, e o da Victoria a Duarte Barbosa. Pouco depois} a Santiago, mandada
em cXiploração costeira, naufragou três léguas ao sul do rio de Santa Cruz, salvan.do-se a custo
a tripulação, que foi distribuída pelas naus restantes. Serrão foi investido no comando da
Concepcion.
Em 24 de Agôsto, quási cinco meses depois, fêz-s e a armada de vela para o Sul.
Compelida, pelo mau tempo, abrigou-se no Rio de Santa Cruz, levantando ferro no dia 18
de Outubro e alcançando, percorrida uma centena de milhas, na noite de 20 para 21 daquele
mês, o cabo a que deram o nome das Onze mil virgens. Entrada a frota na ampla reentrância que ali deparou, resolveu Magalhães que a Santo António e a Concepcion procedessem
a minuciosas explorações ao Poente e ao Sul, aguardando a Trinidad e a Victoria num local
Cjlle podemos identificar com a actual Possession Bay. Ali se lhes reliniram, decorridos cinco
dias, as nallS ~ploradoras, trazendo a SanJQ A ntónio a au~piciosa notícia de que, impelida
pela tempestade, alcançara um lago (provàvelmente o dos Estreims) que uma goleta punha
em comunicação com um gôlfo imenso, no critério do capitão MesCjuita o oceano descoberto
por Balboa. Seguindo as indicações de Mesquita, Eundeou Magalhães, em 27 de Outubro,
perto da ilha Isabel Foi ali deliberado, em conselho de oficiais, o prosseguimento da viagem,
não obstante a oposição tenaz e injustificada de Estêvão Gomes que} dias dopois, quando procedia a nova exploração do estreito, amotinou a tripulação, prendeu Mesquita e desertou com
a Santo António a caminho da Espanha, sob o comando do escrivão Guerra.
Entrada a Erota, em 28 de Novembro, no oceano que então recebeu o nome de PacíEco, mandou o ca.pitão general aproar ao Norte, em demanda de zonas mais temperadas.
Aos 18 de Dezembro passaram entre a costa chilena e as ilhas de João Fernandes,
de que não houveram vista, fundeando, no dia 24 de Janeiro de 1521, em J4° 45' de Lat. S.
c 138048' de Long. W., junto ao ilhéu de Puca-Puca} a que deram o nome de São Paulo.
Percorridas mais duzentas léguas, deparou-se-lhes, no primeiro de Fevereiro, a ilha a que
chamaram dos Tubarões} identificável com a de Flint e Wostok ou com a Carolina, no grupo
Manahique. Rumou depois a frota ao NW., cortou a linha a 13. junto ao meridiano de
1600 W., continuando no mesmo rumo, num longo isolamento} sob a tortura da fome c
da sêde.
~Desconhecia o grande navegador a posição das illias que demandava} muito embora
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as soubesse localizadas na equinocial? Assim o supusemos, com muitos historiadores. Todavia, a análise persistente do problema convenceu-nos de que Magalhães n30 ignorava a
situação das ilhas das especiarias, e que a manutenção do rumo NW' numa altura em que
se impunha trocá-lo pelo de W., obedeceu ao propósiro de não demandar as Molucas, pois
lhe importava encontrar primeiro terra alhei.l à inHuência portuguesa que lhe desse um bom
lJÔrro de refúgio e uma base de operações. Tudo o grande capitão analisara sob múltiplos
aspectos.
Prosseguindo aos fumos de NW., WNW., W4W. e W., alcançou a frota, no
dia 6 de Março, um arquipélago que inicialmente recebeu o nome de Ilhas das Velas,
dada a pro~usão de veleiros ali avistados, denominação logo substituída pela de Ilhas dos La~
drões} para comemorar as persistentes tentativas de roubo de que então foram alvo os expe·
dicionários. Trata-se do grupo das Marianas. Depois de aportar à ilha de Guame J a frota fUmou a W~W., alcançando, em 16 de Março, o ilhéu de Sulu:lI1e e, logo, a ilha de Malhon,
no arquipélago das Filipinas, que, então, recebeu o nome de São Lázaro. Em 28 de Março
fundearam junto à ilha de Limassava, onde permaneceram até 3 de Abril; quatro dias depois
akançaram a povoação de Zebu, cujo régulo lhes deu bom gasalhado.
Em obediência ao plano de estabelecer uma ou mais bases de apoio em regiões estranhas à influôncia por,tuguesa, quis Magalhães valer-se da índole amistosa dos indígenas e da
predisposição que evidenciavam para a cristianização, a~fim-de asseguraNc um aliado fiel c
um ,pôrto de refúgio. Ampliar o Ipoderio daquele, subordinando-lhe os régulos circunvizinhos, enaltecer assim o valor da amizade castelhana, eis o que explica 9 tempo passado em
Zebu e a infausta eXipediçao de 27 de Abril, contra o potentado llmftrofe de Mactan, que
pôs têrmo à "ida de 'Magalhães, e que o insuspeito Pigafeta narra nos termos seguintes:
j

Quando alc;lOç:Ímos terra, o iuimigo, em número superior a mil e quinhentos homens (I), cst:!va fOfll.ado
em três divisões. Mal nos avistaram, cam:garam sôbre nós em alta gritaria; duas divisões !lOS flancos e uma ao
cntro. O capicio formou-nos em duas divisões, e assim começámos o combate. Durante cêrca de meia hora os
mosquerciros e balistá.rios dispararam baldadamente; a dIstância exccssiva era causa de que os projéce:.is só atra\'essassem os braços dos adversários c os seus escudos de madeira delgada. O capitão gcitou-lhes: aNão atir<:lIl.
n:io atirenlll, mas as suas ordens náo foram escutadas. Compenetrado o gentio da impro(iqüidade dos nossos tiros,
redobrou de clamores e decidiu agiíellt:lr firme. NUllca permaneciam quietos quando disparávamos; saltavam de
um para outro lado, cobrindo-se com os escudos. Tantas foram as frechas que IlOS atiraram, tantas as lanças de
bambu com pon~iras de: ferro lançadas contra o capitão general, além de paus endurecidos ao fogo, pedras e lama, ql1e ,liflcilmeme conscguf3mos defender-nos.
No intuito de aterrorizá-los ordl..'flou o capicio gcnernl que alguns (los nossos lhes incendiassem 3s casas;
n:clobraram de fúria. Dois espanhóis encontraram a morte junto às habitaçõcs .indígenas, que queimámos em
nlÍmCfo de vinte 0\1 rrim.1. Carregaram os incolas sobre nós, em grande c6pia, e atravessaram a perna direita do
capitão com uma h'Cl:ha envencnada. O capitão ordenou a rctirada lenta (2), mas os nossos debandaram ràpidamentc, à excepçáo de seis 011 oito qlle permaneceram junto ao dlde. Os adversários visavam de preferência <1~
nossas pernas, que estavam nllas; ante: a confusão de lanças e 'pedras COlll que nos alvejavam tomou·se impossívc:i
opoe-Ihes resistÔncia. A grande distância a qtle estavam os na\·ios inutilizava os disparos das bombardu.
(I) O pilôro gcnovês artÓnimo. T ransilvano, Oviedo e outros cronistas da primeira viagem dI: Clfcunnavegação são unânimes em compuur cm mais de 3.000 os ad\·crsários de Magalháes.
(") A testcmunha ocular Ginés de Mafra diz que, ncsta altura, já Fernão de Magalhães andava muito
f,-riJo na cara e nas pelllas (Visconde de Lagoa, /oç. dt., liv. 11, pág. 108, nota I).
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Retirando da mugem, percorremos a dinância equivalente .1 um bom tiro de bal.ista. ContinuámoJ pdejando, com água até aos joelhos, sempre perseguidos pelos indígenas, que apanhav.tnl a mesma lança quatro ou
seis vezes para de novo a lançarem sôbre nós. Ao reconhecerem o capitão, foram sôbre ae em enorme quantidade, e por duas vezes lhe tiraram o capacete da cabeça. I;le, porem, acompanhado por alguns dos nossos,
agiientava firme, como compete a bom cavaleiro. Durante mais duma hora lutámos as.sim, sem recuar.
Um índio atirou com uma azagaia de bambu à cara do capitão, mas êste platou-o imediata~te com a
sua lança que ficou enterrada no corpo do selvagem. Em seguida tentou travar da espada, mas o ferimento que
tinha no braço impe<liu-o de desembainhá-Ia. Vendo isto, os gentios lançaram-se em massa sOOre o capitio, e um
deles atingiu-o na perna esquerda com um grande terçado, que é unla arma par«ida com as cimitams mas de
maiores dimensões. O capitão caíu com a cara para baiJl:o, e os adversários foram sôbre ae com terçados e lanças de bambu e ferro. Assim acabou aquéle que foi nosso espelho, a nossa luz, o nosso cOllfôrto e o nosso
dadciro guia.
Quando se sentiu ferido, o capitão voltou-SI: ..epetidas vezes, a-fim de se: certificar que: estávamos todos
nos batéis. De:vemos a salvação ao nos.so infortunado chde, que nos facultou a retirada mercê da bravura com
que pelejou até ao fim. Entre outraS virtudes, possuía a de enúcotar ;u maiores ad\'crsidades com mais constância que ninguém. Sabia, como nenhum de nós, suportar a fome, e o Mundo não tinha quem o igualasse na com·
rrecmão das canas marítimas e de navegação. E a vcrdade de tudo i.sto é pilblicarnellte atestada pelo facto de
lIingll~m possuir cntiio o en.gellho e: arrôjo necessários à circullllavegação do globo, que êle quási levou a têqno (I).

"Cf-

Entre as conseqüências desastrosas dêste lamentável revés não foi somenos o seu reflexo no ânimo dos íncolas de Zebu) que, aliados da véspera, logo planearam emancipar-se da
prometida sujeição ao monarca espanhol e, se possível, apoderar-se dos navios c das mercadorias que êles transportavam. Para tanto, foram os expedicionários instados para almoçar em
lerra com o régulo de Zebu, convite a que acedeu a inexplicável boa fé dos substitutos de
Magalhães. No decorrer da refeição, perderam a vida l traiçoeiramente chacinadosJ Duarte
Barbosa e João Serrão, com muitos outros.
A morte de Magalhães afecta consideràvclmentc o interêssc da viagem; a disciplina
dá lugar à confusão, e a navegação, perdida a directtiz etentÍfica, toma a hesitação por norma
acaso por itinerário. Abandonado, na tarde de 1 de Maio de 1521, o pôrto de Zebu)
e
encaminhou-se a armada para a ilha de Bohol, onde João Lopes de Carvalho foi eleito para
o comando geral e onde, por falta de tripulantes, queimaram a nau Concepcion. As .unidades restantes deixaram Bohol na noite de 3 de Maio, costearam a ilha de Negros, surgiram
em Quipire, na costa ocidental de Mindanao, de onde, em vez de caminhar para o Sul, em
direcçáo às Molucas, Carvalho se fêz inexplicàvclmente de vela aos rumos de WSW., SW. e
\V., que o levaram às ilhas de Cagaian Sulu e Palauan. Em 21 de Junho, depois de costear
Palauan e passar entre as ilhas Balabac e Banguey, prosseguiram até alcançar a ilha Labuan
c, logo, a Baía de Brunai, da qual zarparam em 31 de Julho, retomando o caminho andado.
Foi então que os abusos de João Lopes de Carvalho levaram à sua destituição do comando
supremo) que foi confiado a Gonçalo Gomcz de Espinosa, substituído por Juan Sebastian de
E!cano na capitania da Victorid. Continuando a rota I}'elo ilhéu identificável com o de Balambangan, a oeste de Bangucy, chegaram a Socai, aprisionando, ao norte desta ilha, um parau, de cujos tripulantes souberam que as Molucas demoravam na direcção oposta e que,
para alcançá-Ias) impunha-se rumar a SE. Guiados por um pilôto indígena, capturado na ilha
de Balute, avistaram finalmente, em 6 de Novembro, as almejadas ilhas das especiarias, fun-
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(1) Visconde clt Lagoa, loco cit., liv. 11, págs. 107 alIO.

dcando, no dia 8 de ovembro de r52 I l entre o ilhéu de Mare e a ilha de Tidor, cujo réguio acolheu carinhosamente os espanhóis, carregando~lhes as naus de cravo, e declarando·
-se súbdito do imperador Carlos V.
Na tarde de 2 I de Dezembro> a Victoria, tJ.iplllada por cinqüenta e sete europeus sob
o comando de Sebastian de Ekano, deixou Tidor, arriba em Mangola pa sa o arquipélago de
Sunda, fundeia em Ombay, de onde segue, em 25 de Janei.ro de 1522, a demandar Timor.
Depois, ruma ao Cabo da Boa Esperança pelo itinerário da navegação portuguesa.
Prosseguindo logo a ários rumos a9 longo do Cabo das Palmas, torneia a costa d
Guiné até as alturas do Cabo Verde e lança ferro em Santiago no dia 9 de Julho, sendo ali
detidos pelas autoridades porlJUguesas treze dos tJ.·ipulantes o que levou Dekano, receoso
pela segurança dos restantes, a levantar precipitadanlente ferro em 15 de Julho e a rumar
em direcção aos Açores de onde segue em demanda da Espanha.
El11 4 de Setembro o Cabo de São Vicente à vista, dois dias depois a V;çtori4 entrava
riunfante em San Lucar de Barrameda, e, finalmente, no dia 8 de Setembro de 1522, anuncia, em Sevilha, com estrondosa salva de tôda a sua ar ilharia, o tétmino da primeira via·
gem de circunna egaçáo. Dos 237, ou mais, tripulantes ali embarcados três anos e vinte e
nove dias antes, regressavam com Juan Sebasrian de Elcano apenas dezassete homens.
Desde entio, como escreve o insuspeito Michelet o globo ficou certo da sua redondeza. Essa maravilha física da água uniformemente estendida sóbrc uma bola a que adere
sem deslJegar-se, êste milagre estava demonstrado ... Revclação de alcance imenso que ce1!~
[[(plicotl a audácia do homem e o lançou noutra viagem sôbre o livre oceano das ciências, no
esforço temerário e fecundo de dar a volta ao infinito.
Obreiro casual e sem re!êvo dum feito fomnidável, Sebastian de Elcano é uma sombra rósca no guadro majestoso da primeira volta ao Mundo, onde a figura de Femão de Maga1hães - o agravado lusitano - resplende dominadora, terrível, em isolamento soberbo!

NA EGADORES PORTUGUESES AO SERVIÇO

ESPANHA - Dopois do empreendimento e pantoso que fOl a volta ao Mundo, subordinando a cronologia à importância das
viagens e a jerarquia dos lusitanos que nelas colaboraram, roferi.remos em primeiro Jugar entre as expedições espanholas comandadas por portugueses, a de Pedro Femandes de Queiroz.
Resumamo-las em brevíssimas notas C).
Pedro Fernandes de Queiroz nasceu em Évora no ano de 1565, e em Portugal se instruÍu nas ciências náuticas e geográficas> aprofundando-as provà eimente no decorrer de algumas viagens aos vastos domínios luso-castelhanos. Sem traição à pátria então ligada à E pallha, pós ao serviço de Felipe II os recursos da sua experiência e vasto saber, sendo~lhe confiada, em Junho de 1595 a missão de chefiar a pilotagem da frota em que Hernan Gallego
e AI aro de Mendana sobrinho do governador do Peru, Lopo Garcia de Castro, se propunham explorar as regiões austrais e colonizar a ilhas Salomão.
DA

(1) Projectamos Eazê.lo, com a possÍ\'cl minúcia e análise crítica, na História dos Descobrimtmtos Mar/timos dos Portl~gllt:ses. que estamos pr<lparando em colabor.ação com o almirante João de F 'tas Ribeiro,

Mor-to Mendafía} e eleito Queiroz, na ilha de Santa Cruz por delegação da viúva daquele, comandante da expedição, a êle se deve o feliz regresso da armada a Manila depois de
descobrir as Marquesas e algumas ilhotas de somenos importância.
Em Abril de 1598, d pois de breve e atribulada permanência nas Filipinas e no M'xico, regressou Queiroz a Espanha, seguindo logo para Roma, onde se propunha angariar os
meios de subsistência leccionando geografia e náutica. A Eama do seu saber impressionou o Pap
Clemente VIII em quem o ilustre mareante encontrou um entllsiásoco protecror e por quem
foi encarecidamente recomendado a Felipe UI de E panha para o prosseguimenco dos descobrimentos marítimos. Com ordem régia para que o vice-rei, Conde de Monte Rei) lhe apre casse
sem delongas dois navios, embarcou Queiroz para Lima, levando las mas hon,rosas Cedalas
1"e dei Consejo de Estado han salido, y no con menor Despacho de Itr Corte Romana C). Em
21 de Dezembro de 1605, dopais de comunicado, com grande aparato, a Queiroz o jubileu
e pecial que Clemente VIII lhe concedera, fêz-se de ,ela a frota (três na ias, fortes e bem artilhado ) que o intr'pido comandante se propunha levar às terra i.ncógnitas austrais, a Nova
Guiné, a China, às Malucas à duas Javas, regressando a Espanha pelas índias orientais. o
decorrer da viagem, além de vários ilhéus foram descoberto o arquipélaO'os de Paoumotu
Tabiti e, em 3 de Maio de 1606, o grupo da Novas Hébridas, a q le Queiroz julgando- e
na almejada Terra Australis, ohamou Austrália do Espírito Santo.
Prosseguindo, a 6 de Junho soEreu a Erota violentíssima tormenta. Estiveram em
ri co de sossobrar. Separou-se da capitânia a nau comandada por Luiz Vaz de Tôrres, a qual,
fazendo a navegação Lmposta pelas circunstâncias, descobriu o estreito entre a Austrália e a
Nova Guiné que perpetua o nome de Tôrres. O apuro em que se achava a capitânia levou o
conselho de oficiais a deliberar o regresso à Nova Espanha, oujas costas avistaram em 3 de
Oucubro e contornaram durante os catorze dias seguintes.
De volta à Europa, Queiroz chegou a Madrid no dia 9 de Outubro de 1607 c, rnai
tarde obteve do monarca um subsídio de quinhentos ducados. Por Real Cédula de 2 J de Outubro de 1614 foi ordenado ao vice-rei do Peru o apresto de nova armada para Pedro Fernandes de Quei.roz levar a cabo outros descobrimentos. A morte, infelizmente, aguardava no seu
regres o à Nova E panha o ilustre português C).
Outra expedição e panhola comandada por um português é a de João Rodrigues Cabtilho portu.guez honrado, valiente y p,.atico en la marina. Cabrilho, cuja naturalidade desconhecemos recebeu do vice-rei Dom António de Mendoza a incumbência de explorar a

t~ridnde

(1) Froi ]u3n de Torquemnda - Monarql/ia ll1dilllM, vaI. r, Iiv. V.
(2) A sua g16ria, [anta como á navegaçóes devidas ao seu esfôrço, a enta nas seguintes obras que à poslegou o s u in<:ontestndo aber: Relaciol1t:s de los viajes á ItU islas de Salomol/ y tiena allstral; Historia deI

segllllClo viaje dei nde/alltado AllJaro de Mel/dana á las islas de Salomon; Memorial ai Tey sobre la poblacioll de las
tierras nustrales: El dcscllbrimietlto de la tierra al/stral; Rdacion SIImaria de lo que le dió d capitall mayor de Malaca, RI/Y Gom:alez de Sequua; t1rTllciotl de la tierra de los Samojedes y Teugoesis en Tartaria; Memorial sobr~ cl
desctlbrimitmto qfle bizo en 1606 de l,s /im'as allstrales; Sumario breve y derrotero dei viaje que bizo cl capitan
Pl'dro FeTlltllldez Qllirós, dI: Tl4cion portuglles, t:II el descubrimiento de las tierras illcog"itas de la parte tIIlstral dd
mar dei SlIr, ql/e slllió dei Pem por fill dei tino 1605. DeL."'<ou também uma rda~ão da sua vida.

costa ocidental da Califórnia e de demandar a parte setentrional do conrinente americano. Lar~
gando a 27 de Junho de 1542, nas naus San Salvador (capitânia) e Victória. do pôrro de Nati~
vidade, na Nova Galiza, desembarcaram a 29 de Setembro numa angra a que deram o nome do
arcanjo São Miguel, a actual Baía de San Diego, de que se apossaram em nome do monarca
espanhol. Dali, costeando sempre ao Norre, alcançaram a Baía de Monterey, na Califórnia,
um dos extremos da qual é conhecido por Cabrillo's Point. E reconhecendo ilhas e enseadas,
singraram pelas costas da Baixa Califórnia até quarenta graus e meio de latitttde, atingindo o
cabo a que chamaram Mendocino, em homenagem ao vice-rei. O frio violento fê-los retroceder apressadamente até um POnto ainda por identificar da actual região de Los Ange1es ou da
de Santa Bárbara. Ali faleceu João Rodrigues Cabrilho no dia 3 de Janeiro de 1543, e a frota,
sob 9 comando do pilôto Bartolomé Fetrer, regressou, chegando a Natividade a '4 de Abril.
De entre os que se distinguiram como pilotos deveríamos destacar o algarvio João
Mar,tins, pilôto do navi9 que Lourenço Ferrct Maldonado pretende ter levado, om 1588, por
NO., do Atlântico ao Pacífico, atravessando os actuais estreitos de Davis e Behring.
Comprovada, porém, a nenhuma probidade de Lourenço Ferrer Maldonado, cujo nome
está intrinsecamente ligado à falsificação dos documentos por êle vendidos ao marquês de Estepa, crime que o teve sob a alçada da justiça, e dada a circunstância de o interrogatório a que
o submeteu o licenciado Dom Garcia da Silva y Figueroa ser concludente no tocante aos embustes em que o falsário alicerçara a sua vida de expedientes, recusamo-nos a incluir no número dos empreendimentos que honram Portugal uma expedição a que os mesmos e~panhóis
aludem sempre sob a maior reserva ('). E com razão: as peripécias ela viagem, segundo as relações de Maldonado, as latitudes elevadíssimas que pretende ter atingido, o regresso pelo caminho andado, etc., são outros tantos argumentos que demonstram a irreal idade da narrativa.
O português Gonçalo da Costa, pilôro de várias trotas enviadas às possessões espanholas da América Austral, pelo perfeito conhecimento dos idiomas e dos costumes daqueles povos, prestou serviços relevantes a Castela. Em 1527 reüniu-se a Duarte Coelho, talvez
seu sogroJ iprovàvelmente na frota de CristÓvão Jacques, que alcançou São Vicente em prindpios do dito ano, sendo de presumir que tivera anteriormente longa permanência em várias
regiões da América Austral. Corrobora esta suposição o facto de Diego Garcia de Moguer
ter levado Gonçalo da Costa, como intérprete, ao Rio da Praca, logo após a chegada do último
a São Vicente.
Na nau Santa Maria dei Rosario, que Garcia de Moguer rrouxe à E,uropa carregada de
escravos, aporrou Gonçalo da Costa a San Lucar de Barrameda em Agôsto de t 530, seguindo
imediatamente pata Portugal) onde lhe foi oficialmente oferecido lugar de destaque numa
(I) Os
durante militas
versão france:ia
tra d Estrecho
Q"iroz

I!Il

(4

únicos dOCUffieatos coevos que atestam aquda viagem são a teb.ção do proprio Maldonado, perdida
anos e encontrada, em 1811, por Carlos Amoretti na biblioteca Ambrosiana, de que conhecemos
de 1812, intitulada Voyage dI: la mt:r Atlantiqul! à I'Ocl:an Par:ifi'Jul:: e o Mapanmndi 1'/1: mursdI! Anian, ducobit:rto por Lorl!llzo Fl!rrl!r Maldonado, y los dUCllbrimil!ntos dI! Pdro Fl!malldl!% dI!
N"l!va Allstralia, publicado na colecção Muiioz, também da suspeita amaria de Ferrer Maldon,do.
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frota que se aprestava para demandar o rio da Prata. Por motivo desconhecido rejeItou a proposta portuguesa e fugiu com a espôsa para Espanha, sendo ali contratado para servir como
capitão nas emprêsas da tndia com o vencimento anual de 36.000 mara edis. De lá regressou em 17 de Agôsto de 1535, seguindo. em Janeiro do ano seguinte, do Rio da Prata
para a costa brasileira como pilôto da caravela Santa Catalina, que, em Outubro de 1536) estava de volta em Buenos Aires.
Chefiou uma e~ploração no Rio da Pra ta. Quando tendo vindo à Côrte de Espanha,
numa deputação dos moradores de Buenos Aires foi mandado regressar ao Prata naufragou
no pôrto de SeviLha. Piloto-mor da frota de D. Alvaro
unez Cabeça de Vaca prestou-lhe
relevantes sel'viços na sua expedição ao Paraguai, acompanhando-o depois a Espanha, quando
êle aí regressou prêso. A espôsa ünha entretanto falecido e os filhos estavam na miséria. Valeu-lhe no transe Felipe lI. Pilotou depois a flotilha em que Martin de Oruc alcançou a ilha
de S. Gabriel. Um desgarre, nas alturas de Cabo Verde, da nau e duas urcas da flotilha de
Jaime Rasquin, impediu-o mais uma vez de demandar o Prata.
ão terminaremos esta breve notícia sem aludir a João Seromenho, pilôto da nau
Santa Aflgustina e descobridor da Baía de São Francisco; a Diogo Garcia cuja exploração do
Rio da Prata ultrapassou a confluência do Paraná; a Martim da Costa, companheiro de Juan
de Grijalva na sua viagem de Março de 1518; ao algarvio João Caetano, pilôto de Vilalobos'
ao nobre André de Vasconcelos da Silva, comandante do galeão Boa Fortuna da expedição que,
b a chefia de Don Fernando de Soto, demandou a Florida e em 1540, descobriu o Missisipi; e, finalmente, aos tripulantes do dito galeão, Alvaro e Bento Fernandes, Est"vão e Fernão Pegado Domingos da Costa, João Cordeiro, António Martins Segurado,
em Rodrigues Pereira, Roque de Elvas, todos elvense de prosápia, e Simão Rodrigues, de Marvão.
São numerosos os
que se evidenciaram. Sem 110S determos a reproduzir a argumentação tendente a comprovar a
expedição luso-norueguesa-dinarnarquesa de 1476, que) segundo concluem ofus Larsen
ç
A. W. Brogger ~), teria ido da I lândia à América do Norte, vinte anos antes do descobrimento
colombino da América Central, evocaremos aqui o nomes do célebre 'ohan Fernalldus in Insulis de Stmys, com quem Henrique VII de Inglaterra, em
arço de 150r contratou uma
viagem marítima às regiões ocidentais; dos açorianos João Gonçalves e Francisco Fernandes,
a quem o mesmo monarca conferiu cartas patentes para fim idêntico em Dezembro do ano
imediato i de António Anes Penteado, pilôto da expedição de Thomas Windham à Guiné em
J 547; de
uno d:l ilva capturado por Sir Francis Drake em Santiago de Cabo Verde para
colaborar na pilotagem da frota com que circunnavegou o Mundo etc., etc.
Queremos porém destacar neste capítulo a famosa viagem que David e1gueiro teria
realizado sob auspícios holandeses.
NAVEGADORE
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Capitaneando a n:lu P/ldr~ Et~rllo> pretende-se que Melgueiro brgou do Japão no dia
'4 de Março de 1660, e, rumando a Nordeste, seguiu a costa asiática, passou entre a Ásia e a
América, correu ao Norte até atingir o paralelo de 84 graus, desceu entre o Spitzberg e a
Groenlândia, e foi fundear no Pôrto, onde tcria falecido em 1673.
O estudo desapaixonado de uma tal viagem, tendo em mente os contratempos que
ainda em nossos dias lhe são inerentes, a-pesar de decorridos ttês séculos de consecutivas experiências e progressos científicos, obriga a acatar com a maior reserva um empreendimento
de tanta monta, do qual - facto extraordinário e ineXoplicável! - se desconhece qualquer
vestÍgio positivo. Demais a mais, o pouco que há escrito sôbre o assunto assenta exclusivamente na notÍcia de um tal M. La Madelene, oficial de marinha francês em serviço de espionagem diplomática em Portugal~ notícia, por seu cumo, inspirada na outiva de um marinheiro
do Havre que residiu no Pôrro e foi íntimo confidente de Melgueiro, a cujos derradeiros mo~
mentos assistiu. La Madelene pretende explicar o olvido em que caíu feito de tanto alcance,
presumindo que dêle devem existir relações coevas nos arquivos portugueses e holandeses, as
lHtimas ciosamente vedadas à consulta. Resta, ,porem , inexplicável, a,té para o auror, o inte~
rêsse gue teria a Holanda em ocultar feira que a honraria tanto como a Portugal...
O informe de La Madelene foi parrocinado por Felipe Buach, primeiro geógrafo do
rei, gue traçou a viagem de Melgueiro num mapa publicado, em 1754, pela Academia
das Ciências de Paris e reproduzido pelo Dr. Batalha Reis no jornal O Comérâo do pôrto. O
traçado de Buach, representando a derrota de Melgueiro pelo caminho geometricamente mais
curto, dispensa comentários e atesta a fantasia de gue tem sido alvo aguela viagem, Presume
o di.to geógrafo que a expedição de Melgueiro foi inspirada num mapa facturado pelo cartógrafo português Joio Teixeira em 1649, o que aumenta consideràvelmeme a já grande confusão do assunto. Se a viagem figurava numa carta dezassete anos antes da data em que Melgueiro
a teria realizado, quem a levou primeiro a cabo? Supomos que a citação feita por M. Buach
de João Teixeira carece de fundamento, e que êle teve conhecimento directo ou indirecto do
atlas anónimo e sem data, presentemente na posse da Sociedade de Geografia de Lisboa, em
cuja última carta, reproduzida neste estudo, se vê, de facto, o traçado da viagem em questão. Nada encontramos, no pouco que nos resta da obra de João Teixeira-e, seja dito de pas~
sagem, tivemos há pouco o ensejo de examinar um :ltlas desconhecido, daquele cartógrafo,
propriedade da villva de um diplomata português - gue justifique o critério de M. Buach.
Por seu turno, sendo a autoria do atlas anónimo da Sociedade de Geografia atribuída
a Baptista Agnesc, presumimos que em nenhum dos sessenta e três atlas do mesmo cartógrafo catalogados por H. R. Wagner, na sua exaustiva monografia da obra de Agnese~ se repete o traçado da viagem em questão. De Teixeira ou de Agncse, o mapa foi certamente
facturado antes da viagem de Melgueiro, não podendo, conseqüentemente, comprovar a realização daguela. .f: nossa opinião que tanto a carta de que tratá mos, como a notÍcia em que
se fundamenta a viagem, tiveram por origem não a realidade, mas a teoria sistemática dos geógrafos antigos sôbre a comunicação de todos I)S mares.
VISCONDE DE LAGOA.
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A) Viagens pre,colombinas
sem dúvida, devem ter sido as viagens pre-colombinas ~ já de
povos da Amiguidade, porventura, e de irlandeses, bascos, normandos, galeses, italianos, dinamarqueses, portugueses ~ até sudaneses, - se, (ccomo
factos históricos soErlvelmente comprovados», se contam «pelo menos os onze
descobrimentos» apurados por Hennig em T925 «segundo as i·nvestigações
mais recentes e mais dignas de confiança» ... C).
Seja porém como fôr, quando Colombo veio para Portugal e começou a viajar com os
portugueses não se desconhecia entre nós a existência de terras além-atlânticas: os variados
ROSAS,

(1) G. de Rcparaz (hijo), La época de los grandes descubrimientos espanolts Y portllgutses, Barcelona,
193 1, págs. 128 c 129; J. Cortesão, Le traieé de Tordesil/as et la décolluerte de rAmériqllel Lisboa! 1926 § I.
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indícios e cescemtmhos que o próprio Colombo recolheu em Lisbo:t ou nas Ilhas Adjacentes
o IProvariam C).
Propriamente da actividade expansionisra portuguesa no Atlântico Ocidental, em todo
o período que antecede a partida de Colombo em 1492 para a sua primeira viagem de descobrimento, as notÍcias que chegaram até nós apresentam-se-nos, com os seus fundamentos
e resultados, e na sua indqpendência ou encadeamento, pela ordem cronológica seguinte:.
I - Das ilhas que os cartógrafos da Idade Média vieram repetindo nos mapas, colhendo-as da tradição antiga ou medieval, e distribuindo-as, segundo essa inspiração variável, pelo
Oceano limítrofe, a célebre Antilia teria tido origem em descobrimento, realizado por portugueses, de alguma das ilhas - talvez Cuba - que Colombo mais tarde encontrou e que,
por esta suposta correspondência, Antilhas precisamente foram denominadas C). A comprovar o fundamental descobrimento lusitano estaria a própria palavra Antilba, arquétipo português tanto do latim Antilia, como da forma espanhola Ant;J[a, da italiana Antig[;a e da francesa Antille. ~ verdade que a ilha aparece já na carta italiana de Pizigani (1367), embora sob
a designação «(3ssaz duvidosa de Atilae ou Atulae», numa legenda ((de difícil leitura e interpretação») ~), e que é em mapas italianos do século seguinte - especialmente nos de G. B.

Becario (1426 e 1435), A. Biallco (1436 e 1448), B. Pareto (1455)' G. Benincasa (1463 e
1470), A. Benincasa (1476 e 1482) - que vem a encontrar-se a forma definida Anti[ia. Em
todos êsses mapas porém, a A nti[ia é sempre situada na latitude de Lisboa ou do Cabo de
S. Vicente, e sempre para oeste dos Açôres.
Duma hipótese recente que daria a Antilia como eco talvez de navegações genovesas
no Atlântico, ainda a origem portuguesa ressaltaria, porquanto teria sido uma das ilhas descobertas ({na expedição de 1341 feita de Portugal sob o comando do genovês Nicoloso da
Receou - a conhecida expedição oficial portuglles:l às Canárias, de Itrês navios, dois fornecidos por D. Afonso IV e tripulados nantralmente por portugueses, e apenas o terceiro, mais
pequeno, trlpulado por florentinos, genoveses, castelhanos ç outros espanhóis... e).

(I) S. Ruge, História da 'lpoca dos Dtscobrim~lIlos (vusão portuguesa), págs. 21::J. " 214; R Almagi,
Cli Ull/iani prim; tsp/orlltorj ddl Ameriea, Roma, 1937, págs. 34 a 47.
(2) W. H. B:lbcock, úgendary islllnds o{ tbe Atllmlie (A stlldy in Meaiwllf Geogrllpb'j), New York.
1922, pág. 9 e pág. 188 (ccAntilia is Cub:l»).
(3) A origem de Anti/ia continu:l obscura. Outr:l \'ariante, Altilill, lig:lr-se-ia :l Alt;no; e :l forma A'ltilh.
poc!uia não p:lSS:lt de mero aporUlguesamento da latina Antilia, remontando:" grega A"thyla, que já se enCOntra.
ria Clm Herodoro.- Vide: R. Almagi:a. ih., págs. 133 e 43]; Grande Enciclopédia PortugllUlI e nrasi/eirll, voos.
Antil/ba e A"tilhas; V. de Sanrarém, Esstli sI/r f'hislOire (ie la cosmograpbie et de la cartographie... , Paris, 1852,
r. III, pág. 444; L. Ulloa qsneros, in História Universal (<lo Instituto Cal1ach). Bareelona, 1932, tomo VI, págs. 154
e 155,- Uma curiosa localização da Anlig/ia, no norte do continente sul-americano, é a que nos dá o map'-mímdi do Atlas de porrulanos d'Egerron (vide Hist. da C% Porto do Brilsif. vol. I. pág. ,]8).
(4) A. Cortesão, Carlogra{ia e cilrtógrtJ/os porwgl/tsts dos séc. xv e xvi, Lisboa, 1935, vol. I, pág. 226;
S. Ruge, ib., pág. 213; R. Almagià, ih., p:ígs. 133 e 437; E. Presrage, Descohridom Portugutsts. partO, 1934,
págs. 3 e 4·
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II - Se distinta, a princípio, da Anti/ia, bem cedo começa poróm a identificar-se com
ela a lendária flba das Sete Cidades. Tal identificação encontra-se já implicada nas cartas re·
feridas de Bccmio, Pareta, etc., onde no desenho da Ant;/;a <diguram sete portas e sete cidades», sem 'luc a designação representativa se lhe aplique; mas ao tempo em que Colombo
viveu em Portug<ll a identificação era completa: Anti/ia ou Ilha das Sete Cidades.
Ora a lenda da Ilha das Sete Cidades seria de origem porwgucsa, conforme a tradição
histórica que Manim Bchaim consignou no seu Globo: «no ano 734 de Cristo, quando tôda
Espanha tinha sido invadida pelos pagãos da África», o bispo do Pôrto, com mais outros
seis bispos, portugueses ou peninsulares, «c outros cristãos homens e mulheresJ ...juntamente
com seu gado, haveres e bens» haviam fugido da Espanha em navios, tendo aportado a lima
terra onde cada um dos sete bispos havia fundado uma cidade, depois de desnruídos os navios,
para que ninguém pudesse regressar. A cerra ou ilha teria ficado, de resto, oncantada pelas
artes do nigromantc bispo chefe. Mas em 1414, segundo Behaim ainda, um navio de Espanha teria sem perigo chegado muito perto dela C). Haveria sido à Antilia que aquela multidão aponara, segundo a referida documentaçáo cartográfica... Mas é, por outro ladoJ bem
plausível que a lenda haja englobado algum descobrimento da Groenlândia, colonizada e cristianizada, como é sabido, desde o séc. x (J.
Seja como fôr, a viagem portuguesa, lendária ou histórica, que converteu a Antilia ou
íI. Groenlândia em ILba das Sete Cidades nome português que se deturpa quando se não
traduz - pordurou na tradição, e não pequena influência deve tcr e:xcrcido sôbre a imaginação dos navegadores portugueses pre-<:olombinos que deliberadamente, conforme veremos,
projectaram Oll realizaram a sua demanda, - tanto mais quanto as Sete Cidades haviam acabado por ser localizadas mais amplamente, e nem sempre como insulares, mas também coma
regiáo da costa firme ou do «longínquo e árido Sudoeste» C).
1Il - A J447, ou pouco dopois, diria respeito a viagem forçada daquela (mau de portugueses» que, vindo do Mediterrâneo, pelo Estreito de Gibra[tar fora, (c1he dera tal tormenta», que correndo a oeste «muito mais do que quisera»J fôra ter a uma ilha «em que havia
sete cidades» c onde se falava «a nossa língua», «e preguntaram se: tinham os mouros ainda
ocupada Espanha donde fugiram pela perda de EI-Rei D. Rodrigo». Não se trataria da Groen·
l'1ndia mas de alguma terra do sul, não só peia rota seguida, mas ainda porque «o conLTamcs·
tre da nau diz que trou:\"C uma pouca de areia e que a vendera a um ourives em Lisboa, de

(I) R. Almagià, ib., págs. 29 e 134; A.Cort~iío, ib., Y~l. T, pág. 134; Hisl. d. E:~f'llrs. Porto no M,Itlt/o,
pág. 2$J6: (N~ ~rllll~no de Soligo,. vé-se li figu.r:t ~uadnlong~ da A"lililf, ~m denontlnada.apc.nas y:"'1~ ute
c situada no limIte OCIdental do conjunto <los dOIS mtemas de Ilhas dos Açores); J. Cortesao, III HrsloTf.. d~
Portug.l, Barcelos, 1932, vol. IV. pág. 181.
(2) M. Hclt'1l0, O dm;obrimtnlo da Améric., usboa. 1933, pág. 5; F. da FOIlS('(a, A descoberla do Or.si/, Lisboa, 1900. p:íg. 67; L. Ulloa Cisneros, ib.,.pág. 15'1·
(3) W. H. Babcock, ib., pág. 188.- Vide o mapa-múndi, cito na nota 3 da pág. antenor.
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cJue tirara quantidade de ouro» j c «sabendo isto, o Infante D. Pedro que ainda governava,
diz que o mandou escrcver na casa do Tombo~.
Ora como o cartógrafo André Bianco passara em Lisboa em 1447-48, com destino a
Londres, onde em 1448 fêz o seu mapa em que consignou, a sudoeste do Cabo Verde, a céle~
bre ixola otinticha que xa longn a ponéte 1500 mia ('), daí O pensar-sc que seria aquela terra
do sul a «ilha autêntica», que (cjaz distante a poente 1500 milhas»), ou seja o Brasil, embora
a realidade da areia aurífera tivesse fantasiosamentc sido revestida com a imaginação das Sete

Cidades (').
(cAs reglOcs afastadas do Oceano ocidental)) desejara o Infante D. Henriqu~
conhecê~las, no propósito cxplícito de saber l(Se acaso havia ilhas ou terra firme além da des~
eriça0 de Tolomell); c para isso enviara caravelas, ((para procurar terras)). Uma autêntica
cmprêsa pre-colombina - 60 anos antes - coroada de êxito, embora pelos Açôres, em vez
de pelas Antilhas... C). Povoando-se os Açôtes, a expansão para o seu ocidente não cessa.
Dobrado no entanto o Bojador, enquanto a atenção do Infante se volta especialmente para
a costa da Guiné, a actividade dos donatários ou de outros aventureiros ou empresários por~
fia ... E não se pode dizer que o Infante sc desinteresse do que se pretende ali se projecta
Oll se descobre para êste lado. Se o plano das fndias existe desde cedo na slla mente o
que não parece inverosímil - poderia acrescentar-se que seria Wt1 plano duplo: os (ctempos
passados» a que se aludia ulteriormente, a propósito das «muitas opiniões» que houvera «entre alguns letrados» - se conviria mais «descobrir ao longo da costa do IJtUf», ou (<irem pelo
pego atravessando o golfio até topar em alguma terra da fndia ou vizinha dela, c por esta
via se encurtaria o caminho» - teriam sido já tempos do Infante, e tamo mais se a concepção geográfica dêste era a mesma de Colombo e do autor do Esmeraldo. Assim, a dúvid-a (!ue
levara a consultar Toscanelli viria já de quási meio século antes da resposta dêste em 1474;
e na perplexidade, o Infame, sem deixar de decidir-se, desde logo, pelo mais seguro e su~
gcsrivo também, não desprezou o que lhe adviesse da 'Pesquisa ou da aventura alheia para
o poente dos Açôres, onde continuavam enigmas a Antilia e a Ilha das Sete Cidades ... C).
Um exemplo desta atitude tê-la-íamos na sua reacção perante estoutra viagem de
'447 - viagem que se não percebe porque seria «evidentementc)) uma lenda e). Conta-se
que neste tompo um navio saído do Pôrto correra com tO[1menta, e fôra dar a uma ilha
IV -

(I) A. Galvão, Trl1.llldo ( .. .) de todos os descobrim~lltos I1.lIligos e modemos frilos A'; li. Er4 de 1550...
1563)' págs. 19/20; M. de Oliveira Ramos, A tradifio porll'gllatl. de terrAs e viagens parA ocidellU. in fiistúril1. de Porwgal. Barcelos, '931, vol. 111, p:ígs. 591/592; fiis!. dA CoIolI. Portug. do B,...si/, vol. I, pág. XXXII.
(2) E. Prestage, ib., págs. 217/218.
,~) D. Gomes. As relações do descobrimento da Gllin; , das ilhas dos Açóres. MadrirA e Cabo Vm/r
(vers. tio latim por G. Pereira) in Bolet. da Soe. de Geogr. de Usboa, 17'· série - I~/'~ _11. 0 5.
(4) Cf.: F. Lopes. Em favor do p/dno henriqllino dlU Indias (breve nota preliminar ao 1. 0 Congresso da
Expans. Portllg. /lO /IIItmdo. 1.. secção), 1936; D. Pacheco, Esmeraldo (Ide siltl orbisll, liv. 3. 0 • capo 4.°; F. Lopes.
D/ll/rle Pacbeco e ° Oceano Pacifico, in Pelrus NonirlS, vol. li, parte I (Lisboa, 1938). págs. 21/26.
(6) R. Almagià. ih., pág. 45,
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habitada por numerosos cnstaos que levaram o, marinheiros à igreja para verem se faziam
as cerimónias romanas; e conhecido que eram católicos, lhes rogaram que ficassem até vir o
senhor que andava ausonte; mas os marinheiros, desconfiando que os detivessem c lhes
queimassem o navio, se esquivarJITIJ regresando a Portugal muito alegres, na e5iperança de,
com a boa~nova, receberem mercê do Infame. Mas COllCa-se mais que êste, pelo contrário,
os tratara duramente, por terem abalado sem mais informações, e os mandara por isso vol~
tar à terra descoberta, a Ilba das Sete Cidades aparentemente, mas rcalmence a Groenlândia.
O navio partira, agora (om 1447 ou 1448) evidentemente em viagem de explora~
çôl.O propositada, mas não mais houvera notícias dêle... C).

v-

Ligada ou não com a notÍCia da descoberta da ilha autêntica ou com a ausên·
cia de notícias desta viagem de rerôrno à Ilha das Sere Cidades, eis a dupla viagem qu'~
Diogo de Teive, escudeiro do Infante D. Henrique e armador de navios ou comerciance na
M:ldeira, faz com seu filho João de Teive, levando como pilôto Pero Vásqucz, de Palas de
la Frontera, em demanda da Ilha das Sete Cidades, precisamente. Partindo do Faial, pro·
Cur:lll1 a ilh:l primeiramente para sudoeste, percorrendo em vão mais de J 50 léguas; e, re·
gressando, descobrem, guiados pelo voo das aves, a ilha das Flores e o seu ilhéu do Corvo,
em 1452. Infrucifera porém a procura das Sete Cidades para sudoeste, abalam agora parl
noroeste, até à latitude do Cabo Clear, na Irlan.da, encontrando a ocidente fortíssimos "en~
tos com mar calmo, o CJue interpretam como :ndícios de terta próxima a oeste, terra que no
entanto não tentaram descobrir, por ser já Agôsto e temerem o inverno... (J.
Evidentemente que nas paragens referidas era a Terra Nova o CJue teriam descoberto
e fôra ao seu Banco que ohegaram. Todavia, ll1uico recentemente esta conclusão foi consi·
derada «substancialmente baseada sôbre a arbitrária emenda)) de dois passos documentários ... (3). Deve no entanto observar~se que, além de ser absolutamente absurdo não considerar que :I nova denunda se tivesse feito para noroeste, e além de «só no Banco da Terra
Nova» ser possível observar, naquelas paragens, a referida coincidência de vento e de mar
naquela estação, pouco importaria, querendo respeitar a genu'inidade dos textos em questão
(de Las Casas c das Historie). admitir que a viagem (demais tendo em conta a direcção oposta
da Corrente do Gôlfo) houvesse sido primeiro para nordeste, até perto do Cabo Clear, e,
em seguida, dêstc cabo wper Loeste», O resultado não detxaria de ter sido o mesmo: «s' avviCinal'0110 tanto ai Noroeste, che viderono terra di verso j'Occidentc d'lrlanda»J conforme a
afirmação do "mesmo Pera Vásquez a Colombo em Múrcia, quarenta anos depois e).

(I) Cf.: F. da FOllScca, ib., 'p~g. 65,
Cf.: F. da fouseca, ib., .pig. 63 j M. Pinhciro Chagou, Os des,ovrillleIJ/os por/uglfrses e os de Colombo, Lisboa, l~~, p:ígs. '55/156; J. Cor~são. A viagem de Diogo de Teive c Pero V';slj/lez. de I.. Fronler4 110
/Jall'O dll Terra .vova em 1452, in Arq/lillo Histórico d.. Marlnh.., 11.° 1 (1933); M. HelenD, ib., págs. 6 a 8.
(5) Almagià, ih., p:ígs. 45, 42.7 e 429.
(4) Cf.: :Ipud J. Cortesão, ib., págs. 1'2/13 e 15; unda Almagi~, ih., pág. 45 (embora roIerida, notícia ao
nminhc:iro de Santa Maria de Cádiz)·
~)
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Estaria, de todo o modo, «estabelecida como um facto histórico a viagem de Diogo
de Teivc ao Banco da Terra Nova, da qual trouxe a convicção da existêncLa de terras a ocidente»} viagem por um lado feita, necessàriamente, com «uma intenção, servida por meios
e instrumentos eficazes», dado o condicionalismo do Atlântico Norte, e por outro lado ligada ao propósito de descobriniento ocidental do Infante, de quem Teive - não o esqueçamos - era escudeiro C).
VI - O propósito, comprovado, de expansão no Atlântico Ocidental não se pode
dizer que, falecido o Infante D. Henriquc, se extinguisse com êlc: o Infante D. Fernando,
'1ue é agora senhor dos três arquLpélagos atlânticos (Açôres, Madeira c Cabo Verde), tinl1'l
continuado e ia continuar na procura de terras, para ocidente do que já possuía conhecido
ou <:olonizado (j. t o que consta da carta de 29 de Outubro de 1462, em que o rei seu
irmão lhc faz doação duma certa ilha que um Gonçalo Fernandes, morador em Tavira,
ao vir das pescarias do Rio do Ouro, estando no mar alto, a oesnoroeste das Canárias
e Madeira, avistara, mas a que não pudera chegar por ~he o tempo ser contrário. Mandara-a D. Fernando «buscar por certos sinais que lhe dela deram e não lha aoharalUll, e por
isto a queria agora ({Outra vez mandar buscar» C).
Assim, numa viagem pre-colombina casual fôra descoberta, embora não abordada,
em 1461 ou antes, uma das Antilhas, ou algum ponto do litoral americano e); tetra que,
procurada cm vão, em seguida ou, o mais tardar, em princípios de '462, novamente projectava procurá-la em Outubro dêste ano o potentado português do Atlântico Ocidental,
filho adoptivo do Infante D. Henrique, que} Como êste, sentia atânsia de alargar o domínio por~
cuguês r), não só satisfazendo o «(seu génio belicoso nas emprêsas africanas))} mas também
exercendo «as suas fecundas qualidades económicas» de «previdente administtador» ... (j.
VII - Um pilôto português, Vicente Dias, de Tavira - lo mesmo Vicente Dias,
de Lagos, que por ordem do Infante D. Henrique acompanhara Cadamosto em J45S?navegando da Guiné para a ilha Terceira, ao passar à altura da Madeira, deixando o Le~
vante, vira ou ;ulgara ver para ocidente uma ilha que «tcve por muito certo que era verda~
deira terra». ~Ilha das Sote Cidades? ~Antília? ~outra ilha lendária? Fôsse qual fôsse,
grande deveria ter sido o pressentimento, porquanto, chegado à Terceira, «des<:obriu o se~
grêdo» a um rico comerciante genovês ali estabelecido, Luca di Cazzana, seu amigoJ que,
obtida a ptóvia «licença do Rci de Portugah), lhe armou uma caravela para ir buscar «di propositQ) a dita ilha.
(I) Cf. J. Conesão, ib.. pág. 22.
(~) Cf.; Alg""' docllmtmlos do Arquivo N"doulf! d" Tórre do Tombo, Li~bo~. 1692, págs. 22, 27 c 31.
(3) Cf.; ib., pág. 32.
(4) Cf.; F. da Fonseca. ih., págs. 68/61;; J. Cortesão, Le Ir"i/é de Tordcsill"s et la déco!llJerle de I'Am';·
rique, Lisboa, 1926. capo IV; E. Prcstagc, ib., pág. 216.
(s) Cf.; Conde de Sabugosa. A r"inha D. úonor, pág. 19.
(') Cf.; Vieira Guimari'ics1 Marrocos e três mestres da Ordem de Cristo, p~gs. 235, 236 c 250'
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FRAGMENTO DO MAPA DE ANDRÉ BIANCO (14361. MOSTRANDO A Y,' DE ANTlWA NA LATITUDE DE LISBOA E A OESTE DOS AÇÓRES

Reproduzido do

Allo~

de Krelschmer

A LEGENDA DA TERRA NOVA NO MAPA DE CANnNO,
Esla tlerra he descoberta por mandado do muy alto excelenlissimo princi pe Rey dom monuell Rey de porlusuall oquoll descobria saspar de corle Real caualleiro na cassa do dito Rey, O quoll quõdo o descobria mandou hü naulo COm certos ames e molheres que achou na dito lerra i elle Ocau com oulro
noulo I naco mais veo j creSe que he perdido i oqul ho multas mostos
Leiluro correnle,
Esla terra é descoberto par mondada da mui alto, excelentfssimo prlncipe D. Manuel, rei de Parlusal, a
qual descobriu Gaspar de COrte Real, cavaleira no Coso da dito reI, o qual, quando a descobriu mondou um navio com certas homens e mulheres que achou no dita lerro e êle ficou com oulro navio, e
nunCa mois veio, e crê-se que é perdido; e aqui hó muitos mastros

A lEGENDA DA GROENLÂNDIA NO MAPA DE CANnNO,
Esta lerra ne descober per mondado do muy escelenlisslmo pncepa dom manuel Rey de portugoli aquoll
se erae ser eslo d ponlo doslo E os que o descobrlrom nOm chegorõ oterro mois vironlo I nO/Tl vlrom
senom Serras muylo espessos pollo qual segum o opinyom dos cosmofricos se crea ser opomo dasio

Leitura corrente,
Esta lerro '" descoberto por ,mondado do mui e.celentissrmo príncipe D. Monuel. reI de Por/ugol; o quol
se crê ser esla D ponla do Asío. E os que D de.scobriram não chegaram c terro mos virom~no, e nõo viram
senõo serros muito espessos, pelo quol, segundo o opinião das cosmógrofos se crê ser o ponto do Aslo

FRAGMENTO DO PlANISfÊRIO DITO DE ALBERTO CANTINO, DE 1502, MOSTRANDO A TEJlRA NOVA E A GROENLÂNDIA, COM BANDEIRAS E LEGENDAS POR UGUESAS A ASSINALAREM
AS VIAGENS DE GASPAR CÔRTE REAL
Plonl'5fério exIslenle na Biblioteca E-stense. de Modena. Reproducõo de umo fologrcfíc colorada pertencente

00

Club Militar Nevol

f fora de dúvida que «il tentativa» foi (ripetuto piu olte», infelizmente sem êxito,
"come Colombo aveva appresso da un fratello deU CazzanaJ francesco, dimorante a
Siviglia» (').
VIU - "Novamente achadas», "em aquelas partes do mar oceano cuja conquista» lhe
fôra dada por privilégio do Santo Padre», declarava D. Afonso V que haviam sido duas
ilhas, alnda despovoadas completamente, «as quais, segundo a carta de marear. são chamadas
uma a ilha Lono e a ontra Capraria», ilhas e;;tas que, não tendo sido ainda doadas a ninguém «que as haja de povoar e aproveitam, doava agora, em carta de [9 de F verciro de
1462, a João Vogado, cavaleiro da sua casa e escrivão da sua fazenda, em atenção aos erviços que dêle recebera e à obrigação mOl'al de o galardoar, e porque lhe reconhecia idoneidade
para as povoar C).
Não se pode ratar de duas ilhas fantásticas, porque se trata de duas ilhas «achadas»
já; implcsmentc se errou na sua identificação com as ilhas de Lono (por Lauo ou Lovo ou
Lobo, fWldamentalmen,te talvez) e Capraria isto é, com algumas das ilhas que, descobertos
integralmente os arquipélagos atlanricos. ainda continuaram a ser regisradas nas cartas - na
carta típica ou normal r - numa sistematização e com uma nomeoclatura conformes à tradição dos sucessivos encontros pelos mareantes medievais, até que, por falta de correspondência
a qualquer realidade, se dissiparam C). Indicadas 00l 1462 como «oovamente achadas», não
podiam ser nenhumas das dos três arquipélagos portugueses; ó restaria que pudesem ter
sido algumas da Canárias, ou então algumas das ilhas vuldnicas do Aclantico que se subverteram no decorrer dos tempos. A não ser assim restaria gue fôssem duas das Antilhas;
e a ~pressão «aquelas partes do mar oceano» presrar-se-ia talvez a essa localização longínqua... Porém, despovoadas nenhuma das Antilhas o estava (soube-se d pois por Colombo);
a não ser que as ilhas achadas, sendo das Antilhas, tivessem sido superficialmente julgadas
inhabitadas e).
J

IX -

ceHavendo a,lguma informação de uma ilha que através da ilha de Santiago 3Iparecera», o Infante D. Fernando «algumas vezes a mandara busca0>: - eis o que consta da
carta de 12 de Janeiro de 1473 peJa qual D. Afonso V faz mercê, à viúva sua cunhada
D. Beatriz e a seus filhos da referida ilha, que, após os r petidos esforços infrutíferos do marido «como quer que então se não achasse») ceela tinha renção de a outra vez mandar buscar» e).
Ignora-se se esta demanda se fêz ou não. Persistem todavia como factos indubitáveis
as «algumas» viagens pre-colombinas em que D. Fernando (falecido em 18 de Setembro de
(1) R AJmagià. ib., pág. 45; S. Ruge, ib., pág. 213; F. da Fonseca, ib., págs. #J/99·
(2) Cf.: Alguns domm<:lltos, eU;., pág. 28.
(3) Cf.: História da Expansão, etc· v. T, págs. 294 e 2~.
(4) Cf.: F. da Fonseca, ib.• págs. 68 a 73 i E. Prestage, ih., pág. 218; F. de Almeida, Hist. de Portugal,
t· 11 (Coimbra, 1924). pág. 11 r.
(5) Alglms documentos, etc., p~g. 37.

12

r470) mandara procurar a referida illia - uma das Antill-ias, sem dllvida - descoberta ca·
sualmente por alguém que ignoramos. Três viagens pois, pelo menos; c, o mais tardar, por·
tanto l em 1468, J469 e J470: a primeira, de descobrimento casual ou de miragem ilusó·
ria; mas as outras, duas ou mais, retintamente 'pre--colombinas, porquanto propositadas e fundadas em (<informaçãO» de terra a ocidente, não aventurosas, embora vãs infelizmente C).
Neste capítulo da actividade pre-eo\ombina portuguesa, cumpre salientar a acção do
Infante D. Fernando, que, senhor já das ilhas !portuguesas mais ocidentais, se não poupa a
esforços e gastos) até à sua morte, procurando. em sucessivas viagens pesquisadoras, descobrir
novas ilhas mais para ocidente, aproveitandO 'para êste fim tôdas as informações que pode
colhêr de quantos, por acaso, real ou ilusOriamente, pretendiam ter descoberto ou divisado
ilhas lá onde sabemos que não havia senão as Antilhas. Igualmente cumpre assinalar como
a sua 3Cnividade se comunicara aos seus, não só pelo que já sabemos da parte da sua viúva,
como pelo que se dcixa deprcender dos termos em 'lue a referida mercê lhe é feita, da diu
ilha: «em qualquer tempo que achada fôr. por navios ou gente sua ou dos ditos seus filhosll,
O esfôrço porfiado de D. Fernando é t:111to mais admirável) quanto nunca o êxito lhe
serviu de estímulo. Se a fortuna tem coroado a sua obra, teria sido êle o verdadeiro descobridor
da América, um quarto de século antes do seu ... filho bastardo ( - a ser verdadeira a tese
duma certa (fabulaçãop. portuguesa...) (J.

°

x-

Nada mc.nos de três documentos cartográficos distintos designam a Terra Nova
dos Bacalhaus por Terra de João Vaz, com uma baía de João Vaz num dêles e um rio de João
Vaz noutro C). Tra'tar-se-ia de João Vaz, gemil-homem aventureiro a quem o rei pusera a
alcunha de Côrte Real pela magnificência da Slla casa ou do seu séquito, e que, sendo porteiro-mor do Infante D. Fernando, se dedicara às aventuras marítimas, corsário incomparável, que no mar prestara serviços tanto a D. Fernando, como, em seguida à morte dêste, à
sua viúva, D. Beatriz, e a seus filhos, dedicados todos, como já se tem visto, à causa dos descobrimentos marítimos para Oeste. O descobrimento a quc teria ficado ligado o seu nome
deveria reI' ocorrido antes de 1474, visto que em 2 de Abril dêste ano lhe ora doada a capicania de Angra na Ilha Terceira, sendo doada outra capitania da mesma ilha a um outro fidalgo, Alvaro Martins Homem, e isto por serviços prestados por ambos ao senhor da

dita ilha (').
Conjugando estes dados com as informações que se colhem de duas fontes distintas
(as SaüJades da Terra de Gaspar Frutuoso e um manuscrito independente dêle), eis a versão

(I) Cf.: F. da Fonseca, ih., págs. 73 a 75; E. Prestage, ih., págs. '1.18/2.19. F. de Almeida, ib., pág. 111.
(2) Cf.: A. L. de Av~a e S. S. Ferreira, CTislóbal CO!ÓIl - SaltladoT COIIJaltleJ ZI!TCO, Tnfal/Ie de PortlIgl!l, Lisboa, 1939.
(3) a.: F. da Fonseca, ih.• pág. 82; Hist. da Col. Porto do Brasil, fôlha 2 do Qjladro dos indícios... a
seguir à lnlToduçio do vol. I.; M. Heleno, ib., págs. 3'19; E. Prc.sugc, ib., pág. 177.
(4) L. Cordeiro, De la part prise par les pOTl/lgais dalls lI! décolltltTtt dt /'Ameriqtlt, Lisboa) 1878, pág. 50,
not>:l 92; F. de Almeida, Hist. de Port., tomo 11, pág. 230, nota 1·
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que, reproduzindo Frutuoso, o Padre CorCleiro daria mais tarde na sua História lnsulana, e
que se pode resumir assim: ~m data incerta, mas antes de 1474. ano em que a volta se teria
efectuado, foram mandados pelo rei de Portugal, D. Afonso V, descobrir a Terra dos Bacalhau dois fidalgos João Vaz Corte Real e Álvaro Martins. Foram descobriram e oltaram
a Lisboa, onde, em recompensa, pediram ao rei a capitania da Ilha Terceira, que estava vaga
pelo desaparecimento do donatário} Jácome de Bruges. Por certo que tal descobrimento se
consignou oficialmente em mapa} ou ficou na memória de alguém, donde, dopais, teria passado para os mapas. Em todo o caso, porém: um descobrimento verdadeiro viagem de ida
com a respectiva volta C).
( Tudo falso» (<fantasia pura»? e). Não se vê bem porquê se se considera a viagem
dentro do quadro das tentativas porfiadas do Infante D. Fernando e da sua casa; mas menos
será de repudiar se a ligamos com a ~pedição dinamarquesa cujo pilôto foi o enigmático
João ScolJVlIS.
Sabe-se, de facto} como desde 50f1.1s Larsen esta expedição luso-dinamarquesa tem
sido discutida. Sem irmos até afirmar que nela colaboraram capitais portugueses, parece no
entanto indubitável a presença de gente lusitana em situação de relêv9, técn.ico pelo menos,
a bordo de navios duma eXlpediçâo real Cla Dil1amarca, sugerida pelo rei de Portugal. Talvez
que uma crise da pesca do baca.lhau, à qual Clinamarqueses e portugueses se viriam entregando de longa data já, levasse os dois países amigos a uma expedição comwn cuja finalidade prática seria: descobrir a região donde os bacalhaus seriam oriundos... O nome do pilôto
Scolvus consignado no globo de Zerbst continua enigmático... Quem sabe se João Scoluus
não se denunciará a-final como uma simples ,má leitura de João V al1z? Talvez que uma revisão do assunto com o devido exame dos textos e das legendas do referido globo, acabe por
mostrar à evidencia que João Vaz com o seu companheiro voltavam efectivamente de ter
descoberro a Terra Nova na e pedição capitaneada por Pining e Pothorst, guando regressaram a Lisboa e pediram em rocompensa a capitania da ilha que lhes foi concedida... \).
XI - Rui Gonçalves da Câmara (o filho do ilustre João Gonçalves Zarco) fôra um
dos homens de D. Fernando nas suas emprêsas pre-colombinas} segundo se de.preende da
referência da viúva D. Beatriz (em 10 de Março de 1474) aos ((serviços» par êle feitos ao
InJfante defunto, e provàve.lmente não deixara de continuar a ser um dos homens dQ filho

(1) F. da Fonseca ih., págs. 76/79; Hist. da Colo Porto do Brasil. ib.
(2) S. Ruge, ib., pág. 4g6; P. Chagas, ib., pág. 164; D. Leite, Portlfgllms IM L1.méric/t Boreal antes de
Colombo (in O Primeiro de Janeiro, de 23 de Setembro ele 1939)'
.
(3) S. Larsen, La düom)t!Tte d,# continent de l'L1.mbiqll(! septelJtrionale t!II 1472-1473 par les danois te /es
portugais, in Boi. da CI. de L. da Acad. das C. de Lisboa. vol. XV, fase. 0.° r OVo a Março, 1921, págs. 21 4
a 223; M. Helena, ib., pág. 9; B. Olszewiez, La prétendlle déc"OIltJerte de l'L1.mériqlle ell I4JG. Varsovie. 1933. t
O 14ni~z 1(olna, domniemanym polskim poprzednikll Kol'fmba (Jean de [(olno, précllrser polonais de Colomb),
Wars:zawa, 1933, págs. 62/63 i E. Zechlin. O problema dopl'e-descobrimento IlIso-germano-dinamarquBs da L1.mérica.
in Boi. do Inst. Alemão, Coimbra, 1935, vol. IV, págs. 10 a tOS'

e sucessor de D. Fel.1l1ando, o infante D. Diogo (que o punhal de D. JOã9 II suprimiria...), a
avaliar p lo que (em 26 de Julho de 1483) D. Diogo diz dos «grandes serviços e merecimentos do dito Rui Gonçalves) dos quais eu mui nteiramente sou em conhecimento ~ que por
/lles a dita merce e outras maiores merece»
Rui Gonçalves) seguindo assim o exempio pre~colombino de D. Fernando e sua família, depois de ter obtido a capitania da ilha de S. Miguel, expressa ao I.'ei «como o seu desejo
e vontade era buscar nas partes do mar oceano umas ilhas para as haver de povoar e aproveitar». E D. Afonso V concede-lhe (em 21 de Julho de 1473) (<uma ilha que êle por si ou
seus navios achar, com outorga e prazer do príncip » D. João, seu filho e sucessor, e nas
mesmas condições de privilégios e liberdades para os tfuturos povoadores, em que fôra concedida a ilha da Madeira, que agora pertencia a D. Diogo ().
Embora se ignore a acção posterior de Rui da Câmara, não é crível no entanto que,
navegador e armador) não tivesse tentado a prooura das terras oceânicas que tanto almejara...

r).

XII - Nas mesmas condições que a Rui da Câmara, fazia D. Afonso V (em 28
de Janeiro de 1474) doação a Femão Teles - «do nosso conselho e governador da casa da
princesa» sua filha - «de quaisquer ilhas», 'lue <<indo êLe ou mandando seus navios ou homens nas ,partes do mar oceano ou alguém que 'Por seu mando a isso 'Vá», «êle achar ou
aquêle a que as êle mandar buscar novamente e escolher para as haver de mandar povoam,
contanto que não sejam «as tais ilhas nas partes de Guiné», isto é, «em os mares de Guiné»,
cOl.1Jforme também diz na cal'ta (de 10 de Novembro do ano seguinre) em que explica e amplia a doação feita, visto poder-se entender que a dita mercê se não estenderia a ilhas povoadas, e «poderia ser que em êle as assim mandando buscar, seus navios ou gente achariam as
Sete Cidades ou algumas outras ilhas povoadas que ao presente não são oa egadas nem achadas nem tratadas por meus naturais». E proibindo que a estas ilhas alguém estranho fôsse,
.tal qual como «tenho defeso em Guiné»J novamente insistia no esclarecimento de que a
referida meocê a Fernão Teles era «com condição que as ditas ilhas não sejam nos mares
cercanos a Guiné», porque êsses já os tinha dado ao Príncipe seu filho que «ao presente» tinha aí o privilégio como o tivera D. Henrique C).
Tudo ignoramos das viagens e descobrimentos que, a seguir, Fernão Teles -teria efectuado.
Convém assinalar, no entanto) a referência à Ilha das Sete Cidades e a outras ilhas povoadas,
julgadas mani,festamente como existentes e não como simplesmente possíveis, embora, da sua
menção no referido documento) em contraste com o silêncio a seu respeito em outros anteriores, não pareça aceitável u1!fel'Ír (com H. Fitzler e E. Zechlin em trabalho recente) que
entre 1474 e 1475 teria sido conhecida em Portugal a notícia da existcncia de terras habitadas
pal1 ai'm do Atlântico, a oeste) e que assim (como em especial Zeclilin avança) o repúdio

(1) Cf.: F. da Fonseca, ib-, págs. 92/93'
(~) Cf.: Alguns documentos, etc., pág. 37; M. P. Chagas, ih., págs. 158/159(3) Cf.: Alglms docllmentos, etc·, págs. 38/39 e 41/42.

do protccto de Colombo por D. João 11 se fundamentasse na idéia de que essa terra ocidental
barraria o caminho para a índia

elo

XIII - «O primeiro navegante que informou Colombo sôbre a existência de terras
incógnitas no AtlânticOl) teria sido o madeirense António Leme ~ um flamengo talvez,
casado na ilh:l da Madeira, onde se estabelecer:l desde 1483 _ , o qual cer.tificara a Colombo
«que tendo uma vez corrido com a sua caravela bom espaço ao Poente, tinha visco três ilhas
cêrca de onde andava» (J. Assim, pela informação de Las Casas, concordante com a do autor
das Histoire (der,ivadas ambas da mesma fonte: notas do próprio Colombo, se não tam~
bém confissão pessoal), por volta de 1483-1484, numa viagem pre-colombina casual l um
português (ou estabelecido em Portugal) teria visto (não_: .<fcrcduto di vedeo») perto (não.:. «da
lungi») nada menos de três ilhas.
~ possível que se tratasse de uma ilusão l ou que, corno o próprio Colombo teria julgado, as pretensas ilhas não passassem de algum:rs «di queHe masse galleggianti d1e i marin:ri chiamano agtltulc» (J. Mas também não é impossível que as ditas três ilhas fôssem realmente algumas das Pequenas Antilhas...
XIV .- Talvez que «em rigor de crítica)) a célebre versão do pilôto naufragado que
viera morrer a casa de Colombo, confiando-lhe assim o segrêdo do achado de terras desçonhe~
cidas para o ocidente longínquo, não passe a-final de (<uma simples lenda», edifiada sôbrc
cert.1S dcdaraçócs que figuram nos «p/eitos») C). Sabe-se no entanto como o hipercrítico
Vigl1'aud lhe admitiu a autenticidade, e como o imaginoso Ulloa fantasiou na viagem do pilôto anónimo o pre-descobrimento pelo próprio Colombo... Sabe~se, mais, como a lenda remont.1 ao tempo do Almiranre, e como Oviedo, Gómara e o próprio Las Casas dão fé ao seu
conteúdo r). «Uma tradição não interrompida durante quatro séculos» dá-a «como facto positivo», referindo-a à casa de Colombo na Madeira (~. O pilôto em questáo teria sido, porem, andaluz (de Huclva), biscainho ou português. E neste último caso, ter~sc-ia chamado
Afonso Sanches e sido natural de Cascais (J.
A ser esta última hipótese a verdadeira, teríamos pois uma viagem pre-colombina portuguesa com descobrimento da América, entre 1480 e 1484, viagem de êxito, cuja revelação
a Colombo teria constituído o primum movens da sua imortal emprêsa de... redescohrimento.

(I) Cf.: M. P. Chagas, ib., págs. 158/159; Almagià, ib., págs. 41.6/4'17,
(2) G. de Reparaz (hijo), ib., pig. '34; F. da ["Onscca, ih., pág. 9B.
(3) R Almagiii, ib.. págs. 43/44'
(4) R. D. Carbia. La nut!1Ja hiJtoria dei desCl,bnmimto de América, Buenos Aires, '936, páV· 138/139(5) /d., ib., pág. 139; S. Ruge, História da Epoca dos Descob"mt1llOs {versão portllguesa), pág5. 6 e 50;;
L. Ullo:l Cisncros, ih., p:íg. 16g.
(') A. de Ornd:ls, Memória sôbre a resiJéncill ,/e Crislóvio Colombo na lIba da Madeira, Lisboa, ISg'1.
pág. 7; G. de Reparoz (hijo), ib.• pág. 135.
(1) F, da Fonseca l ih' l págs. 99/100.

xv -

As três ilhas avistadas por António Leme (,foram vistas depois] e em 1485, por
um capitão de navio) também da Madeira o qual se dirigiu a POl'tugal para solicitar do go~
vêrno uma caravela e descobrir com ela aquelas ilhas» C), -se não há confusão] absolutamente
provável, com o caso relatado pelo próprio Colombo no Diário da sua primeira viagem.
Com efeito, suspendendo o Diário, pela permanência forçada nas Canárias, escreve Colombo]
(entre 9 de Agôsto e 4 de Setembro de 1492) o que Las Casas resume nestes termos:
(<1)ice aqui el Almirante que se acuerda qu~ e tando eo Portugal el ano de 1484, vino uno
de la isla de la Madera ai Rey á le pedir una carabela para ir á esta tiem que via el cuaI
juraba que cada ano la via, y siempre de llna manera; y también dice que se élIOUerda que lo
mismo decian eo las islas de [os Azares, y todo estas eo W1a derrota y en una manera de
senaI, y en una grandeza». A terra a que Colombo se roferia era «tierra aI Oueste de las
Canarias, que es aI Pomente», terra que ali, oa ilha da Gomera onde se achava, ouvia dizer
e jurar, a muitos homens honrados da ilha do Ferro e da Gomera também, que a viam
(Ocada ano».
Ora o madeirense a quem Colombo aludia era, sem sombra de dúvida) Fernão Domingues do Arro, «morador na ilha da Madei·ra» a quem D. João 11, em cartta de 30 de
Julho de 1484, 'Prometia (dar carta de capitania» (nos mesmos termos em que dera a da Madeira) da (<ilha que ora vai buscar», «dopois de aohada a dita ilha» C). Não teve provàvelmente êxito a mntativa se mesmo se realizou. Porém o que subsiste é o
de uma ou mais
viagens pre-eolombinas casuais, em que repetida e fixamente, antes de 1484, Fernão do Arco,
depois de tantos outros dos Açôres, avi tara ou descobrira a ilha que, em 1484, estando Calombo em Lisboa, viera pedir a D. João II autorização para ir ~buscan)J com a mira no proeito da capiJ\:ania.
Evidentemente também que Colombo não poderia querer dizer que se tratasse de uma
ilha que se avistasse da Madeira, dos Açôres ou das Canárias, pois dessa maneira o descobrimento
se faria a partir de qualquer destas ilhas: (mum simples barco de pesca se iria lá, sem preciS:lr formalidades nem concessões» ... C). Era de terras longínquas que se tratava terras da
América, indiscutLvelmente - em todos estes casos.

moto

XVI - Fernão Dulmo (cavaleiro da casa de El-Rei e capitão na Uha Terceira, por
o duque D. Manuel» (que, depois da morte de seu irmão, era o herdeiro do Infante D. Fernando), «veio agora a nós» - diz-nos D. João II numa CaI1ta de doação de 3 de Março de 1486
((C nos disse como êle nos queria dar achada uma grande ilha ou ilhas ou terra firme por
COsta, que se presume ser a ilha da Sete Cidades, e isto tudo à sua própria custa e despesa,
e que nos pedia que lhe fizéssemos mercê e real doação da dita ilha ou ilhas ou terra firme
que êle assim descobrisse ou aohasse ou outrem por seu mandado, e assim lhe fizéssemos

(1) S. Ruge, ib., pág.

213.

(2) Alguns dOCllmelltos, etc., pág. 56; R. Almagià.. ib., pág. 45.
(3) F. da Fonseca, ih., pág. 101.

mercê de t8da a justiça com alçada de poder enforcar, ma1tar e de t8da outra pena criminal
da dita ilha ou ilhas e terra firme povoadas e de.9povoadas, com t8da-Ias reooas e direitos que
em as ditas ilhas e terra se puder haver para êle dito Fernão Dulmo e herdeiros e descendentes») etc.
Pode dizer-se que o que D. João II recusara a Colombo, um ou dois al10S antes, o
concede agora a Dulmo, sem encargos porém Ipara o Estad.o embora com a promessa de auxílio de «gentes e armadas de navios com nosso poder para subjugar as ditas ilhas e terra
firme», ((sendo caso que se não queiram subjugam e do ((1título de honra que a nós parecer
ser razão, o qual lhe nós daremos tan'to que êle estas ilhas ou terra firme aohaq> C).
Não esqueçamos que Dulmo era um aventureiro flamengo, dos que viera para Portugal com o fim de se ~ngrandecer, aproveitando a maré dos descobrimentos, e que) na ilha
T el1ceira, se não começam sendo, num hipotécico regresso de Cabo Verde, com um grupo 'de
companheiros, dos primeiros a colonizar o lugar estéril das Quatro Ribeiras t 9nde abordara
antes de 1450, acabal"a por ser, trazido por J.ícome de Bruges em 1456 provàvelmente) capitão dOl1atário do roferido terreno das Quatro Ribeiras ... ((Porém) não se prestando o terreno
ao t1' balho, ou por negligência ou ignorância de Fernão Dulmo e dos seus companheiros flamengos, desistiu de tudo o que lhe tinha sido dado, e intentou descobrir uma ilha ao N.
da Terceira») - a das Sete Cidades, que andava, como já vimos, na tradição portuguesa,
mais OLl m nos confundida com a Groenlânâia e, mais recentemente) talvez com a Terra
Nova ... C).
~Teria Dulmo estado já na Groenlândia ou em terras americanas próx,imas conforme
a referência à oposição dos habitantes o faria sUSlpebtar? ~). Mais provável é que tenha simplesmente querido salvaguardar-se, logicamente dado o caso de a terra ser povoada e haver
resistência ao domLnio ... Positivo é) no ontanto, que Dulmo não partiu logo ... : teve de pro~
curar sócio capitalista, que vei9 a encontrar em João Afonso do E rreito, (escudeiro», ((mo~
rador na Ilha da Madeira) na parre do Funahal», com o qual, então, meses depois (em 12 de
Julho), faz em Lisboa um longo) minuciosLssimo «(contrato», e de quem logo recebe dinheiro
((para suprir algumas despesas para logo partir 'Para a dita ilha Terceira», a-'Íim de preparar a
pedição, e dali partirem) «por todo o mês de Março primeiro que vem de mil e iiijO lxxxtbij
(1487) at110S», il1do ((ambos por capitães cada um em sua caravela» das duas que levavam (e
indo ( m qualquer caravela que quiser») à escolha dêle, «(O cavaleiro alemão que em com~
panhia dêles há-de in> arbm Behaim sem dúv~da que vivia no Faial, casado com a
lha do donatário Josse de Urra), mas prevendo-se uma viagem de «quaronta dias primeiros >, durante os qU:li Fernão Dulmo dará eu caminho por onde lhe aprouver», seguindo~o João Afonso com a sua caravela d pois do que passará à frenJte João Alfonso, seguindo-()

o-

(I) Alguns documentos, ele., págs. 58 a
(2) A. da Silva Sampaio, Memória sôbrc
Pce roge, ib., pÁg. 22f I noro.
(3) F. da Fonseca, ib., pago
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Dulmo "por onde o dito João Monso requerer» até êle voltar a Portugal. João Afonso ficava,
pelo dito contrato, com a métade da capitania que Dulmo roccbera do rei e também ~a metade de qualquer ilha ou ilhas e terra firme povoadas e por p9voar, que êle com a dita armada
achasse e descobrisse. com tôda-las liberdades e privilégios», etc. - isto é1 com a metade do
que se descobrisse nos primeiros quarenta dias, sob a direcção de Du1mo.
Alguns dias depois, em 24 do mesmo Julho, D. João II confirmava em Lisboa êste
contrato e a implícita doação fundamental. Mas em 4 de Agôsto, João Afonso obtinha do rei
uma concessão complementar: é que, tendo êle preparado «35 ditas caravelas abastecidas e
armadas por seis meses», esperava, depois de «passados os ditos quarenta dias em que está
obrigado de seguir e acompanhar o dito Fernão Dulmo», «gastar todo o outro tempo, até
cumpvimento dos ditos seis meses. em trabalhar de descobrir as ditas ilhas e terras» ... ; e
assim pedia que o rei lhe fizesse doação «de quaisquer ilhas e terras que depois de passados
os ditos quarenta dias êle achasse e descobrisse», exactamente como concedera a DulO1o.
D. João lI, como (~traba(har e descobrir as ditas terras e ilhas é nosso ser:viço e acrescentamento da coroa real de nossos reinos», faz-lhe «doação e mercê d3S di,tas ilh3s e terras
povoadas e despovoadas que êl e descobrir, assim e pela guisa» ... que outorgara a Dutmo.
acrescenundo finalmente porém que a dita mercê lhe «praz fazer contanto que nestes dois
anos primeiros estas ilhas sejam descobertas» C).
Ignora-se se Dulmo e Estreito chegaram sequer a partir e quando. Pouco provável se
<úigura que, dadas as suas ~nccessidades» financeiras, Dulmo tivesse feito «várias» viagens.
depois duma primeira, infrutÍfera sem dúvida. Mas, se par.tiu) voltou à Terceira «sendo-lhe
então dado o terreno compreendido entre a Serra da Ribeirinha e a Fercira) (J. Da análise
do seu projccto de viagem, provàvelmente inspirado por Behaim. como do da viagem complementar de Estreito, resulta no entanto claramente que as ilhas e terras visadas eram longínquas e que :l pesquisa se alargav:l a todo o âmbito dos confins do Atlântico, mesmo dopois
de encontrada a ilha das Sete Gidades. Um projecto mais vasto que o de Colombo e com uma
(capitulação» em forma, como a de 1492... Nenhuma demonstração mais expHcita da preocupação (pre-colombina» portuguesa, como do interêsse de D. João 11 nos descobrimom:os
p,ra o Ocidcn te (').
XVII - Um outro r.erceirense"""" uma das pr;imeiras pessoas a ter nascido na ilha .de nome Gaspar Gonçalves Machado, nanlral da Ribeira Sêca. seguindo t:llvez o exempL>
de DuLno - e tanto mais se êste não chegara a pôr em prática o referldo projccto -. empreendera. parece que a sugestão ou conselho de Martim Behaim. uma viagem de desco-

(l) Alguns documentos, efC" Ipágs. 6'1./63'
(1) A. da Silva Sampaio. ib.• págs. 416 e 474; E. Prestage. ib., p&g. :2:21.
(3) F. ele Serpa, D, João II I! QS dm;obriml!'ltos 11 Dcidtlltl! (in Rl!p,:bIica de 3 ele Fevereiro de t937); F.
Falcio M3chado, Os dt:scobriml!'ltos no rcinado dI! D. João II (1185-1495), Coimbra, 1929. capo V -O caminho
de Oeste; E· Prestage, ih., p&g. :2:20/:2:21.
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PORMENOR OA CARTA AnÂNTlCA CHAMADA M'UEI/, ATRIBU{DA A JORGE REINEL (c. 1522 il, QUE MOSTRA A TERRA DE CORTE REAL E ONOE SÃO REFERIDOS, COM A NOMENCLATURA PORTUGUESA VÁRIOS
PONTOS DESSA REGIÃO, ENTRE hES ALGUMAS DAS ILHAS DeSCOBERTAS POR JOÃO ÁLVARES FAGUNDES (ILHAS DE S. JOÃO, S. PEDRO, ONZE Mil VIRGENS, ETC I
'

Cor/o exíslon'e no !liblioleco Nodono' dI! Porls

brimonto de uma ilha para o Norte ou Noroeste dos Açôres, entre 1:486 e 1490, üha que, des~
coberta de facto por êle, .se não conseguira tornar a encontrar em seguida e).
XVIII - De uma viagem pre..:colombina com descobrimento e estabelecimento em
terra america.na, ter-se-ia notícia indubitável wa célebre carta de Estêvão Fróis a D. Manuel,
de 30 ,de Julho de 1514 escrita no Haio, em Sanro Domingo, onde estava prisioneiro «havia um ano» dos espanhóis, que o não queriam deixar partir, tendo êle ido lá parar, em arribada forçada, por ter a caravela com avarias e por fugir à perseguição dos índios, quando
andava em exploração do litoral norte do Brasil: «... como Vossa Alteza possuía estas terras há vinte 000 e mais, e que já João Coelho, o da Porta da Cruz, vizinho da cidade de Lisboa, viera ter por onde nós outros vínhamos a descobnir, e que Vossa Alteza estava ~m posse
destas terras por muitos tempos ...» C).
Combinando estes dados com a conhecida referência de Las Ca as aos «homens brancos
e barbados» que «muitos anos» antes de Colombo e seus companheiros tinham apontado às
Antilhas (segundo os indígenas lhe contavam
<om faoto d um João Coelho, desapossado violentamente das suas terras por João Vaz Côrte-Real, em 1474, ao tomar posse da capitania de Angra, na Ilha Ter<eira, lter abalado çam l11uvios e gente sua a descobrir Clavas tet'ras
onde fôsse capitão e senhor «orno seus irmãos Egas e DUaIlte), tendo ido cfoctivamenre «dar
na bal11da do sul, com rijo remporal à costa, em ,terras desertas», onde morreram todos excepto dois marinheiros que puderam regressar e contaram a aventrura - tem-se concluído
por um de cobrimento do Haiti, 'Por João Coelho, entre 1474 e 149 2 , ou 1475 e 1484 ~).
Poder-se-ia no enta.nto observar que as «terras desertas» a que João Coelho aportou e
onde morreu se não coadunam com as Antilhas, habitadas; e por outro lado, da caI1ta de Fróis
não se infere que João Coelho tlÍvesse chegado ao Haiti mas apenas a mesma terra a que
Frói e dirigira, isro é, ao litoral nor,te do Brasil, terras estas que, sim elas e não o Haiti, Fróis
declara que pertenciam de há muito já ao re de Porrugal, conforme uma leitura a,t:enta da
carta integral mo tra à evid"'naa. Talvez que Fróis não desconhecesse, por exemplo, que (mais
de vinte ano a trá , no nordeste brasileiro} em PernambucQ)), existiam (portugueses que tinham ar suas casas moradas» ((quarenta anos e mais» antes de I 532, conforme declara um
outro documento fidedigno e); e com esta base, talvez, é que D. João II afirmava ba er terras
«ao austro» ...

°

(1) Cf.: L. Cor<lciro, ib., púg. 52; F. da Fonseca, ib., púgs. 111/ 112 e 117 i A. da Silva Sampaio,
ib., púg. 474.
(2) História da Colo'I, PortHg. do Brasil, Porto, 192[, vol. I, págs. XXXVII e XLVI; F. da Fonseca, ib.
púgs. 237 c 238.
.
(3) F. de Serpa, A Ilha de Santo Domingo, Hispaniol" 011 Haiti foi descobma pelos portllglleses (tn O
Séclllo. de 15 de Março de 1930, ou págs. 117 a 125 de Salvador Gons,,!ues Zarco-Cristób"l Colón, por S. er·
reira e F. le Set;pa), e O portllguês Joáo Coelho foi o descobridor de Cllba. Haiti 011 Santo Domingo. aUm de 011tras Antilhas, entre 1475 e 1484 (in Rep,íblica de 24 de Dezembro de 1936): M. Heleno, ib.• png. 113·
(4) J. de Freitas, O descobrimNlto pre-co!ombi,lo da América AI/s/ral pelos port"1'.ul1ses (in LusitiÍnia.
fase. L I Li boa l 1926, pígs. 322 e 32 7)'
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Em qualquer caso: uma viagem pre-colombina com de cobrimonto) e que não teria ficado sem conseqüência ou influência... Os portugueses conheceram pois terra das costas setentrionais da América do Sul mais de vinte anos antes dos meados de 1513, e po tanto não
só antes de Colombo ter descoberto a terra de Pária, ou seja ter tocado no continente americano, na sua terceira iagem em 1498) mas 3.inda 'também antes de orer chegado às Antilhas
em Outubro de 1492 ou talvez mesmo ames de ter partido de Paios em 3 de Agôsto.
XIX - Uma viagem oficial de descobrimento ou exploração, ordenada 'Por D. João lI,
e não) certamente, para o... Oriente, é aquela que acidentalmente deu a conhecer o terceironse Pedro de Barcelos no seu depoimento fidedigno: «houve um mandado del-rei para ir a

descobrir eH e um João Fernandes lavrador, no qual descobrimmto andamos bons três anos»,
(ou «hHnS três anos»)... C). Ora, tendo-se demonstrado que em 30 de Janeiro de 1495 ainda
andavam ausentes, mas que em 14 de Abril já tinham regressado, unânimememe se tem concluído que os dois descobridores haveriam partido antes de Abril de 1492, permitindo mesmo
a expressão «bons três anOS?> recuar esta data para os princípios de 1492 ou até para os fins de
1491 C), ou não consentindo a leitura «huns três anos» deslocá-la para depois da partida de
Colombo, de Paios C3 de Agôsto) ou das Canárias (7 de Setembro). < ão sabemos que terras
visitaram) mas a Groenlândia foi certamente uma das regiõe visitadas, como se pode er no
mapa de Kretschmer de 15°2 » C).
Ausentes três anos, não é crível que se limitassem a uma única viagem; bem poderiam na verdade, ter andado em larga CJ ploração pelas costas da terra descoberta) não sendo
pois, de modo nenhum, impossível que uma das regiões abordadas percorridas ou mesmo xpioradas com certa demora houvesse sido a actual terra do Lavrador. .E verdade que esta designação aparece primeiramente aplicada à Groenlândia, ip9r mero equívoco car.tográfico de-certo; e assim se compreende que distintas depois cartogràficamente as duas terras) tal nome
não continuasse atr~buído à Groenlândia, mas acompanhasse a terra americana própria à qual
«quidó este nombre> (conforme a legenda célebre dum mapa) porque «era la rador de las islas
de los Açores el que dió el aviso» a <dos ingleses de la vila de Brístol» - João Caboto e a
sua gente, e~ 1498. Estes não teriam assim feito mais que redescobri-la) pela informação de
João Feril"landes, quer êste tivesse simplesmente falado dela a Cabeco, quer o tivesse mesmo
acomparmado nesta iagem última, para lha indicar... e).
Tais são, especificadamente na sua seqüência cronológica) as viagens pre-colombinas
portuguesas de que há notícia certa ou vaga, iagens casuais ou propositadas, realizadas ou
apenas projectadas, - antes da abalada inicial de Colombo em 1492.
(I) Cf.: M. Heleno, ib., pág. 10, oota 3; F. da Fonseca, ib., pág. "5; F. de Almeida, ib., tomo li,
pago 182; D. Leite, Portugueses na América Boreal antes de Colombo (in O Primeiro de /anciTo, de 23 de tembro de 1939)(2) Cf.: F. da Fon eca, ih., pág. 115/116; F. de Almeida, ih., pago 182.
(3) E. Prestage, ib., pág. 259'
,(t) E. Prestage, ib., .pág. 259/260, 265 ç 177; F. da Fonseca, ib., p:íg. rr 5; A. da Silv Sampaio! ib..
pág5' 474/475; A1magi~, ib., págs. 202/203,

Não se limitou certamente a elas a aotividade pre-colombina portugue a, não só porque
em regra geral a realidade transcende sempre de muito a História, mas porque} positivamente,
os cronistas declaram que outras viagens deixam de mencionar por motivos ários... C). Pela
resenl1a apresentada se poderá no entanto ver a que distância da reaLidade se encontrará a conclusão negatiVlista que, de velha data já, acaba de ser reeditada sob esta súmula eloqüente:

e(Nem em [452 com Diogo de Teive, nem em 1472 OH [473 com João Vaz e Áluaro l'dartins Homem, nem pouco antes de 1474 com João Vaz, nem entre 1492 e 1495 com Pedro
de Barcelos e João Fet"l11l!J.des La f/.Ttldo r, descobri1'am os portugueses ten'tJ alguma dn
Li. mérica» C).
Uma outra prova, global, da actividade pre-colombina dos navegadores portugueses,
anónimos em especial} adviria da documentação cartográrliica abundante ... Assim é que um
«emineme historiador da geografia», o americano William H. Babrock - (porventura o mais
autorizado e original eSUldioso dos documentos cartográficos dos século x e 'VI, sôbre a
América) - fazendo «o exame comparativo e crítico de tôdas as [antes cartogr'ficas medievais sôbre as Antilha ) , e assentando o seu trabalho eequási exclusivamente sôbre o exame cartográJfico», teria concluído «com lúcida evidencia, que mui,tQ antes de Colombo se conheciam
Cuba, a Jamaica, a Florida e as Bahama »), e que «o respectivo descobrimento fôra realizado
por descobridores ibéricos, provàveLmenre portugueses, cujas revelações determinaram a emprêsa colombina» r).
Mais ainda. (Do estudo metódico sobre exaustiva revisão», combinando a documentação portuguesa com os dados cartográfico especialmente estudados, além de pelo autorizado
Babcock, por outros autores americanos, como Biggar e Winter, resultaria assente finalmente,
com «a evidência duma conquista científica», não apenas a tese das viagens pre-colombinas
dos portugueses, mas a da sua pelltinente finalidade ---. o descobrimento de terras norte-americanas -.-, entendida esta tese por demais e especialmente sob esta tríplice modalidade:
«que o descobrimento, exploração e porventura tentativa de colonização daquelas terras» Terra Nova,
ova Escócia, Canadá - «e em data anterlor à prlmeira viagem de Colombo
as Antilhas if>ertence aos portugueses,») e).

(I) Cf.: D. Leice ln l-lisl. da Col. Port. do Brasil, vol. 11 pág. 24°/241; F. do Fonsoca, ib.,'pág .249/2.5°.
(2) D· Leite, Por/flg/lues 11a América Boreal ames de Colombo (.in O Primeiro de /al/dro, de 23 de cc mbro de 1939)'
(3) Cf.: J. Cortesão, O descobrimmto pre-colombino dd América pelos Portugueses (in DMrio dI! Noticias
de 21 de Maio de 1924). Ver no m p mo jornal, os artigos anteriores: de Cortesão (em 19 de Abril do me mo ano)
e de Molheira Dills (em 28 do mesmo Abril), contescando a Cortesão «a prova e6caz das suas presunções patrióciClIS»; ao que Cortesão r ponde com o artigo de 21 de Maio.- Ver ainda: W. H. Babcock, ih., cujo capítulo final
(SlImmary) termina precisamente por estas palavras: <<Antilia is Cuba; Reyl/a, Jamaica; Sa/vagio, ar Sa(anaxio,
Florida; I in Mar, one of the Bohamas. Early hl lhe fifteenth centilry some lherian navigator, probably Porlugllese,
visited these islands and made the l'epOrl tbat 1t:sll/ted in the addition of these isl.lIIds to divers maps. They, i"
tu1'1l, were amollg the inciting causes of the II"dertakillg of Col"mbHs» (pág. 188).
(4) Cf.: J. Corte ão, art. cito de 19 de Abril de 1924.

:li:

Durante o período colombino a expansão pot'tuguesa no Novo Mundo não deixa
de continuar, quer como vetdadeira progressão dum esfôrço próprio, quer como emulação
suscitada pela concorrência alheia: e panhola, inglesa, francesa, italiana...
Nesta nova resenha, uma reivindicação importa não desprezar: a do e fôrça de todos
aqueles que, oriundos de Portugal, só nos apatecem ao serviço do Estrangei.ro.
Sumariando cronologicam nceJ eis o que se apura:
I - ~ sabido como, informado D. João Il pelo próprio Colombo no seu regresso,
em Março de 1493, da descobert.:'l que fizera, mas aendo ou fingindo crer que a «terra descoberta lhe pertencia», pela «pouca distância que ha ia» dos A ôres a ela, resolvera mandar
sem demora uma forte armada contra as ilhas visitadas por Colombo, sob o comando de
. Francisco de Almeida... C).
Alarmaram-se os Reis Católicos que preparavam já para Colombo a armada em qu
iria concinuar a cxploração começada. Não partiu a de D. Joâo lI} tendo--se enveredado pelo
caminho das negociações diplomáticas que iriam chegar ao tratado de T ooclesiLhas no ano seguinte... Mas, furtivamente, «Um navio português largou, naquele mesmo ano, da Madeira seguindo a rota traçada por Colombo. ada se sabe dos resul.tados desta expedição,
porém é certo que partiu», conforme pelos seus espias os Reis Católicos souberam, e conforme, perante as suas reclamações, D. João II os certificou (em 5 de Setembro) por meio
dos seu embaixadores, ~plicando que a caravela da Madeira partira sem sua autorização e
que atrás dela havia lTh'lndado outras três para detê-la...
Assim, em 1493, entre as duas primeiras viagens colombina , saem de Portugal «dua
misteriosas eXipediçócs», cujos resultados, obviamente, teriam ficado desconhecidos.
Não será no entanto descabido assinalar que «se indicou já a possibilidade de em
r493 os portugueses terem chegado às costas do Yucatan, sendo portanto os primeiros
descobridores da terra firme do continente americano. Ph. J. J. Valentini e~pôs esta teoria na
revista da Sociedade .de Geografia de Nova York, dos anos 1888 e seguintes, e resuuniu-a
num artigo da Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1898, págs. 254-282,
enc.'lbeçando-a com as seguintJe.$ linhas: «Os portugueses, no ano de 1493, foram os primeiro e Pinzon-Sólis (em 15°8) os segundos descobridore do Yucatan» C). Dês'tes segundos
descobridores - devia acrescen'tal'-se-o pilôto João Dias de Sólis é português C).
Assim, daquelas duas viagens} anteriores à segunda de Colombo (que só teve lugar
com a partida de Cádiz em 25 de Setembro de 1493), teria resultado um descobrimento, pre-colombino ma nifesta.lnente, porquanto Colombo só na sua quarta viagem, em 15°2, tocou nas
costas da América Central. ..
(1) F. de Almeida, ih .. t. 11, 186; F da Fonseca, ib., págs. 223-224.
(2) G. de Rcparaz (hijo), ib.• págs. [46-147 c 154-155.
(3) f. F. M. Esreves Pereiral foão Dias de Sóljs (in Hist. da Colo Porto do Brasill vol. 1I1 pág. 374)'
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II - Nem só das Américas do Nane e Central teríamos tido, porém) um conhecimento pre-colombino...
Por declaração do próprio Colombo se sabe que a sua 3'" viagem (1498) obedeceu
ao opL"Opósito de verificar «la mtención dei rey D. Juan de Portugal que decia que ai Austro
habia tierra firme», tanto mais que, ao chegar à ilha de Santiago) vieram vê-lo «ciettos principalcs de aqu.ella isla de Santiago, y dijeronle que al sudoeste de la isla dei Fuego, que es
una de las mismas de Caho Verde», «se veia una isla, y que el...rey D. Juan tenia gran indinación de enviar á descubrif aI sudoeste... » C).
Nitidamente se afirma assim um conhecimento pre-<:olombino da América do Sul,
conhecimento derivado de viagens casuais talvez Wllas, mas outras provàve\mente da referida
grande inclinação de D. João II em mandar descobrir para sudoeste, viagens e descobrimentos qu.e espicaçaram ofecrivamente espírito indagador de Colombo.
De resto, é fora de dúvida que o famoso tratado de Tordesilhas (7 de Junho de 1494)
jamais foi observado, muito embora se lhe fizessem referências por vezes, e tanto por·tuguccs como espal1lhóis procedessem a ocultas quando premeditavam violá-lo... r).
Não é assim de admirar que caravelas 1Jortuguesas percorressem encobertamente odo
o litoral castelhano do Novo Mundo, do norte, do centro e do sul, e que, dada também já a
política de sigilo oficial, só acidentalmente se não haja ficad9 em completa ignorância «dêsses fastos secretos das nossas aventuras maritimas».,. C).

°

IH - Precisamente uma dessas viagens clandestinas teria sido a'quela que Duarte Pacheco refere por três vezes no seu Esmeraldo: a viagem de J498 em que D. Manuel o mandou descobrir a parte ocidental do orbe, além do oceano, - a quarta parte que fôra desconhecida dos Antigos e).
Embora a interpretação mais corrente da célebre passagem do cap. 2. 0 do primeiro livro
dê como fito da viagem o Brasil nada em verdade se pode asseverar de inequívoco, prestando-se a dita passagem penfeitamente à h~óte e de uma viagem a qualquer outro ponto da
costa americana, de norte a sut considerada, de resto essa terra dalém, a-pesar de extel1í sima em longitude e latitude - essa quarta iParte do mu.ndo - tão separada da Ásia
como esta está da Europa... ~). Poder-se-ia acrescentar que o intuito de D. Manuel talvez
residisse em procurar uma passagem pelo noroeste até à Ásia, depois de no ano ant~;ior ter
mandado Vasco da Gama demandar a índia pelo .'lu! e oriente (), ou, conhecendo-se Ja a tcn-

B. de las Casas, Historia de las Indias, 1875, tomo n, págs. 225 e 226.
F. de AI mcid"",, Hist. de Port.• U, pág. '91.
D. Leite, in Hist. d~ Colo Porto do Brasil. n, p~gs. 240-241.
D. Pacheco, Esmeraldo de Situ Orbis (00. crít. anoto por Epifânio), Lisboa, 1905, págs. 23, 25 e 30.
D. Leite Descobridores do Brasil, Pôrto, 1931, págs. 7 a '1.7. c 23 i F. Lopes, Duarte Pacheco e Q
Oceallo P<tcífico (in Petms Nonius, vaI. U, fase. r, ÜSb01, 1938).
(6) D. Leite, ib., pág. 18.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

tativa de João Caboto, em procurar pelo centro ou 'Pelo sul do ocidente a passagem que
Colombo em )0 de Maio fôra demandar...
Em qualquer caso, subsiste como indubirável uma viagem em 1498 à costa americana, qualquer que fôsse o ponto abordado, se mesmo não foram vários os explorados ou reconhecidos, - uma viagem de descobrimento pre~colombino do continente americano, se
lá se abordou antes de 5 de Agôsto dêsse ano, em que Colombo pela primeira vez tocou na
América do Sul) ou se o ponto visitado fôra da América Central, que êle só atingiu em 15°2,
ou então da América do Norte, para onde nunca êle se dirigiu ...
IV _ Outra viagem clandestina se seria forçado a admitir, já no tempo de D. Ma~
nuel mas antes da 2.- viagem de J. Caboto - portanto entre 1495 e 14~"- se, por impossível, João Fernandes Lavrador não descobrira em 1492 a tetra a que fjcou ligado o seu apelido, ou porventura a não avistou somente, antes de qualquer outro, mas na própria expedição de 1498 em que teria ido com Cabeto, a quem, assim e então, dera notÍcia...
Desta conjecturada viagem ter~se-ia a recordação (<numa legenda do mapa dico de
Cantina (1502)) C), Oll seja, naquela legenda que, junto a urna terra que se não pode deixar
de reconhecer como a actual Groenlândia, reza assim:

Esta terra he descober per mandado 'do mt#y eSfelentissimo pncepe 'dom manuel
Rey de Portugal! aqual! se cree ser esta a ponta dasia E os que a descobriram nam chegaró
aterra mais vironla i nam viram senam serras muyto espessas polia quall segllm a opinyom
dos cosmofricos se cree ser aponta dasia.
Sem repetir aqui o que já tficou dito, tanto acêrca da viagem pre-eolombina do La~
urador, como a propósito do equívoco cartográfico Groenlândia~Lavrador, importa no entanto observar que a realidade desta hipotética viagem de entre 1495 e 1498 não se justifica,
e tanto mais quanco as duas cartas de Pasqualigo (de 18 e '9 de Outubro de 1501) esclarecem por completo o sentido da legenda em questão, fazendo ver que se trata de uma expedição ofeccuada em 1500. Uma leitura atenta mostra, com efeito, que a terra descoberta em
1501 por Gaspar Côrte Real (elra maestro it ponente», ou seja a oes~noroeste, julgavam, os
da caraNela chegada a Lisboa, que era terra firme e que esrava ligada àquela outra terra que
(d'anno pasato tu discoperta», «Sotto la tramontana», ou seja ao norte, « da le altre caravelle
di questa majestá»; terra à qual as caravelas ae então não haviam podido chegar por estar o
mar gelado, com grandíssima abW1dância de neve (). Descoberta, isto é, avistada apenas,
como diz a legenda, mas não abordada. ~E por 'luem? Pelo mesmo Gaspar Côrte Real que,
em fins dêsse mesmo ano ou princípios do seguinte, é de novo mandado pelo mesmo rei
descobtir terra para as bandas da «tramontana», somente para procurar se seria possível

(I) D. Leite. Port"gu(srs lia Amirictl lJore.tl autes de Colombo (in O Primeiro de Ja'leiro. de 23 de Se·
tembro de 1939)'
(3) V. as cartas de Pasqllaligo (in Hams5<:, Les Corte Real... , ou na Raccoft.. Colombi..Il ..... ).
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«ritrouttrc terre o insule ttlcune» para aquelas bandas, conforme por outro lado Cantina explicou ao scu Senhor na sua carta de 17 do mesmo mês C).

v-

Da enigmática viagem de Pacheco ou doutras clandestinas da mesma data, e
em todo o caso anteriores a 1502, se teria a prova e o fruto na figuração, que no mapa dito
de Cantina (1502) aparece, de uma ponta de terra, orlada de 22 nomes em espanhol aportuguesado, a noroeste da ilha de Cuba, em situação correspondente à península da Florida,
peL, qual só em 1512, com Juan Ponce de Leon. os espanhóis teriam começado, como se
sabe. a visitar a costa norte·americana (J.
De facto. sendo completamente mudo e incaracterístico. nesse ponto da costa que
representa, mapa de Juan de la Cosa (1500). que assinala mais ao norte, com inscrições várias, a costa do «mar descubierta por los ingles(es)) de J. Caboto em 1497 e 14~, não se
poderia atribuir a estes descobrimento da referida península, muito mais longínqua; e
como, por outro lado, viagens clandestinas espanholas cujos resultados tivessem ficado sccretoS na própria Espanha (quando em Portugal se teve o conhecimento que serviu ao cartógrafo
de Cantina). se impõem como um duplo absurdo, forçoso parece concluir pelo descobrimento
por portugueses invadindo clandestinamente a zona castelhana defesa.
J:: verdade que dos indígenas de Cuba poderia ter derivado o conhecimento da península vizinha, concebida quer como ;1 lsla de Beimeni do grossoiro mapa da edição das Décadas de Anghiera em 151 I
'1uer como a Terra Dimini do Planisfério de Jorge Reinei de
c. 1519 ou a Terra Bimene da Carta Reinei de c. '522(?) e). Mas os 22 nomes do mapa de
Cantina, em 1502, é que não poderiam ter provindo de tal fonte ... Repete-se. de resto, tal
nomenclatura no mapa de Canerio \), que, um pouco posterior, bem patenteia que a terra
(m questão é uma península da costa, a Florida portanto, e não urna duplicação errada da
ilha de Cuba, conforme se quereria deduzir do que se vê nO mapa de Ruysch de 1508, reforçando o argumento com a coincidência de pelo menos três nomes (Cabo delli contir, Cauo
dttffin de ttbril, Ittgo de lodro). no sentido de concluir que se trararia duma representação de
Cuba) suposta terra firme da Ásia, conforme a opinião de Colombo... (,.
Como no mapa da edição de Ptolomeu, em 1513. há nomes novos na Florida, além
dos de Cantino, e êste mapa de Waldseemüll:r teria sido elaborado sôbre informes portu-

°

°

f).

(') v.

;1

carta de Cantino (in Paes; nuotlamenle rilrotlali... (1;08), ed. fac·simile. Princeton, 1916, pígs.

145 a 147)'

(2) D. Leite, Descobridom do 8wil, Pôrto, '931,Ip;íg. 20; Id in Hist. dA Colo Porto do 8rlui/, vai. 11,
plígs. 2.38 a 2.42; ld.. in ib.. vaI. I, mapas a pígs. 174 e 120; L. Ulloa Cisneros, América (tomo VI da Hist. U'lilJ.
cio Inst. GIl1l4ch). pág. 2.78.
(3) His~. d4 Colo Port.. do Brasil, vaI. I, pág. 77,
(4) A. Cortesia, ib., vaI. 11, estampas V e XI.
(5) In Hist. d4 Colo Porto do lJr.uiI. vol. I, pág. LVI, extra-teXto.
(8) R. Almagi~, ib.• págs. 3g8-399i L. U1loa Cisncros, ib., págs. 277-2.78.
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gueses, da<]ui o suspeitar-se de novas incursões clandestinas, anteriores ainda ao descobrimento
espanhol definitivo C).

v-

Se até I I de Maio de 1500 Gaspar Côrte Real ainda nada descobrira, a-pesar
dos seus muitos esforços c gastos, parece que lhe não podc ser recusado o descobrimento da
Groenlândia ainda naquele ano (conforme o recordaria a legenda já citada do mapa de Cantina e o confirmam sobretudo as duas car.tas de Pasqualigo de 18 e 19 de Outubro de 1501),
c com certeza se lhe deve o descobrimento da terra americana do Lavrador e da Terra Nova
em meados de 15°1, na expedição de que voltaram um ou dois dos seus navios trazendo os
sete indígenas que Cantina c Pasqualigo descreveram, mas de que a nau capicânia com o
próprio Gaspar, que se detivera om larga exploração da costa americana, não tornou mais ().
f sabido como seu irmão Miguel, indo em '5°2 em sua procura com três navios,
depois de tcr chegado à Terra Nova e s9'arados êstes para exploração em sentidos diversos, nunca mais apareceu com o seu navio, tendo os outros dois, que se encontraram no
sítio c prazo combinados, regressado a Poreugai (J. A famosa pedra de Dighton estaria porém a atestar como êle se tornara uma espécie de rei dos fndios ... e).
I: sabido também como, em IS0), ainda D. Manuel mandou dois navios scus em
busca de ambos, sem resultado, e como, por isto, não consentiu que Vasqucanes, o irmão
mais velho, partisse em nova procura...
«Terra dos Côrte Reais» se ficou chamando, como é sabido, a tôda essa vaga região
que abrange o Lavrador e a Terra Nova - a terra que, em parte pelo menos, Gaspar e Miguel teriam descoberto ou explorado pela primeira vcz, e por ondc, em todo o caso, se perderam, êles c os seus companheiros, tendo, porventura, de alguns ficado memória ou na discutida pedra de Dighton ou na raça, língua, usos e costumes de certas tribos indígenas... \).
VII - f controverso se João Fernandcs, Lavrador, teria acompa,nhado J. Caboto na
sua viagem de 1498; mas em todo o caso, depois de lhe haver indicado a terra que em 1492
teria descoberto com Pedro de Barcelos, «regressou a Portugal, provàvelmcntc nos fins de

'498»...
Ou por não haver encontrado Caboto o país das especiarias, ou porque a João Fcr-

(1) D. Leite, iú., vol. lI, p~g. 242.
(2) Cf.: Algllm documentos do Arqui()o Nacional da Tóm! do Tombo ..., p~g. 532: Hist. da Colo Porto
do 8rllJil, vol. 11, pág. 240 c 24'; L. Cordeiro, De la p"rt frise par fes por/ligais dalls la décOlwertt: di! f Amerjque, Lisboa, ,8]6, págs. 63 a 68; E. Prcstage, ib.. págs. 260 a 264: F. de Almeida, Hist. di! Portugal, t. 11.
págs. 230 a 232; G. Coutinho, Gaspar Córu Real [in 801. da Soe. de Geografia de usboa, Nov..J)ez., 1939.
págs. 3 a 20).
(1) E. Prestagc, ib., págs. ::z64-~5; AlgHns documentos. etc., pág.532; L. Cordeiro, ib., pág. 66.
(~) G. Coutinho. ih., e in 801. da Soe. de Geografia de Lisboa, Março-Abnl, '939, págs. 200 a 203.
(5) E. Prcs~<>e, ib., pág. 265: L, Cordeiro) ih., pág. 68; Gilberto S. MarquC5, Pedra de Dighton, Ncw
York, '930, págs. 2"4 a 28,
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FRAGMENTO DO PlANISf~RIO DE DIOGO RIBEIRO, DE 152~ MOSTRANDO A TERRA DO LAVRADOR. A TERRA NOVA DE CORTE REAl. E A TERRA DE ESTEvÃO GOMES

Ploni.fério exi.lenle no Museu do Propogondo fide. Roma

FRAGMENTO DA \., CARTA ICONTIDA NO RÔSTO DA 3.' FÔlHAI DO ATLAS DE lÁZARO LUIZ, DE 1563, MOSTRANDO A COSTA NORTE AMHICANA DESDE A "TERRA DO LAVRADOR QUE DESCOBRIU
JOÃO AlVAREZ" ATÉ À "TERRA NOVA ONDE PESCAM OS BACIoLHAUS"
Notar a confusõo da Teno do lavrador com o lerro descoberto por Fcgundes. e a do Terrn Nova com o Groen!õndJQ unido b América. Exemplar e~Utonte na Biblioreco do Academia dos CiênCias de Lisboa

CARTA 3,' DO ATlAS DE FERNÃO VAZ DOURADO, DE 156!! (?I. MOSTRANDO A COSTA NORTE-AMERICANA DESDE A TERRA DOS CÔW:S,REAJS ATÉ Â TERRA DO LAVRADOR
Nolor o Groenlândia como prolongomenlo desta úlllmo. Altos e'!slen'e no Biblioteca Nacional de Lisboa

FRAGMENTO DA CARTA DE LOPO HOMEM, DE c. 1550, MOSTRANDO A TERRA NOVA E A BAiA ONDE SE EXERCEU A ACTIVIDADE
DESCOBRIDORA DE JOÃO ÁLVARES FAGUNDES
Nolor o Ilha fogundo. em baixo, 6 e.querdo. - Carla exi.tenle no Biblioteca Nacional de Li.boo

nandes parecesse «que valia a pena fazer nova tcntativa) C), o caso é que em 28 de Outubro
de 1499 obtinha de D. Manuel uma carta de doação da capitania de quaisquer ilhas desertas ou povoadas que êle descobrisse à sua custa, na esfera de acção portuguesa C). Porém,
talvez que por falta de meios para a emprêsa, e aproveitando o entusiasmo mundial pelo
regresso de Vasco da Gama, resolvera passar à Inglaterra com Francisco Fernandes, seu
irmão (?), e João Gonçalves, seus companheiros de-cerco nas viagens anteriores, e associar-se
com três inglêses de Brístol, negociaptes, constituindo-sc assim uma verdadeira companhia
de navegação que obteve privilégios do rei Henrique VII () e que constinlíu «o primeiro gérmen da que foi depois a Company Adventures to the New fOfmd Lands» e).
VIII - Descobertas finalmente as terras dos bacalhaus - a Groenlândia e a Terra
Nova - pensou-se provàvelmence na sua colonização. Pelo menos, o madeirense Francisco
de Sousa a ela se rdere na obra que escreveu em J 570, tratando, além de outras coisas,
«dos portugueses que foram de Viana e das Ilhas dos Açôres a povoar aTerra Nova do BacaLhau vai em sessenta anos» e). o alvará de 14 de Outubro de 1506, em que D. Manuel recomendava com grande insistência a Diogo Brandão que fizesse cobrar nos portos do Minha o dízimo dos produtos da pesca da Terra Nova, estaria a mostrar «de la maniere la plus
évidente que les Portugais furem les premiers à bire la pêchc de la morue sur le grand bane
de T erre Neuvc» (j. À hipótese de que os biscainhos, pescando a baleia, tenham chegado desdc
o século XlI ou XVI à descoberta dos bacaU13us, opõe-se a permissão do govêrno espanhol a João
de Agramonce, em 151 1, «para ir a saber e/ secreto de la Tierra Nueua», levando consigo dois
pilotos «sean bretones ó de olra nación que aUa hayan estado» (J. Há ainda, provando a precedência portuguesa, «o estabelecimento dos bretÔC5 e dos normandos nestas paragens mas
mais ao sul, em 1504). A própria narração de Verrazano daria outra prova flagrante (j.
Sabe-se, de resto, como a pesca portuguesa na Terra Nova continuou mais ou menos
florescente durante o resto do reinado de D. Manuel, e ainda no de D. João 111 e de D. Sebastião. A decadência teria vindo com a ocupação espanhola (l.

(I) E. Prest:lgc, ib., p:íg. 260.
(2) V. texto in ArqslifJo dos Afow. vol. XII, pág. 353 (Clt. por F. da FOllste:!, ib. p.íg. II-:a).
(S) V. textO in Arq. dos Af6m~ vol. IV, pág. 450 (cir. por F. da Fonseca. Ib .. págs. 112dI3); T. de
Aragão, BrefJe notícitt sóbre o descobrimento da América. Li.lbQ:l. 1592, págs. 11-12; G. de Rep:araz (hijo). ib.,
págs. 159"160; R. Almagià, ib., p:ígs. 302-303.
(~) R Almagià, ib., p:íg. 303.
(5) J. Lúcio de Azevedo, in Hist. de Portugal. Barcelos, vol. III (192.1). p.íg. 664; cf.: M. P. Chagas,
ib.• pág. 2.2.9; L. Cordeiro, ib.• pág. 54, IlOt':l 99·
.
(') A. Albi, Essai stalisti'llle SHr le ROY/Ulme de POriug"l el ti'Alg"nJe (1822), Clt. por A. Neuparth, J1
pesca portugllesa do hacalh" nos tempos ",uigos (in A pesca mll"ti""', n. O 9, Março de 1924, pig. 134)·
(7) Cf.: L. Cordeiro, ih., pág. 55; A Ncuparth, ih.. pág. 135·
(8) L. Cordeiro, ih., pág. 55
(9) A. Albi, ido (cit.lpOr A. Neuparth, ib., p3g. 134); Gr. Enc. Porto e BrdJildr", vbo. Baca/hltll. 1938. Ve.r
:linda A. A. Bald:lquc da Sih-:a, Est"do SCI/M/ das ptscas em Portllgs! (cit. por M. P. Chagas, ih., pág. :;1.29)'

353

B) Viagens e explorações post-colombinas

o rcromo de Colombo à Jamaica (25-:VI~503). vindo de encontrar e explorar um trôç:o
da América Central, sela os seus descobrimentos. Post·c%mbino se deve pois dizer o último
perÍodo da expansão poI1tuguesa no Atlântico Ocidental, onde) sem contar o que respeita à

vasta região -brasileira, alguma coisa resta ainda mencionar, e precisamente nos extremos do
grande arco americano_: para o norte das Antilhas e para lá do Brasil...

I - Na América do Norte
Deixando de partx: o hipotético João Estevcs (confusão apenas com João Alvares

?) C).

e o incerto João Martins, algarvio, cartógrafo abundante e pilôro eJI'lPcrimentado, da apócrifa
viagem de M'aldonado (J, consideremos as viagens autênticas de dois portugueses notáveis um verdadeiro, o outro... falso à costa norte-americana do Atlântico; e não esqueçamos a
façanha dum terceiro, - na contra-eosta do Pacífico...
I Em 1520 ou talvez ames, João Alvares Fagundes, cavaleiro da Casa Real, obti·
vera de D. Manuel um alvará «por bom do qual aluara elle foy a descobrir terras e ilhas haa
dita .parte neUe conteudO») (isto é, «que nom pedesse ir nem sse entendesse esta merece da
primeira terra do brasill da banda do norte des cOntra o suU ssenam pera o norte))). O desco~
brimento, precisa-<l a carta de 13 de Março de 1521, em que o mesmo rei, reconhecendo o
«seruiço de deus e nosso», que à sua custa levara a cabo) lhe confirma o dito alvará e lhe faz
cedoaçam e mercee da capitania» (nas mesmas condições da da Madeira e outras ilhas) das
terras e ilhas que agora eenos Hez certo per testemunhas dinas de fee que elle achara»: «a
sabeo), a) (ea terra que sse diz ser Hirme que he des a demarcaçam de Castel1a que parte
da banda do ssul com a nossa demarcaçam actee viir partir com aterra que os corte rreaes
decobrirom que hee da banda do norte»); b) «aas trcs ilhas na baya dauguoada na costa
de nordeste e sudueste»); c) «as ilhas a que elle pos nome ffagundas» que «sam estas, a saber, sam Joam e sam Pedro e santa ana e santo antonio e as ilhas honze mill virgeens»);
d) «a ilha de santa cruz que está no pee do bancO»; e) «e outra ilha que sse chama tambem de santa ana que foy vista e nom apadroada» (').
O descobrimento incontestável de Fagundes fôra já estudado por Harrisse, que considera que Fagundes e>:iplorou as regiões do estuário do rio de S. Lourenço e), e também por
E. A. de Bettencourt, que parcialmente idemificou as terras descobertas referidas na doação
manuelina e). Recentemente (em 1930) o professor americano W. F. Ganong salientou

(I) Cf. A. Cortt:são, ib., vol. 1, pág. 288.
(2) Cf. Id., ib., vol. 11, .págs. 208 a 216; Hist. de Portugal, Barcelos, 1931, vaI. m, pág. 593.
.(3) v. o textO integral da cana de 13 de Março de 1521 in A. Cortesão, ih., voI. I, pág. 286, nota 2,
carta em que se reproduzem 0$ tt:rmos do alvará anterior.
(4) G. de Reparaz (hijo), ih., pág. 160; A. Cortesão, ih., .pág. 286 e 360.
(5) S. Ruge, ib., p&g. 4gt), nou 3; A, Cortesão, ib., pág. 286, nota 2.
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a importância desta viagem, sugerindo que se ligue o nome de Fagundes à baía, ainda sem
designação~ onde a Terra Nova e o Cabo Bretão convergem

<Teria sido a viagem de

1520

C).

a única realizada por Fagundes? (j. O certo é que

numa obra impressa em Paris em 1528 se refere uma viagem feira no ano anterior pelos porruguescs às regiões da Terra Nova. Admitiu-se já que tinha sido reauzada por Fagundes, que
assim teria explorado o Rio de S. Lourenço sete ou oito anos antes de Jacques Cartier. .. (j.
2 Do marinheiro e carrografo portUguês Estêvão Gomes, de quem já se tratou neste
volume (pág. 316), pouco mais resta a dizer. Lembraremos apenas que, nomeado, em 10 de
Fevereiro de 1525. pilôro reat imediatamente abala Gomes, da Corunha, com uma só caravela, de 50 toneladas. Dirigindo-se à Terra Nova, em lugar de continuar para noroeste, passou à Nova Escócia e seguiu a costa para o sul até além da baía de Chesapeake, reconhecendo, numa viagem de dez dias, o litoral dos actuais estados norte-americanos de Maine,
Massaohus.sets, Connecticut, Nova York e Delaware, tendo regressado ptovàvelmence em
fins de Novembro do mesmo ano. «O país, de cujas costas levantou com grande cuidado a
planta, distinguindo-.se nela muito bem o rio Hudson, chamou-se, durante muito rempo,
Terra de Estêvão Gomes. Ribeiro inscreveu no seu mapa alguns dados lacónicos sôbre a natureza do país descobertO». Estêvão Gomes fechou assim o périplo espanhol das costas norte~
.americanas, começado desde a Florida com Ayllón e outros e).
3 - De João Rodrigues Cabrilho, outro português ao serviço de Espanha, se relatou
igualmente já (pág. 325 dêste volume) a viagem em que descobriu e explorou a costa da
Califórnia. Evoca-se de novo o seu nome, apenas para completar o elenco dos descobridores c:
e>.:jploradores portugueses da parte norte do Novo Mundo.
À ilha de S. Miguel, onde morreu e jaz sepultado, ficou-se chamando, em sua honra, isla de /uan Rodríguez (e parece que oficialmente vai passar a chamar-se ilha de Cabrilho).
Outras homenagens côm sido prestadas à sua memória, tanto pelo estado da Califórnia,
como pela colónia portuguesa dali e pelo próprio Govêrno de Portugal C).

II - Na América do Sul
b sabido como, descoberto o BrasilJ o portugueses ultrapassavam encobertamente o
incerto meridiano de T ordesilhas, que os espanhóis igualmente não respeitavam. «Como demais não se efectuara a demarcação, havia a norte e a sul terras de jurisdição contcstáveh>.
Assim, (a zona a sul da Cananeia já em 1505 tinha sido percorrida por portugueses,
que depois se alongaram até ao rio da Prata, descobertO em 1514 por uma expedição de que
(J) Cf. A. Cortesio, ib.• pág. 288. not::l. 2 (com referênàa especial ao estudo de Ganong quanto à identificação du ilhas descobert:u por Fagundes, e rq»rodução de trechos em inglês), e 353 a 355 (wm a nomenda.tun
du mesmu ilhu em quatro mapu portUgueses. compautivamente:).

(') Cf. O. 1..ciU', in Hist. d. Colono Porto do Br.uiJ, ,,01. li, pjg. 239·
(') A. Cortesio. ib., pág. 305, not::l. 3.
(t) L Ulloa Gsneros, ib.: S. Ruge, ib., p3g. 455.
(s) a_, Cr.nde Encid. Pan. e Bruil., vbo. C.brilho.
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se presume fôsse pilôto-mor João de Lisboa» C) - ((a não admitirmos que o ilusnre pilôto
houvesse visitado em data anterior as mesmas paragens» (J. T aI,vez que o interêsse do rei
D. Manuel, quanto a estender a exploração para o sul e precisar o limite auscral dos seus domínios, não fôsse estranho a esta expedição, de duas caravelas) que em 1513 palltiram de
Lisboa, armadas por D. N'lIno Manuel, almotacé-mor e guarda-mor do rei} pelo opulento
mercador flamengo Cristóvão de Haro, que em Lisboa desde 1510 se entregava ao grande
tráfico de Oriente, e pot outros... Da Newen Zeytung auss Pressillg lAndt consta ainda
que, subindo o rio da Prata} foi só pelo violemo temporal que as duas caravelas (mão puderam navegar mais para diante» - are Malaca, julgavam, pela informação das regiões auríferas e argentárias longínquas. ~Alré que ponto influíram estas notÍcias na viagem de Fernão
de Magalhães} de que Cristóvão de Haro foi «um dos mais decididos animadores c financeiros», e ·na capitulação que o rei de Castela fêz com o pilôco português João Dias de Sólis
para contornar pelo sul o Novo Mundo c ir às Molucas almejadas? ... (J.
Sabe-se como Sólis partiu com três navios de San Lúcar de Barrameda a 8 de Outubro de 15 15, e como, navegando ao longo da costa brasileira desde Cabo de S. Agostinho,
chegara em 2 de Fevereiro de 1516 a um pôrto que) pelo dia que era, chamou da Candelaria
(cêrca da actual Momevídeu); e observando que a água ali era dôce e que afluía do interior,
reconheceu que estava na bôca dum grande rio que baptizou de Mar Dulce. Sabe-se como,
aventurando--se a subir o rio oom um nav.io só, ao fim do largo estuário, jun.co da ilha que do
nome do seu di~nseiro se ficou chamando ilha de Martim Garcia, indo a terra num batel
com mais oilco companheiros} 9.S guaranis amrupófagos os trucidaram rraiçoeirameme e os devoraram, conseguindo escapar apenas um moço, Francisco dei Puento... e). Dêste trágico
fim, por muito tempo se ficou chamando, ao mar dulce, rio de Sólis.

°

No rio da p.rata esteve ainda, segundo parece, o por.tuguês Cristóvão Jacques J on·tre
1516 e 1519, (se é que lá não estivera antes,naexpediçãodeD.NunoManuel,emI51)-1514); e lá ~oltuu. om .todo o caso, de 1526 a '529 (').
Da expedição de MaI'tim Afonso de Sousa, enviada em 3 de Dezembro de f 530,
era «um dos fins principais» «a ~loração e colonização do rio da Prata» (j, cuja baciaJ «país
de planície) torn2va menos árdu3,» a tarefa do colono e cuja maior proximidade dos territÓrios mineiros dos I'ncas justificava a dispendiosa ornprêsa da colonização americana, melhor
(I) D. Leite, De.scobriJ. do Br41iI, págs. 221 e 22.
(2) J. Cortesão, in Hi.s&. de Portl4gal. Barcdos, 932, vo!. IV, pág. 146.
(3) Id.• ib., págs. 146 e 147; F. M. Estevcs Pereira, in Hist. da Col. Po,&. do B,a.sil.. vaI. 11, págs. 351 a
390. e em especial 371, 386 e 3~'
(') !d., ib.• págJ. 378 a 380i L Ulloa Cisnerosl Amé,if;a. ib.• lpágJ. 241/242.
(ro) D. Leite. ih.• pág. 222: F. M. Esteves Pereira, ih., pág. 381; A. Baião e M. Dias, in Hist. da Colo
Po,~. do B,41il. vol. IlI, págJ. 59 a 94.
(0) J. de Freiras, in l-li.s&. da Colo PO'&. do BrdSil, vol. 111, pág. li5.
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que as espêssas serranias brasileiras... Ç). Se o naufrágio da nau capitânia, em caminho para
lá, fêz que Marcim Afonso «desistisse da ida», para lá «mandou, em um bergancim com 30
homens, a pôr uns padrões e tomar posse do dito Rio ,por EI-Rei nosso senhoo» seu irmão
Pêra Lopes que não só explorou o rio da p.rata pràpriamente, mas ainda subiu pelo Paraná e
pelo Uruguai, voltando ao cabo de 34 dias de ausência ... C).
Com a trágica pêrda de Sólis e seus companheiros, os noventa homens das três caravelas, desalentados, resolvem volta'r para a Espanha, sob o comando do cunhado de Sólis,
Francisco de Tôrres. lnicilldo o regresso, naufraga uma das caravelas perto da ilha brasileira de
Santa Catal;na, aonde os náufragos, por fim, se acolhem ... C).
Ora contélJvam os índios, da ilha e da costa fronteira, que havia um «Rei Branco», ao
ocidente, em long~nquas regiões montanhosas onde abw1davam o oiro e a prata... Durante
anos, os náufragos) espanhóis uns, portugueses outros, como o pilôto defunto, ouviram a histÓria maravilhosa... Por volta de 1524, porém, o português Aleixo Garcia (do Al:entejo? nascido em 1485 ?), com mais quatro companheiros, aventura-se... e). Guiados por um escravo,
atravessam até o rio Paraná, e inlJernam-se no actual Paraguai, de que são as im os descobridores. Falando a língua guarani, ganham a confiança de uns 2.000 indígenas, prontos a segui-los. À testa dêste verdadeiro exército Garcia atravessa o Chaco perigoso, capta com dádivas os poderosos «phaneses», e com êles e outros ainda, ao cabo de muitas jornadas, chega
às cordilheiras do Peru, onde entram roubando e matando, até perto da Sucre actual) na
Bolívia, que Aleixo Garcia é portanto o primeiro europeu a devassar. Os índios «charcas» do
actual território boliviano pegam em armas; e travados alguns recontros é Aleixo Garcia
forçado a uma recirada airosa ... «Sãos e salvos, de voLta ao Paraguai, cumprido já o propósito
da expedição e satisfeita a curiosidade geral) trouxeram êsses intrépidos exploradores vários
despojos de vestuário indígena, muitos vasos, coroas de prata e diversos outros objectos intJeressantes, ao cabo de uma marcha fastidiosa e cheia de perigos, superior a mil Léguas de extensão». Estava enfim verificada a existência do «Rei Branco» e devassado o celebrado Potosi...
Do Paraguai, onde resolvera permanecer, manda Aleixo Garcia alguns «ooaneses», à
ilh'a de Santa Catarina, a procurar os companheiros de naufrágio, entre os quais Henrique
Montes, português, e Melchior Rami rez, enviando-lhes como prova da riqueza alcançada,
duas ou três arrôbas de prata e cartas contando-lhes o êxito da expedição e ohamando-os
para junto de i. Antes porém que venha a resposta, alguns guaranis para se apoderarem
dos ricos despojos da e~pedição, matam e devoram Garcia! ... E foi isto a cincoenta léguas
acima do sítio onde e fundou Assuncion um pouco além do lugar denominado San Pedro C)·
J

(1) M. Dias, in ib., pág. }{)(Xli.
(2) J. de Freit:ls, ib.
(9) L. UJloa Cisneros, ib., pág. 242.
(.) Cf.:
. Monteiro A/eixo Garcia, descobridor portllgu;s do Paraguai e da BoUuia. em 1524-1525G/óritt ig'lorada de Portugal. Lisboa, 1929; A/cio Garcia (in Enciclopédia Espasa, tomo, XXV. pág. 757)'
(5) In . Monteiro, ib.• págs. 32/ 3. há referência a 11m filho de Garcia. intérprete de Alvaro NuJÍcz.

- Divulgada a notÍcia destas riquezas, aventureiros vários tentam a sua busca (} Quantos passavam para o sul tocavam em Santa Catarina e aí olJ'Viam os antigos companheiros
de Garcia.
Sebastião Ca:boto, em especial, não deixou de os ouvir também... Partindo de San
Lúcar, em Abril de 1526, com destino às Malucas} principia já a mudar de intenção quando
arriba a Pernambuco... Mas é em Santa Catarina que decide, com os principais dos seus expedicionários, ir explorar o rio de Sólis, que sobe, de facto até à confluência do Paraná... (J.
Não passou Cabaro porém da exploração dos principais afluentes do rio, sendo surpreendido
pela exploração similar do amigo companheiro de Sólis e Magalhães, Diego Garcia} que para
;'lli se dirigira, só depois de desc;'lllsar em Santa Catarina... C). Fracassados ambos, a corrente
não cessa todavia: anim;'lvam-na as alfaias e outros objecros de prata deparados... Donde a
designação de Rio da Prata.
Na ~pedição de Irala, encorpara-se um português - Nuno de Chaves. Mandara-o o
chefe ao interior do Peru, enquanto êle regressava ao Paraguai. Ainda por mandado de Irala,
fundara Chaves, no ano da morre dêle (1557)' um estabelecimento na região dos Guarays,
para facilitar as comunicações entre o Paraguai e o Peru; e para decidir a contenda com outro
conquistador, autorizado pelo vice-rei do Peru a fazer uma fundação no mesn19 sítio, rem de ir
Chaves a Lima, donde regressa a Assunção e). Assim, pela viagem dês te português, «quedaba atravesado cl continente st1damericano~) e se estabelecia a comunicação entre as duas vertentes da Sul-América C).
Quando em 1564 o governador Vergara vai de Assunção a Lima, com um luzido cortejo oficial de mais de 6.000 pessoas} Nuno de Chaves acompanha-o... Ao dlegarem porém
à povoação que Chaves fundara, levantando-se questão entre ambos, é Chaves quem adianta
a avistar~se com as auroridades de Lima (j.
Assim: um português encera a exploração do interior do continente sul-americano; c
é um outro português quem completa a travessia - por duas vezes!
De muitos outros portugueses certamente haveria possibilidade de seguir o rasto na
América Meridional espanhola ... (J. Estas bastam, todaviaJ a demonstrar a importância da
nossa colaboração no esfôrço que a descobriu (' explorou.
FRANCISCO FERNANDES LOPES.

(1) A. Corrêa da Costa, Os pT~d~cessow dos Pim de Campos e A'lhanguéTas, Nictherey, 1918, pág. '7
(cit. por Monteiro, ih., págs. 27/28).
(2) L. Ulloa Cisneros, ih.• pág. 3'4.
(3) Id., ih.• págs. 3'4/315'
(4) L. UlIoa Cisneros, ih., pág. 322; M. Monteiro, ih.• pág. 35.
(S) G. de Reparaz Olijo), ib.• págs. '78/179.
(5) L. Ulloa Cisneros, ih., pág. 322.
(') Vicl. sobretudo S. Leite, António Rodrigues. soldado, tli.tjante e jeStlítll pOrl.ugués na AmériC4 do Sul
no Sículo XVI (cir. in BTot;,;", Nove.mhro de 1935, p;gs. 27°/271).
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CAPíTULO II

O Descobrimento do Brasil

10 de Julho de 1499 chegava ao Tejo Nicolau Coelho, no pequeno liérrio da ar~
mada que D. Manuel mandara em 1497 ao descobrimento do caminho marítimo
para a índia, capitaneada por Vasco da Gama.
Com essa sensacional chegada soube o soberano, soube o país e a seguir o
mundo europeu, que o Gama pudera cumprir a ordem régia; assim tCl1minava brilhantemente a série de viagens, bastas vezes trágicas, encetadas por D. Henrique c continuadas pelo

A

pródigo Afonso V e pelo enérgico D. João IJ em busca da fndia pelo sueste.
Dobrado o temeroso Bojadar em J434. só em 1488 pôde ser atingido o Cabo da Boa
Esperança ~ o das tormentas - e dez anos depois a desejada lndia. Foram sessenta e quatro anos de persistência inigualável, em que os arrojados marcantes portugueses descobrira'1l
«novas províncias, novos .reinos, novas ilhas, e como que novos e desconhecidos mundos»,
os quais, nos anos seguintes~ ainda seriam aumentados por outros marcantes, também por~
tugueses da mesma férrea têmpera.
Com a chegada de Coelho, apressou-se o rei a juntar ao tÍtulo, que vinha de D. João lI:
[senhor] da conquista, da navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da lndia»,
Em justificação prática do pomposo acrescento titular - pelo menos na sua referência à Etiópia e à índia - ordenou êle a imediata organização de uma nova armada J mais
poderosa em unidades, sua tonelagem parcial e armamento, e mais numerosa em tripulantes
do que a do Gama. Em oito meses, bem escassos, foram preparados e armados os naviosJ o que

representa um extraordinário esfôrço da construção naval e lima excepcional organização da
Casa da Mina bem digna de registo.
A arrojada e trágica viagem desta armada, que ficou conhecida na História dos Descobrimentos por ((Armada de Cabral)), destaca-se entre as mais notáveis sob o ponto de vista
marítimo. As derrotas dos seus navios marcaram, fechando com chave de ouro o longo cido
dos Grandes Descobrimentos portugueses.

Não apareceu ainda qualquer Relato do próprio Cabral
sôbre a sua viagem, de maneira que, para o estudo da mesma, temos de nos cingir a documentos contemporâneos e aos cronistas; mas estes nem sempre são da maior precisão, visto
que escreveram alguns anos após 15°0-15°1, o mesmo se pode afirmar sôbre as Ementas. Eis
a nota dos documentos contemporâneos que dizem respeito à viagem C):
a) Existentes em Portugal - J) Carta régia da nomearão de Pedro Alvares de Gouveia para capitão-rnor da armada, datada de Lisboa aos I 5-1I-15°O {} - 2) Borrão original
da primeira fálha das Instmfões de Vasco da Gama para a viagem de Cabral () - 3) i\rJj~
nuta (fragmentos) das Instrt1ções régias (Regimento ,·eal) dtldas a Cabral para a sua viagem
- 4) Oarta régia com Instruções adicionais dada a Cabral para li sua viagem \) - 5) Carta
de D. Manuel ao rei de Calecute, datada de Lisboa a I-I1I-1500, enviada por Cabral (j6) Carta de Pêro Vaz de Caminha, dirigida a D. Manuel, escrita em Pôrto Seguro da Ilha
de Vera Cruz a l-v-15OO () -7) Carta de i\1.estre João dirigida a D. Manuel, escrita em
Vera Cruz a l-v-15OO (j.
b) Existentes Ot~ pt~blicddas no estrangeiro _ 8) Carla de 'América Vespúcio a Lo~
renzo de Medici, dauda de Beseguiche aos 4-V1-1501 () - 9) Carla de Giouanni Francesco
FONTES CONTEMPORÂNEAS -

e)

(1) Foram todos retinidos em tradução inglêsa lia magisrrnl obra de W1Ll.IAM BROOKS GRB.ENLEIi - Tb~
Cabral to Brazil a,.tI /,.dia. HJkluyt Socicty. London, 1938.
(2) Pedro A1vare!l Cabral usava antes da viagem o apelido de !lua mãe. sendo conhecido por Pedro Alvare!l de Gouvt:ia. A carta cxi!lte na Tôrre do Tombo (Chanc. de D. Manuel, liv. 13'°, foI. 10). Foi publicada por
AIRES DE SÁ-Frei Gonçalo Velho, 2 vols. Lisboa. 1~7' E também no Arq/fivo Portugllés Oriental. Tomo I,
\'01. I, Parte I. Bastorá (fndia Ponuguesa), 1936.
(3) Tôrre do Tombo (Leis sem data. maço L", doc. 11.° 21). PubliC:ldo na His/ória d" Co[o/lizaf;o Portllguesa do Brasil. Vol. I. PôrtO, '921.
(4) Tôrre do Tombo (Leis sem data, maço 1.0, doc. n.O :1.1). Public:ula em Algj//u Documentos da Tôrre
do Tombo. Lisboa, 1~2. E no Arquivo Porl!lgllés Orie1lttll. Tomo I, vol. I, Parte I.
(b) Tôrre do Tombo (Car/as missivtls, maço 4, n.O 91, pág!l. 286 e 287). Public.,da 110!l (lllais !I1arílimos
~ Colo/l;ais. Série 5, n.O 5· Lisboa, 184;.
(') Cópia existente na Bib. Nac. de Lisboa (Mss. (Ia Coice. Vimieiro-C6d. Y-2-15, foI. 61 v.). Publicada no Arqllivo Portllgllés Oriental. Tomo I, vol. 1, Parle I. Bastorá, 1936.
fI) Tôrre do Tombo (Corpo Cron., gavct:! 8, :naço 2, n.o 2). Publicada em Alguns Docllmentos da Tórre
do Tombo, Lisboa, '~2. E na História da Colonizapío P"rtllgut:Sa do Brasil. Vol. LI.
(8) Tôrre do Tombo (Corpo Cron., parte 3.&' maço 2, n.o 2). Publicada em Algun-s Documentos da Tôrre
do Tombo. Lisboa. 18sl2. E na l-!i-stória da Colonizario Portuguesa do Brasil. Vel. lI.
lione Jj Mdrco Polo. Vol. I. Firenze, 1827. E por F. A. ss, 1910). Publicada por CONOE BALDELLI BONl-lI Mi(8) Cópia na Bib. Riccardiana, em Aerença (.MVARNIIACI!N_Amirigo Vcspllcci. Lima, 1865.
1J0yag~

ot Pedro Alvar~s
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de Aftaitadi a Domenico Pisani. em Veneza, escnta em Lisboa aos 26-VI-150I C).10) Carta de Giovanni Matteo Cretico à Senhoria de Veneza, escrita em Lisboa aos 27~Vl
-1501 (j 1 J) Duas cartas de Bartolomeo Marchioni para Florença, escritas em Lisboa aos
27-Vl-I50I e VlI-150I C) - 12) Relaçio portuguesa anónima, conhecida por «Relaçio do
Pilôto anónimO) e) - I 3) Três cartas de Ângelo Trevisan a Domenico Malipiero, em Veneza,
escritas as duas primeiras em Granada aos 21-VIlI-1S0l e IX-ISOI e a última em Exigia a
3-XIl-I50I (5) - 14) Carta de D. lt1anuel aos reis de Espanha, escrita em Lisboa aos 28-VIII-ISOI (j - IS) Diário de Girolamo Priuli (Veneza) () 16) Diário de !l1arino San"'o (Veneza) (~- 17) Relação do Padre José, indiano, que veio da (ndia com Cabral (')
18) Relação de Cá Masscr, Veneza, 1505 (,"l.

De tôdas estas Fontes contemporâneas, porlflg:,esas c italianas, são as n. 2), 3), 6) a 8),
12) e 14) as que melhores elementos fornecem para o conhecimento da viagem de Cabral, às
quais Se devom juntar algumas informações dos cronistas mais categorizados.
OI

(1) Publicada por MAJlINQ Sf\sUTo-l Dillrii. Vol. IV, cob. 66 e 6i' Ed. Rioaldo Fulin e Nicolà Barozzi.
Venecia, 1880. E na História da C%niJ:tfpio Portllglfesa do BrasJ. Vol. lI. E também no Ar'l"ivo Portllgués
Orientll/. Tomo I, vaI. I, Parte I.
(2) Existcrn várias cópias, uma delas pertencente à Bib. Mareiam, em Vencza (Viggi4tOri anticbi. Ms.
leal. CI. 6, n.o 208). Publicada em PiI(sI nOTlarntlntt: utrovllti (1507 e cds. pnstcriora). E por BERCHET, in: !?IIcco/ta Colombiana, P:trte III, vaI. I. Roma, 1~1. Uma c6pia da carta de Cretico foi por éle enviada a Domenico
Pisani, o qual a transcrevcu (com a data =da) em Ctlrtll SUII dirigida tllmbim J Senboria di! Vt:Ilt:za. Esta última
foi publicada por Mf\RISO SANUTo-l Diarii. Vai. IV, cals. 99"101. E no Arqllivo PortllKlfés Orimtll/. Tomo I.
vol. I, Parte 1.
(3) Cópias das duas cartas existem na Bib. Ricordiana, em Aorcnça. Publicadas em 1938, em trad. inglêsa, por \VILUf\J>1 BROOKS GREENLEE-Tbi! VOYlfKt:,;f Pedro Alvares C.bra/lo Brlfz.jl and lndia. London, 1938.
(') São conhecidas quaero cópias, uma das qunis (em forma condensada) pertencc à Bib. Mnrciana, em Veneza. Foi primeiramente public:l.(!n em Paesi 'IOTIamente rtltroullti (150]); RAMUSIO inclue-a n.1 sua Coltlcrão tle viagens (1550). Em português foi publicada sob o tíwlo: Navegarão de Pedro Alvares Cllbral in: Colecção de Notidas para a Histórill ti Geografia dtU NIIFót:S UltrllmarinllS. Academi.1 Real das Ciêncins. Tomo 11. Lisbon, 1812.
E também no Arq/livo Portllgllés Oriental. Tomo I, vaI. I, Parte, L
(s) As crês cartlU estio hoje em Newcascle-on-Tyne. E1tlractos foram publicados por BERCHET, in: Rife·
colta Colombillna. Parte m, vol. I. Roma, I~"
(8) Existem cópi.1s em português e italiano, respectivamenre no Archivo di Stato, em Vencza, e numa
Colceção de Newcasclc-on-Tyne. Parece que o original em espanhol está hoje perdido, mas pôde ser publicado
por FERNANOEZ. DE NAV~RRETE-Colecdófl de los vjagu. 5 vais. Madrid, 1825-2], voI. 111. E foi reproduzido 110
Arqlliuo POrfllg"ês Oriellla/. Tomo l, vaI. 1, Pane I. A c6pia cm português foi ,public:1da por Eugénio do Canto
(I~ e em linguagem moderna na História d" CoIolliz"çio POrfugutlsl1 do Brasil. Vol. 11. Uma outra cana de
D. Manuel aos reis de Espanha, de 1505, impressa em Roma por Iksicken no mesmo ano, foi reproduzida por
PROSPERO PERAGCLLO in: Cen/emirio do Descobrimento da Amirica. Lisboa, 1~2. SupX-sc que esta carta seja
apócrifa, ccndo sido forjnda em Itália, por wo .1 não indllímos nas FOllus eOllumpor4l1eas.
(7) Ex.tractos da pane que inrcrcssn foram publicados por RfNA1.DO FUIUN-Diarii e Diaristi Vt:IJ~z.ia'li.
Venceia, 1881.
(6) Mf\RINO SANUTo-l Dia';i. VaIs. 111 e IV. Vcnecia, 1880.
(9) Não e.'{incm quaisquer cópias. Publicadn em Plft:si 1I0uamentr utrovati (150]).
(IG) O Ms. de Leonardo Chn Masscr foi descoberto em 1845 na Bib. Marciana, em Veneza. Publicado
1l1: Cmurlário do Descobrimento tia L1mirica, Lisboa I~
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Armada de Cabral
As Fontes contemporâneas, os cronistas e as Ementas nem sempre se acordam quanto
à organização c composição da a~mada de Cabral. O sr, Carlos Malheiro Dias, após proficientes investigações, conseguiu apurar serem treze os navios da frota cabralina ao zarpar do
Resrêlo, onze das quais de nomes ignorados, com os seguintes comandantes:
J) Capiraina - Pedro Alvares Cabral; 2) Sota-capiraina - Sanoho de Tovar;
3) Simão de Miranda; 4) Nicolau Coelho; 5) s. P,dro ~ Pedro de Atuíde; 6) Anunciada

- Pedro Leirão da Cunha

O;

7) Vasco de A taíde; 8) Bartolomeu Dias; 9) Luiz Pires;

10) Aires Gomes da Silva; 11) Simão de Pina; 12) Diogo Dias; e 13) Navio dos mantimenGaspar de Lemos.
Três dêstes navios eram pequenos, os restantes naus.
A escolha do capitáo-mor obedeceu principalmente aos seus foros de -fidalgo e às qualidades do seu carácter, pelo rei conhecidas na côrte.
Cabral, o nomeado~ pertencia à mais nobre fidalguia beiroa. Nascido em Belmonte.
aí por J467 ou 1468, veio para a côrte no tempo do grande Príncipe Perleito. Homem de
avantajada estatura c possante valentia, adora va o grande fausto, qualidade esta que o rei
Venturoso - cujo luxo e extremada vaidade não tiveram rivais - apreciava carinhosamente.
A escolha dos outros capitães também obedeceu essencialmente à sua fidalguia; o
saber náut'lco e a larga prática no mar não eram, para D. Manuel, absolutamente necessários
ao cargo de comandante dum navio. Contudo, três dêles eram já bem conhecidos como marcantes de valor: os irmãos Dias, Bartolomeu e Diogo. e Nicolau Coelho.
De entre os I: 200 homens da armada devemos regisrar o pilôto Pêra Escolar (j, que
servira com Diogo Cão e com o Gama; o feitor Aires Correia; os escrivães Pêra Vaz de Caminha (escrivão de Aires Correia) C) e João de Sá, que viajara com o Gama; o famoso Mestre João C), físico e cirurgião; e o intérprete Gaspar da Gama, que Vasco da Gama trouxera da fndia.
A importante frora, que ia bem provida de frades e padres seculares, reunlU·se em
frente do Restêlo, pronca a largar, em princípio de Março de 1500.
tos -

(I) A A'lIl11ciada era financiada por Bartolomeu Marchioni e outros italianos. T.ambém um outro dos
navios. que parece ser o capit:1n~ado por Luiz Pires, era financiado pelo Conde de Portalegre. D. Diogo da Silva
de Meneses. que fôra aio de D. Manuel.
(2) Os autorcs modernos divergem a respeito de tcr ido na caravela o genial Duarte P;checo Pereira,
cujo ilustre nome não vem ciudo em qualquer Doc. cocvo. Contudo Castanheda e Barros, que escreveram cinqüenta anos mais tarde. referem-se a um homem do mesmo nome, que ia no navio de Pedro de Ataíde quando
êsce foi buscar o defanu para o Samorim. E. de notar aue um Ms. português do Museu Britânico (Add. Ms.
20:901). sôbre o Descobrimento t Conqtlisla d" lndia. que termina em '515, também dá a mesma informação.
Nada indica que êste Pacheco Pereira nio fôssc o autor do Esmtraldo dI; Silu Orbis.
(3) Sôbre li personalidade de Caminha, ver: MANUEL DE SOUSA PINTo-Ptro Vaz de C"minha e li
Clfrtd do uachamtntoll do Brasil. Lisboa, '934.
(.) Aindll se nio dC$Cobriu qualquer documento coevo que .permita identificar Mestre João. bacharel em
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Derrota para Vera Cruz
Partida da armada. - Na manhã do dia 8 de Março de 1500, um Domingo, foi Pedro Álvares Cabral, com os seus doze capitães e as pessoas mais gradas da armada, à pequena

ermida do Restêlo, mandada edificar pelo Infante D. Henrique, onde pouco depois chegou
D. Manuel com a sua côrte. Ouviram missa pomificaI e, finda ela, uma vistosa procissão,
em que também ia o rei com o seu pomposo séquito, seguida de grande multidãoJ acompanhou Cabral e a sua gente até à praia, onde em batéis seguiram para bordo dos respectivos
navios; ali passaram a noite, fundeados. No dia seguinte, 9 de Março, velejou a imponente:

frota, engolfando-se, já noite, em pleno Atlântico.
A derrota. - A armada dirigiu-se com rumo às Canárias, que precisava de reconhecer
para dali seguir para as Ilhas de Cabo Verde - rora bem conhecida das velas portuguesas.
Das 8 para as 9 horas da manhã de 14 de Março .foi avistada uma ilha, que os mareantes iden_
tificaram com a Grã Canária.
As calmarias, a sotavento do arquipélago das Canárias, pouco devem ter influído no
andamento dos navios, os quais, logo impelidos pelas brisas ventantes, atingiram a 22 do
mcsmo mês de Março as ilhas caboverdianas na altura de S. Nicolau, que Cabral avistou.
Ao crepúsculo matutino de 23 de Março faltou uma das treze velas da frota, a qual
perdeu dois dias em baldadas pesquisas. A nau tresmalhada, que não mais devia aparecer,
era a capitaneada por Vasco de Ataíde C).
A armada não precisou de água e, por isso, nao fundeou; de acôrdo com as instruções de Vasco da Gama singrou ao sudoeste. bem cheias as velas pelo geral do nordeste.
Vencendo a regiao cálmica do Atlântico, tranpôs a linha e entrou na zona do geral austral
(sueste). Ainda de mar em fora foi a semana santa bem festejada em todos os doze navios.
No Domingo de Páscoa, 19 de Abril, já terras ocidentais estavam perto. Mas só na
anes e em medicina, físico e cirurgião de D. Manuel, que na sua cartn de t de Maio de 1500 mostra que tam·
bém era astrólogo.
SOUS:l Vitetbo, em dois trabalhos notáveis, cita: um Mestre João de Menelau, grego; e um Mestre João
Faras (talvez espanhol), que traduziu para espanhol a Gl!Dgrafia de Pompónio Mela (Ms. existente na Bib. Ja
Ajuda). Frazão de Vasconcelos também revela a existência dum Mestre João, alemão, que conheci;!; e praticava
tr.abalhos náuticos.
O 1.0, João de Menclau, elimina·se imediatamente. porque veio para Portugal p:tra ensinar o grego a
D. Manuel,
qual llasceu em 150z. O 3'° também, pela razão de não ter havido alemães cientistu nos navios
portugueses de 1500. Rest:l o z.o, João Faras, que era espanhol segundo parece, ((e em es.panhol apormguesadoll é
também :\ cuta do nosso Mcstre João; parece pois de aceitar a ((possibilidade)), já lembrada por Sousa Viterbo1 ã
qual se arrumou Malheito Dias, de ser Mestre João Faras Mestre João da viagem de Cabr:tl.
(1) Caminha indica ~te nome, alguns ctonistu e Ementas eitam Luiz Pires, caso não tem importância
de maior por isso que as naus de ambos se perderam: uma aqui, nas águas das Ilhas de Cabo Verde, e a outra
na tormenta de 24 de Maio.
Quanto a ter-se perdido a nau tresmalhada nest:ls alturas é
próprio D. Manud que indirectameme
o afirma (Carta aos reis de Espanh:t, de 28 de Agôsto de '5°1) nestcs termos; uNaquele galEão, antes de chegar ao
Cabo [da Boa EspU4Tlfa] , passou grandes torrncnt:ts em que num só dia juntamente sossobraram à sua vista quatto naus, de que não escapou pesso:t :tlgu:na, senJo já • êstl! tempo Jrsap:mciJo dfle outra Tl/lU de 1"' até "gorlf
Tlio tem h.uido nodcia».

°

°

°

°
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terça~feira, 21, OS olhos mais experimentados começaram dLvisando, em flutuação ao poente,

uns filamentos vegetaLs verde~escuros, ou amarelentos (botelhas e rabos de asnos) sinais regionais da terra próxima. Ao amanhecer do dia seguinte, quarta-feira das oitavas da Páscoa
22 , apareceram os primeiros pássaros (Iura~buchos), o que veio robustecer a previsão de
, .
.
costa proxlma.
Terra à vista. - Só ao fim da tarde do mesmo DIA 22 DE ABRIL DE 1500 ecoou 11a
a itaina êsse grito do vigia, em voz possante e inigualável, que a todos de bordo devia ter
produzido a maior emoção: Terra a vista! EstaNa descoberta a terra firme, ao poente do
Atlântico austral C). Ao longe, para o ,ocidente, divisou-se então «primeiramente um
grande monte, mui alto e redondo; e outras c;erras mais baixas ao Sul dêle; e terra chã t com
grandes arvoredos, ao qual monte alto o ca.pitão [mor] pôs o nome O Monte Pascoal e à terta
ATerra de Vera C1'11Z» ~), a qual o rei depo is transformou m Terra de Santa Cruzestava descoberto o fu turo «Brasil».

(I) Muito se tcm escrito ôbr a prioridade do descobrimento de Cabral. O dt:.$cobrirnento precabralino
do Brasil tem tido numerosos dcJ:ensores e Gpositores. Os principais argumentos dos primeiros baseiam-se em passos bc:.m conhecidos de Mestre João, de D. Manuel e de Duarte PachC{:o Pereira. O 1.0) de Mestre João refere-se
a um mnpa-múncli antigo que pertencia ao Bisagudo (PêraV az da C unll a), onde o rei podia ver «o sítio desta terra
l Vera Cmz])) o 2.°) de D. Manuel, na sua carta aos reis de Espanha, indica que Cabral «chegou a lJ!IDa terra que novamcote d $Cobriu a que pôs nome Satlta Cmz)); o 3'°) de Pacheco Pereir~, iIl0 Esmeraldo (cap. 11 do liv. I), relata
qu o rei, no ano de 1498, o mandou descobrir a parte ocidental passando 3,lém a grandeza do mar oceano, onde
é achada urna grand terra firme, com muitas e grandes ilhas adjacentes, que se estende do equador até 70° N.
e do mesmo equador até 28° S.; nesta últi.ma parte é adlado «Illuito e fino brasil)). A estes argumentOs contrapõem os s gundos razões de maior ou menor valor. Som querer intrometer-nos nesta intrincada controvérsia limitar-nos-emos a adnUtir que, antes da viagem de Cabral, D. ManucJ e os seus técnicos já estavam na suspeição da
exist~l1cin de uma terra irmo ao ocidente do Atlantico austral. Ela devia mesmo vir de D. João Il, que a teria
conhecido 'pouco antes de arrancar aos reis católicos o famoso Tratado de Tordesilhas (1494)'
e) Transcrito da carta de Pêro Vaz de Caminha.

22 de Abril de 1500 é 1/ data bistórica do achamento da Terra de Vera Cruz (Brasil). Caminha precisa.a
em quarta feira. 22 de Abril d' 1500. D. Manuel, em Sua carta aos reis de Espanha, não 'PrC{:isa o dia, mas somente a emana: «e nas oitau,/s da Páscoa seguinte [1550] chegou a uma terra, que novamente descobriu, a que
pôs nome Satlta CruZ)). A Relação portt~g"'esa anónima precisa o dia semanal, mas erra o cardinal do mês: «Aos
24 de Abril [de J 500 L que era uma quarta feira do oit(/uário da Páscoa, houvemos vista da terra)); não admira
o êrro, vulgar CID demasia nos e cri teres de antanho.
Notemos de passagem que foi o rei quem mudou Vera Cruz em Santa Crl4z. o que deve ter contri·
buf<!o para que Gaspal' Correia, nas Lend(/s da In dia, lenha ligado o dia 3 de Maio (de 1500), em que a Igreja
f steja ti (dnv nção da Cruz)), ao do descobrimcoto 'de Vera C",Z de Cahral, «Sant.1 CruZ) de D. Manuel.
Desta forma ,proveio a confll iío: «o Brasil foi descoberto a 3 de Maio de 1500», que assim foi tomando foros de
verdade hist6rica, cndo aceite sem discussão pelo vulgo' nté por pessnas cultas.
3 de Maio de 1500 é (/ d(/ta cotllJcnc;o/lal brasilcir(/ do descobrimento, a optadn peja Comcil1Ulçíío do Império e mantida pela República - r' peitá-Ia é o nosso dever.
A «Cmz) de lk1estre João, a denominarão cabralina de « Vcr(/ Cruz», - Mestre João. já depois de bem
passa{!as as ilhas caboverdianas, começou vendo tôdas as noites, bem disol:ltamentc, as estrêlas da Cmz (CrN:eeiro
do SI/I) - denominação sua - , cujas gUardas, 00 mês de Abril de '500, passavam no meridiano superior cêrca
li 11 ve horas da noite. A brilhante constelação já devia ter sido notada anteriomnente pelos marcantes porruguc-
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REPRODUÇÃO DA PRIMEIRA PÁGINA DA CARTA DE PERa VAZ DE CAMINHA IDO ACHAMENTO DO BRASIlI DIRIGIDA A D. MANUEL I.
ESCRITA NO PORTO' SEGURO DE VERA CRUZ EM 1 DE MAIO DE 1500

MEDALHÃO EXISTENTE NO ClÁUSTRO DOS JERÕNIMOS, QUE SE PRESUME REPRESENTAR PEDRO ÁLVARES CABRAL

BRAZÃO DE PEDRO ÁLVARES CABRAL
Reprodução do livro do Armeiro-Mor, exís'en'e no Arq. Noc. do Tôrre do Tombo

CASTElO DE BELMONTE, VILA ONDE NASCEU PEDRO ÁLVARES CABRAL
Fotografia cedjda pelo Eng,o Ferrugenlo Gonçalves

A armada ainda singrou na direcção oeste da terra avistada, mas, aproximando-sc ràpidamente a noite C), os doze navios fundearam em cêrca de 19 braças de fundo.
Desembarque. ~ Os navios suspenderam na madrugada de 23, navegando para oeSte
até ~ légua - cêrca de I )/2 milhas marítimas acruais - da costa, onde ancoraram junto à
foz dum pequeno {io~ hoje denominado Cahy.
Cabra! mandou Nicolau Coelho a 'terra, o que êle não conseguiu devido à violência
do mar, mas viu wn grupo de indígenas com os quais pôde fazer a troca de objectos. De
noite garraram alguns navios, por ter soprado vento rijo do sudoeste com aguaceiros.
Na manhã de 24 navegou a armada para o Nor1te, indo os navios pequenos à terra
das naus~ em busca de "melhor ancoradouro} onde pudesse fazer aguada e meter lenha. Singradas cêrca de 13 léguas -,42 milhas acruais - os navios pequenos, pouco antes do sol
pôSto, encontraram um recife num (~pôrtQ)) {baía) muito bom e «seguro» - Pôrro Seguro
(acrual Baía Cabrália) __ de larga entrada; demandaram-no e ancoraram, ficando as naus ao
mar a rerca de uma légua} om I I braças de fundo.
A 25, de manhã, penetraram as naus no referido pôrto~ onde fundearam. Aqui, durante a curta estadia, estabeleceram-se as mais amigáveis relações com os indígenas locais.
No dia 26, Domingo de Pascoela, realizou-se a primeira missa num ilhéu Q10je Recife da Coroa Vermelha), no extremo sul de Pôrto Seguro; e a I de Maio a segunda, na
margem norte dum cio (actual Ribeiro Itacumirim), bem a seu montante, no local onde Cabral poucos mamemos antes mandara hastear uma Cruz de madeira. Em Pôrro Seguro se
demorou a frota até ao dia seguinte, ali deixando dois degredad9s que Cabral trouxera do
reino, e mais dois grumetes que na última noite haviam desertado de bordo.

Derrota para a índia
A CAminho do Indico. -

Descoberta a Terra de Vera Cruz decidiu o capitão-mor,
em conselho dos capitães} enviar a Lisboa o nafJio dos mantimentos. capitaneado por Gaspar de Lemos, com a importante nOva,
teSj não existe porém qualquer dOCUlllentO coevo a ~te respeito. Mas, conhecida ou ignorada. foi Mesrre João
o Iprimeiro que a regisoou, esquemou e umb6m rentou observar 110 mar em que grau estava cad3 um3 das
JUU guardas,
A Cruz deve rer produzido em Mestre João 11 maior impfCS5ão. E mesmo admissível que, de bordo do
navio em que viajava, tenha comunicado a JiU3 observllção aos marcantes dos outros navios, p3ra que também
admirassem a sua belíssima Crut. Muito religiosos, e supersticiosos como todos os homens do mar, deve 3 Cru:t
c:dtste tê-los igualmente impression3do j donde a U13 pos.sívd influência sôbre a denominação cabrnlina d3 primeira terra ocidcnt:ll que avisuvapl"

Com Mestre João Jurgiu a Cruz nas C3rtaS celestes; contempornneamente com Cabral, seu chefe, surgiu a Vera. depois Sallla. Cruz n3.$ cartas terrestres, A República Brasileira, 30 escolher a Cm% celeste pllt':l símbolo
do seu BrlUil. homalageou com a m:'Íxima simpacia os dois descobrimentos dos portugueses de quinhentos; aeto
esr.c que os de novecentos bem louvamos ~ agradecemos.
(I) Noite escur:l, porque na véspera tinha sido quarto minguante.
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A !frota zat1pou de Pôrto Seguro a 2 de Maio de 1500. A capltama, com mais dez
velas, seguiu a rota de lés-sueste, a contornar o Cabo da Boa Esperança pelo largo, para só
avistar terra perto da Angra de São Braz (Mossel bay), onde devia entrar se precisasse de rc:~
fazer a aguada, ou ao norte de Sofala, aproveitando assim a experiência de Bartolomeu Dias
e do Gama. O navio de Lemos singrou para o reino, chegando no mesmo ano de 15°°.
Os onze navios da armada de Cabral navegaram dias seguidos com bom tempo;
mas a 23 daquele mês de Mato, em elevadas latttudes, já entrado o inverno austral, mudou
° tempo para tempestuoso.
No dia seguinte, 24 - um DOffitngo - com um -terrível vendaval, sossobraram qua·
tro velas, capitaneadas respeotivamente por Bartolomeu Dias, Luiz Pires, Aires da Silva e
Simão de Pina, não se salvando pessoa alguma. Estava então a frota além das futuras Ilhas
de T ristão da Cunha, já em águas longínquas do Cabo da Boa Esperança, que Bartolomeu
Dias descobrira doze anos antes, e que o caprichoso destino não permitiu voltasse a ver.
Camões, no seu majestoso «Episódio do Adamastor», prestou a mais saüdosa e sentida homenagem ao grande descobridor do Cabo e à sua imerecida e trágica morte.
Os restantes sete navios conseguiram agi.ientar-se com a maior dificuldade, nesse dia
24 de Maio e seguintes; correndo de capa, dividiram-se em três gmpos com os seguintes capitães: 1.0) Cabral, Pedro de A,taíde, Coclho e Miranda; 2.°) Tovar e Cunha; 3'°) Diogo
Dias. Nenhum dêstes gmpos divisou o Cabo da Boa Esperança nem tampouco a Angra de
São Braz; os quatro navios do 1.0 devem ter atingido terra ao Norte do Cabo das Correntes, ancoraram por pouco tempo junto das Ilhas Primeiras chegando juntos a Moçambique,
onde fundearam a 20 de Julho; os dois do 2. vararam Moçamhique chegando igualmente
juntos a Quiloa, onde aguardaram Cabral; o 3'°, de Diogo Dias, realizou uma das mais
épicas derrotas: foi parar a Barbora (hoje Berhera, na Somalilândia inglêsa) quási à entrada do
Mar Vermelho, donde em 1501 regressou em rora batida até Beseguiche C).
OS quatro navios com Pedro Alvares pouco se demoraram em Moçambique. Feita
a aguada, abastecidos de lenha e de alguns frescos, seguiram êles para Quiloa. onde ancora~
ram a 26 do mesmo Julho, encontrando funaeadas as duas velas de Tovar e de Cunha.
De Quiloa para Melinde. - Os seis navios de Cabral demoraram-se sàmente dois ou
crês dtas em Quiloa, durante os quats poucas relações teve Cabral com os mouros da terra.
Dali singrou a pequena armada para Melinde. não tocando em Mombaça de-certo por Vasco
da Gama não ter sido ali bem recebido. A 2 de Agôsto ancoraram os navios em frente da~
quela cidade, onde o acolhimento e as relações foram excelentes.
De Melinde para Angediua. Calecute e Cochim. -_ Metidos pilotos, largaram as veIas a 7 do mesmo mês de Agôsto para a índia, em rota directa. Quinze dias mais tarde, a
22, foi avistada a Ilha de Angediva, ao Sul de Goa, em cujo ancoradouro a frora fundeou.
Os navios meteram água, e os fundos foram bem ltmpos em cêrca das duas semanas que aqui
se demoraram. Largaram a segutr para Calecute, onde ancoraram a 13 de Setembro. As rela(') À

ida descobriu a

COSta

leste da Ilha de

Sã~

Lourenço (Madagáscar).
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çóes de Cabral e .:I. gente da sua frota com o Samorim e seus vassalos foram boas de comêço.
Surgiram dopais dificuldades de tôda a espécie para a uoca de mercadorias. Assim foram decorrendo os dias e até os meses; por fim, a 16 de Dezembro, rebentaram as hostilidades,
combatendo-se valentemente neste dia e no seguinte. Cabral decidiu então seguir com os seus
navios para Cochim, onde ancorou na véspera do dia de Natal de J 500.

Retôrno da índia
De Cochim para Cananor. - O capitão-mor teve em Cochim rôdas as facilidades para
o carregamento dos seus seis navios, com os quais partiu a 9 de Janeiro de 1501. A 15 do
mesmo mês ancorou a frora em frente de Cananor, a pedido insistente do respectivo rei.
De Cananor para MOfambique. - Um dia .se demorou a frota em Cananor, zarpando
a 16 em rota directa para Melinde. Cabral avistou terra, já ao Sul desta cidade, a 12 de Fevereiro. Na noite seguinte, de 12 para 13. naufragou a nau sota.capitaina. de Tovar õ tôda a gente
pôde ser salva, sendo o navio incendiado. O capitão-mor. nio querendo perder tempo, desisnu
então de tocar em Me1inde, seguindo com os seus cinco navios a demandar Moçambique. onde
ancoraram para meter água e lenha, tomar frescos e reparar pequenas avarias.
Pedro Alvares enviou T ovar daqui a Sofala. num dos pequenos navios - que julgamos ter sido o de Miranda - a-fim de haver novas da mina de ouro e inquirir das possibilidades de resgate na região. .Este serviço, que muito interessava D. Manuel, havia por êle
sido cometido aos irmãos Dias, com os seus navios, um dos quais se perdera (Bartolomeu) e
outro se tresmalhou (Diogo) na grande tormenta de 24 de Maio do ano anterior. Tovar,
cumprida :1 sua missio em Sofala, zarpou para I,) Tejo onde chegou depois de Cabral.
De 1I10fambique para Be.seguiche. Chegada ao Tejo. - A frota de Cabral, agora. reduzida a quatro navios - capitaina, o de Nicolau Coelho, S. Pedro (Pedro de Ataíde) e
Anunciada (Cunha -largou de Moçambique, seguindo a contornar a África. Antes de o Cabo
ser avistado, já no inverno meridional, sobreveio-lhe mau tempo, trcsmalhando·se uma vela;
devia de ser a de Coelho, que foi aportar à Angra de São Braz, sua conhecida da viagem do
Gama. Coelho largou directo ao Tejo, onde chegou depois de Cabral e antes de Tovar.
As três restantes velas dobraram cabo a ti de Abril de I501, Domingo de ((Páscoa das Flores» (Páscoa da Ressurreiçao). O capitão-mor, ao voltar a engolfar-se no Atlântico, mandou seguir para o reino, com as novas da sua armada J a Anunciada (Cunha), mais
veloz c manobrável do que as outras duas, a qual chegou ao Tejo a 23 de Junho.
Cabral com a capitaina e a S. Pedro (pedro de Ataíde), únicos navios que restavam
sob o seu comando directo, seguiu para a costa da Guiné, ancorando em Junho na Angra de
Beseguich e (hoje Gorea), logo ao Sul do Cabo Verde, para meter água, lenha e frescos .
.Ele e a sua gente encontraram ali fundeada uma frota portuguesa. composta de três
navios, num dos quais estava embarcado América Vcspl,cio. Souberam pelos marcantes
dêstcs .navios que também pouco antes ali estivera o de Diogo Dias, no regresso do (ndico,
o qual já tinha seguido para o reino. O capitão-mor c Pedro de Ataíde pouco se demoraram Com

os seus navios em Beseguiche, seguindo logo para o Tejo) onde ancoraram depois de meados
de JUU10 de 1501 em frente da Casa da Mina- possivelmente a 21; pouco depois chegavam também - separadamente - os navios de Coelho e de Miranda (capitaneado por Tovar), e por último o de Diogo Dias. Em resumo, dos catorze navios que compunham a
frota de Cabral: chegaram a Vera Cruz doze, à India seis e ao Tejo sete; e perderam-se seis.
Dos sete que regressaram ao T ejo: um veio directamente de Vera Cruz e outro foi ao Indico,
mas não chegou à fndia; de forma que somente cinco vinham carregados com especiarias e
outras mercadorias do oriente.

Cabral

o achamenro de Vera Cruz não produziu logo grande impressiío, quer em D. Manuel
e no reino quer no estrangeiro; ninguém previu entáo as suas colossais conseqüências. Só mais
tarde, perdida a maior parte do nosso Império Oriental, pôde ajuj"zar-se do extraordinário vaIar do imenso país, cujas primeiras terras Cabral descobrira a 22 de Abril de 1500. Ali se fundou a maior colónia portugues:l) hoje a poderosa Nação Sul-Americana.: O BRASIL.
Pouco se sabe da vida de Cabral, após o seu regresso a Lisboa em 15°1. O rei ainda
o nomeou capitão-mor da quarta armada, que em 1502 ia partir para a índia. Não aceitou o
cargo, ignorando-se os motivos da recusa. Não mais exerceu cargo algum oficial, sendo desconhecidas as razões porque o ingrato de Aviz desistiu de aproveitar os seus preciosos serviços.
Pedro Alvares nascera em Belmonte, como dissemos) sendo seus pais Fernão Cabral
e Isabel de Gouveia. Casou cêrca de '5°3 com Isabel de Castro, sobrinha do grande Albuquerque, de quem teve dois filhos e quatro filhas. Após o ostracismo forçado a que o rei o
votou, exilou-se voluntàriamente da côrre, indo viver para Santarem, em cujos subúrbios
possuía avultadas propriedades; seria interessante identificar-se a sua moradia escalabiran.:l.
Cabral morreu em Santarém em J 520) antes do mês de Novembro, esrando sepultado
na igreja da Graça dessa cidade jwltamenre com sua mulher. A lápide que cobre a jazida tcm
uma inscrição cm gótico, referente a Cabral e sua mulher.
D. Manuel e os seus súbditos não deram grande importância à viagem de Cabral para
o ocidente, como indicámos, e mesmo para o oriente não lhe reconheceram o sucesso que
esperavam; a fama do chefe durou, assim, os dezasseis meses d~ sua ausência do reinopouco mais - desabrochou ao zarpar do Resrêlo em Março de J 500, começou a fenecer ao
ancorar em freme da Casa da Mina, em Julho de J 501. A História só tarde lhe fêz justiça,
quando foram bem conhecidas as conseqütncias do descobrimento de Vera Cruz: O Brasil;
desde então, a viagem de Cabral é justamente considerada como sendo uma das maiores realizadas pelos mareantes portugueses.
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Esta he a maneira que parcro

gama que:: deue

tttr

:l V:l.SCO

da

pedrealvarez

em sua yda prazendo a nosso senhor

Irem primeiramente ante que daquy part.:l

-

se

nam perdere:m huuos nauras dos

OUtrOS

nesta maneIra

saluo se allguua das
naaos nam sofrer
tambem a vdla
como a do capiam
e a força do [coPO
l~c: rrequc=rer que

fazer mur bõoa hordenança F

ha

tlre

A saber cada uez que ouuaem de vyrar fara
o capitarn moor dom foguos e
todos lhe R~fXmdC'am com outros dous
cada huum. E depois de lhe asy Res

pomderem todos vir3r:lm E asy lhe
tera d3do de synal que a huum
fogo saa por ~uir E tres por tirne
maneta E qU3rro por amaynar
E néhuwn naro virara ncm :lmaynara

.

.

.

nem tlrara moneta sem que primeIro
o c:lpitam moor bca os ditos fogos

E todos tenham Respomdydo E depois
CJue :lsy forem amaynados nam guyn
se (:stcs Ilauios partymdo
desta costa se perder(:m
huus dos outros
com tenpo que huus corram

dara néhuum senam depois qu(: ho
capitam mor fizer ucs fogos (: todos
Respond(:r(:m (: mynguando allguum nom
guyndaram sooment(: andaram amar

a huu pono (: outros
a outro A man(:irn f>C"I
sc= ajuntarem.
E n3m Ih(: faz(:ndo d(:
noit(: os ditos synaes
allgun dos nauios

nados ate qu(:

v~ha o dya porque nom

se os nauyos p:trtind\"I
desta cidade ante da
tr:lUasarem aas
canaryas os tomar
teopo com que ajam
de tomar f.aram
todo o posyud
por todos tornar
a esta cidade E se
allguum a nom poder
avcr trabalhara
q uamto poder de tomar
Setuuel E dhonde
<]ucr que se achar
fan logo aqui sauer
omde he pera lhe
ser mandado o que
faÇo1.

poderam tanto RolLar as naaos
qu(: no dya se naro v(:jam E por
sapardhar fara qualquer qu(: for desapardhado
muytos fogos por tal que os outroS 03.uyos vaio

adIe.
nem no vemdo pdla menhã
vos fares com todos os outros o Vosso cuninho direito 3. ago.1d3. de S3m bras.

Item depois que em bõoa ora daqui partirem
brarn seu caminho direito a ylha
se tomaram ante a Ilha

de samtiago e se ao tenpo que hy chegarem

de sam nicolao no caso

teuaem agoa em 3.bastanca

desta necesidade pela

m~ n3m deuem pousar na dit::l

doença da Ilha de sam

ylh3. nem fazer n8lUUm3. d~lOl":'l

petô1

quatro

soomente em quamto lhe o tenpo seruyr

E aly em quanto tornardes
agoa vos podera ho
dito nauyo encalçar
E nam vos ~calC2ndo
partires como fordes
prestes e Ieixar lhe es
hy [aacs synaes
pera. que sayha qu.amdo
aly chegar que soes
p4S3do (: vos siga.

LEiTURA D

EC

DO BORR -O D

D

TR ÇÔE

A popa fazerem eu c:uninho pelo sul
E se ouuerem de guynar seja sobre
ha bamda do sudueste E tanto que
neles decr o ve.mo esca o deucm h)'r
.na volta do mar ate meterem o cabo de
bõoa e perança em leste franco
E dy em diante nallegarem segundo
lhe semjr o tenpo e mais ganharem
p rque como forem na d)'ta parajeem
110m

lhe myngoara tenpo com ajuda de noso senhor

om que obrem o dito cabo E per
e t. maneira lhe p:m~cc que a nauegaç:uD
sera Jl1:lis breue e os n:llI)'o mais
eguros do bll sano e jsso mesmo os
manrymentos sc tcem mjlhor e a jente

.

~

raa maIS saa.
lembre que se deue
dar marcas
domde se facam
os caminhos pera 'os
nalllOS que se asy
perderem e que Jsto
se fara com mu)'
booa pratica de
toclolos pilotos

E se for caso que

00

o enhor n:un queyra que

allguum destes nauyos se perca do
capitam deuesse de ter
quanto poder por aver o cabo e hir se
a agoada de sam bras E se for
hy primeiro que ho capitam deue se
damarar muy beem e e perallo
porque he. necessario que ho capitnlD moor
vaa by pera comar sua agoa pera
que dy em diante nam tenha que
fazer com ha terra mas aRedar se
della ate monçenbique por saude da
jente e nam ter nella que fazer
E se for caso que o capitam moar venha
primeiro a esta agoada que. ho tal nau)'o
os n~ujos que se delle perder.
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VERSÃO DO BORR,io DAS INSTRUÇÕES EM LlNGU,IGEM ACTUA/~ (')
PELO COJIANDANTE A. FONTOURA DA COSTA

Esta é a maneira que pareceu a Vasco da Gama deva' ter Pedro Alvares [Cabral] na sua ida.
aprazcndo :I Nosso Senhor.

Primeiramente, antes que daquI partal deve f:azcr mUlto boa ordenança (b). para se não ~rdc
navios dos OUITOS, desta maneira;
A saber: cad3 vez que l~ouverem de virar fad o capitão-mor dois fogos (c). e todos lhe responderão, (3d:! um com outros dois fogos. E depois de assim lhe responderem todos vir3rio; Sl1ltJO se algllma das ndUS n40 aguentar tio bem tôdas tU udas como 11 do cdpitão, e 11 fôrça do tempo lhe indicar

rem

llllS

que arrie alguma.s (d). E assim lhes será dado êsce siml: um fogo será para seguirem, três para tirarem

:1

maneta

(e) e quatro para amainarem (f); c nenhum virará, nem amainará, nem tirará a mo-

IH~[a sem que primeiro o capitáo--mor faÇl os diros fogos e todos tenham respondido. E, depois que

assim todos forem amainados, não guindará (g) nenhum senáo em seguida a o capitão fazet' lIês fogos
e todos terem respondido. E faltando algum não guindarão, mas somente andario amainados até que
venha. o dia, porque as naus não poderão rolar (h) tanto que ao :unanheca-.se não vejam. E para se aparelhar qualquer que fôr desaparelhado fará muitos fogos, de maneira que os ourros navios vão a êle.
Se os niluios, pilreindo d~sta cidade (i). ant~s de Iltraucssarcm as CanáriAS encontrarem tempo.
com q~u hajam de uoltar para trás. f/lrÍÍo todo o poS$lvel para todos regressarem a esta cidade. E se 1I1~
g:lm a níio puder alcansar trahalblôrá, quanto puder, para entrar em Setúbal. E, onde quer quc se achar,
logo filrá aqu; sabcr onde está, para lhe Jer ordenado o que deve fazer (j).

Os navios, depois que em boa hora daqui partirem, fado seu caminho directo à IIh.1. de Santiago
_ ou irão à Jlhil dc São Nicolau. em caso de necessidade por moti:Jo de doençA (k) n4 !Iha de Santiago (I)
- e se. ao tcmpo cm que aí chcgarem, tiverem água bastante pat:1 quatro mes<:s, n:io devem pousar (m) na dita ilha nem dcmor:lC-.se, a n:io scr sàmente o tempo necessário.
Se estes nilvios, partindo desta costa, se perderem uns dos ol4tros com o tempo, de forma que
fins corram a 11m pôrto e outros a Qutro. procederio de maneira a junt4rcm-se. E não lhe fazendo de

(a) A parte correspondente às notoU m4rgrnlllJ vai em itJfico.
(b) Ord~IJ4"f4 - regimento.
. . ,.
.
.
.
(c) Fogos-pode ser que o G:lrna qUC'1ra mQlC2r tiros de peça; mas e mau natural querer referir-se

i

barrica5 dc pês, a quc lançariam fogo, cuja luz. seria bem \"i5í\"c1 de noite e o f~mo de dia,
(d) Primeira /lOt4 m4rginal da C5qllcrda da I." pág., :I começar de ama.
(I:) As monet4s eram acrC5Cenres que, com ventos moderado5, se aplicavam às velas dos papargos para ~c
lhes aumentar a superfície.
(f) Am4inAr-amar as velas.
(g) GuindAr - içar as velas.
(b) Rof4r-Dc5C3ir, ab3ter para sou,·cnto.
(i) Lisboa.
.
(i) Primeira not4 fIl4rgilllJ ~a direita ~a 1.· pág.. a co";'eçar d~ a~a.
(k) Talvez quc o G:lma quue.s.se re.fenr-se a ..tma poSSl\'e1 ep.denlla, semelhante às que, de tempos li
tempos, :lSSO!;lVaID o reino.
(I) Última I/Otll mllrgiflm da esquerda, a cumepr de cima.
(m) POHSllr-ancorar.

noite algum dos navios os ditos sinais. nem o vendo pela manhã, vos fareis com todos os outros ao
vosso caminbo, direito à Agitada de São Braz (n).
E ali (o). enquanto tornardes água. poderá alcançar-vos o dito navio. E não vos alcançando
partireis qlfando fordes prestes. e deixar-lhe-eis aí tais sinais para q/u saiba, qllando ali chegar. que
já haveis passado e vos siga (p).

Devem fazer o seu caminho para o sul [com vento à pôpa], E se tiverem de guinar que seja
para a banda do sudoeste (q); e, tanto que nêles der o vento escasso (r). dovem ir na volta do mar (.1)
até meterem o C.ho da Boa Esperança em Leste franco. E daí em diante navegarem segundo lhes
servir o tempo e mais ganharem (t); porque. quando forem na dita paragem, com a ajuda de Nosso
Senhor, n50 lhes bicará o tempo com que cobrem (11) o dico Cabo. E por esta m:meira lhe parece que
a Clavegação será mais breve (v) e os navios mais seguros do busano (w), e também os mantimentos se
conservam melhor e a gente irá mais sã.

E se fôr o caso - Nosso Senhor o não queira. - que algum dêstes navios se perca do capitão, deve.-se moter de lá quanto puder (x) para haver ('j) o Cabo e ir-se à Aguada de São Braz. E se fôr aí primeiro do que o capitão deve amarrar·se muito bem e esperá-lo. Porque é necess~o que o capitão-mor
aí vá para tomar a slla água para que, daí em diante, não tenha que bzer com a terra, mas arredar-se-à dela até Moçamhique, por saúde da gente e não ter nela que fazer (z).
E se fôr caso que o capítão-mor venha primeiro a esta aguada que o tal navio ou navIos que
se dêle perderem... Lembro que se deve dar marcas onde se façam os caminhos. para os na.vios que
assim se perderem; e que isto se faça com muito boa prática de todos os pilotos (aa).

(n) Hoje Mossel bilY.
Nola milrginill da esquerda da 1.- pág., ao m~o .a última linha atr.avessa todo o texto.
(o) Em Santiago ou S. Nkofau.
(p) Segunda nota mtrrginill da direita da 1.- pág., a começar de cima.
(q) Interesunte conselho do Gama: ao sudoeue para, aproveitando os ventos à pôpa, irem cortar a Linha
muito a Oeste.
(r) Escasso-da proa. Mas aqui deve referir-se aos ventOs gCr.1is do sueste (Atlântico Sul), que já não
eram da pôpa.
(s) Volt4 do mar-neste caso: afastar-se da talva. ainda ignorada costa do Bras;l, em demanda do para.leio do Cabo da Boa Esperança.
(t) G"'lharem - avançarem.
(11) Cobrem-quebrem (dobrem, passem safos).
(v) Do que se:guindo ao rumo Sul, desde a Ilha de Sa,ltiilgo ou a de S. Nicolau.
(w) Busano - bicho.
(x) Meter de ló q"ilnto puder-otÇu (aproar a proa da linh.a do vento) quanto puder.
(y) Haver-neste caso: dobrar.
(z) O Gama mestra nestes conselhos não se: fer esquecido da sua trabalhosa navegação, desde a AngrA
de S40 Braz até Moptmbique, e do escorbuto que no Rio dos Bom Sinais (Quefimdnl!) atacara as tripulações d.a
sua frota.
(ila) No'a milrgintJ da 2.- pág.
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LEITUIlA 0,\ CAIITA DE i\IfSl'BE JOÃO FEIT,lt.I'ELO Dlt ANT6NIO BAIÃO

Senor - O b:lohard mestre Johan físjco e çirurgyano de Vos:t Alteza beso vosas rrcales manos.
Seilor porque de todo lo :lea pasado largamente escriuicron a vosa alteza asy arias corn~a como todos los
otrOS solamentc escrcuirc cios pumos Senor ayer ~gllnda feria que fucron 27 de abril desçendimos em
terra yo e d, pyloto cio Capit:lll moor c el pyloto de S:mcho de tollaf c tomamos d altura dei sol ai media
di:! c falbmos 56 grraclos c la sollbrra era septcntrional por lo qual scgund las regias cid csuolabio jusgamos ser :afastados de la equinoçial por 17 grrados, e por consyguieme rencr cI altura dei polo antartico
en 17 grados, segund que cs magnifiesto en d espera e esto cs quanto alo uno, por lo qual s:lhra vasa
:tlte7~i que todos los pylocos van adiante de mi en LincO que pero escolar V:J adiante '50 leguas e OtfOlS mas
e ouos menos: pera quien disc la vcrdad non se pude çcr.cyficar fasta que en boa ora allegcmos ai cabo de
boa esperanp e ally sabremos quien va lUas çierw dIas con la carca, o yo con la cart:t e con cI escrolabio:
quanto Serior ai sycyo desta terra mande vosa alteza traer un naparnundi que tyene pero vaaz bisagudo
e por ay podrra ver voso1 alteza d sycyo desta terra l en pero aqud napamundi non çerryfica esta terra
~r habytada, o no: cs naparnul1di antiguo e ally fJllara vosa altcza escrita tan byen la mina: ayer casy
encendirnos per a~ii.os <J.uc esta era ysla e que eran quatro e que de otra ysla vyenen aqui alrn:adias a
pelear con dias e los lIeuan catiuos: quanto Seilor ai otro puncto sabrra vosa alteza que çerca dc las es·
trellas yo .he uabajado algo de lo que he podido pero non mucho :I cabs:! de una pyerna que tengo mui
mala que de una cos..idura se me ha fecho una chaga ma)'or que la palma de la m:lOo e tan byen a
cabsa de este navio ~r mucho pequeno e mui caegado que non ay lugar pera cosa ninguna solamence
Ill:tndo a vasa alteza como cstan situad:u las estrdlal> dei, pero en que grrado os[a cada una non lo he
podido saber, :;Intes .me p.ue.sçe ser inposible en la m:lr tomam: altura de ntnguna estrelb porque yo crabajc mucho en eso e por poco que ei ll:l'Uio enbabnçe se yerran quatro, o çinco grrados, de guisa que se
non puede fazer synon en [crra, e otro tanto casy digo de las t3blas de la India que se non pueden co.1l13r con dias s)' non con mui mucho trab:ljo, que s: vosa alteza supyese como desconçcrcauam todos en
las pulgadas reyrp dello mas que dd eStrolabio porque desde lisboa :lte as can:ui:ls lInos de otros dcsconçertauan en muchas pulgadas que unos desian mas que otros tres e
quatro pulgadas, e ocro tantO desde las canarias ate as yslas de cabo verde,
,I.
"
e esto rresguard3ndo todos que e! otOlllar fuesc·a una misma ora, de guisa
~."
(111<: m:ts jusg:man quantas pulgadas er:m por- la <Juancydad de! camino que
Ics paresçia que avyan and:tdo CJue non eI camino por las pulg<ldas: [or~
nando SeÍlor ai proposito estas guardas nunca se esconclen ames syenpee
andan en derredor sobre eI orizollce, e :lun estO dudoso que non se qual de
,
o'
aquellas dos mas baxas sca eI polo ant:lrtyco, e estas estrellas principalmente
d ..... n..'IP
las de la crus son grrandes casy como la-s dd carro, e la escrella dei paio antartyco, o sul es pequena como la dei norte e muy clara, e la escrella, que
esta c:n rriba de coda la crus es mucho pequena: non CIuiero mas alargar por non ynportunar a vosa akez.1,
s:tluo que: quedo rrogando a noso Serior ihC:Sll christo la la vyda e esudo de vasa alteza acresçiente como
vasa alteza desta. Fecha en uera crus a primero de maio de 500. pera I:t mar me:jor es regyrse por d
altura dd sol que nO[1 por ninguna estrella e mejor con estrolabio CIue non con quadr:lme nin con otro
ningucl estrumemo. do cri:tdo de vosa altCLi e voso leal ~rvidor.

...

.

'ohanrus
artillm et mediâne bachalarillS
Sobrescrito: A elrey nosso sór.
Nota CJuinhemista: De mestre 'ohá ij flay ha CalleCllt.
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VEBSÃO I)A C\llTA Og MESTRE JOÃO EM

L1NCUAGE~1

ACTIJAL IlE:LO I'IIDF. LUCIANO PEREIBA I)A SILVA

Sonhor; O bacharel mestre João•. físico c cirurgião de Voss:t Alteza, beijo vossas mãos reais. Senhor:
porque, de tudo o cá passado. largamente escreveram a Vossa Alteza, assim Aires Correia como todos
os outros, somente escreverei sôbre dois pontos. Senhor: ontem, segunda-feira, que foram 27 de Abril,
descemos em terra) eu e o pilôro do capitão-mor e o pilôro de Sancho de T ovaf; tomámos a altura do
sol ao meio dia e achámos 56 graus, e a sombra era setentrional e), pelo que, segundo as regras do as~
trolábio e), julgamos estar afastados da equinocial por I] graus, e ter por conseguinte a altura do polo
:lntártico em 17 graus e), segundo é manifesto na esfera. E isto é quanto a um dos pontos, pelo que
saberá Vossa Alteza que todos os pilotos vão tanto adiante de mim, que Pêra Escolar vai adiante 150
léguas, e outros mais, e outros menos l mas quem diz a verdade não se pode certificar até que em boa
hora cheguemos ao Cabo da Boa Esperança e ali saberemos quem vai mais certo, se êles com a carta,
ou eu com a carta e com o astrolábio, Quanto, Senhor, ao sítio desta terra, mande Vossa Alteza trazer
um mapa-mundo que tem Pêro Vaz Bisagudo e) e por aí poderá ver Vossa Alteza o sítio desta tcrra;
mas aquele Impa-mundo não certiEica se esta terra é habitada ou não; é mapa antigo e ali achará
VOS$..1 Alteza escrita também a Mina. Ontem quási entendemos por acenos que esta era ilha, c que
er:lln qU;ltro, e que de outra ilha vêm aqui almadias pelejar com êles e os levam cativos.
Quanto, Senhor, ao outro ponto, saberá Vossa Alteza que, acêrca das tstrêlas, eu tenho trabalhado o que tenho podido, mas não muito, por causa de uma pern:J. que tenho muito mal, que de uma
coçadura se me fêz uma chaga maior que a palma da mão; e também por causa de êste navio ser
muito pequeno e estar muito carregado, que não há lugal' para coisa nenhuma. Somente mando a
Vossa Alteza como estio situadas as estrêlas do [sul] (S), mas em que grau está cada uma não o pude
saber, antes me parece ser impossível, no mar, tomar-se altura de nenhuma tsrrêla, porque eu trabalhei
muito nisso c, por POllCO que o navio balance, se erram quatro DlI cinco graus, de modo que se nio
pode fazer, senão em terra. E quási oUtrO t,1nto digo das tábuas da {ndia (8), que se não podem tomar
com elas senio com muitÍssimo trabalho, que, se Vossa Alteza soubesse como desconcertavam todos
nas polegadas, riria disto mais que do astrolábio; porque desde Lisboa até às Canárias desconcertavam uns dos outros em muitas polegadas, que uns ciiziam, mais que outros, três e qU:J.tro polegadas, e
Outro tanto desde as Can:Írias até às ilhas de Cabo Verde, e isto, tendo todos cuidado que o tomar
fôsse a uma mesma hora; de modo que mais julgavam qU:llltas polegadas eram, pela qu:mtidade do
caminho que lhes parecia terem andado, que não o caminho pelas polegadas. Tornando, Senhor, ao
propósito, estas Guardas nunca se escondem, antes sempre andam em derredor sôbre o horizonte l e
ainda estou em dúvida que nio sei qual de aquelas duas mais baixas seja o polo antártico; e estas es·
trêlas, principalmente as da Cruz, são grandes quási como as do emo; e a estrêla do pala antártico,
~u sul, é pequena como a do Norte e muito clara, e a esr.rêb que está em cima de tôda a Cruz é muito
pequena. Não queto alargar mais, pata não impottunar a Vossa Alteza, salvo que fico togando:J. Nosso
Senhor Jesus Cristo que a vida e estado de Vossa Alteza actescente como Vossa Alteza deseja. Feit,1
em Vera Cruz no primeiro de Maio de 1500. Para o mar, melhor é dirigir-se peb altura do sol, que
nio por nenhuma estréia; e melhor com o astro1:íbio, que não com quadrante nem com outro nenhum instrumento. Do criado de Vossa Alte:q e vosso leal servidor.
!o!;armes
ar/.illm r:t mr:du;inr: bacba/arills.
(I) Houvr: engano n3 (I~nominação da sombra que c~a aUSlt31.
(2) A exprcss30 !egumlo ds regras ao aJlrolábio confirma o uso, dut3llte a via "em de l5OO, do Regimmllt
tio aSlro!ábio, mais tarde publicado no ManflOl ae M,mieh (1509?) c que depois mmoou o nome de Regimento
aa declinafio.
(3) A tiÍblla do qrlOrto ano depois do bissexto t15OO) da Sumd de Ceogra/ia de Manin Fernandez Enciso,
(di~iío de 1$19. dá. dcclinafio do Sol = 16° 51' N. (T:l1lr<J) para 27 de Abril. O cálculo da a/lllra ao polo (latitude)
deVia ter Sido assim: ~tillldt: = 90° - (altura + declinafão) e Sul
lI/lllrll = 560
duli'l"fiio = 16 51'
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S. ou '7° S. (inteíros)

(4) Segundo JOÃO DE BAIIROS (I Década, Capo VIlJ) Pêro Vaz da Cunha, por alcunha ('O BisagJ,dol>, foi capitão
duma grande armada (c. 14(0), que S~ dirig:u ao Rio Çfl'ltlgá (Sencgfll) a-fim (Ie ali consrn,ir urna fort:lleza. Levava
D. Joiío Bemoi. príncip~ negro da.s terras de Gilofa (Guiné). o qual viera ao reino, onde fôra baprizado. O Bisagudo
matou a bordo o BemOl, no relendo Rio ÇallflglM.
(S) Na carla esd apenas la! t!Strélas dei, mas rra das do SuL que ?-.4estre ]030 se ocupa.va.
(6) Tábu(f.f da lnaia eram 11m Kamal, no géncro do que Malemo Cana <leu a Vasco da Gam:l em Melinde.
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Rosto d:t história dos feitos de D. Cristóvão da G,11113, de Miguel Casranhoso. - Lisboa, 1564
Carta enviad:l pelo rei da Etiópia Galawdewos a D. João lII em 1544 ...
Carta da Etiópia feita pelo r. e Malluel de Almeida ...
Ponte portuguesa de Alam sôbre o Nilo Azul ...
Pome portuguesa de Avala~Andabé sôbre o Nilo Azul
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Tentativa do assalto à Cidade de Adem por Afonso de Albuquerque, em 25 de Março de 1513.
segundo uma gravura flamenga existente no British Museum ...
D. João de Castro entmndo triunfalmente em Goa. Reprodução da tapeçaria n.O 100 da Inv.
de Viena ...
Malaca. Reprodução da Histoire de la conquBte des isles MohlqlleS. de Argensola. - Amstcr·
dão, '706 ...
Carlos V. - Gravura reproduzida da Historia de la tlida e IJtchos dei emperador Carlos V. Pamplona1 1614 ...
j
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264
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280
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·ernáo de Maoalhãe . - Reprodução da pIntura em cobre xi tente no KunsthlStori ches Museum de Viena de Áustria ...
Rotelro da frota magalhanica na Filipinas, em Bornéu, nas 10luca e em Timor
Reproduçao da décim:l e t'dtil1'la carta do Atlas quinhentista :ltribuído a Baptista Agnese exi,stente na Soe. de Geografia de Lisboa...
Fragmento do mapa de André Bianco (1430
A leg ndJ da Terra ova no ln:l pa de antino.. .
A legenda da Groenlândin no n1.1pn de CnntÍno ...
ragmento do pl::tni féria dito de Camina, de 1502 ...
Pormenor dn cana atlantica cha.mada lVlitler, atribuida a Jor e ReineI. - C. 1522 (?)...
Fragmento do plani fério de Diogo Ribeiro, de 152 9
Fr:lgmollto da plimelra carta do Atlas de LáZ.1ro Llliz, de 1563
Carta do Atlas de Fernão Vaz Dourado, de 1568 (?)
Eragrnenro da CtII'/tI de LOi o Homem, de c, 1550 ...
A nrmada de Pedro Álvar Cabral. Reprodução rio Livro da Armadas
squcma das derrotas da viagem de Pedro ÁI Jres Cnbral (1500-1501). - Carta orgallÍzada
pelo Com:\Odante A. Fontoura da Costa... ...
Ftlc-simjle da primeira págin. da Carta de Pel'o V:tz de Caminha ...
Reprodução de iUl"11 medalhão existenre no c1áustro dos Jerónimo que se presllm representar Pedro Al are Cnbral
Br:tzão de Pedro Alvare Cabral. - O Castelo de fielmonte
R produção fac-similtlda do borrão original da Ins trtlrões de Va co da G:lm:l para :l vIagem
de Pedro Alvares Cabral ...
Reprodução fac-símilada da Ctlrta do
estrc João
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352
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364
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Desenho in pirado num motivo da Leitu/'a OVfI. Gra ra em madeira
Cnrave1as do écu!o xv (D3 carta de uan de la Cosa)
Grnvlll":l reproduzida d:1 Vita Cbristi. de Ludolfo C rrllsiano, tradução de FI'. Bernnrdo de Alcobaça. Imprc sa por V:llentim Fernandc
icolnu de axónia. Lisboa, 1495 ...
Gravura reproduzida da Crónictl de D. Manuel, de Damião de Góis. - Lisboa, 1566
N:IU do século xv. Da História do Imperado/' Vespasiflno. - Lisboa, 14~ ...
Duas ágil1:ls d. s Cm'tas do ltlpão ...
Gravura reproduzidn do Itinerário, de António Temeiro. - Coimbra, 1560 ...
Desenho de um pormenor do mapa cham:ldo de Cantino
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Bula de 5 de Janeiro
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.
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.
Vid. Capo 1.
.
.
1864
Maliapuc
.
e portanto
..
para a Malaca
.
Depoí de matematicosll, acrescentar (P. Sabatino de Ucsis.
Re/açio de Matheus Ricci. edir.,da por Dr. alério Cordeiro.
Roma, 1910)
.
OI segwdo
.
Geral da Companhia
..
pão puderam
.
do ro
..
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.
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.
25 ano
.
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law

aIS

provas na
referem
dele
Liuquiu ou
e da sua civilização
Vid. Vol. lI. Parte fi, Capo I

1866
Meliapur
entrando est.1 portanto
para Malaca

foi seguido
izirador da Companhia
não puderam
do livro
aclagan
em Sucheu
95 anos
em reüniáo do Con i tório de 23 de Janeiro de 1555

ADENDA

(Referida à pág. 15)
A respeito do Tratado de TordeJillJas, publicou-se o seguinte: ((Se, porém, Colombo - que tinha
já novamcnrc partido - descobrisse eLlte:!s terras até 20 de Junho, o meridiano de demarcação seria traçado a 250 léguas,)) Por demasiado conciso, o rdetido período pode induzir em êrro o leitor. Substitua~
-se, JX'rtanco, o texto transcrito pelo seguinte: ((Se, porém, Colombo - gue tinha já novamente partido
- descobrisse, até 20 de Junho, terras para aquém do meridiano de demarcação traçado a 370 léguas

para ocidente do arquipélago de Cabo Verde, :mibuir-se-i:J. à Esp.1nha a posse dessas

tC!r.lS

se ficassem

situadas entre :l.quêle meridiano c um outro traçado apenas a 250 léguas; porém, as terras que Colombo
descobrisse para aquém dêste segundo meridiano seriam entregues a Portugal.»

(R~rcrida

à pâg. 166, linha 3.")

Segundo o erudito e excelente ensaio de Jack M. Braga - Thc ((Tamáo) ol lhe Portuguesc Pio·
neers. inserido in T'ien Hsia, valo VIII, n.O 5, págs. 420-432, Sh:mghai, May 1939, e publicado posteriormente à ordenação dêste c..'pítulo, aí se demonma que «T'an-mên>l, ou ((T'llllmÔn)) deve ler T ucn
!I1oon O. cuja pronullciação em c:lntonês tcm um som semelhante ao T:llnão dos portugueses. ((This
would be the na me given to the emire anchoragc, and ehe POrtuguese could very casily have applied the
name of me anchorage tO the isl:llld off which they anchored». A ilha da Veniaga, Tamau ou Tamão
seri:t a a<:tual ((Lin Tin Island thrce lcagucs from .. the coase, and twenty leagues from Cantam), p. 431.

381

ClJ

A "História da Expansão Portuguesa no 1undo»,
edição da Editorial Aticd, Ltd.,
acabou de se imprimir o segundo volume,
em Lisboa, nas oficinas

da Tipografia da Emprésa do Anuário Comercial,
durante o mês de
Gravuras da Emprêsa

Jarço de 1940

acionai de Publicidade. -

Repro-

du,çáes em offset executadas pela Casa Bertrand
Irmãos, Lda., e em ocogravura pela
eograplml Lda.
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