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Alocução do Presidente da Academia de Marinha
c/Alm. Rogério S. d'Olioeira

Senhor Alm. Chefe do Estado-Maior da Armada
Senhor Secretãrio de Estado da Defesa Nacional
Senhores Presidentes das Academias e Instituições Culturais
Senhores Oficiais Generais
Prezados Confrades
Senhoras e Senhores.

1. OINÍCIO

Há 580 anos, em meados de 1414, na vila de Torres Vedras reunia-se um conselho convo-
cado pelo Rei de Portugal, D. joão I, em que tinham assento além, dos Infantes da ínclita gera-
ção e o Condestãvel, os nobres da corte e fidalgos vindos de todo o reino.

Nessa assembleia, rodeada do maior secretismo, iam tomar-se graves resoluções de nível
nacional, e admitia-se que poderia haver divergência de opiniões, ainda que o Rei desejasse
nessa momentosa reunião o mais largo consenso, mesmo a unanimidade. Receava-se sobre-
tudo que se verificasse antagonismo entre duas gerações: a dos jovens impetuosos e a dos mais
experimentados e prudentes.

Foi quando no curso do debate, antecipando-se a qualquer impasse ou hesitação, o alfe-
res-mór do Rei, fidalgo atreviso e ardoroso, clamou alto um brado que ficou na história: Não
sei que diga senão Ruços, além!

Dirigia-se naturalmente aos homens grisalhos e encanecidos e obviamente apontava o
além-mar.

Um ano mais tarde ocorria a expedição naval mais espectacular da época, que levou à
tomada de Ceuta, mobilizando duas centenas e meia de navios e dezenas de milhar de homens,
constituindo um retumbante sucesso, a comprovar o lema de que é com a fogosidade dos mais
novos mas com o saber da experiência feito dos mais velhos - os Ruços - que se planeiam
e realizam os bons empreendimentos.

Isto conta Gomes Eanes de Zurara na sua -Crónica da Tomada de Ceuta-. Foi assim que
tudo começou: isto é, a epopeia maritima dos portugueses e o descobrimento do Mundo e da
sua expansão por todos os cantos desse Mundo, formando um império que, com altos e baixos,
havia de perdurar séculos, até aos nossos dias.

Se bem que o ano de 1415, e a tomada de Ceuta, marquem o início dessa expansão marí-
tima, a verdade é que havia anos que D. João I a vinha aprontando e, antes mesmo, a prepa-
ração do povo para as fainas de pesca, comércio e guerra aos mouros vinha sendo cuidada, e
constituía preocupação dos monarcas da 1.a dinastia, designadamente o Rei D. Dinis, com o
impulso conferido à organização da Marinha e o desenvolvimento da construção naval.

Apenas o clima de paz com Castela a partir de 1411 criou a tranquilidade e segurança
necessárias ao Rei de Portugal para então se concentrar na missão oceânica.

2. O OCEANO ATI.ÂNTlCO

Esta missão estava implícita na situação geográfica do País, como fatalidade histórica:

-quásí cume de cabeça
da Europa toda, o Reino Lusitano
onde a Terra acaba e o mar começa-
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o Oceano Atlântico jazia intacto e impoluto a seus pés, apenas esperando a determina-
ção de um povo para o conhecer, explorar e dominar. A expedição traduziu essa determina-
ção irreversível e o que realmente espanta foi o ter sido um pequeno povo a realizar aquele
gigantesco cometimento, para logo a seguir criar um império em que as trocas comerciais, a
relação pacífica, a convivência e a tolerância, foram mais lei do que a guerra e a conquista.

O Oceano Atlântico foi o palco da enorme actividade marítima da Nação Portuguesa no
século XV, o século dos verdadeiros descobrimentos, entendendo estes como a descoberta da
navegação transoceânica.

Até então, quer a navegação mediterrânica quer a do Norte da Europa, se fazia à vista
de terra ou por estima, em rotas que não se afastavam muito do paralelo geográfico, e tinham
seguros pontos de referência no nascer e pôr-do-sol.

Ora o Atlântico é o mar mais aberto do globo terrestre que, quase sem obstruçôes, se
estende de Norte a Sul, de pólo a pólo. A sua exploração requeria navegação oceânica longe
da vista de terra e em latitude, o que foi conseguido pelo desenvolvimento da ciência e técnica
de navegação astronómica, baseada na determinação da latitude pelos astros, técnicas que os
Portugueses desenvolveram, aperfeiçoaram e praticaram como nenhum outro povo.

Também o Oceano Atlântico era um mar diferente dos que os europeus percorriam com
relativa tranquilidade: o Mediterrâneo, o Mar do Norte, o Bãltico. O Atlântico caracterizava-se
pela sua violência de ventos e agitação, assumindo-se como um verdadeiro inimigo. Era neces-
sárío idearem-se navios de características próprias, verdadeiramente oceânicos e desenvolver-
se a mestria e destreza da marinharia.

A existência da zona de ventos alíseos constantes constituía a princípio uma barreira
intransponível do progresso para Sul. As embarcações que se aventuravam naquela zona não
mais voltavam e criou-se a crença do -Mar Tenebroso. que chegou a ser especulado com lendas
e mitos na credibilidade do Povo; não no entender dos marinheiros. •

Era preciso vencer esta barreira, o que se fez primeiro concebendo e desenvolvendo um
tipo de navio com pano latino que permitia bordejar, singrando para barlavento. Depois, com
estes navios, estudando e registando os regimes de ventos e correntes, fazendo um levanta-
mento exaustivo das condições meteorológicas e físicas do oceano, de forma a que a navega-
ção se pudesse realizar, se bem que em rotas caprichosas, sempre com ventos favoráveis, o
que permitia a utilização ilimitada dos navios de pano redondo.

As rotas e designadamente o regresso a casa estavam assim assegurados: ou com carave-
las, navios de fraco porte, destinadas mais à investigação e reconhecimento, directamente vencendo
os ventos ponteiros; ou com navios de pano redondo, de maior capacidade de transporte, em
rotas pelo largo, por vezes a roçar o continente americano, a conquistar posições de ventos largos,
este último processo permitindo o estabelecimento de carreiras comerciais regulares.

Em qualquer dos casos, a navegação oceânica requereu técnicas de astronomia, primeiro
pela observação da altura da estrela polar e depois com a aproximação do equador quando
esta desaparecia na bruma do horizonte, pela altura do Sol na passagem meridiana.

Hã conhecimento de muitas e muitas viagens a comprovar estas teses, algumas que fica-
ram na História como marcos miliários dessa aventura marítima: Gil Eanes a dobrar o Cabo
Bojador, Bartolomeu Dias a dobrar o Cabo da Boa Esperança, os Cortes Reais e os Teives a
alcançar o continente americano, e Vasco da Gama a culminar esta epopeia com a bem planeada
viagem marítima para a Índia. Porém, a montante destes eventos célebres, inúmeras viagens e
expedições marítimas ocorreram, de descobrimento e exploração da costa africana e do Oceano
Atlântico.
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Seguramente - e mais do que indícios há provas conjecturais baseadas em fontes docu-
mentais - os Portugueses esquadrinharam todo o Atlântico e conheceram os seus limites, antes
das viagens oficiais de descobrimento.

Mesmo que esta conclusão não fosse minimamente demonstrável, não é concebível que
os Portugueses não tivessem alcançado esse sucesso em face da sua comprovada experiência,
avanço tecnológico, destreza, bravura, aventureirismo, e principalmente a sua determinação
como povo de se expandir da sua acanhada casa lusitana e descobrir o mundo.

Tudo isto os Portugueses fizeram, e é aqui que radica a sua verdadeira gesta renascen-
tista, de que os descobrimentos de terras e rotas, o estabelecimento de carreiras de navegação,
o intercâmbio de civilizações e culturas, numa palavra a universalização da humanidade, são
pura consequência.

3. O SÉCULO XV

Ainda que a preparação e a vocação marítimas do povo português se viessem desenvol-
vendo com a consolidação da nacionalidade, só após alcançada a paz com Castela, a Nação
Portuguesa sob o ímpeto de D. João I se lançou decididamente no movimento expansionista.

A expedição a Ceuta - fosse motivada pelo controle da navegação mediterrânica e do
tráfego do ouro, fosse pelo ulterior objectivo de alcançar o reino de Prestes João e daí o acesso
às especiarias orientais, fosse ainda pelo espírito de reconquista e imposição religiosa ou por
mero aventureirismo de cavalaria, mais provavelmente pelo conjunto destas razões - consti-
tui um exemplo histórico de grande planeamento militar-naval e revela a determinação do Povo
de se fixar em África e prosseguir na exploração da sua costa em direcção ao Oriente.

Naturalmente que, perante uma audiência de distintos historiadores, muitos poderão
comentar que as banalidades que venho proferindo mais parecem o ensinar do -padre-nosso
ao vigário •. Evidentemente que não pretendo ensinar. Porém de vez em quando é mister parar,
resumir a situação, rever o que já se sabe, fazer o seu balanço, reflectir sobre o que não se
sabe, para não nos ensimesmarmos sobre nós próprios.

A verdade é que, não obstante o copioso acervo de conhecimentos acumulados sobre os
Descobrimentos Marítimos, persistem alguns pontos obscuros na sua compreensão, e nesta fase
de euforia das comemorações do 5." Centenário do seu apogeu no fim do século XV, parece
imperativo que se estimule a investigação nas áreas indefinidas, sobre as quais muitos docu-
mentos podem estar escondidos ou carecer de exame, e principalmente se agite a discussão
livre e aberta, para verter em teses fundamentadas o que foram na sua globalidade os Desco-
brimentos Marítimos Portugueses.

a. A Ciência Náutica

Na ciência náutica - e neste termo genérico incluo todas as ciências ligadas à náutica,
como as técnicas de navegação, a arte de marear, a cartografia e roteirística, a meteorologia e
oceanografia, o magnetismo terrestre e a arquitectura naval ainda existe campo para aprofun-
dar e completar o conhecimento.

Actualmente só lentamente se tem avançado sobre o seu estudo. Depois de Luís de Albu-
querque, recentemente falecido, pouco se tem escrito no âmbito da navegação astronómica,
tão importante para o entendimento dos Descobrimentos que agora se comemoram.

A arquitectura naval, em especial em relação à caravela latina - dita dos Descobrimen-
tos, ex-libris da nossa epopeia marítima, instrumento básico dessa epopeia, de que se conhece
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tanto e tão pouco - merecia ser mais investigada, pois constitue um ponto fulcral de toda a
saga marítima portuguesa. Essa essencialidade está contida na célebre frase do Cte. H. Lopes
de Mendonça, o pioneiro da arqueologia naval portuguesa, que não é demais repetir: -Se algum
dia a língua portuguesa se sumisse no pélago das tradições obscuras, a palavra 'caravela' seria
bastante para recordar à Humanidade a história de um pequeno povo, empenhando esforços
de gigante para o descobrimento do Mundo»

b. O Infante D. Henrique

Os descobrimentos marítimos têm como seu símbolo máximo a figura de um homem
ímpar. Figura não apenas simbólica e lendária mas um verdadeiro impulsionador das acções
de exploração marítima.

Na primeira fase dos Descobrimentos foi o Infante D. Henrique que chamou a si aque-
las actividades e desenvolveu-as, reunindo os conhecimentos náuticos, formando escola, impro-
priamente ou simbolicamente denominada Escola de Sagres, pois foi do Algarve que as
expedições marítimas na fase inicial fizeram base.

Mas parece que a estratégia da expansão marítima como projecto nacional de alcance
universal, encontra no Infante D. Pedro o seu principal intérprete.

Dir-se-á em afirmação sintética que, no lançamento irreversível da grande empresa dos Desco-
brimentos, D. Pedro realizou todo o planeamento táctico e logístico do grande empreendimento.

Mas em termos exactos a partilha pelos dois irmãos dos activos e responsabilidades nos
Descobrimentos não está definitivamente acordada. Se bem que Camões, que tão lucidamente
croniquizou essa empresa nos Lusíadas, esclarece:

-Olha cá dous Infantes, Pedro e Henrique,
Progêne generosa de joane:
Aquele faz que fama ilustre fique
dele em Germânia, com que a morte engane;
Este, que ela nos mares o publique
Por ser descobridor, e desengane
De Ceita a moura túmida vaidade,
Primeiro entrando as portas da cidade.»

3. OS TRATADOS COM ESPANHA

O tratado de Alcáçovas/Toledo de 1480 foi, pela parte portuguesa, celebrado com plena
consciência de que os navios podiam regressar das terras de domínio lusitano sem navegar nas
áreas sob domínio espanhol, as Ilhas Canárias.

Foi um tratado que assegurou a Portugal o domínio do Atlântico e respectivas terras a sul
do paralelo daquele arquipélago, e marca o início do reconhecimento da independência de
Portuga pelos castelhanos, que consolidou a Pátria portuguesa.

O tratado de Alcáçovas teve uma origem lógica e é compreensível na situação de concor-
rência que já se verificava com a intrusão dos navegadores espanhóis na actividade descobridora.

Já o tratado de Tordesilhas, que é provocado pela estranha rota seguida por Cristóvão
Colombo a sul do paralelo das Canárias, infringindo deliberadamente o anterior tratado (dgo
deliberadamente porque, se alguma coisa Cristóvão Colombo teria sabido fazer bem, era nave-
gar a latitude constante), dá aso a D. João II de negociar um novo tratado de partilha, de polí-
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tica totalmente diferente, que implicitamente envolvia o conhecimento prévio de terras a ocidente
e quiçá o alcance da linha meridiana na zona antípoda, onde se buscavam as especiarias, um
dos objectivos do grande empreendimento expansionista.

É um tratado que envolve muitos factores de natureza política e até tem suscitado dúvi-
das quanto à personalidade e até nacionalidade de Cristovão Colombo.

4. OS MlSTÉlUos DOS DESCOBRIMENTOS

Mistérios, enigmas e ambiguidades que é dever dos historiadores e estudiosos da histó-
ria desvendar e explicar.

Deste lugar - faço-o mais uma vez - tenho expressado a opinião, e nela estou bem supor-
tado por famosos e indiscutíveis historiadores, de que a história, como qualquer outra ciência,
não se faz só buscando documentos CDeVOSe acreditando neles sem restrições nem conjecturas.
Porque não só existe o perigo da apocrífia na documentação, o que é frequente, como também,
e esta é a doutrina de muitos que não nos ajuda, -não havendo documentos não há história-o

Para mim, que não sou historiador nem a brincar, mas como disse também para muitas
autoridades na matéria, o historiador não deve limitar-se a investigar e narrar um facto, deve
explicá-lo com razões, estabelecer as causas e consequências de forma a enquadrá-lo no conjunto
do fenómeno histórico, e tirar conclusões. Também quando não existe conhecimento de factos
pela via directa documental, o historiador deve gerar uma tese, esta sim baseada em provas ou
leis imutáveis da natureza ou noutras teses já comprovadas, teses que deverão ser aceites pela
comunidade científica, se se conformarem com as bases documentais e se derem explicação
satisfatória para os acontecimentos indocumentados.

Em suma, o historiador não deve eximir-se, em caso algum, por falta de documento a
fazer história.

Esta doutrina, que gostaria de ver comentada e discutida no âmbito da Academia de Mari-
nha, parece-me essencial para perscrutar mistérios que persistem no exame e apreciação da
epopeia marítima lusitana. Por outras palavras, seria desejável fazer-se história da História.

5. n SIMPÓSIO DE IDSTÓRIA MAlÚTIMA

a simpósio que nesta sessão se inicia é complementar do primeiro, realizado em Dezembro
de 1992. E é assim intencionalmente, não só porque se insere com os seus temas nas comemora-
ções que este ano têm lugar - o 6.11 centenário do nascimento do Infante D. Henrique e o 5.11 cente-
nário do tratado de Tordesilhas - mas também porque no século XV e nas navegações atlânticas
deste período, que culminaram com a expedição de Bartolomeu Dias e a espectacular viagem de
Vasco da Gama, e modificaram a face do Mundo, se verificaram ainda hiatos e indeterminações,
que só o estudo, a investigação, e acima de tudo o debate, aberto e franco, podem esclarecer.

a século XV marca um período de genuíno Renascimento nas ciências ligadas à náutica
e no conhecimento da geometria da Terra. Prova disto é o próprio tratado de Tordesilhas no
qual se realça o grau de cálculo do comprimento do arco do meridiano terrestre. É o período
do apogeu nas navegações oceânicas e merece pois ser aprofundado.

• •
Esta sessão tem a solenidade e o brilho que lhe confere a presidência do Alm. CEMA,

representado pelo Alm. Machado da Silva, V/CEMA, a quem endereço as mais cordiais sauda-
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ções em nome de todos os académicos e a expressão do nosso reconhecimento. Aproveito este
ensejo, para dirigir uma palavra de índole pessoal de apreço e agradecimento a V. Ex.ê, que,
durante o longo tempo que desempenhou o seu cargo, sempre demonstrou cordial acolhimento
e franca compreensão pelos problemas da Academia de Marinha, o que muito me apraz regis-
tar nesta oportunidade.

Aos representantes das Academias e instituições culturais e a todos os convidados que quise-
ram com a sua presença dignificar este acto, a Academia de Marinha agradece reconhecida.

Aos participantes e particularmente aos que se esforçaram por trazer valiosos contributos para
o progresso do saber sobre as navegações portuguesas, dirijo a palavra de apreço da Academia, e
formulo veementes votos por esta reunião, para além do sucesso científico que naturalmente se
augura, sirva para reforçar os laços da amizade que deve unir quem se dedica às mesmas causas.

Este simpósio teve o patrocínio do Alm. CEMA e do Banco Totta & Açores, a quem apre-
sento merecidos agradecimentos pelos apoios prestados.

A conferência de abertura é confiada a uma personalidade que ocupa uma posição cimeira
do maior destaque no mundo científico em geral e da história em particular, aquém e além
mar, o Prof. Doutor Borges de Macedo, cujas qualificações me abstenho de enunciar excepto
uma talvez menos conhecida - a de que é meu amigo há mais de meio século, o que nos
tempos que vão correndo é verdadeiro -record •. É membro emérito desta Academia, logo um
dos -Ruços- (continuo com o cê cedilhado, naturalmente) que vai falar-nos da situação da Europa
no século XV, onde se enquadram os grandes feitos dos Descobrimentos Portugueses.

6. CONCLUSÃO

Como disse atrás, os temas deste simpósio não estão esgotados. Pelo contrário, além das
lacunas que devem ser colmatadas, há que os aprofundar para saber até onde se estendeu a
capacidade renascentista dos portugueses.

A Academia de Marinha, pela natureza dos seus objectivos e formação dos seus membros,
está particularmente vocacionada para a pesquisa e estudo da história da náutica em toda a
sua plenitude. É uma actividade pluri-disciplinar, que envolve uma diversidade de ciências liga-
das ao mar, e assim requer o concurso de cientistas e marinheiros, para interpretar os factos
com rigor à luz da ciência universal, e requer historiadores para os enquadrar na história, quer
sectorial quer global.

Esta acção concertada, que está hoje facilitada pelo uso das modernas técnicas de infor-
mação, exige recursos financeiros avultados que, não obstante as costumadas dificuldades,
acabam por surgir. Mas requer também, o que nem sempre abunda, a vontade, o entusiasmo,
a perseverança e sobretudo a determinação dos estudiosos e investigadores.

Qualidades necessárias que é forçoso criar e desenvolver para, à semelhança dos mari-
nheiros de quatrocentos, ir mais e mais além, na compreensão desse fenómeno, no descobri-
mento dos Descobrimentos.

Não possuindo faculdades mágicas de gerar as condições materiais para tal cometimento,
posso todavia proferir uma palavra de exortação e estímulo. E evocando o clima patriótico do
século XV, em que um projecto nacional, não obstante a fogosidade dos mais jovens, não
dispensa a sageza dos mais experimentados para singrar o rumo certo, dirijo-me a estes como
o alferes-mor do Rei D. João I no conselho de Torres Vedras, clamando:

-Ruços, aléml-

Tenho dito.
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CONFERÊNCIA INAUGURAL EVOCATIVA

DO INFANTE D. HENRIQUE
trpORTIlGAL E AS GUERRAS EUROPEIAS DO SÉCULO Xv;.

pelo
Prof Doutor Jorge Borges de Macedo





Conferência inaugural, evocativa do Infante D. Henrique
Prof. Dr. Jorge Borges de Macedo

Senhor Almirante Machado da Silva
Senhor Presidente da Academia de Marinha
Senhor Presidente da Academia de História
Senhor Almirante Sousa Leitão
Senhor General Themudo Barata.

É para mim uma grande honra estar aqui a falar no meio de pessoas que dedicaram a
sua vida a uma missão; que dedicaram a sua vida a trabalhos de mar, ou que dedicaram uma
grande parte da sua actividade cultural ou científica ao esclarecimento de questões da história
passada.

Não há dúvida que os tempos que correm são tempos de mudança e por consequência,
a sua agilidade relativamente ao presente, por vezes, faz esquecer o passado. Há uma grande
popularidade quanto ao presente, mas há ainda mais popularidade, se bem que um pouco
bizarra, quanto ao futuro; e os antecedentes, as condições em que as sociedades se encontram
hoje, esquecem.

Ora, o que é verdade é que a história da Europa - Europa no seu conjunto - foi sempre
uma história de crise. A Europa nasceu em crise, amadureceu em crise e continua sempre a
adquirir posições de destaque, ou de resolução, no meio de crise. Esta é uma realidade. Só se
pensa na unidade europeia ou na convergência europeia quando a Europa está ameaçada.

Esta realidade vem já da Invasão Persa, vem das Guerras Púnicas, vem da intervenção de
Carlos magno. Há sempre um apêlo à unidade, na medida dos possíveis e esse apêlo à unidade
na Europa sempre foi um apêlo de crise. Nunca foi um apêlo eufóríeo ou um apêlo de triun-
falismo, porque na verdade a Europa só se une quando está ameaçada.

É bom? É mau? Talvez seja essa uma das formas de suscitar energias; talvez seja essa uma
das formas de suscitar a consciência de que a convergência é necessária mas não é extrema-
mente criadora do ponto de vista da solução de problemáticas que, na realidade, não têm a
mesma intensidade em todo o território do Extremo Ocidente, do continente Euro-Asiático que,
como Camões muito bem disse e muito bem viu, é onde -a Terra acaba e o Mar começa-o

Precisamente para dentro da área onde -a Terra acaba e o Mar começa-, até ao lugar onde
o Oriente se alarga, para se adelgaçar logo a seguir, e se torna Europa. Este conjunto é um
conjunto divergente onde havia até ao século XIV uma experiência de mar interior, uma expe-
riência de Atlântico próximo - o Mar do Norte - havia uma experiência de administração
continental.

A experiência feudal da Europa Central e a experiência senhorial da Península Ibérica
confundem-se, mas não devem ser confundidas. Não há designações na Europa. Desconfia
extraordinariamente do concreto na história do Homem. É uma das suas grandes característi-
cas, a desconfiança em relação ao concreto. Outro desafio intelectual de que voltaremos a falar.

A verdade é que há várias Europas: a Europa Mediterrânica, a Europa Continental, a Europa
Nórdica, a Europa do Ocidente e a Europa Peninsular. É só em determinados momentos, só
em detemínadas alturas que essa Europa se unifica. Uma das alturas mais próximas destes nossos
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acontecimentos foi quando Carlos Magno veio ã Península Ibérica enfrentar o risco do contorno
do cerco da Europa pela Península Ibérica, conseguindo formar o reino de Aragão, e enfren-
tar as ameaças através dos Pirinéus. Esta situação de ameaça renova-se exactamente no final
do século XIV e princípios do século XV.

Não nos devemos esquecer que no princípio do século XV, os Turcos tinham começado a
afastar os seus adversários asiáticos. Tinham começado a colocar defesas a qualquer eventualidade
de ameaça sobre as áreas do seu próprio império, próximo da Europa. (. . .) E que o princípio do
século XV marca uma situação de indiscutível ameaça no Mediterrâneo Oriental, relativamente ao
Mediterrâneo Ocidental, à Itália, ã Boémia, à Polónia, onde os turcos estavam próximos.

As suas forças eram na realidade importantes, significativas, muito válidas e nessas condi-
ções a Europa estava na situação de que ou se defendia no seu território tradicional ou se
defendia no seu território conjunto e vencia. O que podia acontecer era vir a ter uma situação
militar extraordinariamente difícil de resolver, difícil de controlar, caso não recorresse a outros
territórios, a outras situações e outro equilíbrio estratégico que não aquele que até ã altura tradi-
cionalmente tinha tido. Defender-se na Europa. Conquistar uma situação segura relativamente
aos Árabes do Oriente próximo, relativamente aos Mouros do Sul, relativamente aos Tártaros
no Grã-ducado da Moscóvia. Esse equilíbrio era precário, mas não há dúvida que no início do
século XV se verificou que os recursos eram insuficientes.

A Europa estava, na verdade, numa situação de crise. Essa situação de crise não tinha o
estado de consciência que tem hoje. A memória dos homens não era tão esmiuçada, como veio
a ser pouco depois, mas esta sensação de crise nós a vamos ver em Veneza. Precisamente um
ano depois de Portugal conquistar Ceuta, Veneza derrota os Turcos numa batalha naval de uma
extrema importância para o domínio do Mediterrâneo Central. A presença turca no Mediterrâ-
neo Oriental era uma presença obsessiva que ia até ao Chipre, Creta e até à Moreia, ou seja,
ã Grécia actual. A situação de desenvolvimento da Europa relativamente a esta situação não
tinha qualquer possibilidade de fazer reverter as ameaças que sobre elas incidiam, lutando no
Mediterrâneo Oriental ou lutando na Europa Central.

Esta situação, ao contrário do que muitas vezes dizem as pessoas que consideram só a
situação portuguesa, era tão bem conhecida do Infante D. Henrique, como era bem conhecida
do Rei D. João I, e também por D. Pedro, Duque de Coimbra. A situação da Europa, princi-
palmente na Europa Central era de tal modo que não permitia resolver o problema, assim como
também não o era no Mediterrãneo, pois a possibilidade de criar uma situação de defesa
uniforme na Europa era totalmente impossível de alterar na altura.

Não nos esqueçamos que na mesma data de 1415, dá-se a batalha fundamental, em que
os ingleses vencem os franceses na batalha de Azancour. Não nos esqueçamos que a situação
de luta violenta e difícil do Papado no Concílio de Constância, para conseguir a unidade da
Europa, a unidade espiritual da Europa, era de tal ordem que os próprios delegados do Papa
no Concílio de Constância acabaram por ter de aceitar, ainda que sem a Sanção Papal, o prin-
cípio da superioridade do Concílio. A vitória do princípio conciliado sobre o princípio papal,
era uma posição difícil de administrar numa Europa desunida por diferentes situações políti-
cas, por diferentes situações sociais, por diferentes situações militares, etc.

A Europa no seu interior, no seu âmago, estava dividida do ponto de vista espiritual pela
questâo conciliar e pela questâo do poder papal. Pela divisão de forças, sendo absolutamente
impossível deslocar tropas ou forças do Império Bizantino que estava em queda e o Impera-
dor Manuel tinha vindo precisamente à Europa, no primeiro ano do século XV, verificá-lo e
dizer que a situação era péssima. A Europa tinha enormes dificuldades na Europa Central rela-
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tivamente à Hungria, relativamente à Boémia, relativamente ao Império Alemão. A unidade polí-
tica europeia em que nós hoje pensamos, ponto de diferença relativamente á situação que herda-
mos do século XV; a unidade europeia no ponto de vista da união de forças de qualquer natureza
era impensável.

Era impensável e as disposições fundamentais do ponto de vista da unidade espiritual
estavam ameaçadas, e em relação ao ponto de vista de criar, lutar no mar em áreas próprias,
eram demasiado fechadas. O Mediterrâneo, era evidente que não tinha condições para resol-
ver o problema porque a área sul estava ameaçada pela presença marítima dos turcos, que ía
até ao Mediterrâneo Central.

Quer portanto isto dizer que a Europa não tinha qualquer possibilidade de resolver o
problema de uma unidade interna, duma negociação de encontro, que é sempre difícil; ainda
hoje o é, todos nós sabemos, para o acordo entre a Europa Central e a Europa Ocidental. Esta-
mos no final do século XX e ainda hoje é muito remota a hipótese ou perspectiva da Hungria,
que é um país que teve um papel fundamental naquela época, com um Rei famoso, grande
amigo e conhecedor de Portugal, Mathias Corvino. Todos esses pontos nos revelam que a Europa
não podia, quer por dificuldades de natureza material de comunicações, quer por dificuldades
de rivalidades políticas muito intensas, nem sequer unir a França com a Inglaterra, porque esta-
vam em guerra permanente, e essa guerra ainda durou por toda a primeira metade do século.
A unidade europeia era praticamente impossível e a própria unidade espiritual estava amea-
çada porquanto o Papado também tinha os seus problemas como é sabido.

Nessas condições, é nesta perspectiva que nós vamos encontrar a importância dos Desco-
brimentos Portugueses.

De certa maneira, do ponto de vista do conjunto da situação, podemos considerar que
os Descobrimentos Marítimos, a procura do Atlântico, o encontro do Atlântico, o contorno da
África, a descoberta da África, todos esses pontos, são a aquisição, pela primeira vez na histó-
ria da Europa, de uma dimensão até esta altura completamente desconhecida do ponto de vista
do dia-a-dia. Não é no ponto de vista da ansiedade, da inquietação, das dificuldades que o mar
causava. A expressão -O Mar Tenebroso- é perfeitamente esclarecedora a esse respeito. O Mar
não era uma imagem favorável, nem uma imagem simpática. A viagem era uma imagem ao
longo da costa e não mais do que isso, ou pouco mais do que isso. E nessas condições a primeira
grande aventura da Europa, a conquista do Atlântico largo, ou seja encontrar uma maneira de
transferir o Mediterrâneo para o Atlântico. Tomar o Atlântico tão familiar, tão capaz de forne-
cer apoios como o Mediterrâneo e até mais, encontrar forma de exercer pressão sobra a África
do Norte de modo a torná-la uma dimensão estratégica menor, relativamente à Europa. Uma
dimensão de menos importância, mais ameaçada, mais dificultosa de se unir aos turcos e de
cercar a Europa num abraço de ferro, pois é uma dimensão relativamente pequena em face da
grandiosidade do continente Euro-Asiático se, por ventura, naquele mesmo momento não viesse
a contar com o turco.

Quer, portanto, isto dizer que é no conjunto desta problemãtica que tem de se por a situa-
ção portuguesa, sendo urna situação na realidade nacional, realidade com todas as condições de
ter uma realização, um instrumento realizador de um estado e de um poder, envolvendo uma cons-
ciência europeia, de que Camões claramente é a expressão, é o que se vai encontrar no princípio
do século XVI. Garcia de Resende, na sua -Miscelânea-, faz um conspecto global de toda a Europa,
abrangendo a ameaça da situação turca, tanto na Europa Central como na Europa do Norte.

Quer dizer, há aqui um grande equívoco na História de Portugal quando se trata dos
problemas que dizem respeito a Portugal e dizem respeito à Península Ibérica, como se eles
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fossem isolados do conjunto da Europa. Naquela altura não era assim. Não há dúvida nenhuma
que o Infante D. Henrique tinha relações com Florença. Não há dúvida nenhuma que Portu-
gal tinha perfeito conhecimento do que se passava na Europa, porque o Infante D. Pedro foi
soldado do Imperador Sesimundo. Não há dúvida nenhuma que Matheus Corvino exportava
para Portugal a prata com a qual se faziam trocas desde o último quartel do século XV.

Quer dizer que há um erro considerável na análise dos investigadores supor que a epopeia
portuguesa no Atlântico é uma epopeia desligada de outra parte europeia. Não é um trabalho
militar, político-cultural, religioso, etc., desligado da situação europeia. É uma situação que tanto
o Infante D. Henrique, como o Infante D. Pedro, como o Rei D. Afonso V, como o Rei D. João
II, quer dizer, todos os reis, e o próprio D. João I, evidentemente, tiveram uma consciência
plena. A Europa, de certa maneira, via a sua salvação, tal como Portugal via a sua, numa expan-
são marítima de maneira a alargar a área estratégica disponível. Digamos assim, empregando
uma linguagem quase militar, alargar a área estratégica disponível de forma a debilitar, de algum
modo, a capacidade ofensiva do Norte de África. Não nos esqueçamos que os Mouros ainda
estavam em Granada. Não nos esqueçamos, por consequência, que era perfeitamente possível,
como veio a ser no século XVI, em que os portugueses também estiveram presentes, um
contorno do Norte de África no sentido de manter o abraço férreo em que a Europa se encon-
trava nesta altura. Nessas condições, os grandes responsáveis da Governança Portuguesa no
século XV, não eram figuras isoladas da Europa, ao contrário do que muitas vezes se diz de
uma forma que degeneraliza a situação do século XV.

Portugal no século XIX é um país sem carvão. No século XV o carvão tinha uma impor-
tância relativa. A situação dominante de Portugal nos negócios europeus no século XIII, XIV,
XV ou XVI não é uma posição negligenciável, nós é que a esquecemos porque as situações
são outras. Não há dúvida que a posição de Portugal na Península Ibérica, no equilíbrio euro-
peu, no equilíbrio peninsular com D. Dinis ou com D. fonso IV não é de modo nenhum uma
posição negligenciada, pelo contrário, é uma posição fundamental. E no século XV, através
do estudo das fontes, do estudo dos cronistas, e da análise da documentação vemos como
tivemos alcance no Concílio de Constância, em Florença, em Veneza, em Roma, etc. Temos a
própria Casa Real que fabrica casamentos de D. Afonso V; este dá a sua irmã em casamento
a Frederico III, o último Imperador a ser coroado Rei pelo Papa. Há uma consciência da situa-
ção europeia, que não pode, de modo algum, ser esquecida quando estudamos os Descobri-
mentos Portugueses.

Os Descobrimentos Portugueses não são uma tarefa esquízofréníca de um país isolado e
solitário. São uma experiência, uma operação, um acto que demonstra uma profunda maturi-
dade. Primeiro relativamente à grande novidade, do século XV e do XIV, que é a construção
de fortalezas perfeitas. Fortalezas extraordinariamente bem construídas que fazem a glória e
capacidade da França, da Itália e precisamente das fronteiras relativamente aos turcos, e ao
próprio Império Bizantino, onde não havia outra possibilidade senão a resistência por fortale-
zas, e Portugal sabia perfeitamente construi-las, organizá-las, guarnecê-las e manter a unidade
de comando e o espírito de disciplina que uma tropa em guarnição precisa de ter.

Havia a experiência Bizantina sobre essa política de guarnição, essa tarefa de guarnição
que envolve uma personalidade própria no soldado. O soldado de guarnição não é um soldado
de pequeno corpo. Os portugueses tinham essas duas experiências e aplicaram-nas no Norte
de África. É curioso que não há batalhas no Norte de África no século XV, no entanto há cons-
tantes lutas que se desenrolaram ao longo de todo o século até ao século XVI. Mais, o que há
no século XV é a conquista de praças, de pontos de apoio no mar e, ao mesmo tempo, há a
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marcha para o Sul, para o Golfo da Guiné, e estas duas tarefas acentuam e levam à conclusão
de que a Europa pela conquista do Atlântico, pela capacidade de criar forças disponíveis no
Atlântico, móveis no Atlântico, se tomou uma área libertada na zona ocidental. Ela estava peada
na zona oriental, libertou-se na zona ocidental. Libertou-se pelo mar, primeiro conquistando
Ceuta que é de, algum modo, o alargamento da fronteira portuguesa para a retaguarda da
Península, o que é algo de muito importante neste aspecto.

A própria insistência na conquista de Tânger que foi, sem dúvida nenhuma, uma insis-
tência que estava para além das possibilidades de prevenção e das possibilidades de aviso por
parte dos mouros. É evidente que a advertência de D. Pedro tinha razão porque ele sabia perfei-
tamente que Portugal estaria, com certeza isolado, porque não haveria qualquer possibilidade
de receber auxílio castelhano, ou auxílio europeu nessa tarefa. Essa conquista de Tânger era
uma ideia difícil. D. Pedro recusou. Nâo quer dizer que ele não estivesse perfeitamente cons-
ciente da importância europeia da expansão marítima, e é um abuso de interpretação pensar
que hã conflitos entre a necessidade de dominar o mar por parte do Infante D. Henrique, e a
necessidade de dominar o mar por parte do Infante D. Pedro. Ambos tinham, tal como os reis
católicos, tal como os ingleses, perfeita consciência que a salvação da Europa estava no Atlân-
tico, que era preciso criar uma área de manobra estratégica, política e militar como é o Atlân-
tico, onde os turcos não estavam, e que nessas condições era possível criar condições de ameaça,
ou de combate que ultrapassem o mero Mar Mediterrâneo e pudesse, por consequência, criar
situação de defesa, como na realidade criou.

Os venezianos e os genoveses tinham perfeitamente consciência disso. Os genoveses que
foram os únicos italianos que ajudaram Constantinopla a resistir, estavam também em Portugal
porque aqui viram que era a segunda cartada depois de Constantinopla.

Quer, portanto, isto dizer que não devemos, ao analisar a história de Portugal, criar uma
condição esquizofrénica da situação portuguesa como se Portugal lutasse sozinho ou estivesse
indiferente à situação europeia, ou se só estivesse preocupado com a Espanha. Não era assim.
Portugal tinha um conjunto de relações absolutamente notãveis com Roma. Tinha um conjunto
de relações também importantes com a Hungria que, alíâs, os historiadores húngaros relevam
com frequência. As relações comerciais de Portugal com a Hungria eram de tal maneira que
um historiador húngaro veio dizer (hã muito pouco tempo) hã questão de dois anos, que a
Hungria tem a honra de ter participado na Descoberta do Atlântico, colaborando com Portu-
gal no fornecimento de matérias primas com as quais ele pôde fazer um comércio eficaz com
a África no Oceano Atlântico.

Quer, portanto, isto dizer que os Descobrimentos não são de modo nenhum uma explo-
ração distante, afastada. Também precisam, e este é o ponto fundamental, de homens suficien-
temente capazes de estarem habituados ao escuro do mar, que não é fácil de se habituar, estarem
habituados à navegação de ida-e-volta, estarem habituados ao conhecimento dos mares, esta-
rem habituados a conhecerem as populações. Esquece-se com facilidade que o cronista Zurara
descreve minuciosamente os povos da costa de África de tal maneira que dá para comunicar ao
Papa de que não vai descobrir terras, vai descobrir gente. Coloca na área da escravatura muitos
deles. Outros, pelo contrário, vêm, em termos de formação política, para a Corte de D. João II
que os conhece, com quem trata e a quem promete auxílio. É o Rei do Congo que é recebido
em Portugal. Isto quer dizer, na realidade, que há um conceito de população, um conceito de
África, e repare-se também que na verdade, a primeira narração da história da África, o primeiro
relato minucioso em que, ainda hoje, os historiadores africanos se baseiam para narrar as suas
origens, para além da parte arqueológica, são precísamente as fontes de João de Barros que
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fornecem uma análise minuciosa do interior de África, muito mais do que qualquer outro cronista,
ou de qualquer outro relator, mesmo italiano, sobre essas populações africanas.

A chegada à Guiné, a chegada ao Congo, marcam uma área estrategicamente definida,
uma área com um conteúdo populacional perfeitamente esclarecido. Portugal sabe, e pode dize-
lo ao Papado, que a costa de África é povoada. Há possibilidade de evangelização. A marcha
para o sul é uma marcha garantida, assegurada a D. João II por Tordesilhas. A diferença que
há, relativamente ao Tratado das Alcáçovas, é que com este, Portugal tem garantido o domínio
do mar no Atlântico Sul até ao Congo, ou próximo, até à Mina. É um domínio incontestavel-
mente português. O Rei D. João II e o seu pai D. Afonso V podem expulsar dali todos e quais-
quer navegadores que não sejam portugueses nessa zona.

O Tratado de Tordesilhas não faz mais do que verificar que essa área pertence a Portu-
gal até 1487. Ela era conhecida já que o contorno se podia fazer. E nessas condições a viagem
para a Índia está assegurada.

Eu penso que, apesar de tudo ... Peço vénia ao Senhor Presidente da Academia de Mari-
nha, para dizer que não creio que Cristóvão Colombo tivesse furado qualquer tratado. A marcha
de Cristóvão Colombo foi precisamente no sentido para além da área que interessava a Portu-
gal, para além do Tratado de Tordesilhas das 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Dava preci-
samente o território fundamental do Atlântico. O resto era desconhecido, ou era conhecido em
pequeno grau. O que acontece é que ninguém ou pouca gente sabia que havia ilhas, porque
D. João II sabia-o perfeitamente, uma vez que apareciam corvos pardos nas ilhas dos Açores.
Ele sabia perfeitamente que havia ilhas. Não podia descobrir que havia um Continente Ameri-
cano, a América do Sul, e menos ainda a América do Norte. Mas esse problema não altera
muito, que Portugal no Tratado de Tordesilhas e no Tratado de Alcáçovas descobriu um área
de apoio ao continente, pelo qual era possível alargar as zonas de influência desse próprio
Continente Europeu e acabar definitivamente com o isolamento europeu.

No fundo, o século XV e as descobertas portuguesas acabaram definitivamente com o
isolamento europeu. A partir do século XV, com os Descobrimentos Portugueses, a Europa não
acabava onde o mar começa. A Europa continuava para o Atlântico Sul, para a América do Sul,
para a América Central, para a América do Norte, e nessas condições, a partir desta altura a
história europeia é uma história completamente nova. É uma história da Europa Continental
acrescentada do Atlântico com novas problemáticas mas também com novas soluções. E neste
conjunto de crises, a saída fundamental foi esta:

Alargar a área de influência de presença europeia de modo tal que a Europa não esti-
vesse envolvida no gueto do Atlântico, da muralha atlântica, e pudesse, consequentemente,
transformar o mundo pela exportação da sua extraordinária cultura. Também no século XV atin-
giu níveis espantosos com o Renascimento Italiano, com o desenvolvimento da preparação de
soldados especializados e, ao mesmo tempo, integrados numa estrutura de Estado, isto é, com
disciplina própria, e nessas condições a Europa, no século XV, realizou o aparelho político, o
aparelho militar e o aparelho cultural, com o qual manteve a sua presença no mundo.

A parte portuguesa nesta intervenção desta presença da Europa é uma parte fundamen-
tal por quanto desfaz o gueto em que a Europa estava envolvida com a descoberta do Oceano
Atlântico.
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Arqueologia Naval.
Defesa dum património específico: Prioridades
Prof. Arq. Octávio Lixa Filgueiras

1. O recente falecimento do nosso tão ilustre confrade Prof. Agostinho da Silva, obrigou-me a
rever o texto que estava a preparar para este Simpósio, comunicação cuja temática mantenho,
mas reforçarei com o testemunho do seu exemplo.

À memória de tão querido Amigo dedico, pois, este pequeno trabalho, como homena-
gem nascida do sentimento da mais profunda admiração, do respeito, do afecto que lhe votei.

Conheci-o através do seu filho, Pedro Agostinho, com quem me correspondia desde 1963.
O Pedro secretariava o pai no Centro de Estudos Portugueses da Universidade de Brasília.

Agostinho da Silva fundara essa unidade de investigação em momento grave da nossa
história. Para Brasília preocupou-se em fazer convergir as reproduções de documentos essen-
ciais da historiografia portuguesa da época dos Descobrimentos e da Expansão, assim consti-
tuindo um polo de salvaguarda da nossa memória colectiva, localizando-o no outro lado do
Atlântico.

Desta forma assegurava o progredir na senda exploratória de um pensar gerador duma
humanística mensagem de vida e de esperança como foi a sua!

2. Para mim, essa preocupação pela defesa e promoção das fontes documentais do patrimó-
nio cultural dum povo tem de constituir dever prioritário para os que detêm a grave respon-
sabilidade da formação da alma colectiva.

Daí que ao abalançar-me a participar neste Simpósio de História Marítima, referenciada
ao século XV, não podia fugir à primeira abordagem que se impunha: a verificação do que
aconteceu no campo da fundamentação da nossa Arqueologia Naval desde o renascimento duma
pesquisa a partir da década de 60, e incrementada com a criação do Grupo de Estudos de Mari-
nha/Centro de Estudos de Marinha/Academia de Marinha. (1)

3. Começarei pela documentação escrita.

3.1 O Dr. Pimentel Barata, já na -Apreciação Geral- do seu magnífico trabalho sobre .0
Livro Primeiro da Arquitectura Naval de João Baptista Lavanha- (2), comentava assim o descui-
dado jeito em que se vivia:

.0 extraordinário do caso não é termos descoberto o paradeiro do manuscrito ao
cabo de cerca de 300 anos de desconhecimento: o extraordinário é ele não ter sido desco-
berto há mais tempo, pois a obra de Cesário Duro é conhecida em Portugal desde a sua
publicação e até o exemplar de que nos servimos foi da biblioteca de Gago Coutínho,» (3)

Acrescentando os exemplos de outros -casos-:

-Em 1900, Sousa Viterbo dá notícia nos seus -Trabalhos Náuticos dos Portugueses-
da existência do notável-Livro das Traças de Carpintaria (1616), de Manuel Fernandes, e
até publica o auto-retrato deste Mestre da Ribeira. Pois 27 anos passados, Lopes de
Mendonça ainda ignorava a existência do manuscrito (28, p. 16). / E ainda há bem pouco
tempo tivemos a ocasiâo de -descobrir- na Biblioteca Nacional de Lisboa, pela simples
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leitura do Catálogo da Colecção Pombalina, um dicionário náutico que julgamos inédito,
datado de 1720 (. .. ) (4). I Em 1960 o Dr. Luís de Matos dá notícia da descoberta na Biblio-
teca da Universidade de Leiden do autógrafo (sic) da Ars Nautica do famoso Pe. Fernando
de Oliveira, notável tratado enciclopédico em latim, cuja segunda parte versa a constru-
ção naval e é o primeiro tratado científico desta matéria aparecido na literatura europeia,
pois foi escrito em 1570, e é assim anterior ao manuscrito, também inédito, de Escalante
de Mendonza que até agora se conhecia como sendo o primeiro em data .» (5)

e rematava:

-Seja-nos permitido (. ..) expor a necessidade dum centro de recolha da literatura
(sic) sobre a arqueologia naval portuguesa, porquanto muitas obras e notícias estão disper-
sas por publicações não especializadas e nas quais nunca ninguém pensaria encontrar
tais assuntos versados .» (6)

Anos mais tarde refere, ordenadamente, os títulos da «colecção de documentos técnicos portu-
gueses de 1550 a 1660 (. ..) a mais completa que se conhece (7), e a de maior importãncia .• (8)

Agrupa esses documentos em 3 categorias principais:

teóricos
teórico-práticos
práticos

acrescentando uma outra - de não maior interesse: os documentos diversos. (9)

3.2 A edição, pela Academia de Marinha, do Livro da Fábrica das Naus e do Livro das
Traças de carpintaria, representa, portanto, um destacado serviço prestado á comunidade inte-
lectual votada aos estudos da cultura da nossa civilização.

Mas a questão fundamental já não se limita à disponibilização dos textos básicos de
consulta - os já conhecidos. O Doutor Contente Domingues, a propósito da necessidade do
conhecimento da vida dos estaleiros de construção naval da nossa época áurea, comenta com
muita oportunidade: -Não que a documentação, de toda a sorte, seja inexistente; o que tem
vindo a faltar é a inserção desta e de outras temáticas nas perspectivas da investigação actual,
o que não se poderá continuar a fazer sem que daí decorram prejuízos significativos para a
compreensão da ambiência técnico-científica dos séculos XV e XVI em Portugal.» ('0)

3.3 Tentarei glosar esta oportuníssima tomada de posição, invocando um exemplo signi-
ficativo - o do mistério-chave da arqueologia naval portuguesa no século XV, assim re-intro-
duzido no campo da discussão pelo Dr. Pimentel Barata:

_... Entre 1433 e 1441 aparece em Portugal novo tipo de caravela que substituiu larga-
mente a barca, o barinel e o bergantim .• (12)

ou
-o aparecimento da caravela (dos descobrimentos) em 1433-1441 marca nova fase do
traçado português: no tipo de navio, objecto de segredo de estado .• (13)

3.4 Não basta verificar que -é em 1441 que os cronistas começam a mencionar a cara-
vela das viagens de descobrir-, conjuntamente (1444) com a citação da caravela de pesca (14),

para comprovar tão peremptórias afirmações.
Mesmo que se junte a tais argumentos o da ausência de notícias sobre caravelas no século

XIV. A esse respeito, a investigadora especializada na matéria, a Dr," Maria Alexandra Carbo-
nell Pico, produziu um comentário bem cauteloso:
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-Não se pode C ..) concluir que tenha sido então, total ou parcialmente posta de
lado (a caravela) para ser retomada no "seculo seguinte. Talvez se deva antes explicar o
caso por simples coincidência, pois, como se sabe, os vocábulos barco, nau, navio, desig-
navam qualquer embarcação, sendo assim possível que algumas vezes nelas estivesse
englobada a caravela, sem discriminação especial. De resto, é natural que exista alguma
documentação do vocábulo nessa época, mas que eu desconheço .• (15)

Portanto, continuamos à mercê do achamento de provas que nos esclareçam dúvidas. (16)

Principalmente as de feição técnica ...
Mas seria pedir de mais que, do pó dos tempos, nos surgisse o caderno de um mestre

de construção naval com os apontamentos e medidas dos seus trabalhos - já que expressões
da Cultura Renascentista - como as obras do Pe. Fernão de Oliveira e de Lavanha - não
vingam antes do século XVI. (17)

3.5 Vejamos então, aquilo que, na emergência, deverá constituir o objectivo duma inves-
tigação documental, a mais intensa e completa, em vista a conseguirmos desbravar o tal misté-
rio-chave da arqueologia naval portuguesa do século XV.

O método construtivo tão claramente explicitado nos manuscritos do Pe. Fernão de
Oliveira, de Lavanha, e de Manuel Fernandes corresponde ao sistema skeleton-first/carvel buil-
ding, surgido no Mediterrâneo Oriental, cerca de 1000 a.C., após uma lenta evolução de apro-
ximadamente 400 anos conforme foi comprovado por Peter Throckmorton, um dos grandes
nomes da Arqueologia sub-aquática.C")

3.6 Mas esse método construtivo não é específico de um único tipo de embarcação; e
obviamente aplica-se a navios de tamanhos diferentes (dentro de cada tipo), e a tipos diferen-
tes de navios.

O problema do relacionamento entre a tonelagem e o comprimento da quilha em rumos
dentro de cada tipologia resolvia-se através de -regímentos-, ou estatutos oficiais, e nada tem a
ver com o sistema de construção.

3.7 Um exemplo típico é o que se passa com os barcos do Douro, aliás construídos
por outro sistema - shell first/clinker building -; cada encomenda, subordinada à capaci-
dade de carga transportada - número de pipas - aferia-se pelo comprimento do fundo
chato, em rumos.

Durante o meu trabalho de inquérito directo, consegui obter o registo das medidas bási-
cas de várias embarcações dessa família por escalões de carga, registo feito em velho livro (de
contas domésticas) dum antigo mestre calafate, que o designou -Regulamento dos Barcos •. (19)

3.8 Também se me deparou a mesma situação quando procurei esclarecer, no plano
técnico, o sentido da expressão -a lição dos genoveses-, utilizada por Alberto Sampaio, a propó-
sito das consequências da construção de duas galés, em 1115, por um mestre genovês contra-
tado pelo arcebispo Gelmirez, de Compostela (20); nos estudos sobre a construção de galés a
referência do comprimento da quilha era completada por uma lista de dimensões correspon-
dente à -classe de cada embarcação e não relativa ao sistema de construção. (21)

3.9 Não poderá passar despercebida a insistência com que o Dr. Pimentel Barata afirma
a importância dos -regimentos da Junta das Fábricas para as proporções dos navios (regimen-
tos), cuja perda ou desconhecimento actual é de lamentar-. (22) Ainda que talvez não seja exac-
tamente nos termos em que o faz «há indícios de que, pelo menos (sic) no rempo do Infame,

23



a construção portuguesa foi orientada por uma espécie de Conselho Técnico, o que explica em
parte a constãncia do traçado por dois séculos com variações mlnímas.sf-')

De facto, a -constância de traçado- era uma das conquistas da revolução tecnológica obser-
vada a partir do ano 1000 a.c. no Mediterrâneo Ocidental (18) e adoptada no NW Peninsular a
partir de 1115- (24); e desconhece-se a base documental de suporte da sugestão da existência
de -urna espécie de Conselho Técnico-,

Contudo, continua oportuníssimo o seu voto de que se acabe por -encontrar algum docu-
mento português que nos dê as medidas fundamentais dum navio português do século XV, o
que permitiria confirmar ou informar a (minha) hipótese.» (25)

3.10 Portanto, a mobilização de esforços de todos nós no sentido da descoberta de -regí-
mentos- ou de códigos de medidas que deveriam ter existido desde a tradição implantada com
a vinda dos construtores genoveses no século XII, é fundamental para a justa definição dos
vários tipos de navios, nomeadamente a destrinça entre as caravelas de pesca, as de comércio
e as de descobrir.

a Dr. Pimentel Barata chegou a uma proposta de traçado desta última - a caravela de
descobrir - a partir do estudo das abonações documentais e dos dados iconográficos (do século
XVI), conjuntamente com a análise dos traçados de Manuel Fernandes.

Como vimos, é o próprio que proclama a necessidade da confirmação através dos tão
falados -regímentos-.

Eis uma das prioridades.
A outra, já várias vezes por mim invocada e pelo Dr. Francisco Alves, é assim sintetizada

no ponto 8 - -Arqueologia Sub-aquática-, da comunicação do Doutor Francisco Contente
Domingues ao Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a sua Época:

-Encontrar uma caravela portuguesa dos finais do século XV,satisfatoriamente preser-
vada, seria (. . .) um dos resultados mais espectaculares desta especialidade da arqueolo-
gia,» (26)

A recente apresentação, pelo Dr. Francisco Alves, dos Relatórios dos Achados A e B de
Aveiro, permite acalentar a esperança de que tal possa vir a suceder. Trata-se porventura da
prioridade das prioridades, o que nos obriga a promover a mobilização dos recursos necessá-
rios para levar a cabo um tal programa de trabalho, sem esquecer a burocracia e o imobilismo,
tão prejudiciais aos interesses nacionais aqui em jogo!
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NOTAS

(1) 196911970/1978. ar .•Nas origens do Grupo de Estudos de História Marítima-, comunicação que apre-
sentei na Academia de Marinha, em 8 de março p.p. O Dr. Pimentel Barata, p. 222 do seu estudo de 1965, ·0
Livro Primeiro ...• , observa que -nos últimos trinta anos- os dois únicos artigos publicados ( ... ) verdadeiramente
sobre arqueologia naval. (trata-se de -Rumo-, de minha autoria, e -Les Bateaux du Douro-, de F.Beaudouin), haviam
sido dados à estampa em -publícações não especializadas •. De facto, o aparecimento daqueles orgãos da marinha
vem criar condições favoráveis ao reatamento duma via de estudos que esmorecera.

(2) A edição é da Revista Etbnos, o orgão do Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia.
(3) Op. cit., p. 221.
(') Trata-se de -Dieta Náutica e Militar no exercício do mar-, ... no qual se contém um Dicionário Náutico

com Verbos, Termos e Vozes definidas, e igualm. as Partes do N. e seu Aparelho-, op. cit., pp. 221, 222.
(5) Op. cit., pp. 221-222.
(6) Op. cit., p. 222. Como se indica na nota 1., o Grupo de Estudos de História Maritima só foi criado em

1969. Mas a verdade é que, desde então não se promoveu nada de parecido com o que propõe o A.
(7) Na Europa e para essa época, segundo o A.
(8) .0 traçado das naus e galeões portugueses de 1550·1580 a 1640·, Estudos de Arquelogia Naval, I, p. 156.
(9) Op. cit., p. 158; cfr., do mesmo A., .Ars Nautica do Pe., Fernando de Oliveira-, in Estudos de Arqueo-

logia Naoal-, II, pp. 131-132 e F. Contente Domíngues.và Caravela quatrocentista nas fontes da arqueologia naval
portuguesa-, pp. 2-3.

(10) .A caravela quatrocentista nas fontes da arqueologia naval portuguesa-, p. 516.
(11) O. L. Filgueiras, -Da Caravela portuguesa-, pp. 7 e seguintes.
(12) Estudos de Arqueologia Naval, cit. I, p. 206; II, p. 17.
(13) Id. Ib., I, p. 208.
(14) Pimentel Barata, .As Caravelas-, in Estudos de Arqueologia Naval, II, p. 23.
(") A terminologia naval portuguesa anterior a 1460, p. 81.
(16) Cfr. O meu estudo -Da Caravela Portuguesa-, pp. 7-9. A documentação iconográfica conhecida é toda

a partir de 1500.
(17) Cfr. Dicionário de História de Portugal: Renascimento Português. p. 112.
(18) Cfr. O meu estudo -Gelmirez e a reconversão da construção naval tradicional no NW (séculos XI-Xl!)-,

p.547.
('9) O. L. Filgueiras, -Rurno-, pp. 10-12 e fig. 3.
(20) Op. cit., na nota 18.
(,,) Id. Ib., pp. 557-558.
(22) Estudos de Arqueologia naval, cít., l, p. 59.
(23) Id. Ib., I, p. 209.
(24) Op. e p. cit., na nota 18. -Os Sarracenos estavam habilitados com a tecnologia mediterrânica mais

evoluída-, ido Ib., p. 546.
(25) Estudos de Arqueologia Naval, cit., I, p. 214.
(26) Op. cit., p. 534.

NOTAFINAL- Esta comunicação, a primeira da sessão, antecedendo portanto a intervenção do Dr. Fran-
cisco Alves - que lhe sucedeu imediatamente -, sobre os achados de Aveiro, foi pensada como o respectivo
proémio. É mais que tempo de se estabelecerem as prioridades da investigação nesta área, e de se proporcionar
as condições de trabalho a quem o merece levar a cabo - por provas dadas. Assim o exige o interesse nacional!
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Ria de Aveiro A e B:
Dois casos de arqueologia marítima em Portugal
Dr. Francisco]. S. Alves

Desde há algumas semanas, a imprensa do Norte e a de Aveiro em particular, com um
canal de televisão na peugada, denotando uma evidente falta de informação, tem vindo a noti-
ciar a ocorrência de importantes descobertas na zona da ria, pondo a circular versões fanta-
siosas acerca dos seus tesouros, do presumível achado de caravelas e de missões secretas do
Director do Museu Nacional de Arqueologia. Mea culpa, devo agora reconhecê-lo. Mas com
uma justificação. É que entendi dever tentar retardar o mais possível, por imperativos de elemen-
tar salvaguarda, a difusão pública das descobertas efectuadas. Por isso me remeti a um silên-
cio que só agora entendo por bem quebrar. Agora que o imperativo da divulgação científica a
tal obriga - felizmente na ocasião própria em que o controlo sobre a notoriedade pública do
caso nos escapou definitivamente. Seja este, agora, o investimento possível para que os estu-
dos em causa se iniciem verdadeiramente e sem delongas, dado tratar-se de uma verdadeira
corrida contra o tempo. É porque, em definitivo, o lançamento deste programa de estudo cons-
titui a única forma de assegurar a salvaguarda dos valores em jogo. Entremos pois no tema.

1.~parte: Ria de Aveiro

Em Novembro de 1993 foi oficialmente declarado na Capitania do porto de Aveiro, por
três mergulhadores da região, um interessante conjunto de achados arqueológicos.

Compunham este conjunto de achados, efectuado no canal principal da ria, diversos vasos
de cerâmica, praticamente intactos, que foram recolhidos como amostra por entre numerosís-
simos exemplares, alguns inteiros ou quase, outros fragmentados, que atapetavam os fundos
na zona. Estes vestígios, de toda a evidência dispersos, pareciam concentrar-se particularmente
em dois locais. Curiosamente, nessa zona, os achadores referiam ter avistado ainda uma estru-
tura de madeira, parecendo uma proa de embarcação, saindo de um talude perto do fundo,
que tem aí profundidades da ordem dos 6/10m na praia-mar.

Parecia por demais evidente o interesse da descoberta deste conjunto de achados, que
assim se sucedia, passado apenas um ano, à de outro, atestado num outro ponto da ria, mas
que, infelizmente, não pudera então .ser localizado e observado. Por esse motivo, a mais recente
descoberta recebeu a designação de Ria de Aveiro B, passando Ria de Aveiro A a designar a
jazida antiga, não localizada.

Tendo sido posto ao corrente das descobertas, desde o primeiro instante, pelos próprios
achadores, graças ã vasta rede de colaboradores potenciada pela associação ARQUEONÁlITICA
- CENlRODEESTUDOS,tomei a iniciativa de alertar o IPPARpara a importância daquelas e para
a necessidade de se efectuar o reconhecimento arqueológico do local.

Deste modo, desloquei-me a Aveiro no final de Novembro, devidamente mandatado por
aquele Instituto. A prospecção arqueológica efectuada, em articulação com a autoridade marí-
tima local, contou com a colaboração dos achadores, António Sá e Paulo Correia, e dos sócios
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de ARQUEONÃUTICA,Miguel Aleluia, de Aveiro, e João Neves e Paulo Rodrigues, de Lisboa,
habituais participantes em programas de trabalhos arqueológicos subaquáticos promovidos pelo
Museu Nacional de Arqueologia.

De salientar, como condicionantes da operação no plano da segurança, o facto do canal
principal ser uma zona de intenso tráfego, especialmente de arrastões, cujo ponto de partida e
de chegada é a lota, situada no extremo daquele, a montante, e no plano técnico, o da neces-
sidade de se escolher o momento adequado da maré, uma vez que uma intervenção desta natu-
reza só se pode efectuar no final da enchente. Com efeito, só nesta ocasião se obtém o efeito
cumulativo favorável, resultante da diminuição da força da corrente e do aumento da visibili-
dade. De salientar, mesmo assim, que a visibilidade nunca ultrapassou o meio metro, sendo de
15/20cm, no máximo, no início e durante a parte essencial dos mergulhos. Desde os primei-
ros três metros da superfície entrava-se no breu total, tornando-se imprescindível, para os traba-
lhos no fundo, equipamento de iluminação portátil, especialmente adaptado e inspirado no
mergulho espeleológico.

Quanto ao primeiro aspecto, refira-se que, na vazante, a velocidade da corrente em certos
pontos da ria chega a ser de 8 nós (conforme indica um documento da capitania, destinado
aos pescadores ã linha). O momento mais apropriado para o mergulho situa-se pois na última
hora da enchente, sendo de salientar também que, na zona prospectada do canal prioncipal,
a maré chega aproximadamente uma hora mais tarde do que a indicada na tabela oficial para
o Porto de Aveiro.

RESULTADOS DA OPERAÇÃO

Na sequência de dois dias de prospecção foram recolhidas e inventariadas, ao todo, 97
peças, das quais as inteiras ou quase são uma elevadíssima percentagem. Resulta das pros-
pecções efectuadas e das trocas de impressões com todos os intervenientes a constatação de
que os fundos do canal principal da Ria de Aveiro estão recobertos, ao longo de quase toda a
sua extensão, de cerâmicas fragmentadas e inteiras, na sua esmagadora maioria fora de qual-
quer contexto arqueológico. E digo esmagadora maioria porque um dos achadores chegou a
observar um conjunto de vasos cónicos, ditos -formas de pão de açúcar" encaixados uns nos
outros, profundamente enterrados no lodo. Salvo esta excepção, que pode constituir, aliás, um
conjunto igualmente solto, todas as restantes peças pareciam ter sido dispersas - talvez menos
pela correntes do que em resultado de dragagens efectuadas em 1978 ao longo do canal, cujos
vestígios se podem ainda observar pela topografia dos fundos. Estas dragagens terão pertur-
bado e deslocado o ou os contextos em que os vasos cerâmicos se encontravam inseridos.

O facto de a percentagem de cerâmicas intactas ser excepcionalmente elevada deixa presu-
mir, por outro lado, que elas poderão provir de um contexto coerente. Pode adiantar-se, como
mera hipótese, a eventualidade de terem pertencido ao carregamento de um barco afundado,
total ou parcialmente disperso em resultado de dragagens. No estado actual da pesquisa não
pode no entanto excluir-se a hipótese de, na origem deste conjunto de cerâmica, estar um
contexto de -terra- (servindo, de algum modo, de entreposto). Com efeito, de acordo com Alfredo
Martins -sabe-se que no fim do século XV já todas as ilhas estavam construídas, embora algu-
mas fossem então cobertas na praia-mar do equinócio. (27). Por esta razão, mas não só, terá o
maior interesse o estudo da formação e evolução da ria, dada a peculiar dinâmica estuarina e
lagunar local.
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Em contrapartida, devido à falta de visibilidade e à curta duração das operações de pros-
pecção, não foi possível localizar a aludida estrutura de madeira em forma de proa. Decisivo
e absolutamente prioritário será portanto voltar a localizar esta estrutura.

OESPÓUO

A consideração preliminar que suscita a observação do espólio cerâmico recolhido é a
de que se está perante um conjunto em que ressalta um certo tipo de cerâmicas dominante,
com grande homogeneidade, presumivelmente tanto do ponto de vista cronológico como
técnico-tipológico. Especialmente no plano dos fabricas, estas produções parecem atestar uma
expressiva produção local ou regional, cujos contornos ainda conhecemos mal. Embora a sua
homogeneidade seja a dominante, ela não é exclusiva, como atesta a diversidade de espécies
ou de famílias-tipo presentes que, no todo, parecem corresponder a um leque cronológico que
se estende do século XV ao XIX, com especial ênfase na fase mais antiga, que parece efecti-
vamente situar-se em torno dos séculos XV e XVI.

Todo um campo de pesquisa se abre portanto na zona de Aveiro, no âmbito das tradi-
ções de produção local e regional de cerâmica de uso comum - muito embora se encontrem
presentes espécimes de importação, de proveniência diversa, nomeadamente do Norte da
Europa. Estes exemplares, igualmente sem qualquer contexto arqueológico coerente, apenas
ilustram o papel de Aveiro nas rotas comerciais europeias e a evidência de que qualquer zona
portuária é por definição uma lixeira histórica.

Tal é o caso do fragmento de bellarmina, dos típicos cachimbos em argila/caulino, infe-
lizmente sem marcas, ou da anforeta globular.

Quanto á bellarmina, seja-me permitido citar Michell'Hour (et allí) que, na publicação
sobre os destroços do v:o.e., Mauriüus, afundado na costa do Gabão, refere: -Estes jarros rele-
vam de uma produção cerâmica célebre da região renana. -Irueruados- ao que parece em
Frechen, no início do século XVI, e depois largamente fabricados até 1600, não apenas em
Frechen mas também em Colónia e em vários ateliers muito próximos da cidade do arcebispo-
eleitor, tais como Siegburg ou Raeren, as beüarminas foram depois de 1600 produção exclusiva
e maciça de Frechen. Várias dezenas de milhões destesjarros ai foram produzidos ao longo de
todo o século XVII- (:177, que inclui bibliografia detalhada). De referir, igualmente, a obra de
Van der Pijl-Ketel, sobre as cerâmicas do Witte Leeuw (:246).

Quanto à botija ou anforeta globular (olivejar ou spanisb jan, exemplar recuperado quase
intacto, ela ilustra, por sua vez, uma produção típica, habitiualmente considerada espanhola,
dos séculos XVI ao XVIII, muito embora Ulisses Pernambuco de Mello Netto admita poder
também ter tido origem em Portugal (:37). É um recipiente típico da grande época de expan-
são colonial ibérica, contentor comum de produtos alimentares e não só. Estudado em profun-
diade por John Goggin, são também autores de referência Colin Martin e Mário Varela Gomes.
Por curiosidade assinale-se que, entre os destroços do galeão Sacramento (Bahia, 1668), foram
recuperados exemplares do tipo B de Goggin (globular), contendo balas de mosquete em

chumbo.
Quanto às cerâmicas de evidente fabrico local ou regional, ressalta antes de mais, na Ria

de Aveiro B, a presença dos conhecidos vasos tronco-cónicos furados na extremidade, ditos
formas de pão de açúcar, para o fabrico e purga do melaço. Alarga-se assim à região de Aveiro
uma produção cerâmica até à data sobretudo bem conhecida na margem sul da região de Lisboa,
graças às que balizam um período de utilização que vai do reinado de D. Duarte, mas sobre-
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tudo de D. Afonso V, até ao de D. João III e que, grosso modo, podemos portanto situar entre
os meados dos séculos XV e XVI.

Na sua generalidade, e exceptuando as supracitadas formas de pão de açúcar, os vasos
de cerâmica recolhidos na Ria de Aveiro B enquadram-se em formas diversas de bilhas gran-
des, médias e pequenas, sendo estas últimas na sua esmagadora maioria de forma globular
(que julgamos poder funcionalmente chamar canecas), malgas carenadas, pratos igualmente
carenados, testas, tachos, etc. As pastas muito micáceas e medianamente depuradas são predo-
minantemente vermelhas, sendo algumas cinzentas, aparentemente por terem sido cozidas em
atmosfera redutora. O acabamento das superfícies exteriores é típico, sendo obtido por afaga-
mento, resultando quase num brunido. Uma decoração típica são os traços verticais paralelos
ou oblíquos cruzados, feitos à espátula, ao de leve.

Pouco conhecemos deste tipo de cerâmicas. Aliás, conhecemos hoje em dia bem melhor
cerâmicas pré-históricas e da época romana do que estas produções, aparentemente típicas dos
séculos XV em diante. O mesmo ocorre também em certa medida, aliás, com as cerâmicas medie-
vais, muito embora a investigação neste âmbito tenha progredido por toda a Europa e na Penín-
sula Ibérica, particularmente nas últimas décadas. Disto são exemplo as sistematizações de
cerâmicas publiocadas por André Bazzana (979), que permitem a interessante verificação de que
as tradições locais pós-medievais do ocidente peninsular - bem expressas na Ria de Aveiro -
parecem mergulhar algumas das suas raízes em tradições comuns a um vasto âmbito geográfico.

Ainda a propósito das cerâmicas da Ria de Aveiro B ocorre-nos referir, com especial
destaque, o estudo de Colin Martin sobre as cerâmicas provenientes dos destroços de diversos
navios da Grande Armada de 1588 (Martin, 1979), muito especialmente no que se reporta ao
grupo de cerâmicas ditas do tipo de Mérida, que o próprio autor considera provavelmente produ-
zido em ou perto de Lisboa (:291), e que parece ter manifestas analogias com as da Ria de
Aveiro B.

Uma outra observação que ressalta do conjunto de cerâmicas -cornuns- que constituem a
esmagadora maioria do espólio da Ria de Aveiro B é a de que muitas delas também têm uma
marcante analogia com as provenientes de escavações em fortalezas portuguesas, designada-
mente no norte de África. Disto são exemplos os vasos tronco-cónicos, muito semelhantes aos
provenientes da Ria de Aveiro, aparecidos em estratos datando do -período português" da forta-
leza de Qsar Es-Seghir (entre nós, Alcácer Seguer), publicado por Charles Redman (:34), que
identificamos como sendo os -bacios de mijar», referidos entre os utensílios diversos de navios
do 2.º quartel do século XVI por Pimentel Barata, nas suas Achegas para a arqueologia naval
portuguesa do século XVI, colhidas em documentos respeitantes à ilha de S. Tomé (:80 e 118).
Um exemplar do mesmo tipo, referido como -penico-, provem de Palmela, e é-lhe atribuída
uma datação do século XVII:

Por mera curiosidade, seja-me permitido referir, finalmente, a descoberta fortuita, no último
dia da prospecção na Ria de Aveiro B, de um indício que, pelas suas características, vale apenas,
ou sobretudo, o que vale. Trata-se de uma referência de micro-toponímia, constante na carto-
grafia cadastral da ria, à escala de 1:10.000. Por incrível coincidência, a parcela aí marcada com
o n.? 17, que faz margem com o canal, exactamente no local de maior concentração de acha-
dos - e que se situa nas proximidades do local do avistamento da referida estrutura de madeira
saindo do lodo, descrita como sendo em forma de proa - tem o nome de GRAN CARAVELA!

Beneficiando das condições próprias dos contextos subaquáticos, e muito especialmente
estuarinos, o espólio da Ria de Aveiro B prima pela grande percentagem de peças inteiras, o
que permite desde já considerá-la como a maior e mais expressiva colecção de cerâmica comum
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da época dos descobrimentos e da expansão marítima. A continuação das pesquisas neste local
constitui pois um aliciante desafio e um imperativo nacional, independentemente de vir ou não
a comprovar-se a existência de uma eventual embarcação coeva, enterrada no lodo, nas suas
imediações, seja ela ou não uma caravela.

2.& parte: Ria de Aveiro A

o estreitamento de relações com os achadores da Ria de Aveiro B e restantes colabora-
dores de Aveiro, no rescaldo da supracitada operação, levou-me a solicitar a tentativa de loca-
lização da jazida Ria de Aveiro A, que até então permanecia por localizar.

Recordemos que este sítio era substancialmente diferente do da Ria de Aveiro B. Tratava-
se, com efeito, de urna jazida por onde se andava em cima na maré vazia, com água pelos joelhos.
Dizia-se dar a sensação que se caminhava sobre um monte de cerâmicas empilhadas. Algumas
fotos do espólio recolhido na ocasião dessa primeira identificação mostram inequivocamente a
sua similitude com o da Ria de Aveiro B. À primeira vista, parecia tratar-se do espólio de um
navio enterrado no lodo. Salvo que, em 1993, não se conseguira voltar a localizar a jazida.

Nos inícios de Março passado Miguel Aleluia telefonou-me de Aveiro. Com António Sá (acha-
dor da Ria de Aveiro B) e Fernando Almeida, recém doutorado em Geofísica, da Universidade de
Aveiro, aproveitando as marés vivas, não só re-localizaram a jazida corno comprovaram tratar-se
efectivamente de urna embarcação - ou o que dela resta. Estupefactos e inquietos perante as
imensidão de vestígios soltos, grande parte intactos, tornaram a iniciativa de salvaguardar os mais
expostos, não sem terem o cuidado de registar com o possível rigor todos os detalhes, num circuns-
tanciado relatório que a todos os títulos honra e excede o que seria de esperar da parte de qual-
quer amador avisado, como se pode observar pelo teor do mesmo.

U dia - 27/2194

Após o estudo da localização baseada nasfotografias, foi feita uma busca que não durou
mais de 5minutos até localizar o sítio.

O local caracteriza-se por uma elevação que fica quase a descoberto com um nível O.5m
de maré. Encontra-se pejado de cerâmica partida, alguma dela comfracturas de aspecto recente,
sendo de realçar a quase ausência de concreções.

Observações: visibilidade nula, pelo que a prospecção foi feita por tacto. Verificou-se que
havia muito mais peças por debaixo de uma pequena camada de lama (O-5cm).

Foifeita uma avaliação geral e verificou-se, por peças soltas de madeira que se encontra-
vam à superfície, que a mesma se encontra em estado de conservação razoável, embora atacada
pelo taredo, o qual observámos em acção (vivo).

Foifeita a recolha de algumas madeiras que se encontravam soltas e em risco de serem
arrastadas pela corrente, entre as quais uma tábua de uma celha e um pedaço de madeira com
dois orifícios de duas cavilhas (vazios) e uma cavilha de madeira ainda cravada.

Tirámos azimutes e retirámo-nos, tentando ser discretos.
A existência de muita actividade na zona, devido â apanha de bivalves, pesca, etc. e o

fácil acesso, nomeadamente a passagem para a ilha, tornam o local particularmente vulnerá-
vel, sendo inclusivamente fácil de ser pisado.

NOTA: O.5m de maré baseado nas cartas do Instituto Hidrográfico e na agenda da]. A. P
A. (junta Autónoma do Porto de Aveiro).
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2." dia - 18/94

Após nova busca, iniciámos, por tacto, a prospecção do terreno situado em redor da zona
mais elevada.

Confirmou-se a presença de uma estrutura em madeira de grandes dimensões, parcial-
mente exposta. Com um comprimento aproximado de 12m (12 passos) apresenta várias -cauer-
nas. (1) do lado Este. Na ponta Norte encontrámos, além de pedras que pensámos serem lastro,
uma rede com aspecto recente. Também do mesmo lado, um pouco mais a Sul, havia à super-
fície tábuas de celha, secções dos aros, caroços de azeitona, castanhas e nozes (carbonizadas),
assim como hastes de videira (possivelmente estacas) e ainda pane do que nos parece ser um
remo. Como se encontravam em risco de serem arrastadas pela corrente, recolhemos alguns exem-
plares. Não nos foi possível verificar as dimensões exactas da estrutura. Como o nosso tempo útil
era escasso, passámos à zona Sul, onde encontrámos à superfície peças partidas de grandes
dimensões. Verificámos a existência de outras inteiras, parcialmente à superfície, que retirámos
por estarem em perigo. Entre estas, durante a remoção das lamas, encontrámos várias peças de
pequenas dimensões. Os fragmentos que inicialmente encontrámos ficaram no mesmo sítio,
servindo assim para marcar o local exacto de onde retirámos as peças.

Embora o sítio seja de fácil acesso, não é possível ter-se a noção exacta quer da distribui-
ção das peças, quer da forma da estrutura, sem um trabalho metódico. Tal facto deve-se à total
ausência de visibilidade da água, pelo que qualquer aproximação descuidada poderá causar
estragos.

Era nossa intenção medir convenientemente o sítio e a estrutura, mas tal não foi possível
devido á rápida subida da água e ã falta de meios no momento.

Constatámos que durante as marés mais baixas o local fica a descoberto, totalmente exposto
não só ã pilhagem como a ser pisado. Durante o resto do tempo fica sujeito às correntes, que
têm efeitos que não nos é possível contabilizar.

É nossa opinião que é urgente uma intervenção, sem a qual todo o espólio estará em risco
eminente.

Análise

1. Q há sinais evidentes de fogo (incêndioi), carvão e tábuas queimadas, o que talvez expli-
que a perda da embarcação e das fracturas encontradas nas peças, mesmo em algumas ainda
inteiras, talvez devido ao choque térmico.

2." Além das cerâmicas, havia a bordo azeitonas, castanhas, nozes, estacas de videira e
palha de acondicionamento.

3." Segundo a opinião especializada de F. Almeida (eng." de minas da Universidade de
Aveiro) e após estudo do fragmento de madeira e confirmada a presença de pirite num dos orifí-
cios das cavilhas, a peça esteve num meio oxidante (água salgada) após o que se passou para
um meio redutor (lamas e lodo), voltando a estar na 1." situação depois do arrastamento do
lodo que cobria o sítio por acção da corrente.

Ofacto de grande pane das cerâmicas não apresentar concreções leva-nos a concluir que
só recentemente estão a descoberto. Não se encontrou qualquer metal.

4." F. Almeida afirma que estão reunidas as condições óptimas para ser efectuado um estudo
prévio com sistemas de detecção geofisica, tendo em vista a correcta avaliação e extensão do
sítio. Os resultados obtidos servirão de base de trabalho para futuras operações em locais de mais
dificil acesso.
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5.~De salientar que a situação é preocupante, embora se tenha tido a Possível discrição.
A localização e a exposição do sítio aconselham uma imediata interuençâo, sem a qual se corre
o risco de grandes perdas.

Contactámos a ]. A. P A. que está disposta a colaborar. Temos jâ a confirmação do apoio
do Departamento de Geologia da Universidade de Aveiro.

2/3/94-
MIGUELALELUIA(Arqueonáutíca),

FERNANDOALMEIDA(Universidade de Aveiro),
ANTÓNIO DE SÁ (colaborador)

Consciente da extraordinária importância da jazida - qualquer que fosse a sua datação
_ tomei a iniciativa de alertar imediatamente o IPPAR, propondo-me deslocar a Aveiro por
ocasião das maré vivas seguintes, nos finais de março. O IPPAR entendeu no entanto que o
assunto transcendia a sua capacidade de actuação, dadas as competências actualmente confe-
ridas ã Comissão do Património Cultural Subaquático, criada pelo Decreto-Lei 289/93 de 21 de
Agosto. Acontece que esta Comissão não começou ainda a funcionar.

Em face das circunstâncias, e na impossibilidade de ser credenciado para efectuar quais-
quer trabalhos de sondagem ou escavação arqueológica, entendi dever deslocar-me a Aveiro
pelo menos para observar e registar documentalmente o que estava à vista. Com efeito, a ocor-
rência, nos fínaís do mês de Março, de marés vivas com alturas de baixa-mar inferiores a O.6m
parecia permitir, em condições ideais, a observação directa dos vestígios arqueológicos em ques-
tão, uma vez que estes se encontram parcialmente ao ar livre durante tais marés.

A reportagem efectuada não implicou qualquer acção perturbadora - mesmo do foro
arqueológico - e apenas pretendeu evitar a perda de registos documentais insubstituíveis, dado
que a jazida se encontra sujeita a uma deterioração acelerada e irreversível.

A jazida Ria de Aveiro A constitui uma pequena mamoa oblonga, correspondente a uma
mancha com cerca de 15x5m que se estende paralelamente e a poucas dezenas de metros da
margem interna do cordão litoral, a sul da ponte da Barra, e cujos pontos mais altos, como foi
referido, ficam fora de água nas baixas de marés vivas. o sítio está juncado de fragmentos de
cerâmica, entre os quais se destacam, de onde em onde, peças quase inteiras. Nela afloram
dois conjuntos de estruturas de madeira, separadas por um cabeço de sedimento que é o ponto
mais elevado do sítio. Estas estruturas de madeira estendem-se ao longo de cerca de sete metros,
segundo um eixo com um azimute de 22° relativamente ao Norte magnético.

O conjunto mais a leste (ou NE), e que parece corresponder à zona da proa da embar-
cação, é caracterizado por uma estrutura aparentemente axial e simétrica (?), em forma de v.
Do seu lado sul (EB) estendem-se em arco, aflorando o sedimento, dez pontas de cavernas
muito corroídas, do seu lado norte apenas são visíveis duas pontas idênticas; entre estas e a
estrutura inicialmente referida são visíveis duas pranchas cruzadas. Cerca de mais de um metro
para a vante, ao longo do eixo mediano, parecem existir estruturas de madeira enterradas a
pouca profundidade, em continuidade com os referidos elementos à vista.

O conjunto mais ã ré, a oeste (ou SW), é caracterizado pela presença de dez cavernas do
lado sul (EB) e de nove do lado norte (BB), todas elas muito abertas e corroídas nas suas extre-
midades, definindo uma mancha com cerca de 2,3m de envergadura transversal máxima. As
primeiras cavernas dos dois lados, completamente à vista, prolongam-se para além do eixo
mediano, estando encostadas ãs vizinhas, que se desenvolvem para o lado oposto (S2/Nl e
S3/N2). Têm uma forma muito aberta, denotando serem apenas o que resta da sobrequilha,
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com uma largura de 30cm e uma espessura de cerca de 5cm. Encontra-se visível ao longo de
60cm e sobrepõe-se às cavernas N1, N2, 52 e 53, desaparecendo debaixo do sedimento em
direcção à vante. Todas as restantes partes da estrutura da embarcação estão cobertas pelo sedi-
mento, dele apenas aflorando as pontas do cavername supracitadas. De salientar que, tal como
à vante, no eixo mediano, ao longo de cerca de dois metros e meio, para a ré da primeira
caverna visível (S1) parecem existir evidências de estruturas de madeira enterradas a pouca
profundidade, em continuidade com os referidos elementos à vista.

O todo estrutural, como se disse, parece estender-se ao longo de cerca de onze metros,
embora apenas se encontrem visíveis indícios deste tipo ao longo de cerca de sete metros por
dois e trinta na largura máxima, o que parece corresponder a uma embarcação de pequeno porte.

Embora seja difícil a observação do lado externo das cavernas, parece poder concluir-se
que a embarcação é do tio de casco liso (justaposto), não sendo observáveis naquelas os típi-
cos entalhes -em escadinha-, próprios da construção em -trincado ».

As cavernas têm espessuras e distanciamentos entre si muito diversos, variando as primei-
ras entre 9 e 20cm (na 57) e os segundos entre os 13 e os mais de 20cm, muito embora tais
medidas devam ser tidas com a necessária reserva, não só devido às limitações que nos impus-
mos na recolha de medidas, como também à constatação de que quase todas as partes expos-
tas se encontravam muito deterioradas.

Apesar de estar já muito erodido, tantos as partes subsistentes da estrutura de madeira
como da carga justificam a consideração de que o barco da Ria de Aveiro A - independen-
temente das datações absolutas que venham a ser-lhes atribuídas pelo radiocarbono - é um
dos mais importantes testemunhos deste tipo jamais encontrados em águas portuguesas e o único
conseruado".

A escavação arqueológica de um tal vestígio perfila-se portanto como uma emergência e
como uma prioridade nacional.

3.1 e última parte: I"Ú~ões complementares

I - Quatro amostras da Ria de Aveiro A foram entregues ao Doutor Eng." A. Monge
Soares, do IENETI, para datação pelo radiocarbono: duas delas do contentor e seus aprestos:
de uma tábua do forro e de um remo: duas outras do conteúdo: de um aro de celha de vime
(?) e de frutos secos (nozes e castanhas). Há dois dias, a 18 de Abril, o Doutor Monge Soares
informou-me que, muito embora se tratasse de um resultado preliminar, ainda por afinar, me
podia adiantar que a amostra do elemento n." 1 supra-referido dera uma datação provisória,
de 310+75 BP, o que corresponde, em datas calibradas, para 2 sigmas (com uma probabilidade
de 95% de certeza), a uma datação entre 1440 e 1680; e para 1 sigma (68% de certeza), a uma
datação entre 1490 e 1610. Em face do que parece seguro datar a embarcação Ria de Aveiro
A do século XVI, vindo assim juntar-se às pouco mais de uma dezena desta época conhecidas
em todo o mundo.

II - Será prematuro anunciar a existência de uma Ria de Aveiro C? Segundo me infor-
mou recentemente António Sá (achador da Ria de Aveiro B), ele acaba de declarar na Capi-
tania do Porto de Aveiro aquilo que pensa poder constituir uma nova jazida de interesse
arqueológico. A Ria de Aveiro não para de nos surpreender.

III - Ontem mesmo, dia 19 de Abril, Miguel Aleluia, voltou a telefonar-me. A estrutura
de madeira inicialmente vista mas não confirmada quando da prospecção efectuada em Novem-
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bro na Ria de Aveiro B fora finalmente localizada! Uma amostra viera já para Lisboa, para dar
imediatamente entrada no IENETI. Dir-se-ia o folhetim da Gran Caravela. A seguir atentamente.

IV - Tanto mais atentamente quanto da zona da Ria de Aveiro B, com epicentro nas
imediações da Gran Caravela, parece provir um dos mais importantes e espectaculares acha-
dos no domínio do património arqueonáutico português. (E aqui abro um parêntesis, pedindo
rasgadas desculpas a todos os presentes, esperando que façam o devido desconto do ernpol-
gamento e do exagerado estilo do orador).

O facto é que, às vinte para as duas da manhã de sábado de Páscoa, António Sá tele-
fona-me de Aveiro (mais uma vez ele). O objecto fora encontrado na nossa bem conhecida
zona. Quem o achara já não o deixava ver a ninguém. Já se falava que valia dezenas de milhar
de contos e em passá-lo para o estrangeiro. Prometi a António Sá tratar do assunto e na tarde
de sábado liguei para o piquete da Polícia Judiciária. Prometeram contactar-me mas não foi
necessário. No início da semana o achador efectuou o respectivo auto de entrega da peça no
posto da GNR da Gafanha da Nazaré. Em ligação com o respectivo comando e com a Capita-
nia do Porto de Aveiro permiti-me sugerir que a peça ficasse ao cuidado da autoridade marí-
tima - o que foi feito - tendo imediatamente telefonado para o meu estimado amigo Sr.
Comandante Martins e Silva, Dígníssímo Director do Museu de Marinha, que imediatamente se
deslocou a Aveiro para recolher a peça e tomar as providências cautelares necessárias, em vista
das circunstâncias.

Tratava-se, com efeito, de um astrolábio náutico, indiscutivelmente de fabrico
português, com a data de 1575 gravada. Novinho em folha e indiscutivelmente autêntico,
facto confirmado pela Dr.Q Adília Moutinho Alarcão, Directora do Museu Monográfico de Conim-
briga, e pelo Sr. Cte. António Estácio dos Reis. Ei-lo perante vós, graças à amabilidade do Senhor
Director do Museu de Marinha.

Minhas senhoras e meus senhores, é tudo o que tinha para vos apresentar sobre dois
casos de arqueologia marítima na Ria de Aveiro, lançando um apêlo, simultaneamente, para o
reforço dos meios de fiscalização na zona destas descobertas e para o rápido desbloqueamento
dos meios de actuação no plano arqueológico.

NOTA

• Do nosso conhecimento são cinco os casos de testemunhos deste tipo conhecidos em Portugal, quer pela
história, quer pela tradição: na foz do Rio Lima, em Viana do Castelo, as estruturas de uma embarcação não iden-
tificada, aparecidas nos anos setenta, durante dragagens; em Aveiro, o navio igualmente descoberto no início dos
anos setenta entre os alicerces do Hotel da Barra; na Nazaré, as estruturas de uma embarcação enterrada no lodo,
descoberta no início dos anos oitenta, durante o entroncamento de um dos cais do porto; a -trirreme feníca-, apare-
cida na Pederneira na primeira metade do século, referida por Eduino Borges Garcia - achado que nunca pode
ser comprovado; finalmente, os diversos barcos (que parece terem sido cinco) enterrados no lodo, descobertos
durante dragagens na foz do Rio Arade (Portímão/Ferragudo), em 1970 - dois dos quais foram comprovados,
estando um deles mesmo datado pelo radiocarbono dos séculos XVI/XVlI,e havendo a assinalar ainda a presun-
ção de, pelo menos um terceiro, ter sido por sua vez destruído durante as dragagens de 1982 (uma amostra de
destroços então recolhida foi datada pelo radiocarbono do século XVII). De todos estes casos apenas subsistia,
até há bem pouco tempo, a voluta de proa do navio do Hotel da Barra de Aveiro, visível in situ numa caixa de
cimento envidraçada numa canto da boite do hotel chamada o Galeão, a condizer ... Os dois barcos do Arade,
provavelmente já desconjuntados, voltaram a desaparecer no lodo.
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A Caravela do Mar OCeano
Manuel Silva Carrelbas

A costa de Portugal corre na direcção norte-sul, sendo na sua maior extensão, coberta
por areais.

Os ventos sopram durante dois terços do ano do quadrante Norte e a energa produzida
pelas ondas tem um valor elevado.

Os povos primitivos que habitaram Portugal teriam de conceber e construir navios de
acordo com estes factores físicos: fundo longo e forte para poder varar na areia, construção
robusta do casco que suportasse o alto valor energético das ondas e um aparelho vélico que
permitisse navegar em todas as direcções.

É hábito, entre nós, justificar que as formas e volumes de determinado navio, tenham tido
origem em outro país ou zona geográfica, esquecendo que o homem na antiguidade, construía
a sua casa de acordo com as condições geográficas e climatéricas da zona onde se instalava.

O mesmo acontecia com o -modus vivendi- do local escolhido, adaptando-se e inserindo-
se no meio ambiente.

A necessidade de navegar levou-o a construir os seus navios de acordo com as condi-
ções hidrográficas do seu -habítat- e necessidades.

Na idade moderna com a expansão marítima portuguesa, algumas nações copiaram os
nossos navios, visto que os interesses eram idênticos aos nossos e assim aproveitavam da expe-
riência já adquirida.

A Torreira é uma localidade situada a poucos quilómetros da cidade de Aveiro. Radicada
numa língua de areia que separa a Ria de Aveiro do Oceano Atlântico. Do lado da Ria navega
o elegante e frágil moliceiro, do lado do Oceano impera o barco do mar, robusto e altaneiro
na faina da pesca da xavega.

Apenas um quilómetro separa estas duas embarcações construídas pelos mesmos carpin-
teiros mas de construção tão diferente.

Júlio César, imperador de Roma, descreve num dos seus livros de batalhas, que encon-
trou na Britania (zona do actual rio Tamisa) um navio pregado a ferro rebitado, de denso caver-
name, que não era de construção nem do Norte da Europa nem do Sul europeu.

Num texto latino transcrito por Fournier no seu celebérrimo tratado seiscentista Hidro-
graphie lê-se -Limbus avriti veli Lusitanorum proprius- (velas orelhudas próprias da Lusitania)
- velas AlIa Trina.

Nestas duas citações originarias de homens de reconhecida cultura e conhecimentos náuti-
cos podemos concluir que os navios acima descritos têm as características dos navios que se
adaptariam ao oceano da costa Lusitana. Um dos autores indica directamente a sua origem e
o outro ao afirmar que a construção não era do Norte nem do Sul da Europa, limitou o espaço
geográfico à parte Ocidental da Península Ibérica.

Assim apareceu a Caravela, a mais famosa criação do homem para a história do navio,
produto final de séculos de experiência dos navegantes portugueses.

A Caravela por defenição é um navio veloz, envergando velas alIa trina, que lhe permi-
tem navegar para barlavento, de pouca tonelagem, adaptadas às viagens de longo curso, casco
liso, painel de popa, ossada densa e resistente e único navio de pano latino para navegar no
mar oceano.
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A Caravela é de concepção e construção portuguesa, o famoso navegador genovês Cada-
mosto, afirmou -porque sendo as caravelas de Portugal os melhores navios de vela que andam
sobre o mar e sendo estes bem providos de todo o necessário, julgava impossível não pode-
rem navegar por toda a parte-.

Na Crónica de D. João II no capítulo que se refere ã navegação da Mina, o cronista Garcia
de Resende escrevia: -e por todo o mar oceano não há navios latinos senão as caravelas de Portu-
gal e do Algarve, EI Rey para que ninguem ousasse de ir aquelas partes, fez querer a todos, que
da Mina não podiam tornar navios redondos por causa das correntes , .. e com isto sempre teve
a Mina guardada .. ' e ainda porque os galiões de Roma não são para navegar tão longe ».

Em 1575,]uan Escalante Mendoza, um dos dois tratadistas espanhóis de construção naval
do século XVI, referia-se nestes termos às caravelas: -e assim só são bons como elas andam os
navegantes portugueses e as demais provincias que as usam e inventaram para seus proposí-
tos e usos de navegar-.

Vou demonstrar por exclusão de partes que a Caravela é uma criação portuguesa,
baseando-me em técnicos de marinha e construção naval da época. Alguns arqueologistas navais
portugueses afirmam ter sido o norte da Europa, o berço da Caravela baseando-se para tal na
palavra holandesa Kravell que naquela língua significa caravela.

No entanto o termo Kravell, tecnicamente define um navio de casco liso, pregado a ferro
e semelhante a uma caravela.

O alemão Josephum Furttenbach, publicou em Vim no ano de 1626, um tratado de cons-
trução naval Arcbitectura Navalis onde tecnicamente descreve todos os tipos de navios do Norte
e Sul da Europa; Furttenbach não menciona a Caravela, na lista enorme de navios construídos
nessas zonas geográficas,

No Norte da Europa o principal navio de mar é a urca (fig. 2), navio construído em madeira
trincada.
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Na famosa Hydrograpbie Contenant la Tbeorie et la Pratique de Toutes les Parties de la
Naoegation, composta por Georges Foumier, publicada em Paris em 1643, o autor descreve
todos os tipos de navios existentes e referindo-se à Caravela - [sic]-Caravelas são navios portu-
gueses de casco redondo de pequeno deslocamento de 100 a 200 toneladas, com velas latinas,
ou orelhas de lebre, que são ordinariamente ligeiros à vela •.

Na Grand Encyclopédie ou Dictionnaire Universal Raisonné des Connoissances Humai-
nes, publicado em Yverdon em 1770 - [sic]-Caravela é um pequeno navio português de popa
quadrada (painel) e casco redondo de fundo curto e que tem até 4 velas latinas ou orelhas de
lebre; estas velas latinas são feitas em triângulo. Esta espécie de navio não tem gávea e a peça
de madeira que cruza o mastro é somente segura próximo do seu cimo. A ponta de baixo da
vela é quási nada mais elevada do que os outros componentes do casco do navio; mais abaixo
há grossas peças de madeira como um mastro, que estão em frente uma da outra, e se adel-
gaçam em cima pouco a pouco. As Caravelas são consideradas os melhores veleiros; têm um
porte de 120 a 140 toneladas. Os portugueses servem-se destes fortes (robustos) navios em
tempo de guerra para andarem em grande diligência; a manobra é facial e faz bem todas as
evoluções. Chamam-se também caravelas, em algumas costas de França, aos barcos que vão à
pesca do arenque nos bancos e que deslocam ordinariamente de 25 a 30 toneladas •.

No Grand Dictionnaire Universel du XIX Siêcle de Pierre Larousse, editado em 1865, depois
de descrever a Caravela -... na Picardia e na Normandia os navios armados para a pesca do
arenque e cabotagem, são abusivamente chamados caravelas; mas na verdade são carvelles que
se chamam corretamente..

Na página 479 do tomo 3 do citado dicionário universal a palavra francesa carvelle tem
o significado -carvelle do holandês Karvell, forma de prego de cabeça quadrada que serve para
juntar duas peças de carpintaria talhadas a biseI. Pregos à carvell ditos para caravela..

Pantera Pantera escreve no ano de 1600: -As caravelas são navios muito ligeiros e rápi-
dos de que se servem os portugueses .• No Dicionário de Marinha de Montfemer editado em
Paris em 1846: -Caravela é um navio português de velas latínas..

Outro dos locais onde a maioria dos nossos historiadores dão como origem o apareci-
mento da Caravela é o Mar Mediterrâneo. No já citado Tratado de Architectura Naualis de Jose-
phium Furttenbach de 1629, são enumerados e descritos tecnicamente todos os navios do
Mediterrâneo.

Navios de remo
Galé - Navio real do Mediterrâneo. É o maior dos navios de remo (figs. 3, 4 e 5).
Galeazza - De 216 palmos de comprimento.
Galeota - Um pouco mais pequeno.
Bergantim - Não tem corsia, usa 10 pares de remos cada um manejado por um homem.
Flluca - Com 6 a 7 remos por bordo.
Fragata - Mede 37 palmos de fora-a-fora.
Undo - 5 remos por borda. É mais pequeno do que a fragata.
Barchetta - O mais pequeno dos navios que andam no mar (fig. 6).
Piatta - É uma pequena barchetta sem mastro (fig. 7).

Navios de vela
Nave - Idêntica à nau (figs. 8 e 9).
Polaca - Nave pequena com 29 palmos de boca (fig. 10).
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Tartana- 60 a 70 palmos de fora-a-fora. São usadas no Mediterrâneo pela sua velocidade.
Barcone - Tem 50 palmos de comprimento e 20 palmos de boca (fig, 11),
Barca - Navio latino de 52 palmos de comprimento e 15,5 palmos de boca empregado

no Mediterrâneo para transporte de fruta, legumes e mercadorias diversas entre
Génova, San Remo, Mónaco, Marselha e Costa espanhola (fig. 12).

Os grandes navios de vela árabes e da Costa do Coromândel, são chamados pelos euro-
peus, dhous. Este tipo de navios usava velas trapezoidais e o seu casco era constituído por
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tábuas de forro cozidas entre si por cabos e no qual era introduzido pelo lado de dentro do
casco assim obtido, traves de madeira que substituíam as cavernas e vaus clássicos em cons-

trução naval.
Estas réguas eram atadas ao forro, formando um casco muito flexível, o que tornava impos-

sível ganhar barlavento.
Só nos fins do século XVI e após a chegada dos portugueses àquelas paragens é que os

árabes começaram a construir os navios ao modo português.

Fig. 6
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o Baghla é o mais elegante dos navios que navegam nas águas arábicas e o Sambuco
(fig. 13), o Bume e Ghanja são descendentes directos dos navios portugueses, que no século
XVI e seguintes comerciaram e combateram nas águas hoje frequentadas pelo Dhous.

Os marinheiros árabes que navegam nas águas frequentadas por este tipo de navios só
se fazem ao mar com vento de feição e esperam sempre pela estação apropriada para nave-
gar. Todos os marinheiros destes mares seguem uma profecia de que -só um louco ou um cris-
tão navegam para barlavento-o Como ficou demonstrado, foram os árabes que copiaram os
portugueses e não estes que aprenderam com os árabes.

Em nenhum dos textos de construção naval espanhola por mim consultados relativos aos
séculos XVI e XVII, encontrei qualquer indicação sobre a construção de caravelas em Espanha.

E os únicos historiadores que falam em Caravelas, chamam ao mesmo navio caravela,
nau e navio e algumas vezes fusta, o que mostra a sua ignorãncia no campo da construção
naval.

Tomé de Cano, capitão de navios de Espanha editou em Sevilha no ano de 1611 um livro
de construção naval intitulado Arte para Fabricar y Aparejar Naos. Este livro foi revisto pelo
capitão Guillen de Veas, mestre general das fábricas de navios para Sua Magestade. Apenas em
dois capítulos emprega a palavra caravela, quando se refere a Cristóvão Colombo - -que os
portugueses com a descoberta da Índia tinham levado o Cristianismo até àquelas terras, com
todo o valor, ânimo e zelo cristão, saindo também de entre eles o marinheiro que primeiro que
nenhum outro deu a notícia das novas terras das Índias Ocidentais, nossas, deixando a relação
de toda a sua viagem ao astuto Cristóvão Colombo quando estava na Ilha da Madeira onde
chegou a Caravela daquele desgraçado marinheiro e sua gente que alli chegaram trespassados
e em figura de morte que logo lhes sobreveio tomando para si só a empreza o Colombo ocul-
tando o nome e o sucesso de aquele marinheiro que foi seu hóspede e morrera em sua casa,
onde mui pouco o hospedara (levado pela ventura de fazer tal hospedagem demais de ser

amigo da especulação das coisas marítimas coli-
gindo que havendo chegado tão enfermo e

trabalhado, lhe havia de sobreviver
como sobreviveu a morte. O qual

é coisa certissima fora de
toda a opíníão-, e conti-

Pig.U
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nuou lamentando-se que alguns escritores nossos tenham tanto descuido na verdade e mayor-
mente os da nação de Itália.

Noutro capítulo Tomé de Cano queixa-se que os impostos lançados pelo rei são cada vez
maiores e pior a fórmula de calcular a tonelagem para pagamento dos mesmos o que tem
destruído toda a marinha de Espanha e Portugal e que os armadores e capitães particulares
preferem ir trabalhar para os campos do que continuar a armar navios e escreve: -aqueles que
há vinte e cinco anos conheceram e viram em Espanha mais de mil naos de alto bordo de parti-
culares e só em Biscaia havia mais de duzentas naos que navegavam para a Terra Nova para
a baleia e bacalhau e também para a Flandres com lãs e agora não há nem uma. Na Galiza,
Astúrias e Montanha haviam mais de duzentos patachos que navegavam para a Flandres, França,
Inglaterra e Andaluzia transportando suas mercadorias e agora não existe nenhuma.

Em Portugal sempre houveram mais de quatrocentas naus de alto bordo e mil e quinhen-
tas caravelas e caravelões, pelas quais o rei D, Sebastião pode juntar sem se valer de outras
partes, para a infeliz jornada de África, oitocentas e trinta velas, deixando no entanto preveni-
das a sua navegação da carreira da Índia, São Tomé, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Terra Nova e
outras diversas partes não se encontrando hoje uma só nau de particulares em todo aquele
reino senão algumas caravelas de pouca consideração.

Na Andaluzia tínhamos mais de quatrocentas naus e mais de duzentas navegavam para
a Nova Espanha e Terra Firme, Honduras e ilhas de Barlavento para onde ía uma esquadra de
sessenta a setenta naus e outras duzentas navegavam para as carreiras e as mesmas indias e
suas ilhas e outras navegações, carregadas de vinhos e mercadorias com grande utilidade e
acrescentamento da Fazenda Real e seus muitos direitos com o mais benefício de todos os
vassalos>

Como ficou demonstrado, este técnico navegador espanhol do século XVII apenas fala
de Caravelas quando se refere a Portugal e não a inclui nas armadas de Espanha.

No livro do Veedor Luys dei Marmol Caravajal, publicado em Granada em 1573, ao refe-
rir-se à conquista de Tunes pelo Imperador Carlos V escreve no fólio 248, 3.º volume -e escre-
veu (Carlos V) a D, João Rei de Portugal, pedindo-lhe o seu galeão e algumas caravelas da
armada. e mais adiante -". levava o Imperador cinquenta e quatro galeras reais, e setenta naus
grossas e entre elas muitas urcas de carga que tinham vindo da Flandres ... e ainda alem disto
vinham vinte e quatro caravelas de armada e um poderoso e forte galeão que lhe enviou o Rei
de Portugal seu cunhado.»

Como se vê as caravelas da armada de Carlos V eram as que lhe tinha cedido o Rei de
Portugal.

Para terminar recordo a seguinte frase da Ordenação Filipina de 6 de Julho de 1613: -Era
proibido incorporar na carreira das Indias Ocidentais e nas frotas, fragatas, caravelas, fustas,
urcas e filibotes ou qualquer outro tipo de navio estrangeiro ainda que pertencente a naturais
de Espanha .»

Em Portugal para além das referências dos cronistas, alvarás, tratados de construção naval,
relatos de viagens, ex-votos, etc. a Caravela está intimamente ligada à vida dos portugueses.

Portugal é o único país do mundo que possui regimentos de construção de caravelas,
assim como dezenas de livros, de fábricas e notícias de construção de caravelas nos vários terri-
tórios sobre o domínio dos Portugueses.
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A tonelagem dos navios portugueses antigos
Cte, Henrique Alexandre de Fonseca

Como se sabe, a arqueação dos navios portugueses antigos era expressa em tonéis. Na
realidade, a capacidade de transporte dos navios estava relacionada com o número de tonéis
que podiam carregar.

Quanto à equivalência do tonel com as medidas métricas não se sabe de modo concreto
qual seria esse valor. Sabe-se, contudo, que o tonel tinha de comprimento seis palmos e de
maior largura quatro palmos. A esta maior largura chamavam os tanoeiros párea e ao compri-
mento do tonel talha. O tonel era equivalente à tonelada.

O palmo era a unidade fundamental de comprimento. O palmo comum ou craveiro media
22 centímetros, mas, em vez deste, usava-se nas medições dos navios o palmo de goa que
correspondia ao craveiro mais o comprimento do polegar até à primeira articulação e equiva-
lia a 25,6 centímetros. A unidade usada na medição do comprimento da quilha era o rumo que
media seis palmos de goa, ou seja 1,536 metros (1).

É de salientar que em Espanha a unidade fundamental para o cálculo do porte dos navios
era o cada que equivalia a dois terços da vara castelhana. Como esta media 0,836 metros, o
cada equivalia a 0,557 metros. A arqueação dos navios espanhóis era calculada em tonéis que
mediam oito codos cúbicos, isto é, 1,384 metros cúbicos. Todavia, esta medida só era utilizada
na Andaluzia. No Cantábrico utilizava-se nas medições dos navios o tonel macho, equivalente
a oito codos da ribeira ao cubo. Este cada era maior que o castelhano e equivalia 0,575 metros,
pelo que o tonel macho equivalia a 1,518 metros cúbicos. Outra unidade utilizada na arquea-
ção dos navios era a salma, sendo cinco salmas equivalentes ao tonel macho.

Quanto ao tonel português, a sua equivalência em unidades do sistema métrico pode
calcular-se supondo que o volume em metros cúbicos por ele ocupado era o do paralalipípedo
circunscrito ao mesmo. O volume do tonel português seria assim 1,609 metros cúbicos (2).

De referir que um documento em português existente no Arquivo de Simancas (Espanha)
indica a arqueação de oito navios levantinas em salmas e a sua correspondência em tonéis
portugueses: o tonel ou tonelada portuguesa era igual a seis salmas (3).

Este facto mostra que a tonelada portuguesa tinha maior valor que o tonel macho, visto
que este só valia cinco salmas. A tonelada portuguesa seria 7,5% superior ao tonel macho, equi-
valente a 1,637 metros cúbicos.

É de salientar que tanto em Portugal como em Espanha alguns dos navios que consti-
tuiam as esquadras da Coroa eram fretados e o pagamento dos fretes era função da tonelagem.
Quanto maior fosse o volume atribuído ao tonel menos custava o fretamento.

Contrariamente ao que sucedia em Espanha, em Portugal não se conhecem fórmulas para
a medição da tonelagem dos navios dos séculos XVI e XVII, em função das suas dimensões
principais. Fernando de Oliveira diz no -Livro da Fábrica das Naus- que, como se sabia a corres-
pondência dos tonéis com os rumos, era possível calcular quantos tonéis levava um navio de
determinado número de rumos. Assim, numa nau de dezoito rumos de comprimento de quilha
e 48 palmos de boca que são equivalentes a oito rumos, cabiam oito tonéis atravessados e
outras tantas filas por cima, ou seja 64, mas isto apenas na casa mestra, porque a carga dimi-
nuía para a proa e para a popa, devido aos recolhimentos da nau. Por essa razão não se multi-
plicam os 64 tonéis que cabem na casa mestra pelos dezoito rumos da quilha, nem pelo
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lançamento da proa, visto que, se assim se fizesse, caberiam nesta nau mais de mil tonéis e,
na realidade, ela não levava mais de seiscentos. Conclui Fernando de Oliveira que a carga que
cada navio podia transportar era obtida pela prática dos mestres carpinteiros (4).

Poucos elementos se possuem sobre a tonelagem das embarcações usadas pelos portu-
gueses nos descobrimentos efectuados no tempo do Infante D. Henrique, na costa da guiné.

A barca que Gil Eanes utilizou quando dobrou o Cabo Bojador seria uma pequena embar-
cação de cabotagem, usada na costa de Portugal. Fernando de Oliveira diz -ern Portugal chama-
mos barcas ao que Galiza chamam trincades, sem haver muita diferença de feição, (5).

Tomé Cano no seu livro -Arte de Fabricar naus-, publicado em sevilha, em 1611, diz que
a barca tinha de eslora a manga da nau e de pião a quarta parte da respectiva eslora. A boca
da barca era um terço da sua eslora. Mas estas barcas seriam pequenas embarcações para o
serviço dos navios. Na navegação de cabotagem eram utilizadas barcas de maior tonelagem.

De qualquer modo, a barca onde Gil Eanes embarcou quando dobrou o Cabo Bojador,
não teria de porte mais do que quinze a vinte tonéis, tinha vela e usava eventualmente remos.

O barinel que foi também utilizado nas primeiras explorações da costa da Guiné seria de
maior porte que a barca. João de Barros escreveu nas Décadas da Ásia que o Infante D. Henri-
que, informado por Gil Eanes de que a navegação daquela costa era menos perigosa do que
se supunha, mandou armar, em 1434, um barinel que foi o maior navio até então enviado ãquela
região (6).

Como se sabe, nas viagens de descobrimento foram utilizadas, a seguir, as famosas cara-
velas. A referência mais antiga a este tipo de embarcação vem no foral concedido por D.
Afonso III em 1255, a Vila Nova de Gaia. Neste documento, mencionam-se dois tipos de cara-
velas: a usada na pesca, ou pescareza, e a utilizada na navegação de cabotagem, de maiores
dimensões.

As caravelas pescarezas seriam embarcações pequenas, de dez a vinte tonéis e de boca
aberta, isto é, sem convés. As caravelas de cabotagem tinham uma coberta e cerca de cinquenta
tonéis. Cadamosto diz que embarcou numa caravela desta tonelagem na expedição em que foi
ã Guiné, por concessão do Infante D. Henrique (7).

Para além destas caravelas, usavam-se para passar avisos nas armadas as chamadas cara-
velas mexeriqueiras, de vinte e cnco tonéis (8).

Conclui-se assim que as caravelas que fizeram as primeiras viagens de descobrimento
seriam de pequeno porte e não excediam os cinquenta tonéis.

As caravelas da armada de Bartolomeu Dias que dobrou o Cabo da Boa Esperança, em
1488, eram também de cerca de cinquenta tonéis, segundo João de Barros (9).

Mais tarde, utilizaram-se caravelas de maior porte e no -Livro Náutico-, dos fins do século
XVI ou princípios de XVII, são dadas as medidas de caravelas de 150 a 180 tonéis e doze rumos
de quilha. No -Livro das Traças de Carpintaria-, de Manuel Fernandes, escrito em 1616, também
se indicam as medidas duma caravela de onze e de outra de doze rumos.

Outros tipos de navios utilizados nas navegações dos portugueses foram a nau e o galeão.
A nau, segundo é geralmente aceite, era um navio de três mastros, para além do guru pés, sendo
os dois de vante de pano redondo e o de ré de pano latino.

As naus da esquadra de Vasco da Gama eram uma de 120 e a outra de 100 tonéis e as
da esquadra de Pedro Álvares Cabral do mesmo porte ou pouco maiores (l0).

No decorrer do século XVI, foi aumentando a tonelagem das naus da carreira da Índia,
mas as maiores não deviam ultrapassar mil tonéis. A nau -Graça- em que partiu para a Índia o
vice-Rei D. Constantino de Bragança, em 7 de Abril de 1568, era desta tonelagem e causou
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admiração em Goa, por ser a maior que até àquela data se vira na carreira da Índia. Não havia
carga bastante para ela em Goa, pelo que teve que a tomar em Cochim (").

De salientar que no reinado de D. Manuel I, as naus da Índia foram sempre de três cober-
tas e não foi encontrado mandado deste Rei para a construção de naus de quatro cobertas, com
700 a 800 tonéis.

O galeão começou a aparecer nas armadas da carreira da Índia a partir de 1519, muito
embora já houvesse referências a este tipo de navio desde o princípio do século XVI. Sobre as
suas características divergem as opiniões dos escritores portugueses. Sabe-se, contudo, que o
pontal entre cobertas era maior do que na nau, para permitir o jogo da artilharia. O costado
era reforçado, para o tornar mais resistente ao tiro do inimigo. Outras diferenças teria das naus,
para melhorar as condições de manobra; tinha quatro mastros, os dois de vante de pano redondo
e os de ré de pano latino e duas ou três çobertas. Montavam mais artilharia que as naus e foram
concebidos para assegurar a defesa das armadas.

De salientar que em 1537 existiam nas nossas armadas naus de grande porte, como se
conclui dum documento arquivado na Torre do Tombo, datado de 12 de Setembro desse ano.
Estavam então a ser reparadas no porto de Lisboa, para fazer parte da armada que partiria para
a Índia no ano seguinte, onze naus: -Santa María-, de 650 tonéis, -S.Bartolomeu-, de 612, -Grifo-,
de 530, -Espera- de 520, -Iunco-, de 450, -Conceição-, galega, 412, -Santo António-, 400, -Santa
Cruzo, de 380, -Cirne-, de 313, -Santa Clara-, de 312, e -Fiêis de Deus-, de 200 tonéis, às quais
se juntaria a nau do Porto, de 530 tonéis. Estavam também em reparação no porto de Lisboa
seis galeões: -Trindade-, de 280 tonéis, -Salvador-, de 225, -S. Dinis- e -S. Paulo-, ambos de 120
tonéis, o -S. João. e -Esperança-, de 100 tonéis. Para além destes navios, viriam do Algarve o
navio -S. vícente-, de 120 tonéis, o galeão -Leão-, de 150 e a caravela -Santa Cruz-, de 120. Esta-
vam ainda a ser aprestadas no porto de Lisboa as naus de Gonçalo Anes, de 150 tonéis, de
Afonso Luís, de 150 e a de Francisco Pereira, de 160, e em construção em Xabregas a nau de
Pedro Álvares Gentil, de 250 tonéis. Estavam portanto a ser aprestados 25 navios. O patrão-
mar da Ribeira das Naus e os mestres de carpinteiros e de calafates garantiam que estes navios
ficariam prontos para partir na armada da Índia do ano seguinte, muito embora quase todos
tivessem de vir a terra para carenarem ou fazê-lo com as marés ou de pendor. Curiosamente,
os três navios que viriam do Algarve passariam a usar pano redondo (12).

De referir que segundo o citado documento, o patrão-mar e os mestres da ribeira foram
também inquiridos, sob juramento, sobre a possibilidade de serem utilizadas naus flamengas e
alemãs novas e calafetadas, a adquirir pela Coroa, na viagem para a Índia, sem vararem previa-
mente no porto de Lisboa, muito embora ficassem na Índia. Disseram todos que tais naus, mesmo
novas e calafetadas, não deviam ser utilizadas na armada da Índia, por serem pregadas com
cavilhas de madeira, mal encurvadas e calafetadas só com um fio de estopa e de má qualidade.
A experiência mostrava que tais naus, quando faziam a viagem da Flandres para a Andaluzia,
vinham na viagem de regresso a Lisboa para carenarem, pela muita água que faziam (13).

No decorrer do século XVI começou a aumentar a tonelagem dos galeões que chegou a
atingir as mil toneladas. Era desta tonelagem o galeão português -S. Martinho- que o Marquês
de Santa Cruz escolheu para navio capitânea da esquadra espanhola que derrotou a esquadra
do Prior do Crato, na batalha de Vila Franca do Campo, em 1582. Este galeão foi também o
navio-chefe da Invencível Armada e nele embarcou o Duque de Medina Sidónia. Houve, porém
um galeão construído no reinado de D. João III, de dimensões descomunais que foi o maior
navio existente na Europa, naquele tempo. Foi construído nas Portas do mar, em Lisboa, pelo
mestre João Galego e lançado ao mar em 24 de Junho de 1533. Era um navio de cinco cober-
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tas e tinha 366 peças de bronze. Este galeão participou na expedição de Carlos V a Tunes,
tendo nele embarcado o general português António Saldanha que comandava a nossa esqua-
dra, composta, além deste galeão, por duas naus e vinte caravelas. Este galeão ainda existia em
1580 e foi um dos navios da esquadra portuguesa que ancorou em Belém, para impedir a entrada
no Tejo dos navios da esquadra do Marquês de Santa Cruz (14).

De salientar que no reinado de D. Sebastião foram publicadas várias disposições para
fomentar a construção naval, a fim de não faltarem navios para as armadas reais para que aumen-
tasse o comércio marítimo. Além disso, foi estabelecido o modo como deviam andar providos
de pessoal, artilharia, armas e munições os navios que navegavam entre os portos inimigos.
Estas últimas disposições foram publicadas na provisão de 15 de Dezembreo de 1557, que não
conseguimos encontrar, mas são reproduzidas no regimento de 3 de Novembro de 1571, a que
nos referiremos mais tarde.

No que respeita á construção naval, D. Sebastião mandou publicar o regimento sobre
arqueações de naus e navios, de 19 de fevereiro de 1569 (5) que estabelece prémios (mercês)
para os armadores que construíssem navios, premiando mais os que fossem de maior tonela-
gem. De harmonia com este regimento, os navios construídos que arqueassem até 130 tonela-
das tinham de prémio cem cruzados. Se fossem de maior tonelagem, mas não ultrapassassem
as 300, tinham de prémio mais meio cruzado por cada tonelada além das 130. Os navios de
300 toneladas ou mais tinham de prémio, por cada tonelada de arqueação, um cruzado e isto
qualquer que fosse a sua tonelagem. Os navios comprados pelos armadores no estrangeiro para
serem incorporados nas armadas reais tinham de prémio metade do que recebiam os que os
mandavam fazer em Portugal. Todavia não deviam ter sido construídos há mais de cinco anos.

Mas acontecia que muitos navios de particulares, por deficiências de construção não
podiam jogar com a artilharia que era necessária para a sua defesa, pelo que determinou o
regimento de 19 de Fevereiro de 1569 que os armadores que desejassem construir navios de
cem ou mais toneladas deviam pedir as bitolas ao provedor dos Armazéns da Guiné, Índia e
Armadas que as fornecia gratuitamente, depois de ouvir os mestres da Ribeira das Naus. Todos
os navios eram arqueados por ordem do provedor dos Armazéns, o qual passava um certifi-
cado de tonelagem onde se registava o nome do armador, local em que fora construído e as
respectivas bitolas. Este certificado era apresentado pelo armador à Fazenda Real para lhe ser
pago o prémio correspondente à sua arqueação. Mas se os Armazéns da Ribeira das Naus forne-
cessem a artilharia e a pólvora aos armadores, o custo destas era deduzido da importância do
prémio a que tinham direito.

De referir que o Regimento de 19 de fevereiro de 1569 tornou obrigatório o registo de
todas as naus, galeões e outros navios de alto bordo pertencentes à Coroa ou a particulares,
bem como o das galés, galeotas, bergantins e outras embarcações de remo. O provedor dos
Armazéns tinha um livro onde era efectuado o registo geral dos navios, figurando os de remo
em título separado. No mesmo livro eram também registados os navios de particulares cons-
truídos nos diferentes portos do reino. Nestes portos, os juízes de fora ou os ouvidores faziam
o registo dos navios ali construídos, num livro existente nas respectivas Câmaras, desde que
tivessem cinquenta ou mais toneladas. Contudo, os navios de menos de 130 toneladas não eram
obrigatoriamente arqueados. Todas as alterações nos registos, por perda dos navios, desman-
telamento ou não haver deles notícia eram comunicadas pelos juízes de fora ou ouvidores ao
provedor dos Armazéns, para este ter sempre actualizado o registo geral dos navios.

Deve salientar-se que D. sebastião determinou no Regimento de 1 de março de 1570 que
a tonelagem da coroa ou de particulares não devia ultrapassar as 450 toneladas ou ser inferior
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a 300, dado que se estivessem dentro destes limites, aparelhavam mais facilmente, precisavam
de menos gnte para os marear e faziam menos despesa quando invernavam. Antes de carre-
garem, os navios eram visitados pelo provedor dos Armazéns e pelos oficiais da Ribeira das
Naus para estes verificarem se o porte estava dentro dos limites referidos e se eram feitos de
boa madeira e suficientemente fortes para fazer a viagem para a Índia. Em Goa, esta visita era
efectuada pelo Vedar da Fazenda e pelos oficiais da Ribeira daquela cidade. Estes oficiais deviam
vistoriar os mastros, velas, enxárcías, amarras e mais aparelho, a artilharia, as armas e os manti-
mentos. D. Sebastião deu liberdade de construção de navios para a carreira da Índia, desde
que tivessem o porte dentro dos limites referidos. Contudo, os capitães das naus eram provi-
dos pelo Rei e os pilotos, mestre, marinheiros e mais oficiais e os bombardeiros pelo provedor
dos Armazéns, entre o pessoal que costumava servir na carreira da Índia e tivesse mais expe-
riência. Mas não podiam ser providos nestes cargos pessoas que os tivessem comprado ou
pretendessem havê-los por dinheiro (16).

D. Sebastião mandou também publicar o regimento de 3 de Novembro de 1571 que,
confirma as disposições da provisão de 15 de dezembro de 1557, sobre o modo como deviam
andar providos de gente, artilharia, armas e munições os navios que navegavam para os dife-
rentes lugares do reino. No que se refere a pessoal, os navios deviam ter dois homens por cada
dez toneladas, entrando neste número os oficiais e bombardeiros necessários para a navegação
e defesa. Quanto a armamento, os navios de 25 até 60 toneladas deviam ter uma roqueira (17),
um passa-muros (18) e três berços (19), um quintal de pólvora, dez lanças ou piques e quatro
arcabuzes (20). Se fossem de 60 a 100 toneladas, deviam ter uma roqueira, dois passa-muros,
seis berços, um quintal e meio de pólvora, vinte lanças ou piques e seis arcabuzes. As naus ou
navios de 100 a 150 toneladas deviam estar armados com duas roqueiras, dois passa-muros,
seis berços, dois quintais de pólvora, dez lanças, doze piques e oito arcabuzes. Os que fossem
de 150 a 200 toneladas trariam a bordo três roqueiras, dois passa-muros, seis berços, dois quin-
tais e meio de pólvora, quinze lanças, quinze piques, dez arcabuzes e um número indetermi-
nado de dardos. Sendo de 200 toneladas para cima, trariam três roqueiras, três passa-muros,
oito berços, três quintais de pólvora, vinte lanças, vinte piques, doze arcabuzes e os dardos
que quisessem. Contudo, se a artilharia fosse de bronze, podiam montar menos um terço do
que acima determinado. A existência deste armamento devia ser verificada pelo provedor dos
Armazéns, no porto de Lisboa e, nos outros portos pelos capitães-mores, alcaídes-mores, ou
pelos corregedores das comarcas e pelos juízes de fora ou ouvidores, onde não os houvesse.
Estas autoridades davam o despacho para os navios partirem, mediante certidão por eles assi-
nada. Os navios de menos de 30 toneladas que carregavam mercadorias de pouco valor, como
sal, madeira ou pescarias, não eram obrigados a andar armados, excepto os que partiam do
Algarve para fazer pescarias em Arguim e costa da Berberia, que deviam andar armados. As
infracções a este regimento eram punidas com multa para os armadores e com a pena de degredo
para os mestres (21).

De referir que o regimento de 3 de Novembro de 1571 aumentou as quantias que rece-
biam de prémio os armadores que contruíssem novos navios, as quais passaram a ser as seguin-
tes: os navios de 60 até 150 toneladas de arqueação davam direito ao prémio de quinhentos
reais por tonelada e os de 150 até 400 toneladas ao de 250 reais por tonelada, para as que
tivessem além das 150. Estes prémios podiam ser pagos em artilharia, pólvora e armas pelo
provedor dos Armazéns, ou em dinheiro, se não fosse fornecido aquele armamento. Também
não podiam ser deduzidos do valor dos prémios as âncoras, velas e outrosa apetrechos forne-
cidos pelos armazéns aos armadores. Nos outros portos do reino o pagamento era efectuado
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pelos almoxarifes das respectivas comarcas. Contudo, os navios deviam ser previamente arquea-
dos de acordo com o regimento e pelo modo que era efectuado pelos oficiais dos armazéns
da Ribeira das Naus. O pessoal que fazia as arqueações era ajuramentado. Além dos prémios
que recebiam conforme a tonelagem dos navios, os armadores tinham também direito a uma
mercê real para ajuda do pagamento dos direitos de dízima e sisa, no valor de trinta mil reais,
se os navios tivessem até 60 toneladas e se fossem de 60 até 400 toneladas recebiam uma impor-
tância suplementar. Isto se os navios fossem construídos no porto de Lisboa. Nos outros portos
a mercê era de vinte e quatro mil reais se os navios tivessem até 60 toneladas e mais um prémio
suplementar, se tivessem de 60 até 400 toneladas. Os navios construídos nas ilhas e Brasil tinham
de mercê metade destas importâncias. Mas a mercê não era extensiva à ilha da Madeira, por
haver ali muita falta de madeiras. Estas importâncias eram pagas adiantado, se os armadores se
compremetessem a construir os navios no prazo de oito meses, sendo de 60 toneladas, e num
ano, se a tonelagem fosse superior.

O regimento de 3 de Novembro de 1571 atrubuiu a quem fizesse um galeão de mais de
120 toneladas o prémio de 50 cruzados, para além do que lhe cabia pela sua arqueação e de
ajuda para pagamento de direitos de dízima e sisa. Todavia, a construção devia ser feita conforme
as bitolas utilizadas nos galeões das armadas reais. Além disso, o armador gozaria do privilégio
de cavaleiro fidalgo da casa real, mesmo que não tivesse combatido em África ou embarcado
nas armadas reais. A Coroa tinha interesse na construção de galeões por serem mais temidos
pelos inimigos, poderem servir com mais segurança no comércio e navegação e ainda para serem
utilizados como capitâneas das armadas. A construção dum navio de remo de catorze bancos
ou mais, dava direito ao prémio de 30 mil reais e também ao privilégio de cavaleiro fidalgo da
casa real, podendo o armador utilizar o seu navio na guerra de corso na costa da Guiné ou do
Brasil e ficar com direito às presas que fizesse. D. Sebastião também permitíu que os armado-
res de navios de alto bordo ou de remo fizessem a guerra de corso na costa de Portugal e do
Algarve e na costa de África e das Ilhas, ficando com direito às presas que tomassem a corsá-
rios.

Além disso, D. Sebastião concedeu liberdade de navegação aos navios de particulares
que se destinavam aos portos das Ilhas, Conquistas e Brasil, os quais pelos regimentos de
D. Manuel e dele próprio deviam integrar-se nas armadas reais que partiam do reino. Contudo,
deviam fazer as viagens em grupos de pelo menos quatro navios e só podiam partir de Lisboa
de 1 de Agosto até 31 de Março do ano seguinte. Os mestres e pilotos destes navios elegiam
entre si o capitão-mor, ao qual deviam obedecer e não podiam apartar-se durante a viagem,
sob pena de serem presos não só eles como o restante pessoal e se fossem considerados culpa-
dos, castigados de harmonia com a sua culpa. Nas viagens para o Brasil devia ser integrado na
armada um navio grande que seria a capitânea e os navios deviam navegar juntos até passar
a linha e depois disso podiam apartar-se, se fossem para portos diferentes. Os navios que partiam
para Cabo Verde e Guiné, deviam incorporar-se nas armadas para S. Tomé, podiam também
incorporar-se nas armadas que partiam de Lisboa para a Índia. Os navios que se destinavam
às ilhas da Madeira ou Açores podiam partir em qualquer altura do ano, mas se fossem em
número de dois ou mais, a autoridade que superintendia no porto de partida nomeava um capi-
tão-moro Os navios que partiam de Aveiro, Viana e outros portos para a pesca do bacalhau
deviam seguir armados e eleger entre si o navio capitânea. Nas viagens de regresso, os navios
deviam também agrupar-se e os respectivos mestres e pilotos elegiam um capitão-moro Quando
as armadas de S. Tomé, Cabo Verde e Brasil, no regresso a Portugal demandassem os Açores
deviam incorporar-se na armada que cruzasse nestas ilhas e obedecer ao seu capitão-mar, e
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aguardar ali a chegada das armadas da Índia e Mina, seguindo os navios todos juntos na viagem
para Lisboa. Mas se não houvesse notícia de corsários ou de armada grossa do inimigo, logo
que se agrupassem dez navios na ilha Terceira, podiam fazer a viagem para Lisboa, mas se
fosse necessário destacava da armada que cruzava nos Açores um navio para se integrar nesse
grupo e ser o capitânea (22).

Apesar das limitações impostas por D. Sebastião à tonelagem dos navios, durante a domi-
nação filipina foi aumentando o porte destes e teria havido mesmo carracas portuguesas que
seriam os maiores navios daquele tempo, atingindo as 1500 toneladas. Estes navios eram de
quatro ou mais cobertas.

Na segunda década do século XVII, houve grande polémica no nosso país sobre quais
seriam as naus mais convenientes para a carreira da Índia: as de três ou as de quatro cobertas.
Filipe IV (III de Portugal) mandou reunir em 1621, em Lisboa uma junta para dar parecer sobre
este assunto. O provedor dos Armazéns que era então Vasco Fernandes César e os mestres da
Ribeira das Naus optaram pelas naus de quatro cobertas que podiam levar mais carga e mais
gente, com melhores -gasalhados- (23), fazendo assim os tripulantes e passageiros a longa viagem
para a Índia com mais comodidade e com mais espaço para a sua carga. Da mesma opinião foi
João Afonso Corte-Real, capitão-mor e almirante de armadas da Índia, por as considerar mais
defensáveis e por -na guerra ficarem senhoras dos castelos das outras naus-o Mais tarde, João
Afonso Corte-Real fez um relatório a Filipe IV, com a data de 1 de janeiro de 1622, no qual se
mostra a favor das naus de três cobertas, por as considerar melhores para a navegação e para
a guerra. Segundo Corte-Real, uma nau de quatro cobertas bolinava em sete quartas e precisava
de ventos frescos para marear enquanto que um galeão (de três cobertas) bolinava em menos
de sete, aproveitava melhor os ventos fracos e levava menos de sete meses a chegar à Índia.
Além disso, as naus de quatro cobertas eram de maior calado - calavam sete braças - e os
galeões apenas cinco, de difícil manobra, nào viravam por davante e quando navegavam em
esquadra desgarravam-se durante a noite ou com mau tempo. Em combate não conseguiam
ganhar barlavento, podendo o inimigo manobrar ã sua vontade para as atacar na posição e no
momento mais favoráveis. Contudo, dizia Corte-Real que as naus de quatro cobertas eram mais
baratas, custando em 1621, vinte contos de réis. Um galeão custava um pouco mais, por ser de
construção mais robusta e melhor forrado e, embora tivesse manos uma coberta, era de maio-
res dimensões e melhor artilhado (24).

Curiosamente, Corte-Real faz a comparação das naus de quatro cobertas com os galeões
(de três cobertas) e não com as naus deste número de cobertas que seriam mais baratas, para
além de serem propriamente navios de carga e não de combate, como os galeões, embora
andassem também armadas mas com menor número de peças. Os galeões chegavam a montar
40 peças.

De referir que Filipe IVmandou publicar o alvará de 17de Dezembro de 1621 que confirma
as disposições da Lei de 15 de Dezembro de 1577, sobre o modo como deviam andar arma-
dos as naus e navios de particulares que navegavam para as Ilhas e Conquistas da Coroa de
Portugal, no que respeitava a pessoal, artilharia, munições e armas. Contudo, as disposições
destas leis não eram cumpridas pelos armadores e daí tinham resultado danos para os navios
e suas fazendas.

Filipe IV determinou por isso que os navios melhor armados tinham preferência no carre-
gamento. O provedor dos Armazéns devia visitar os navios no porto de Lisboa para verificar
se estavam devidamente armados. Nos outros portos do reino a visita era feita pelos juízes da
Alfândega. O provedor e os juízes davam por escrito a autorização para a partida dos navios
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aos capitães e mestres. Nos portos das Ilhas e Conquistas a autorização de saída era dada pelos
governadores e capitães-mores (25).

De salientar que o alvará de 17 de Dezembro de 1621 mantém em vigor as determina-
ções de D. Sebastião sobre a obrigatoriedade das viagens dos navios de particulares para
S. Tomé, Cabo verde e Brasil serem feitas em grupos de, pelo menos, quatro navios, devendo
os mestres e pilotos destes eleger um capitão-mar ao qual deviam obedecer, não podendo apar-
tar-se duarante a viagem.

De referir também que Filipe IV determinou por carta de 22 de Janeiro de 1622 que se
construíssem apenas naus de três cobertas. Todavia, continuou a controvérsia sobre se seriam
melhores estas ou as de quatro cobertas. O Conde da Vidigueira, Governador da Índia, propôs
à Coroa em 1629, as bitolas mais convenientes para as naus de três cobertas, mas o seu pare-
cer não mereceu a aprovação do provedor dos Armazéns e dos mestres da Ribeira das Naus
que voltaram a insistir na construção de naus de quatro cobertas. De qualquer modo, até à
restauração não se consentiu a construção de naus com mais de três cobertas, quer nos esta-
leiros de Lisboa, que nos de Goa (26).

Mais tarde, D. João IV determinou pelo alvará de 15 de março de 1648 que nenhum navio
podia navegar às Conquistas se arqueasse menos de 350 toneladas e nào estivesse armado com,
pelo menos, 16 peças de calibre de oito libras para cima. Posteriormente, o alvará de 2 de Abril
de 1648 confirmou que os navios que navegavam para as Conquistas deviam arquear mais de
350 toneladas e só podiam arquear menos, os que já estivessem em construção. No ano seguinte
foi publicado o alvará de 25 de Janeiro desse ano que reduziu o porte daqueles navios para
250 toneladas mas deviam montar 16 peças de calibre de cinco a oito libras (27).
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NOTAS

(') Na correspondência das medidas antigas portuguesas com as do sistema métrico, seguimos João da
Gama Pimentel Barata e Fortunato Barreiros (.Memória sobre Pesos e Medidas de Portugal-),

(2) Actualmente, a arqueação dos navios é expressa em toneladas Moorson, cujo valor é 2,832 metros cúbi-
cos e equivale a 1,8 tonéis.

(3) Arquivo Geral de Simancas, GA lego221, n.? 7, datado de Lisboa, 24 de Outubro de 1587,citado por José
LuísCasado Soto no livro-Los Barcos Espaiioles dei SigloXVIy la Gran Arntada de 1588.,editorial SanMartin, Madrid.

(') -Livroda Fábrica das Naus-, pp. 88 e 89.
(5) Idem, p. 76.
(6) -Ãsía-, de João de Barros, I Década, Livro I, Cap. V, p. 23.
(7) V.• Víagens-, de Luís de Cadamosto, tradução do italiano de Sebastião Francisco de Mendo Trigoso,

introdução de Augusto Reis Machado (Biblioteca Nacional de Lisboa).
(R) V.•LaArmada Invencible-, por Cesáreo Fernandez Duro, -Relation de las naos, galeras, galeazas e outros

navios, ... para em caso que se haya de hacer la jornada de Inglaterra-.
(9) -Ãsia-, de João de Barros, I Década, Livro III, Cap. IV, p. 85.
(10) -História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses-, por Fernão Lopes de Castanheda,

livro I, Cap. II.
(li) -Da Ásia-,por Diogo do Couto, Sétima Década, Parte Segunda, p. 17.
(12) Gavetas da Torre do Tombo, gaveta XV,maço 18, doe. 13.
(ll) Na armada que partiu de Lisboa em 6 de Abril de 1538 embarcou o vice-rei D. Garcia de Noronha e

seguiram os seguintes navios: -Santo Espírito- (capitânea), -S. Bartolorneu-, -Grifo-, -Santa Cruz-, -Graça-, -Cirne-,
-Fiêis de Deus-, -Santa Clara-, -Santo António-, nau -Junco- e a nau -Galega-, num total de 11 navios.

(14) -Anaís da Marinha Portuguesa», I Parte, Terceira Memória, p. 35 nota 1.
(15) O Regimento de 19 de Fevereiro de 1569 faz parte do -Sisterna ou Colecção de Regimentos Reaís-,

publicado por António Manescal.
(16) -Regimento do Trato da Pimenta, Drogas e Mercadorias da Índía-, in -Leís e Provisões que EI-Rei D.

Sebastião fez depois que começou a governar-, por Francisco Corrêa.
(17) Peça de artilharia que lançava pelouros de pedra.
(") Canhão que correspondia à meia-colubrina.
(19) Pequena peça de artilharia que lançava projécteis de 3 libras.
(20) Besta de grandes dimensões que lançava pelouros de barro ou balas de pedra. Foi a primeira arma

de fogo portátil manejada por um só homem.
(") V. o -Regimento de 3 de Novembro de 1571·, in -Colecção de Legislação Antiga e Moderna do Reino

de Portugal-, Parte I da legislação antiga (Núcleo dos Paulistas da Biblioteca do Exército, cota 10232, estante 19,
prateleira n.O3).

(22) Regimento de 3 de Novembro de 1571.
(23) Gasalhados: espaços cobertos que serviam de alojamento e de arecadação.
(24) -Construção de Naus em Lisboa e Goa para a Carreira da Índia, no começo do Século XVII-, pelo

comandante Sena Barcelos, in -Boletim da Sociedade de Geografia de Lísboa-, n." 1 de 1898/99.
(25) Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Livro 3 de Leis, fls. 123 verso.
(") -Construção de Naus em Lisboa e Goa para a Carreira da lndía-, já referido.
(") Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Livro 4 de Leis, fls. 203 verso.
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Nautica1 cartography before the discoveries.
Portulan charts.
Dr. Robert W Bremner

-Tbe searcb for documentary evidence of cbarts made before 1300 A. D.
yields nothing. Tben suddenly come seteral copies of a full-blown cbart of the
Mediterranean and tbe Black sea, wilb not a sbred of evidence as lo who made
it or bow it eooloed»

LLoYD A. BROWN (')

Lloyd Brown refers to the portulan charts, which have a number of special characteris-
tícs, including:

1. An accurate outline to the Mediterranean and Black Seas.
2. The Mediterranean is rotated about 9!l anti-clockwise, so thatAlexandria is on the sarne

levei as Gibraltar.
A system of rhumb !ines, but no indication of longitude or latitude.

1. Chart by Dulcerto (1339), showing rotation.

The present general consensus is that they were constructed from measurements of distan-
ces sailed along magnetic courses (2).

However, over the last thirty years there have been great advances in the study of palaeo-
magnetismo From measurements on the lava flows on Mount Etna (3), we now have a record
of the magnetic declination in the centre of the Mediterranean.

As can be seen from figure 2, the declination on Sicily felI from nearly 20° in about 1160
to under 10° in 1300. It would have taken many years to have surveyed the area and with such
a rapid change in declination, any records would have rapidly become out of date. It is also
most unlikely that the dcclínatíon was, ar any one time, sufficiently constam along the whole
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4- -2. Roration of Portulan charts and Declination on Sicily

+ Measurements by aulhor on charts reproduced in Y. Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, Cairo, 1926151 .
• Sludy of !WO eharts by aulhor, see nole 11.
O rolation of 5 eharts aceording lo C. H. Hapgood. Maps of lhe Aneienl Sea. Kings, London, 1979.

length of the Mediterranean for the charts to be so unifonnally oriented (4). ln fact the best ínfor-
mation we have shows that for the last thousand years the declinatin ln Israel (5) has been westerly
not easterly. This makes the consensus view untenable.

On the other hand untill500, the rotation of the charts does coincide, within a few degrees,
with the declination in the centre of the Mediterranean at the the time the charts were actually
produced.

If they were not constructed from magnetic bearings and distances, how were the charts
drawn?

I started with a quotation from L10ydBrown, which continues:

-It was much too accurate and detailed to be the work of any one man or any group
of nauigators, nor could it represent the surveys of any one generation, the area is much
too large and tbe details too complex»

ln other words, the charts must have a very long history with the subdivisions on the
scale-bars, which he called -portulan milcs-, and the true distance in are. He concluded the
-portulan mile- had a length of 3.15' (6).

He also showed that the average length of the -mía- (miglia) in the early 16th century
sailing-dircction of Paulo Danza had a length of about 645'. Evidently there were five -rnia- in
the -portulan-míle-, This conclusion is confirmed by a comment above the scale in the now lost
chart of Giovanni da Carignano and rather later in two others. (7).

Nordenskold's figures in -portulan-miles- can be simply converted to -mía- or miglia by
multiplying by five. The results are shown in the third column of Table 3. If we now transform
these into stades by multiplying by 7.5 in the Mediterranean and 7 in the area of the Black Sea
and Asia Minor, we are forced to the conclusion that originally the charts were based on 700
stades per degree.
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3. Nordenskold's measurements OR Portulan charts

Minutes Portulanx 5-x 7.5 -
Are mlles .mIa. stades

1. Gibraltar/Cape Bon ...... 792 237 1185 8888
2. Gibraltar/Genoa ........ 819 255 1275 9562
3. GenoaNenice .......... 161 60 300 2250
4. Genoa/Cape Bon ....... 450 133 665 4988
5. Cape Bon/Venice ....... 505 160 800 6000
6. Venice/Cape Rumili ...... 770 240 1200 9000
7. Venice/ Alexandria 1181 358 1790 13425
8. Cape Bon/ Alexandria . . . . . 935 293 1465 10987
9. Alex/Cape Rumili ....... 603 189 945 7088

10. Alex/C, Ras Khanzir ...... 404 127 635 4763

Total ................... 6620 76951

Change of Conversion factor - Miles to Stades: x7-
stades

11. Khanzir/Cape Rumili ..... 429 147 735 5145
12. Rumili/Sinope .......... 270 91 455 3185
J3, Rumílí/Perekop ......... 358 128 640 4480
14. Perekop/Sinope ........ 250 83 415 2905
15. Perekop/Poti ........... 417 137 685 4795
16. Poti/Sinope ............ 293 108 540 3780
17. Poti/Khanzir ........... 443 144 720 5040
18. Khanzir/Sinope ...... 350 115 575 4025

Total ...... .......... 2810 33355

Overall Total 9430 110306

stades
degree

673
701
839
665
713
701
682
705
705
707

697

720
708
751
697
690
774
683
690

712

702

This figure of 700 stades per degree comes from Erastothenes' estimates (250 B.C.) of the
circurnference of the earth, 252.000 stades. It was one of the two principal norms in the ancient
world - the other being 180.000 stades (500 stades per degree), attributed to Posidonius and
adopted by Marinus and Ptolemy (8).

However measurements on land and sea, both show there were in practice generally about
600 stades per degree (Table 4), although attempts have been made to show that Erastothenes
and Posidonius used unusually short and long stades respectively. Be that as it may, it is unli-
kely that such uncommon lengths of stade would have been used over the whole of the Medi-
terranean and Black Seas.

Inches Metres Stades
perDegree

7258 184.35 604
7290 185.17 601
7470 189.74 587
7506 190.65 584
7704 195.68 569
7776 19751 564
7920 201.17 253

59

4. Length of Stade.
A. ON LAND (W. M. F. Petrie, Encyclopaedía Britannica, 1951, Measures & Weights)

Parthenon & Rome .
Egypt .
Greece .
Asia Minor
Persia . _ .
Khoffiabad .
Egypt, Syria, Asia Minor .
England



B. AT SEA: (Peryplus of Scylax - 550 B. C.lNordenskold, Periplus)

stades Stades
perDegree

Minutes
Are

Mouth of Adriatic ,
CoastElis .
Coast Arcadia & Messenia ,
Peloponnese/Riv. Iapis ,
Iapis/Sunium . , .
Sunium/ Attica - Boeotia ,
Attica/BoeotialThermo. . .
Cardia/Elaeus .
Orontes/ Ascalon ,
Ascalon/Nile ,
Circurnference Sicily ,

500
700
400
740
490
650
650
400

2700
2500
4500

14230

682
700
615
577
735
650
542
500
600
600
574

Total 597

Also (stadiasmus - A.D, c400/Nordenskold, Periplus)

AlexandrialBerek . . . . . . . . . . . . . . ' 1550 155 600
BerekIBardia ................. ' 1340 133 605
Great Petras/Susa . 2210 195 680
Susa/Benghazi .......... 1032 114 543
Benghazi/Mukta ............. 1787 150 715
Mukia/Lebda ............... , 3090 297 624
Neapolis/Carthage ............ 5850 595 590

Total ..................... 16859 1639 617

Any distances, consistently averaging 700 (or 500) stades per degree, must certainly have
been calculated from degrees of longitude and latitude. Such figures could be measurements
or simply educated estimates (9).

Therefore the overall dimensions of the portulan charts must have had their origins in
degrees of longitude and latitude, converted to stades, using 700 stades per degree.

This does not mean that the portulan chart, at this stage, looked like the extant exam-
pies, merely that the framework was the sarne.

There are similarities between the cartography of the portulan charts and that current at
the beginning of this era:

1. Strabo makes two suggestions for representation of the earth, either a globe of 10 ft
diameter or a map 7 ft long. We do not know the exact length of Strabo's foot, but the
globe would have a scale of about 1:4,200,000 and the map 1:6,000,000. The oldest
extant portulan, the Pisane, has a scale of 1:4,100,000 and many other early charts have
a scale of about 1:6,000,000 (LO).

2. The Pisane chart is, I believe, constructed on the sarne type of grid as recommended
by Strabo and used by Marinus (according to Ptolemy) (11).

3. The parallels in the normal-portulan are drawn in a similar way to that proposed byPto-
lemy for his second world projection (11).

4. Errors attributed by ptolemy to Marinus appear in the Pisane (Tarragona is shown
north of ]ulia Caesaría) and in the norma-portulan (C. Passaro in Sicily is north of
Leptis Magna) (II).
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5. Although Ptolemy used 500 stades per degree, it is possible to detect an underlying
map, based on 700 stades per degree (12).

6. Looking back to Table 3, we can see that the Genoa/Venice distance in the portulan
charts is inaccurate, just as it is in Ptolemy's work (13).

7. Thessalonika is west of Corinth in both Ptolemy's map and the normal-portulan (in the
Pisane the longitudinal position is correct) (14).

There is sufficient justification to consider the portulan charts had their origíns in the carto-
graphy current at the time of Strabo, Marinus & Ptolemy.

Because Ptolemy, apparently following Marinus, took distances in stades, calculated at
700 stades per degree, and converted them back to degrees using 500, we can reconstruct the
underlying map.

Ptolemy used 93/115 for the ratio of degrees of longitude to those of latitude, so it is easy
to convert his degrees of longitude to stades and then back to degrees, using 600 stades per
degree of longitude. This reduces his length of the Mediterranean from 61Q50' to 41Q40', the
distance in stades being 25,000. Strabo gives the length of the Mediterranean as 25,500 stades
and there is no doubt he thought there were 700 stades in a degree (Appendix 1) (15) .

••.••...- --,,..--...,--.....,.--.,.---.,.---,..---,--1t-!--..,.---,
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5. Ptolomy's map with the longitudes corrected

Particulariy in the east, the outline is acceptable and the really inaccurate part is the centre,
where the alignrnent of Italy and the latitude of the North African coast are so obviously wrong.

E. H. Bunbury (16) in his reconstruction of Strabo's map shows a similar alignment of Italy.
Strabo gave the wrong latitude for Carthage, although he does seem to have had some doubtsf'")
and it is not until near the end of the 11.th century that we have documentary evidence that
the correct latitude of Carthage was known (18). However there is a logical explanation for the
gross error, which makes it likely the position of Carthage was known more ar less correctly
before the time of Strabo. It is believed that Carthage was included in the -clima- where the
ratio of the longest to the shortest day was seven to eleven, and this was mistakenly taken to
be the ratio of the shadow of a gnomon at the equinox (19).

The next stage was the conversion of measurements to miles, using two different factors -
7 stades per mile for the Black Sea and Asia Minor and 7,5 for the Mediterranean (see Table 3).

Seven stades per mile is recorded by Procopius of Caesarea (560 A. D.) and by St. Epifa-
nio of Cyprus (400 A. D.) although in this case there is some doubt about the attribution. Accor-
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ding to Julian of Ascalon (c450 A. D.) 7,5 was the -prevaílíng- ratio. It was also mentioned by
Ananias of Shirak (650 A. D.) and by Jacques d'Edesse. Nallino associates 7112 stades per mile
with Syria and Asia Minor and Petrie with Pergamon (20).

The authorities for these two values were all resident in the Near East and it is reasonable
to conclude that it was in this area, in the 5.th or 6.th century, that the scale in miles was added
and about the sarne time two separate maps of the Mediterranean and Black Seas were joined.

It is worth recalling that before other features are added a simpie outline can be either a
land map or a sea chart.

Having traced the story this far, we have two problems. Why is the map not reflected in
Arab cartography and yet the authors ofthe extant portulan charts received the necessary infor-
mation?

To answer the first point, we have to postulate that perhaps a small -school of carto-
graphy-, maybe only one or two families, disappeared for some reason, before the Arab expan-
sion. There is no lack of natural ar man-made disasters to account for such a loss:

1. The plague in 542, -by which practically the whole world was anníhilated- (21).
2. The many serious earthquakes in the region, with emphasis on those that destroyed

the University of Beirut and other cities on the Phoenician coast in AD 55115 (22).

3. The Persian invasions in the seventh century.

However from as early as 813/833, the Arabs had translations of Ptolemy's Geography,
apparently without Book 1, but including the gazeteer sections (23) and in the 10.th century al
Masadi saw a copy of Marinus' map (24), which perhaps at this stage had a scale in miles. With
merely these two sources and in 1070 the redetermination of the correct length of the Medi-
terranean by Al Zarquel (25), the Arabs would have been able to understand and perhaps improve
the map they had inherited. Merely adjusting Ptolemy's longitudes as in figure 5, would have
given an acceptable overall framework.

Although as late as the 12.th century al-Idrisi's efforts for the Norman king of Sicily follo-
wed the tradition of Ptolemy, we can detect Arab progress in the tables of pla ces with their
coordinates (Appendix 11).

These lists have been the subject of much debate, but 1believe there is a simple expla-
nation for their apparent inconsistency. There were at least two base meridians and three díffe-
rent lengths for the Mediterranean, so that the longitude of any pla ce could have 6 different
values! Initially the Arabs kept to Ptolemy's base meridian through the Canary Islands. Later
they retained his actual figures for longitude in the eastern Mediterranean, which because of
the reduced length of the Mediterranean, meant the origin had to be moved to about 322 west.
At least subsequently this was described as where -the water is pure and unmixed with other
elements or simply as .'water'· (26).

The knowledge accumulated in Arab Spain could have been transmitted to the circle of
intellectuals, who produced the Alphonsine Astronomical Tables in 1252/6, although it is possi-
ble that this was after the last important step in the development of the charts, if Motzo's hypo-
thesis (see below) is correct (27).

This was also the time of the crusades, which certainly stimulated the development of lhe
magnetic compass, the use of charts at sea and in general the rapid dissemination of new ideas.

At that time navigators would have been wrestling with the problems of magnetic decli-
nation and as I showed, Figue 2, the overall rotation of the charts agrees with the dec1ination
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in the centre of the Mediterranean - 11,25° in the Pisane chart and by 1300, 9°. This can only
have been because someone had the idea of rotating the whole chart to compensate for the
magnetic dedination in his area at some particular momento The most likely area would be the
western basin of the Mediterranean around the middle of the 13.th century.

Perhaps then or a little later the original coordinates were replaced by a system of rhumb
lines and it is significant that in the oldest extant chart, there is only one port, where the rhumbs
could be used directly - Acre - the main port fot the crusaders on that coast.

ln what is probably the second oldest chart, the Cortona (28), the draftsman has managed
to rearrange the design so that there are at least three ports, where the rhumb lines meet. From
the small copy I have seen it is impossible to be sure they look like Acre, Genoa and Rome.

Shortly after this the twin cirdes of rhumb lines, in the Pisane and Cortona charts, were
substituted by a single cirde. Evidently the design of the rhumb system was still in an experi-
mental stage at the end of the 13.h century.

Motzo (29) argued for a dose connection between the charts and the written portulans or
sailing instructions. The Compasso de Navigare (mid 13.th century) was to be used with a portu-
lan chart and he suggested the author belonged to the School of Leonardo Pisano (Fibonacci),
who flourished about 1220/1225 or of his pupil Campano da Novara. Lanman (30) laboriously
constructed charts from the directions and distances in the written sailing instructions and argued
that this proved that the chart was later, although it is just as likely the necessary details were
taken off a chart. On the other hand there are considerable anomalies - toponomy and gaps
in information - if we compare the Pisane chart with the written instructions (31).

I believe it is possible to reconcile these different facets of the problem, íf we accept that
the chart, still oriented to true north, came from abroad into Italian hands in the middle of the
13.th century. Almost simultaneously, without time to correct the omíssíons, the Italians had the
idea of rotating the whole chart to compensate for dedination, which then made it essential to
rewrite the sailing instructions so that all directions would be in agreement with what was taken
to be magnetic north throughout the region; hence the directions in the Compasso de Nave-
gare. Obviously this would still indude other information, useful to mariners, such as sand banks,
rocks, etc., gathered over centuries (32).

About the sarne time the rhumb lines were added and all traces of the original longitude
and latitude coordinates eliminated.

We can condude therefore that the charts had a long gestation:

AproxJmate
Date

P!ace PeI"son

Alexandria Erastothenes
A1ex.!furkey Strabo
Tyre Marinus
Alexandria Ptolemy
MiddleEast
MiddleEast

Arabs
Spain al-Zarchel

AboulHassan
ltaly
Various various

Remarks
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On the Atlantic seaboard, the story is rather different. ln the Pisane chart, the detail and
accuracy are limited, but by 1300 there was a reasonable outline, oriented to true north, to
Spain and Portugal.

On the west African coast, the last name in the Pisane chart is Zamor (Azemour - 33.170 N)
and in the 1318 chart of Vesconte the last mame ie Mogador (Essaouira - 31.310 N) (33). Ir
should be remembered that both have 7.th century B.C. remains of Phoenician settlement (34).

Gradually as the Portuguese pressed further south, new knowledge was incorporated into charts.
Waters has shown that in the earlier part of the 14.th century the coastline was oríented to
magnetic north (35).

The scales used in this area differed fram those further east and digure 6, based on the
work of Laguarda Trias (36), shows how they changed with time. Around 1300 the scale was
close to 60 miles per degree, it then settled down to 56 2/3 miles as determined by Alfraganus
in the 9.th century. Later norms were 66 2/3, 75 and 70 miles per degree.
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Genoa .
Venice .
Difference . . . . .
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ACfUAL
Long.
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3.40

Lat.
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45.43

1.38
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Corinth ..
Thessalonika
Difference ..

Pisane
Long.
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22.63
-D.a1

d'Ancone
Long.
22.53
22.12
0.41

Plolemy
Long.
51.42
49.83

1.59

Act.
Long.
22.95
22.97
-D.02
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APPENDIXI

Place Distance Stadesl True Error Ptolemy's
fromequator 700 Latitude Latitude

Stades Degrees Degrees Minutes Degrees

Cinnamon Countryl 8.800 12.57 12.63 -4 10.67

Meroe 11.800 16.85 17.00 -9 16.00

Syene/ Aswan ........ 16.800 24.00 24.08 -5 23.83

Alexandria 21.800 31.15 31.22 -4 31.00

Carthage 22.700 32.43 36.90 -268 32.67

Ptolemais/ Akko 23.400 33.43 32.92 +31 33.00

Tyr 33.27 +10 33.33

Sidon 33.53 -6 33.50

Center of Rhodes 25.440 36.35 36.23 +7 36.08

Syracuse .. 25.840 36.92 37.07 -9 37.00

Athens 26.800 38.28 37.98 -18 37.33

Amphipolis 28.800+ 41.15 40.80 +21 41.67

Apollonia (Fieri2) 40.73 +25 40.25

S. of Rome/N. of Naples 41.33 (Av.) -11 41.25

Marseilles 30.300 43.28 43.30 -1 43.00

Byzantiurn 41.03 +135 43.08

Borysthenes (Odessa2) 34.100 48.72 46.50 +133 48.50

The above data were taken fram Strabo, (Books 2, 5, 35/42 and Athens 2.1.2 and were based on the work of
Hipparchus, who in tum used "those intervals measured by Erastothenes on the meridian through Meroe and
Alexandria and Borysthenes, after saying that they deviate but slightly from the truth" (Strabo 1.4.1.). Considering
that Strabo was giving the measurements to the nearest 100 stades (or +/- 4'), there can be no doubt that from
the time of Erastothenes the ancients had a very good idea of latitudes. The posiuons of Carthage and Dyzantium

stand out as aberrations.

NOTES
1. ln book 2.5.35, Strabo writes - ' ... where this gulf (Red Sea) pours outside into the exterior sea is the Cinna-

mon-producing country ...• The latitude of Perirn Island is 12.632 which agrees closely with Hipparchus' figure. Ptolemy
puts the mouth of the Red Sea, Dire, at 10.672.

2. The mention of Fieri and Odessa is intended merely to indicate the true latitude of Apollonia and rnouth of the
Borysthenes and not their exact location.
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APPENDIXll

LONGITUDES
(ali figures in degrees)

Place Ptolemy! Khwarazmi' Azarkhel' Aboul Vienne Actual
Hassans I' +320 (long)

Date 150 833 1070 1230 X1ll/XIV
centurles

Sala ..... 6.67 24.00 24.67 25.17
Tangier 6.50 8.00 24.17 25.00 26.17
Cordoba .... 9.58 9.33 27.00 27.00 27.17
Toledo .. 10.08 28.50 28.00 27.97
Tunis .. 35.00 32.00 41.75 41.58 42.22
Rome .... 36.67 30.50 43.00 45.00 44.50
Tripoli ........ 41.50 40.67 48.50 45.20
Palermo 37.00 45.33 45.38
Byzantium. 56.00 49.83 5667 60.00 60.95
Alexandria . ........ 60.50 51.33 63.00 61.98 61.92
Tyr ...... 67.00 59.33 66.00 67.20
Jerusalem 66.00 56.00 66.00 67.00 66.50 67.22

LATITUDES
(all figures in degrees)

Cordoba .. 38.25 38.33 38.50 38.50 37.83
Toledo 41.00 39.85 40.00 39.83
Cagliari . 36.00 36.00 3800 39.22
Tunis ...... 32.67 33.00 38.00 36.50 36.67 36.83
Catthage 32.67 37.00 36.90
Paris ... 48.50 48.83 48.87
Rome 41.67 43.83 41.83 43.18 41.00 41.90
Tripoli . 31.67 32.00 33.08 33.25 35.00 34.45
Palermo 37.00 3827 37.50 3813
13yzantium 43.08 45.00 43.67 47.00 41.03
Alexandria . 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.22
Tyr .. 33.33 33.75 32.00 33.00 33.27
Jerusalem 31.67 32.13 32.00 32.90 32.00 31.78

The above data is by no means exhaustive, for the tables contain many more names. Because of the jumbled state
of most of the tables, it was necessary to make a selection of the significant values.
Al-Khwarazmi,keeping to Ptolemy's base meridian, reduced longitudinal distances east of Cordoba by 15%. Al-Zarqello
(Azarquiel) and Aboul Hassan, apparently to keep the longitudioal values in the in the Middle East similar to Ptolem-
y's and at the sarne time reduce the length of the Mediterranean to about 42°, moved the base meridian to 32° west.
If we assume that the 47° of latitude given to Bizantium by AboullIassan was a copiest error for 41D, then by 1230
the Arabs had a very good idea of the main dimensions of the region.

NOTES
1. Ptolerny's Geography of 1478, reproduced at Amsterdam,1966.
2. Geographíe du Moyen Age,]oachim Lelewel,Bruxelles, 1850, p. 1.
3. ]oachim Lelewel,op. cit., p. 16.
4. ]oachim Lelewel,op. cit., p. 6.
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Dos equívocos de Ptolomeu aos de Colombo.
Acerca do conhecimento impreciso do comprimento do
círculo máximo terrestre no século XV.
Eng. Raul Esmeriz Delerue

o apuramento da dimensão real do planeta Terra em que vivemos constitui passo de
singular importância para o ulterior desenvolvimento das ciências de base geográfica. De entre
estas, nomeadamente, o da ciência náutica cuja essencia eminentemente prática a tornou física
e materialmente indispensável ao desvendar do ecumeno, predominantemente marítimo.

Também nesta área do conhecimento, como em tantas outras - não apenas da ciência
mas também da arte e da cultura - os primeiros passos remontam à Antiguidade Grega.

A percepção da esfericidade da terra com efeitos realmente sensíveis em termos colecti-
vos teve lugar com PITÁGORAS, no Séc. VI a.c., sem que tal tenha impedido, no entanto, que
ainda no Séc. V, e mesmo no início do Séc. IV a.C., perdurasse conjuntamente a concepção
liminar da Terra plana.

Aristóteles, já no Séc. IV a.c., viria a impor, com todo o peso da sua eclética e profunda
sabedoria, o conceito de um mundo finito e esférico, tal como a Terra e também as estrelas. E
é na sua obra -De Metereologoca- - Vol. IV na consagrada classificação de Emanuel Bekker
(Berlim, 1831) (1) que encontramos sucessivamente as suas primeiras e vagas referências às
dimensões do nosso planeta. Passamos a citar:

-- a Terra é muito mais pequena do que algumas estrelas (. ..)
- as investigações astronómicas mostram-nos agora que as dimensões do Sol são

superiores às da Terra (. ..)
- a massa e o tamanho da Terra não são nada comparados com os do Univcrso.»

Na obra -De Caelo-, VaI. I da sua Física terá referido, sem no entanto o subscrever, que
os matemáticos seus contemporâneos -estirnavam o comprimento do círculo máximo terrestre
em 400.000 estádios-o Dissemos antes -terá referido- considerando a necessidade de usar-se de
uma extrema reserva no tocante à origem dos textos atribuídos ao filósofo estagirita. Não pode-
remos, neste caso, deixar por isso de anotar que a feição peremptória da dimensão anunciada,
ainda que não assumida a título pessoal, colide claramente com as vagas percepções dimen-
sionais, essencialmente relativas e praticamente evidentes: o Sol maior do que a Terra, do que
algumas estrelas também, e -a fortiori-, do que o Universo. O valor anunciado - 400.000 está-
dios - é aliás excessivo, como adiante faremos notar.

-Mutatís mutandí- a situação é em todos os aspectos análoga, com a medição anunciada,
já no Séc. III a.c., por Arquimedes, também excessiva, embora menos: 300.000 estádios.

Destas precoces estimativas dimensionais, que podemos considerar mais tradicionais do
que históricas, passamos de seguida para as realmente históricas, isto é, aquelas em que se
verifica uma identificação precisa de seus protagonistas, e também a das bases científicas apli-
cadas, traduzidas estas por uma clara explanação da metodologia e princípios teóricos utili-
zados na sua obtenção.

Não será despiciendo anotar aqui que esta transição se regista em fase ulterior à difusão
dos -Elementos- de Euclides, o mais genial de todos os geómetras, nascido em data não conhe-
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REGIÃO ENTRE ALEXANDRIA E SIENA

Fig. 1

MEDIÇÃO DE ERATOSTENES

QI-==~--~-----I

70

cida com precisão, mas que se sabe ter sido
contemporâneo do reinado do primeiro dos
Ptolomeus, em Alexandria (306 a 283 a.C.).

Na fase que agora designámos por
histórica no âmbito do tema que vimos
abordando, a primazia cabe a Eratóstenes,
nascido na Líbia (276 a 194 a.Ci) e Biblio-
tecário de Alexandria. Este filósofo, mate-
mático, e justamente considerado o -Pai da
Geografia, realizou a sua medição com base
no pressuposto de que a distância entre a
povoação de Siena - hoje designada por
Assuão - e Alexandria (Fig. 1) (2) era de
5.000 estádios. A grande soma de estudos
estatísticos sobre distâncias que pôde reali-
zar na famosa Bihlioteca de que era respon-
sável, a partir de numerosos relatos de
viagens nesse sentido compulsados, confe-
riam-lhe uma particular aptidão para tal tipo
de avaliação (3).

A sua observação teve lugar no Sols-
tício de Verão em Siena, isto é, quando o
Sol cm seu percurso aparente ao longo da
elíptica atinge a declinação máxima, no
Trópico de Câncer, circunstância que pôde
reconhecer ao verificar que os raios solares
na passagem meridiana (ao meio dia) atin-
giam directamente o fundo de um poço de
grande altura e um gnomo vertical não
produzia qualquer sombra: o Sol situava-se

Fig. 2
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assim, nessa data e hora, no Zenith do lugar (Fig. 2). Simultaneamente fez apurar que um outro
gnomo, à mesma hora mas em Alexandria, projectava uma sombra que definia um ângulo de
7º12' dos raios solares em relação à vertical. Este ângulo, com valor igual ao da diferença de
latitudes entre Siena e Alexandria como pode verificar-se na Fig. 2 (4) correspondia assim a uma
fracção do círculo máximo cujo valor vem dado por:

7° 12' 1
360° 50

donde Eratostenes pôde concluir que o comprimento do círculo máximo viria dado por.

5.000X 50 = 250.000 estádios

por razões não suficientemente esclarecidas, ou o próprio Eratóstenes segundo uns, ou ulte-
riormente, Hiparco de Niceia, terá acrescido a esse valor mais 2.000 estádios, passando a ser
de 252.000 estádios o valor desde então conotado com a medição e cálculos de Eratóstenes.
Em nosso consenso, quem quer que tenha realizado esse acréscimo fê-lo, muito provavelmente,
sob a inelutável tendência estética dos matemáticos e filósofos gregos em geral, para os quais,
segundo Pierre Boutroux (5):

-Le but de l'activité matbematique est I 'étude des nombres et desfigures, ou des grou-
pes de nombres et de figures, dont la beauté est reconnue ou pressentie, etant entendu que,
pour produ ire une oeuvre de merite, le mathematicien doit toujours recbercber ce qui lui
parait simpIe et barrnonieux»

A simplicidade e harmonia traduzia-se aqui pelo facto de o novo valor de 252.000 está-
dios ser divisível pelos 360º do círculo máximo e conduzir ao valor «redondo- de 700 estádios
por grau!

Esta nossa percepção viria a ser corroborada em obra recente pelo historiador francês
Christian Jacob que, em sua monografia a respeito de Eratóstenes integrada em obra já ante-
riormente citada (6) diz, referindo-se justamente ao ãmbito e resultados da medição em causa:

«II reste fidêle à ses conceptions platoniciennes ou la proportion importe daoantage
que la simpIe estimation d'une distance-,

Todos os investigadores que se debruçaram sobre esta matéria confessam a sua perple-
xidade àcerca do valor do estádio adoptado por Eratóstenes, tantas eram na época as varian-
tes desta medida de comprimento em uso na Grécia, Ásia Menor e Egipto. Ao mesmo tempo
se dividem também no respeitante à adopçào da medida original de 250.000 estádios, ou da
resultante do já referido «acerto- para 252.000 estádios. Pelo nosso lado não iremos considerar
o -Acerto- em causa, que nos permitimos considerar uma opção de essência estética, como
antes foi referido, e que por isso não caberá no âmbito científico da medição, que nos importa
aqui considerar.

Antes ainda de passarmos à questão de analisar o valor do estádio que deva ser adop-
tado, e até para que essa análise resulte mais justa, julgamos oportuno apreciar desde já os
desvios, hoje conhecidos, das premissas de cálculo de Eratóstenes, de que destacaremos os
seguintes, e aos quais corresponde o grafismo que se apresenta na fig. 3:

1. - Siena (Assuão) não se encontra no Trópico de Cãncer, que se situa à latitude N23°30',
mas sim já na zona temperada do norte, à latitude N24°05'30";

2. - a dístonacía entre Siena e Alexandria não era, em rigor, de 5.000 estádios;
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3. - Alexandria e Siena não se situam no mesmo meridiano, verificando-se de facto entre
as duas cidades um desvio em longitude superior a 3°;

4. - a diferença real da latitude entre as duas cidades não é de 7° 12' como foi medido
por Eratóstenes, mas sim de 7° 05'.

Passemos pois, agora, a analisar no quadro seguinte as diferentes hipóteses correspon-
dentes ás variantes da unidade -estádio- mais em uso à época (7).

Medição de Eratóstenes

Medição Valor do Comprimento do meridiano Erro Hip.

(estádios) estadio (m) resultante (km) (%)

148,6 - olímpico 37,150 -7,2 1

158,4 - egípcia 39,600 -1,1 2
250,000 166,8 - náutico 41,700 +4,1 3

210,0 - filetêrico 52,500 +31,0 4

GRAFISMO DOS ERROS ESSENCIAIS
NA MEDIÇÃO DE ERATÕTENES
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Fig. 3
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Analisando o quadro síntese agora
apresentado podemos desde já dizer que
o estádio egípcio - 158,4 m - conduz
a um erro demasiado escasso (-1,1%)
face aos desvios que acabámos de anali-
sar, nas premissas do cálculo de Eratós-
tenes.

O estádio olímpico - 148,6m -
conduz, pelo contrário, a um desvio dema-
siado pesado para as circunstâncias de erro
enunciadas (-7,2%). E maior erro se veri-
fica ainda com o estádio filetérico -
210,Om- que conduziria, no âmbito da
medição em causa, a um resultado anor-
mal (+31,0%) que é lícito não considerar.

Finalmente, o estádio náutico -
166,8 m - é a unidade que fica asso-
ciada ao desvio intermédio para o qual
só por esse facto nos inclinaríamos, se
outro não houvesse, porventura mais
determinante, que consiste em ter sido o
estádio náutico o mais usado pelos
gregos em suas colónias asiáticas.

Permitir-nos-emos acentuar uma
vez mais o carácter conjectural que
sempre há-de envolver qualquer investi-
gação ligada ao tema que abordamos e
é essencialmente devido à incómoda
indefinição da unidade de medida em
que os resultados terão sido expressos.



MEDIÇÃO DE POSIDÓNIO
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Fig. 4

No respeitante a Eratóstenes ficar-nos-emos pela sua medição original de 250.000 está-
dios, na conjectura que procurámos justificar de que fossem -náuticos-, e que terá conduzido
a uma avaliação com um erro de + 4,1% em relação à medida verdadeira do comprimento do
meridiano terrestre.

Nada se passou de essencial no domínio que vimos tratando até á intervenção de Posi-
dónio (c. 135 a 50 a.Ci), grego também mas nascido na Síria cerca de 140 anos depois de Eratós-
tenes. Foi basicamente um filósofo astóico, mas também polígrafo, que não deixaria de aplicar-se
ainda à matemática e à astronomia. O seu nome acabou por ficar aliás essencialmente ligado
ao apuramento que fez, também, da medida do círculo máximo terrestre.

A metodologia de Posidónio foi diversa da de Eratóstenes, mas igualmente fundamentada
em premissas de base astronómica e sobretudo geométrica incontroversas (Fig. 4). Posidónio proce-
deu à observação da altura da estrela Canopus em Alexandria, que achou igual a 7°30' quando
em Rodes a mesma estrela só era visível aflorando o horizonte. Posidónio considerou ainda que
a distância entre as duas cidades era igual a 5.000 estádios, e que ambas se situavam no mesmo
meridiano. À altura registada, de ]030' correspondia uma fracção de 1/48 do círculo máximo pelo
que, com base nas medições feitas o seu comprimento viria a ser dado por:

48 X 5.000 = 240.000 estádios

Esta medição viria a ser alterada, pelo próprio Posidónio para o valor de 180.000 está-
dios, ao verificar que - conforme é ulteriormente relatado por Estrabão (c. 63 a.C. a 20 d.C.)
_ a distância certa entre as duas cidades seria de 3.750 estádios e não de 5.000 (Fig. 5).

Aceite esta rectificação, uma vez mais se põe o problema de saber qual o valor do -está-
dio- adoptado neste caso por Posidónio. Vamos proceder, como fizemos já com a medição de
Eratóstenes, à análise crítica das medidas resultantes da adopção alternativa dos mesmos valo-
res da unidade -estádio- mais correntes à época.

Deste procedimento resulta o quadro resumo que passamos a apresentar, e de seguida

iremos de igual modo comentar.
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REGIÃO ENTRE RODES E ALEXANDRIA

Fig. 5

Medição de Posidónio

Medição Valor do Comprimento do meridiano Erro Rip.
(estádios) estadio (rn) resultante (km) ('lo)

148,6 - olímpico 26,748 -33,2 1
158,4 - egípcio 28,512 -28,8 2

180,000 166,8 - náutico 30,024 -25,0 3
210,0 - filetérico 37,800 -5,6 4

Da análise dos valores correspondentes às unidades diferenciadas então correntes para o
estádio podemos concluir que, neste caso, a única hipótese aceitável no sentido da admissão
histórica da medição de Posidónio é a correspondente ao estádio filetérico, este com 210,Om.
não será ocioso acrescentar, em abono desta posição, que o estádio filetérico era, na Antigui-
dade Grega, muito usado na Macedónia, Alexandria, e em algumas colónias asiáticas, e que
Posidónio vivia ao tempo da sua medição em Rodes.

Se admitirmos este posicionamento diremos então que a medição de Posidónio se fez
com um erro de -5,6% sobre o valor certo do comprimento do meridiano terrestre.

Não deixaremos também de enunciar, agora quanto á medição de Posidónio a relação
dos desvios essenciais de que enfermou, a saber:

1. - Rodes e Alexandria não se encontram no mesmo meridiano, verificando-se entre as
duas cidades um desvio em longitude da ordem dos 2°;
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Este conjunto dos erros essenciais come-
tidos pode considerar-se perfeitamente
compatível com o desvio global da medição
feita, que foi, como antes se disse, de -5,6%.

Os factos até aqui caracterizados,
objecto de fundamento histórico e científico,
não eram conhecidos no emergir de uma
Idade Média em que a civilização da Antiga
Grécia fora completamente ignorada, e apenas
se conservou, no essencial, através da cultura
árabe, que resultou mais fortemente consoli-
dada a partir da orientação mecenática do
grande califa abassida AI - Ma'mun, que no
Séc. IX fundou em Bagdad uma verdadeira
Academia das Ciências, -bayt al-btema-,
dotada nomeadamente de um observatório
astronómico e de uma grande biblioteca, obra
que os seus sucessores continuariam, e que
teria a sua expressão peninsular - ibérica
com os califas de Córdova Abd-AI-Raman II e
III (9).

Foi através da conservação da cultura
da Antiguidade Grega feita pelos árabes no
decurso da nossa sombria e então funda-
mentalista Idade Média que viemos a disfru-
tar do conhecimento e divulgação de obras essenciais daquela cultura, de entre as quais se
poderão destacar das de Ptolomeu (c. 90 a 168 d.C.), astrónomo e Bibliotecário de Alexan-
dria.

2. - a distância entre Rodes e Alexan-
dria não é rigorosamente igual a
180.000 estádios;

3. - o erro de refracção cometido na
observação da altura da estrela
Canopus em Rodes, ao nível do
horizonte, deu à medição um
valor excessivo, que mais deveria
ter-se aproximado dos 7°0'.

GRAFISMO DOS ERROS ESSENCIAIS
NA MEDIÇÃO DE POSIDÓNIO

Fig. 6

Ptolomeu, que foi em seu tempo uma espécie de cronista emérito de seus antecesso-
res e contemporâneos, viria a adoptar como boa, no respeitante ao tema que vimos tratando,
a medição de Posidónio. No entanto, e face à informação contida em sua Geografia pode-
mos deduzir que ao valor da medição de Posidónio terá associado a unidade - -estádío-
adoptada por Eratóstenes, ou seja, o estádio -náutico- igual a 166,8m. daqui resultou um erro
grosseiro, igual a nada menos do que 25%, muito superior ao cometido por qualquer dos
dois astrónomos, erro esse que passamos a demonstrar no quadro de valores que a seguir
se apresenta.

75



Medições e interpretação Ptolomaica do comprimento do meridiano terrestre

Medição valor da Comprimento Erro
Autor intérprete unidade resultante

(estádios) (m) (km) (%)

Eratóstenes 250.000 166,8 - náutico 41,700 +4,1
Posídónio 180.000 210,0 - filetérico 37,800 -5,6

Ptolomeu 180,000 166,6 - náutico 30,024 -25,0

Só esta conjectura explicará a adopção por Ptolomeu de uma longitude de 62° do círculo
equinocial para o Mediterràneo - Tabula I, Vetera de sua Geografia (Fig. 7) (10) - em lugar dos
42° que realmente compreende, desde as Colunas de Hércules até ao extremo Oeste da Ásia Menor.

Quando a partir de 1472, as edições da Geografia de Ptolomeu, integrando as suas -Tabulae-
se tomaram o paradigma da ciência geográfica da época, e as edições da obra se sucederam a um
ritmo impressionante - anote-se que até ao fim do Séc. XVI o grande especialista em Cartografia
A. E. Nordenskiold recenseou 41 edições (11) - o ecumeno aparece aos olhos dos estudiosos de
então de tal forma que o desenvolvimento do círculo equatorial resulta amputado em cerca de 90°
do -outro lado. do orbe terrestre, tal é o valor correspondente ao erro de 25% assinalado.

Na Fig. 8 procurámos visualizar a deformação correspondente por duas vias gráficas distin-
tas, a saber:

- pela disposição concêntrica dos círculos equatoriais correspondentes ao desen-
volvimento real, e ao adoptado por Ptolomeu;

- pelo apuramento da -fatía- do círculo real suprimida, através do rebatimento do
comprimento do círculo adoptado sobre o real.

TÁBUA 1- VETERA. GEOGRAFIA DE PfOWMEU

Fig. 7
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-Magnum certe discrimen inter Ptolemaei et
Erathostenis sentencias nisi stadiorum mensura - ut
puto - inequaliis fuerit- (14)

Será certamente curioso anotar aqui, que já o nosso matemá-
tico e Cosmógrafo-mór Pedro Nunes (12) em sua obra -De Crepus-
culis- publicada em primeira edição em 1542, diria a propósito
deste desvio:

Seja-nos permitido recordar que, já em monografia anterior
sobre Pedro Nunes (15) tínhamos feito notar o -rígor- com que o
nosso matemático se refere a Ptolomeu, no contexto de seus comen-
tários ao -Livro Primeiro de Geografia. que integrou em sua primeira
obra, o -Tratado da Sphera- publicada em 1537:

Fig. 8.1

Esta atitude do nosso Cosmógrafo-Mor, que se verifica ao
arrepio do muito geral apreço em que era tida a obra do grande
geógrafo de Alexandria, é também o sinal de uma personalidade
e saber que, por serem grandes, se permitem a espaços ser também
inconvencionais. De facto, em particular neste caso, da posição Fig. 8.2
cordata de outros resultaram graves, notáveis e duradouros _ Comprimento real do circulo máximo

distúrbios, em detrimento da ciência cosmográfica da época. _ Comprimento adoptado para °circulo máximo

Concluiremos assim a nossa já longa intervenção com três
exemplos conspícuos com que ilustra-
remos esta nossa afirmação.

A -fatia- de 90° suprimida no
círculo máximo equatorial, conhecida
que era aproximadamente a extensão
do continente asiático, quer pelas
cartas de Crisolores ditas habitual-
mente de Peutinger, quer ainda pelas
descrições de Marco Polo, conduzia
naturalmente à ignorância co conti-
nente americano, de que então não
havia notícia, e se situa entre as longi-
tudes Oeste de 400 a 130°, espaço
exactamente coincidente com os seus
90° graus do desvio assinalado.

Daí a visão do controverso
Martim Behaim, de cujo famoso globo
apresentamos projecção plana (Fig. 9)

em que o continente amerticano é de

-Porque os discursos que Ptolomeufaz neste livroprimeiro
que he ofundamento de toda a sua Geografiasam tamfracos: e as
razões de que nele usa tem tam pouca força: q qualquer pessoa que
por elle lerfacilmente pudera entender quam pouca notícia em seu
tempo tinhão do sítio do orbe•. (16)

PROJECÇÃO PLANA DO GLOBO DE MARTIM BEHAIM

_ Asia segUn BehaIm

MMIMIM eo.ta cMAm6rk:aMg(m Juan delaCoaa (1500)
••••• Rut8dl1Co1ón-.l" c...-to"
ooo o o Ruta CoI6n• \o de•••CoeIaAaática

Fig. 9
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facto 'suprimido. como pode ser verificar-se pela projecção sobreposta do mapa-mundo real e
completo, na pedagógica interpretação cartográfica apresentada pela historiadora de origem
espanhola Consuelo Varela em sua edição crítica dos -Textos e Documentos Completos de Cris-
tóvão Colornbo-.

Recordemos que Martim Behaim aparece como figura de perfil impreciso em nossos desco-
brimentos, intitulando-se discípulo do famoso astrónomo Regiomontanus, ou johannes Muller,
de Nuremberga. O grande geógrafo que foi Alcxander von Humboldt apresentou-o ao mundo
como tendo sido o -cérebro- das técnicas de navegação usadas pelos -bárbaros portugueses».
O nosso Joaquim Bensaúde passou toda a sua vida de investigador profundo a refutar essa
leviana afirmação. No entanto, no texto histórico em que pela primeira vez se fala na concep-
ção e utilização do astrolábio náutico, na Costa da Mina, Martim Behaim é integrado pelo autor
desse texto - Manuel Telles da Sylva, Marquês de Alegrete - na chamada Junta dos Mate-
máticos ao tempo de D. João II, com os físicos Rodrigo e João Vizinho (18).

O mesmo Martim Behaim redige mais tarde, em latim, as narrativas que lhe foram conta-
das por Diogo Gomes - já quando -almoxarífe do Palácio de Sintra» - das navegações que
fizera ao longo das costas da Guiné, nomeadamente em 1462, texto que seria depois publicado
por Valentim Fernandes sob o título ,De prima inventione Guinee-, e em que curiosamente,
também se regista a primeira referência, desta vez ao uso do quadrante:

-Eu tinha um quadrante, quando fui a estespaíses, e escrevi na tabula do quadrante
a altura do polo ártico». (19)

Martim Behaim ficaria no entanto conhecido na História da Cartografia como autor do
primeiro globo, construído e ainda existente em Nuremberga, globo em que ignorava o conti-
nente americano.

Faremos agora referência a Toscanelli de que passamos a apresentar a sua famosa carta em
reconstituição de G. Peschel (Fig.

CARTA DE TOSCANELLI 10) (20). Recordemos que Tosca-
nelli, cosmógrafo florentino,

entrou na História dos nossos
Descobrimentos ao dirigir

uma carta c. 1494 ao
Cónego da Sé de Lisboa,

Fernão Martins, suge-
rindo como solução

mais breve para
chegar à Índia a
rota Leste-Oeste,

tal como a sua
carta (geográfica)

de base ptolomaica
deixava entrever.

Toscanelli manteve
com Cristóvão uma

correspondência a que
este atribuiu a maior impor-

tância e desse modo serviuFig. 10
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para fomentar o seu desvairado sonho de uma Índia aqui ao lado ,.. a Oeste. Sonho que não
pôde concretizar com D, João II, mas de que soube convencer os Reis Católicos e seus Conse-
lheiros.

Sonho errado que lhe faz pensar, quando aterra no Haiti ao cabo de sua primeira viagem,
que se encontra no Japão:

-Esta isla es (. . .) Cipanga e no sle habemos llamado Espanola-

Conjunto este de situações decorrente da descuidada interpretação ptolomaica das medi-
ções dos antigos, de que decorre também o título da presente comunicação: -Dos Equívocos
de Ptolomeu aos de Colombo".

FIGURAS

Fig. 1 - Carta da região entre Alexandria e Siena (Assuão).

Fig. 2 - Ilustração dos princípios da medição de Eratostenes,

Fig. 3 - Grafismo dos erros essenciais da medição de Eratóstenes,

Fig. 4 - Ilustração dos princípios da medição de Posídónío.

Fig. 5 - Carta da região entre Rodes e Alexandria,

Fig. 6 - Grafismo dos erros essenciais na medição de Posidónio.

Fig. 7 - Tábua I - Vetera, da Geografia de Ptolomeu.

Fig. 8 - Demonstração gráfica do desvio dimensional do círculo equatorial, na interpretação de Ptolomeu.

Fig. 9 - Projecção plana do globo de Martim Behaim.

Fig. 10 - Carta geográfica de Toscanelli na reconstituição de G. Peschel.
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NOTAS

(I) Vd, B1 na Bibliografia incluída no presente estudo.
(2) As cartas geográficas incluídas nas Figs. 5 e 10 são extraídas do Meyers Geografischer Handatlas, Vd. B2.
(3) Vd. B3.
(4) Princípios Euclidianos da igualdade entre ãngulos alternos (Prop. XXIXdo Livro I) e bem assim dos

arcos de círculo iguais poe estarem subentendidos por ângulos iguais (Prop. XXVIdo Livro III).
(5) Vd. B5, pág. 49.
(6) Vd. B3, pág. 119.
(7) Os valores em metros que adoptámos para as diferenytes unidades -estádío- então em uso foram por

nós seleccionados como sendo as mais consensuais, na sequência de uma análise comparativa das accepções,
nem sempre concordantes, de autores diversos que ao assunto dedicaram mais fundamentada atenção - e de
outros por estes citados - de entre os quais referimos: A. Fontoura da Costa (B6), Salvador Garcia Franco (B7),
L. Hogben (B8), Carl Boyer (B9), Armando Cortesão (BlO), Lloyd Brown (B22).

(8) Canopus é a estreia da consteiação Carinae, estrela gigante com um diâmetro 85 vezes superior ao do
Sol, e a segunda mais brilhante do firmamento. É por isso, curiosamente, usada hoje como referência base para
certos instrumentos que equipam as naves espaciais.

(9) Vd. B14, pág. 61 a 63. Vd. Ainda B12.
(10) A Fig. 7 - Tabula I, Vetera, da Geografia de Ptolomeu que reproduzimos é a que se integra no ms.

da Biblioteca da Universidade de Nápoles sob a Ref.' do fundo de ms. Latinos, versão de ]acopo Ângelo, de execu-
ção atrihuída a Nicolas le Germain c. 1470 Vd. B13.

(I!) va. B14, pág. 12 a 58.
(12) Citação de A. Cortesão em B10.
(U) Vd. BIS, pág. 120.
(14) -Há, sem dúvida alguma, grande discrepância entre as opiniões de Ptolomeu e Eratóstenes, a não ser

que, como julgo, atribuam ao estádio medidas díferentes-,
(15) Vd. BIS, pág. 206.
(16) Vd. B17, pág. 96.
(17) Vd. B18, cartas finais.
(18) Vd. B19, pág. 152 e sgs.
(19) Vd. B20, pág. 286.
(20) Vd. B21, pág. 34.
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limites da Tecnologia Naval Portuguesa
na Época dos Descobrimentos
(Uma leitura de João de Barros)
Arq. José Nicolau Sousa Tudela

João de Barros, descrevendo a partida de Vasco da Gama para a Índia em 1502, diz em
dado passo: .A capitania mor das quais velas, deu-a el-Rei a Vicente Sodré, tio de Dom Vasco
da Gama, irmão de sua mãe, e a outros capitães, que haviam de andar com ele, eram Brás
Sodré, seu irmão e Álvaro de Taíde, natural do Algarve, e Fernão Rodrigues, Badarças de alcu-
nha, filho de Ruy Fernandes Dalmada, e António Fernandes, o qual, posto que logo daqui não
fosse em navio, em Moçambique lhe havia de ser dada uma caravela, que se ali havia de armar,
da qual a madeirta ia daqui laurada,como se fex- (1).

São evidentes na prosa de João de Barros os propósitos de pendor laudatório exigidos
aos cronistas da sua época: antes de mais, não esquecer o registo dos nomes dos principais
intervenientes num acontecimento histórico marcante; quanto ás circunstâncias, basta serem
apontadas como pano de fundo, sem necessidade de lhes pormenorizar correspondentemente
os contornos.

Reagindo igualmente segundo impulsos de época - da minha, claro - fui muito mais
atraído pela descrição, mesmo sumária, de um evento insólito, revelador da capacidade e malea-
bilidade tecnológica de uma época notável em tantos outros aspectos relacionados com a proble-
mática da navegação, do que pela possibilidade, oferecida pelo cronista, de conhecermos os
nomes de uns tantos personagens, a quem não pretendo regatear glórias.

Algumas páginas adiante, João de Barros descreve - quando a viagem prosseguia já no
Canal de Moçambique - uma resolução de Vasco da Gama, a qual consistiu em explorar com
certo detalhe -o pareei de Sofala-. Para tanto, refere João de Barros, -enquanto ele ia dar uma
visita a Sofala com quatro navios pequenos, por lhe el-Rei mandar em seu regimento- (2) enviou
Vicente Sodré para a ilha de Moçambique com o grosso da esquadra. Aqui chegado, diz Barros
que -armou uma caravela de que a madeira ia de cá lavrada, a qual, quando o Almirante chegou
a Moçambique, que foi a quatro de Junho, achou já quase de todo acabada, havendo quinze
dias que Vicente Sodré era chegado- (3).

Logo a seguir inicia o capítulo III: -O almirante Dom Vasco da Gama, depois que chegou
a Moçambique, deu pressa a se lançar ao mar a caravela que estava armada, e fez capitão dela
a joam Serrão um cavaleiro da casa de el-Rei (4). De novo a indicação muito precisa da deno-
minação do personagem sem haver qualquer esclarecimento de como tudo aquilo se fez.

Quatro dias depois, a esquadra zarpou para Quíloa, onde chegou a doze de Junho, não
dizendo João de Barros se a referida caravela acompanhou os restantes navios, ou se ficou em
trabalhos de acabamento. Não a toma mais a referir.

Creio ter sido até hoje pouco tratado por estudiosos e especialistas este interessante caso,
exigente de múltiplas e cruzadas tecnologias, cuja descrição sumária e fragmentada de Barros
dá azo a inúmeras interrogações.
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Porquê executar um navio, desmontá-lo, transportá-lo em peças milhares de léguas desde
Portugal até Moçambique e remontá-lo aí em apenas quinze ou vinte dias? Sendo a esquadra
composta por vinte unidades (entre naus e caravelas) repartidas em dois lotes, um de quinze
(dez naus e cinco caravelas) e outro de cinco naus, porquê não fazer seguir mais este navio
com os restantes, em vez de o desarmar e, logo a seguir, refazê-lo às pressas, sem estaleiro e,
por certo, dispondo de pouco pessoal especializado?

Este trabalho de desmontar e remontar navios seria prática corrente, ou tratou-se de uma
experiência abortada, sem exemplos sequentes?

Não há indicações acerca do tamanho ou da tonelagem da caravela. Na estampa do Livro
das Armadas onde são figurados os navios destta armada, enviados -Pera ficare na Índia e guarda
da feytorias de cananor & cochírn- (5) é representada, entre as demais, uma caravela de quatro
mastros, com a seguinte legenda: -Ioão Serrão e hua caravella q se armou e moçambiq.º da
madeyra laurada q de Portugal pera isso levarão-o Há pois coincidência com os factos narrados
por João de Barros, mas a figuração da caravela é estereotipada. Tira-se, por junto que esta
caravela foi um dos navios que, ao invés do sucedido às naus de Vicente e de Braz Sodré, se
não perdeu em Curia Muria.

Seria um barco pequeno destinado a missões auxiliares? Fernando Oliveira refere em dado
passo: -Aqui me lembra, que ouvi dizer, que algüas pessoas dizião que se fesesse navios peque-
nos pera a viagem da índia: mas a my não me parece o seu conselho acertado: assy polia rezão
que dixe, da despesa ser mayor q a recepta, como também, por que os navios pequenos não
são seguros naquella viagem tanto como os grandes: digo seguros, do mar, & dos ladrões. O
mar naquella viagem requere navios grandes: por que assi come elle hum navio de quinhen-
tos toneys na costa da cafraria de Moçambique atee o cabo, como no adarço de Sacavem pera
Villafranca hum barco de punhete: & mays asinha comeraa hum navio pequeno- (7).

E mais adiante: -Em tempo delrey Dom Manei, & deirey Dom lohão seu filho, quando
começou, & floreceo a viagem da Índia, teverão carrego della homês singulares de entendímêto
& saber, & não esquecidos do proveyto; & as suas razões que os então moverão agora não são
mudadas: por tanto me parece, que se fez aquella viagem com naos de quinhentos toneys para
cima, & algüas doytocentos & de mil; & estas são, as que sempre fazerão milhores víagês &
mays seguras: por que são estas mays senhoras do mar. O qual naquelle caminho he grande,
& ha mester grandes navios para o senhorearern-. (8)

Claro que Fernando Oliveira trata aqui essencialmente de naus e não de caravelas, mas,
tendo em conta os tamanhos das embarcações, a generalização é válida. Às longas viagens não
convinham navios pequenos.

No entanto havia cinco caravelas nesta armada. Gaspar Correia (9) até as nomeia:

em Sancta Marta, João Rodrigues Badarças
na Fradeza, João Lopes Perestrelo
na Salta da Palha, Antão Vaz
na Estrella, António Fernandes
na Garrida, Pero Rafael

Seguiam integradas na frota de quinze navios saídos de Lisboa a dez de Fevereiro de 1502
com Vasco da Gama.

Acerca da chegada do Almirante à ilha de Moçambique diz Gaspar Correia: -O qual o dia
que chegou logo mandou desembarcar em terra madeira, que trazia laurada e acertada pera
huma caravela, que não houve mais que assentar e pregar, e calafetar, com tanto aviamento
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que em doze dias foy posta no mar, onde lhe fizerão as obras de cima, a que poz nome de
Pomposa, de que fez capitão João Serrão, cavaleiro honrado-o (10)

Em suma: trata-se de uma descrição literária, tão esteriotipada com a gráfica expressa nos
desenhos do Livro das Armadas.

Esta versão de Gaspar Correia diverge bastante da de Barros. Não há referências a Vicente
Sodré, nem à estadia de Vasco da Gama em Sofala. Os dias de montagem são apenas doze,
pertencendo toda a iniciativa ao Almirante. Parece ter havido um propósito eminentemente lauda-
tório da pessoa e das capacidades de Vasco da Gama, propósito que tudo e todos apagam à
sua volta. A tarefa de discernir a verdade dos factos pertence aos historiadores; em todo o caso,
atrevo-me a admitir que a versão de Barros é mais conveniente.

Mas para análise da capacidade tecnológica específica dos intervenientes directos, um
período de doze, quinze, ou dezanove dias, ou ter sido este ou aquele o mandante da opera-
ção, não alteram significativamente a essência do facto descrito; esse é, sem dúvida, o da cele-
ridade e perfeita concatenação de uma operação complexa, exigente de um trabalho de precisão,
levado a cabo por pessoal especializado e muito bem treinado.

As variações da descrição histórica não pararam aqui. Fernão Lopes de Castanheda fixa
em vinte e cinco dias a permanência de Vasco da Gama em Sofala. Refere o despacho do grosso
da esquadra para Moçambique, mas confiado a Pedro Afonso de Aguiar (11).

Castanheda indica também uma relação das capitanias atribuídas, não coincidente com
as anteriores. Para o caso que aqui interessa transcreve-se, contusdo, uma parte do longo periodo
desse registo: -... & João Rodriguez badarças a quem se avia de dar na Índia híía caravela que
ya laurada na mesma armada, & lá se avia darmar ... - (12)

o mais sintético dos relatores deste sucesso é Damião de Góis. Na Crónica de D. Manuel
I, depois de referir os nomes dos capitães que seguiram com Vasco da Gama, esclarece ainda:
-Allem destas XV mãdou el Rei madeira laurada pera híía caravella q se havia darmar ê Moçam-
bique, pera guarda daquella costa atte Çofala- (13).

Adiante, após descrição sumária dos sucessos de Sofala, - ... donde mandou Viçente Sodré
seu tio com onze velas das da companhia que ho fossem esperar a Moçambique ... - (14), descreve
do seguinte modo a partida desta ilha (sem qualquer referência ao tempo entretanto decor-
rido} -ho que feito partio caminho de Quiloa, levãdo côsigo ha caravela q se armou em Moçã-
bique, de q deu ha capitania a loã serram ... - (15)

A caravela ficou portanto pronta a navegar e seguiu viagem para a Índia com toda a frota.
Foi um trabalho de mestres, rapidíssimo e perfeito.

Em suma: Nesta segunda viagem de Vasco da Gama à Índia, zarparam de Lisboa vinte
navios (quinze naus e cinco caravelas) repartidos em dois grupos, saídos em dez de Fevereiro
e em um de Abril de 1502, respectivamente. O Primeiro sob comando directo de Vasco da
Gama era formado por dez naus e cinco caravelas e o segundo, dirigido por Estevão da Gama,
constava de cinco naus.

Além destes vinte navios seguiu no primeiro mais uma caravela desmontada e que foi
remontada na ilha de Moçambique em menos de vinte dias. Sob o comando de João Serrão,
acompanhou os restantes navios na sua derrota até à Índia. Aí ficou adstrita à armada capita-
neada por Vicente Sodré, destinada a apoiar as feitorias de Cochim e de Cananor, além de ,
nas horas vagas, funcionar como ferrolho na embocadura do mar vermelho.
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Não foram indicadas pelos cronistas que descreveram os acontecimentos, quais as razões
desta tarefa aparentemente insólita e, fora de dúvidas, complexa em qualquer das sucessivas
operações levadas a cabo para a sua concretização. Com efeito, exigiu deslocações de gente
especializada, bem como de trabalhos preparatórios e complementares de monta, entre os quais
os de concepção e de organização também não foram banais. Ter-se-á repetido esta operação,
ou o conhecimento da existência de madeiras apropriadas e a criação de estaleiros na Índia
dispensou-os?

Tal não creio. Pelo contrário, o transporte de navios de menor porte desmontados, para
armar no oriente, deve ter sido prática algo desenvolvida. No livro da Primeira Década da Ásia
diz João de Barros, ao descrever os trabalhos de D. Francisco de Almeida para levantar uma
fortaleza na ilha de Augedivam em 1505: -e neste tempo também se armava uma galé de madeira,
que foi lavrada dêste reino e outra tanta se perdeu em o navio de Lopo Sanches (como vere-
mos) para duas que houveram de ser. (16).

Era a transferência para o oriente de uma modalidade bélica naval e de um sistema de
propulsão que em tempo de D. Diniz importáramos do Mediterrâneo com Micer Passanha e
então se justificava ainda. Mau grado ter havido progressos notórios na tecnologia da vela, conti-
nuavam, e continuaram durante muitos anos, a não poder dispensar-se esses métodos de
combate e propulsão. O interesse para aqui é contudo o do transporte em peças.

Neste caso não se trata de caravelas, mas de galés; mas o trabalho de ordenar e rearmar
as peças transportadas não deveria ser muito diferente. De qualquer modo vê-se que o método
era corrente, sendo fácil dispor de pessoal habilitado conforme as necessidades. Pena é que
João de Barros, tão pródigo a dar notícia do comando da galé a João Serrão, bem como das
capitanias de dois bergantins (ali feitos na mesma ocasião) a Simão Martins e a jâcome Dias,
não nos tenha deixado dito quanto tempo foi gasto em armá-la, nem tão pouco se os bergan-
tins foram ali feitos de raiz ou armados também (17).

É claro que as operações de reparação profunda e de substituição de materiais em larga
escala eram práticas relativamente correntes.

Uma vez mais recorro ao saber tecnológico do Pe. Fernando Oliveira: -O que não seria
se mudasse o casco, ainda quw ficasse a mesma quilha, como se faz em muntas, que de cara-
vellas faze naos redondas. (18).

O desarmar e rearmar de um casco seria assim uma operação mais complexa do que a
substituição de peças, mesmo em apreciável escala, mas não impensável, desde muito cedo,
nessas épocas remotas. Em todo o caso, estas descrições muito sumárias dos cronistas revelam
bem certos aspectos algo esquecidos dos conhecimentos náuticos portugueses dessa época.
Quais os limites (ou limitações) do conhecimento náutico de então e a que campos se esten-
dia, de facto, esse mesmo conhecimentos?

Há uma certa tendência da moderna historiografia para dar ênfase à colaboração estran-
geira, não apenas nessa, mas também nas épocas imediatamente anteriores, acompanhada
de uma dúvida sistemática de que Portugal pudesse, por si só, liderar o processo. Trata-se
- digamos - de uma -europeização- do empreendimento marítimo estatal português,
cabendo-nos nessa partilha de esforços e concurso para a -obra global-, essencialmente o
papel do executante.

Não se pode, nem deve, negar o concurso estrangeiro nessas épocas, como se não pode
fazê-lo ao analisar a gesta de qualquer povo, em qualquer época, nem esquecer que os centros
nevrálgicas mundiais são sempre atractivos para sábios, técnicos, aventureiros, etc., quer esses
centros se situem em Portugal nos séculos XIV ou XV, quer na América dos nossos dias.
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o chamamento de gente competente e a divulgação local de conhecimentos alheios foram
assim, por certo, práticas correntes entre nós nessas épocas, à semelhança do que se passava
pela Europa adiante, principalmente nas universidades, por onde peregrinavam os mestres, sendo
o concurso de professores portugueses também notório. Então como hoje, ninguém vive isolado;
a apropriação de conhecimentos é e sempre foi prática corrente das gerações sábias. Interessa
verificar, isso sim, é o uso que se lhes deu. É aí que ressaltam as diferenças de índole entre os
povos. É então que, procurando, se revela um certo diletantismo intelectual europeu que vinha
de longe e se foi acentuando até hoje, contraposto ao espírito prático saliente nas iniciativas
portuguesas em diversos campos de acção.

A persistência na demanda de uma passagem marítima para oriente, tentando durante
décadas progredir passo a passo, sempre para sul, ao longo do contorno africano, na espe-
rança de a ver surgir, conforme rezava certa tradição - sem deixar de enviar esculcas pelos
caminhos conhecidos, mas para nós inviáveis, a fim de poder certificar-se a existência real de
tal passagem - por oposição à aventura fantasista de procurar esse mesmo oriente avançando
para ocidente, ou seja, progredindo no sentido oposto, confiando apenas num conceito mirí-
fico, hipotético, teórico, sem qualquer possibilidade de o testar, mostra bem essa diferença de
atitudes.

O transporte a longa distância de navios pequenos e médios, desarmados e metodica-
mente arrumados nos porões das naus, usando métodos comparáveis aos já anteriormente logra-
dos com pedras para executar uma fortaleza é outro exemplo de denodo e de aplicação de
técnicas conhecidas e testadas; ambos são representativos desse espírito prático lusitano, tão
arreigado em toda a gente que até serviu a um monarca faustoso para doirar a prosápia dos
seus títulos nobiliárquicos com a afirmação, muito chã e correntia, de ser Rei do comércio da
Etópia, Arábia, Pérsia e Índia.

Camões - sempre o clarividente Camões - entendeu tudo isso muito bem. Ao preten-
der caracterizar o Portugal tradicional, fiel a princípios e de convenções arreigadas, que ele tão
bem conhecia e sentia, figurou-o como um velho desenganado, mas altivo,

"c'um saber só d'experiências feito".

87



NOTAS

(I) João de Barros, Décadas da Ásia - Década I, Livro Sexto, Cap. II (in -Colecçâo de Clássicos Sá da
Costa-, 3.' edição, 1982, pp. 205, 11. 15 a 25.

(2) Idem, ibidem, pp. 211 11. 19 a 22.
(') Idem, ibidem, pp. 211, 1.1. 28 a 32.
(') Idem, ibidem, pp. 212,1.1. 1 a 5.
(5) Livro das Armadas, Edição da Academia das Ciências - 1979.
(6) Idem, tbtdem.
(') Fernando Oliveira, O Livro da Fábrica das Naus - capítulo oitavo, fl. 84 da edição da Academia de

Marinha, 1991.
(8) Idem, ibidem.
(9) Gaspar Correia - Lendas da Índia, capítulo II.
(10) Idem, ibidem.

(1') Fernão Lopes de Castanheda, História da Índia, Livro I, cap. XliII
('2) Idem, ibídem.
(13) Damião de Góis, Cronica de D. Manuel I, 1.' parte, cap. LXVIII.
(14) Idem, ibidem.
(15) Idem, tbidem.

(16) João de Barros, Décadas da Ásia - (Década Primeira, livro oitavo, cap. IX).
(18) Op. cit., cap. oitavo, p. 90.
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Acerca da autoria
do ..Diário da navegação de Vasco da Gama» (1497-1499)
Prof. Dr. Carmen M. RaduJet

Durante o século XIX foram encontrados em bibliotecas e arquivos públicos e particula-
res muitos manuscritos relativos à história dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, parte
dos quais acabaram naquele mesmo período por ser estudados e publicados. Nesta atmosfera,
em 1838 Diogo Kõpke e António da Costa Paiva também publicam um volume intitulado suges-
tivamente Roteiro da viagem que em descobrimento da India pelo Cabo da Boa Esperança fez
Dom Vasco da Gama em 1497. Segundo um Manuscrito coetaneo existente na Bibliotheca
Publica Portuense (1).

Trata-se, como é bem sabido, do manuscrito n.? 804 da Biblioteca Pública do Porto -
que pertenceu à Biblioteca do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra - em que ao lado do Diário
ou, incorrectamente -Roteiro-P), se encontra também um breve texto intitulado Estes nomes
abaixo escritos são de certos reinos, que estão de Calecut para a banda do Sul, e as cousas que
em cada regno há e como valem, o qual eu soube muito certo de um homem que sabia a nossa
fala e havia trinta anos que viera d'Alexandria a estaspartes e um vocabulário essencial inti-
tulado Esta é a linguagem de Calecut .

Kôpke notava nesta ocasião que -nenhum livro se imprimiu até hoje [18381 acerca da
viagem feita no descobrimento da India, escripta por testemunha ocular daquelle successo,
havendo sómente de contemporaneo, em quanto à data que não em quanto à publicação, a
relação que Ramusio appresentou pela primeira vez em 1554, como escripta por um genti-
lhomem Florentino que se achava em Lisboa ao tempo em que D. Vasco da Gama voltou, e
que traçada com bastante confusão, como quem conta o que promiscuamente ouviu dizer a
uns e a outros, está mui longe de se poder considerar como uma Relação Histórica do Desco-
brimento da India-C).

Na nota em que Kõpke apresentava o manuscrito, vincava também que não se tratava de
um autógrafo mas sim de uma cópia realizada em princípios do século XVI (4) e levantava o
problema da autoria do texto já que o nome do autor não aparece, nem existem elementos
internos que possam oferecer uma solução imediata do problema.

O investigador enfrentava naquela ocasião uma primeira questão relativa a um erro que se
individualiza em algumas das bibliografias clássicas da literatura portuguesa em que Vasco da
Gama aparece como autor de uma -relação- da sua viagem, relação que também teria sido publi-
cada (5). Kõpke explica, porém, esta notícia com um provável equívoco de carácter gramatical:

-Pode muito bem ter acontecido que sendo a preposição por referida pelo noticia-
dor ao substantivo descobrimento, fosse pelo Bibliographo, a quem foi dirigido este título,
referida a Dom Vascoda Gama; e daqui, pelo equivoco da construcção grammatical, fosse
este considerado auctor da referida relação-C),

Depois de ter anulado esta possível atribuição do Diário ao próprio Vasco da Gama,
Kopke procedeu a uma análise pormenorizada de elementos internos do texto e de algumas
referências detectáveis nas obras dos historiadores da expansão do século XVI, chegando à
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conclusão que o nome do autor teria sido indirectamente citado por Fernão Lopes de Casta-
nheda, que juntamente com outros materiais utilizou este texto; que o autor tinha embarcado
inicialmente na São Rafael e que, depois da destruição deste navio, passara à Bérrio com Nico-
lau Coelho. Consequentemente, na sua opinião, o autor da obra devia ser considerado Alvaro
Velho, marinheiro ou soldado (7).

Esta primeira atibuição influenciou de uma maneira condicionante os estudos sucessivos,
apesar das muitas reservas apresentadas por Ravenstein por ocasião da publicação em 1898 da
tradução inglesa do Diário. O investigador inglês alertava para o facto de que Kõpke atribuira
um nome ao autor -by a process of elimination, and in doing so starts with several assump-
tions wich we cannot accept.(B» revelando que era preciso tomar em consideração o nome de
João de Sá, escrivão do mesmo navio em que se encontrava Alvaro Velho. Todavia, Ravenstein
concluía o capítulo reservado à atribuição da obra com uma frase que não oferecia uma alter-
nativa suficientemente decidida à tese de Kõpke: -If our choice were limited to Alvaro Velho
and João de Sá, we should feel inclined to decide in favour of the latter-C').

Num estudo, publicado em português em 1945 em ocasião de uma nova edição do Diário,
Franz Hümmerich, retomando os temas enfrentados por Kõpke, acrescentava outros porme-
nores significativos acerca da autoria desta obraf'"). O investigador alemão, depois de ter avaliado
o texto e as notícias oferecidas pelos historiógrafos portugueses do século XVI (em especial
Fernão Lopes de Castanheda, João de Barros e Gaspar Correia) conclui que o autor tem que
ser identificado com o Alvaro Velho, embarcado na São Rafael, o mesmo citado pelo impres-
sor alemão Valentim Fernandes como informador sobre as populações da região da Gâmbíat!').

Hümmerich baseia esta sua tese sobre três elementos fundamentais:

1. o Alvaro Velho da expedição do Gama, lembra na India Alcochete enquanto que o
Alvaro Velho citado por Valentim Fernandes era originário de Barreiro, localidades tão
próximas;

2. o impressor alemão, que deveria ter redigido o seu texto aproximadamente entre 1506
e 1507, afirma que o Alvaro Velho, seu informador, tinha passado oito anos nas terras
africanas; estes oito anos poderiam coincidir com o período de tempo intercorrido entre
1499 e 1507;

3. nestes termos, a comparição de um Alvaro Velho naquela região africana explicaria
também a interrupção do Diário no momento em que a frota se encontrava nos Baixos
do Rio Grande, portanto perto da costa da Guiné.

O investigador alemão conclui a sua análise com uma pergunta retórica que, porém,
oferece uma solução aparentemente unívoca ao problema da autoria do Diário:

-Havería aqui mero acaso? Seria realmente uma conjectura rara se os dois Alvaros
Velhos não fossem a mesma pessoa, um nascido no Barreiro e o outro invadido pela
recordação de Alcochete, vizinha próxima da sua vila natal, se entre o companheiro do
Gama escolhido para autor do 'Roteiro' por virtude de considerações completamente dife-
rentes e o informador fidedigno de Valentim Fernandes não houvesse, além da igualdade
perfeitamente fortuita do nome, ainda mais esta ligação. Neste caso temos o que faltou
em relação a João de Sá, um ponto de apoio, se não incondicionalmente provante, pelo
menos, porém, notàvelmente positivo-Cu),
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Além disso, a presença do Alvaro Velho citado por Valentim Fernandes também oferece
a Hümmerich a possibilidade de encontrar uma solução -símples- para justificar a brusca inter-
rupção do Diário exactamente no momento em que os dois navios supérstites de Vasco da
Gama se encontravam em navegação perto dos Baixos do Rio Grande:

-Os navios [de Vasco da Gama], se bem que nenhum cronista também tenha sabido
nada sobre isto, foram aterrar em qualquer parte nesta região para se atestarem de lenha
e água - desde o dia 12 de Março que tal coisa não acontecia - e, ali, poderia um inci-
dente imprevisto, desastre, doença súbita ou outra coisa qualquer, ter retido Alvaro Velho;
teria depois ficado em terra em qualquer qualidade, seja como feitor ou agente comer-
cial, seja como capitão ou mestre de uma das caravelas da permuta - quem o poderá
dizer? Assim se explicaria, de uma maneira simples, - á mais livre de qualquer esforço
_ o emudecimento súbito da sua narrativa. Para a posteridade ficaria como uma figura
truncada, um tronco sem pernas, mas não para si próprio. Para êle, a viagem tinha tido
o seu têrmo na costa da Serra Leoa; um novo ambiente, novos interêsses, o desconheci-
mento dos acontecimentos posteriores da viagem, de que já não compartilhava, tinham
conduzido o seu trabalho no 'Roteiro' a uma pausa; da sua permanência em terra durante
oito anos, porém, saíu, como novo fruto, a descrição da costa ao sul da Gâmbia, de que
Valentin Ferdinand se parece ter servido como fonte histórica-Cê).

A partir da publicação deste estudo de Franz Hümmerich a identificação do autor do Diário
com o Alvaro Velho foi aceite pela maioria dos historiadores modernos, apesar de alguns, quase
intuitivamente continuarem a empregar fórmulas cautelosas do tipo -obra atribuída a Alvaro
Velho-, ou a notarem a existência de elementos pouco convincentes utilizados no processo de
identificação do autor. E' este, por exemplo o caso de Luís de Albuquerque que, apesar de acei-
tar a autoria proposta, salienta em termos muito críticos algumas das incongruências detectá-
veis no já clássico processo de identificação do autor:

-O autor do texto tem sido identificado com um companheiro de Gama de nome
Alvaro Velho; estudos aprofundados que foram dedicados à viagem, em especial o que
A. Fontoura da Costa inseriu no final da edição que preparou da Relação (a que chamou,
a nosso ver impropriamente, Diário), mostram que essa atribuição, a que se chegou por
exclusão de partes, se pode considerar como muito plausível. A narrativa é bruscamente
interrompida quando a armada, no retorno, atingiu os baixos do rio Grande, na costa da
Guiné; não acompanha, por consequência, a parte final dessa viagem. Foi dada para esse
facto uma explicação: na armada de Vasco da Gama foram embarcados vários homens
condenados a diversas penas, que o capitão-mor devia deixar entregues à sua sorte em
lugares da costa africana que lhe parecessem mais convenientes, a fim de por alguns deles
se obter mais tarde um melhor conhecimento das terras em quer eram deixados; Alvaro
Velho faria parte dos tripulantes nessas condições, mas não teria chegado a ser utilizado;
nestas circunstâncias, temendo-se que, se voltasse ao Reino, fosse nele executada a pena
a que estava condenado, ter-se-ia deixado ficar prudentemente na Guiné, talvez com a
ideia de solicitar daí ao rei um perdão definitivo e poder voltar em segurança a Lisboa.
Tudo isto é mera presunção, pois nenhum documento directo abona o facto; apenas apre-
sentada como meio de explicar engenhosamente a suspensão abrupta do texto. No entanto,
ocorre dizer que outras explicações podem ser encontradas, desde o falecimento do autor
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naquelas paragens até atribuir a responsabilidade da interrupção da narrativa ao amanuense
que a transcreveu para o códice de que dispomos; aquela explicação só tem a seu favor
a circunstância de aparecer um Alvaro Velho localizado na Guiné em qualquer texto escrito
ou transcrito cerca de meia dúzia de anos depois da viagem •.(14)

• •
Apesar de ter por vezes citado, na linha da tradição, como autor do Diário da primeira

expedição de Vasco da Gama, Alvaro Velho, senti a mesma perplexidade frente a algumas dedu-
ções não perfeitamente lógicas, transformadas com a passagem do tempo em elementos deci-
sivos e incontestáveis para a atribuição da obra a este marinheiro ou soldado. Por ocasião da
preparação, em Itália, de um volume dedicado à viagem de Vasco da Gama encontrei a moti-
vação para proceder a uma releitura da documentação hoje conhecida e das posições críticas
relativas à questão da autoria do Diário, concentrando a atenção sobre 4 pontos que se reve-
laram decisivos para a busca da solução deste problema:

1. o nome do autor do Diário foi citado de forma implícita na História da Conquista da
India pelos Portugueses de Fernão Lopes de Castanheda;

2. identificação de Alvaro Velho, presumível autor do Diário com o Alvaro Velho citado
pelo impressor Valentim Fernandes;

3. motivo da interrupção do texto no dia 25 de Abril de 1499 enquanto a frota estava
navegando na região dos Baixos do Rio Grande;

4. Alvaro Velho único autor possível;

1. Na ausência de outras hipóteses aceitamos que o nome do autor do Diário foi citado
de forma implícita na História da Conquista da India pelos Portugueses de Fernão Lopes de
Castanheda.

Vejamos o trecho: Castanheda afirma que no dia 28 de maio de 1498 em ocasião da visita
ao Samorim, Vasco da Gama era acompanhado por 12 pessoas: Diogo Dias, escrivão da São
Gabriel, João de Sá, escrivão da São Rafael, Alvaro Braga, escrivão da Bérrio, Fernão Martins
o intérprete de árabe, dois homens de confiança do Capitão geral, o anónimo veador da São
Gabriel e o marinheiro Gonçalo Pires, Alvaro Velho, cuja função na frota não é especificada,
enquanto que os outros, cujos nomes não aparecem, deviam ser, na opinião de Fontoura da
Costa, -críados e trombeteiros-C").

Como se pode ver, Alvaro Velho não pertence ao número dos que tinham na frota uma
função de mando ou autoridade. Franz Hürnmerich, depois de ter analisado uma série complexa
de referências internas do texto, confirmou que o autor não era capitão, não era piloto, não era
padre, nem era -despenseiro -. Ficavam, portanto abertas duas categorias: a dos escrivães e a muito
ampla e heterogénea dos marinheiros e dos soldadosos). A partir do momento em que foi forma-
lizada a identificação do Alvaro Velho da frota do Gama com o Alvaro Velho informador de Valen-
tim Fernandes, também a profissão do autor do Diário ficou decidida: marinheiro ou soldado.

2. Vale, porém, a pena rever alguns dos elementos que conduziram à identificação do
Alvaro Velho, marinheiro ou soldado, da frota de Vasco da Gama com o Alvaro Velho infor-
mador do impressor Valentim Fernandes.
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Franz Hümmerich, para chegar a esta identificação tinha analisado em pormenor o
chamado Manuscrito Valentim Fernandesê"), conjunto de textos desiguais elaborado entre 1506
e 1507. O nome de Alvaro Velho de Barreiro aparece num texto intitulado Cepta cidade em o
estreito Herculeo emfronte de Gybraltare, como demonstrou o investigador alemão, pelo menos
uma parte das notícias utilizadas por Valentim Fernandes para a redacção daquele texto provêm
da relação de Cadamosto sobre a viagem de Pedro de Sintra, enquanto outras têm como origem
uma relação escrita e as informações proporcionadas oralmente por este Alvaro Velho 18. Além
deste facto, Valentim Fernandes ao citar a contribuição oferecida por Alvaro Velho não indica
quando se colocou a estadia deste seu informador em Africa: os oito anos de estadia em terras
africanas também poderiam ser colocados antes da viagem de Vasco da Gama!

A existência de um Alvaro Velho informador de Valentim Fernandes não resolve a ques-
tão da sua identificação com o Alvaro Velho considerado autor do Diário de Vasco da Gama
já que não é possível excluir a hipótese da homonimia. Este fenómeno é muito frequente e é
suficiente lembrar, por exemplo, o caso dos Bartolomeu Dias que viveram e operaram na mesma
época e no mesmo ambiente, o caso de um Pedro da Covilhã que se encontrava na frota de
Vasco da Gama que não pode ser identificado com o famoso Pedro da Covilhã emissário de
D. João II que naquele momento se encontrava na Abissínia, ou de um Gonçalo Pires, mari-
nheiro de D. João II, indicado por Valentim Fernandes como seu informador sobre as terras
africanas e o Gonçalo Pires -da criação de Vasco da Gama-, presente na frota de 1497-1499.

Os pontos de contacto entre os dois Alvaro Velho não são na realidade mais consisten-
tes já que do embarcado na São Rafael não se sabe nada enquanto que do outro sabe-se unica-
mente que viveu oito anos na Africa e que era originário do Barreiro. Também o facto que um
era originário de Barreiro e o outro lembra na India Alcochete, nada acrescenta no sentido da
identificação porque não é possível excluir a priori outras hipóteses, como por exemplo, que
se possa tratar de pai e filho ou de tio e sobrinho. Além disso, lembrar Alcochete num sistema
de comparações entre uma realidade desconhecida e uma conhecida, não implica automatica-
mente a origem naquela localidade: Alcochete era bem conhecida por qualquer pessoa que
naquela época frequentasse a Corte.

Outro elemento contra esta identificação é constituído pela ausência nas informações ofere-
cidas a Valentim Frernandes de qualquer referência a uma precedente experiência oriental do
autor; este facto revela-se inexplicável sobretudo se considerarmos o grande interesse que o
informador mostra em relação às questões etnográficas e religiosas das sociedades africanas.

Enfim, é difícil imaginar que o marinheiro ou soldado Alvaro Velho passasse em Africa
oito anos com o manuscrito do seu Diário e que se limitasse a oferecer ao impressor alemão
notícias sobre a Africa sem lhe facultar um texto tão importante como era o diario da expedi-
ção de Vasco da Gama!

3. Como se viu, a identificação dos dois Alvaro Velho, ofereceu também uma explicação
cómoda para a interrupção do Diário: durante a hipotética paragem dos navios ao longo da
costa dos Baixos do Rio Grande, Alvaro Velho teria ficado ai, sem acompanhar, portanto, a
última fase da navegação. Vale, porém, a pena proceder a uma leitura das fontes relativamente
à conclusão da viagem.

O Diário interrompe-se com a seguinte frase:

·Euma quinta-feira, vinte e cinco dias do mês de Abril, achámos fundo de trinta e cinco
braças e todo o dia fomos por este caminho; e o menos fundo foram vinte braças e não pude-
mos haver vista de terra, e os pilotos diziam que éramos nos baixos do rio Grande.(19).
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A Crónica anónima relata sucintamente que:

-Poserarn de Calecut ate dobrar este Cabo [de Boa Esperança] çinquo meses e meo
e, seguimdo sua viagem, foram ter aas Ilhas do Cabo Verde, por tomarem mantimentos
de que vinham muyto desfaleçidos. E porque Paulo da Gama vinha muyto doente foi
neçessario deterensse algüus dias, nos quaaes Nicolaao Coelho trouxe a nova a Elrrey e
Paulo da Gama se finou-P'),

Por sua vez, João de Barros afirma:

-Chegados com asaz trabalho junto das jlhas do cabo Verde com hú temporal forte
q aly teueram, Nicolao Coelho se apartou de Vasco da Gãma: e cuidando elle que o trazia
ante sy veo ter a barra de Lixboa a dez de julho daquelle anno de quatro centos nou-eta
e nove, auédo dous annos que saira per ella e quando soube q Vasco da Gãma nam era
ajnda chegado quissera fazer volta ao mar em sua busca. Pero sabêdo elrey que entam
estaua na cidade da sua chegada, e como queria tornar em busca de seu capitã: mandou
q entrasse pera dentro. Vasco da Gãma cõ aquelle têporal foy ter a jlha de Sãtiago, e por
trazer seu jrmão Paulo da Gãma muy doente, leixou por capitã em o seu nauio a joã de
Sa q se viesse a Lixboa: e elle por remedear a saude de seu jrrnão em húa carauela que
fretou passou se a jlha terceira, onde o veo enterrar no mosteiro de sam Frãcisco por vir
já muy debilitado (. ..) Partido Vasco da Gãma daquella jlha terceira a vinte noue dagosto
chegou ao porto de Lixboa: e sem entrar na cidade teue hüas nouenas em a casa de nossa
senhora de Bethlem, dõde elle partia a este descobríméto-C').

Fernão Lopes de Castanheda relata assim o regresso da frota:

-aos tres de Março fez [a frota] agoada & carnagem nagoada de sam Bras de lobos
marinhos & sotilicairos que não auia outra carne, & esta leuou pera o resto da víagê per
que prosseguia sem nenhú contraste nem tomar mais terra ate a ilha de Santiago. Naue-
gandoVasco da gama & Nicolao coelho pera esta ilha de Sãtiago, apartou se Nicolao coelho
húa noite & foise caminho de Portugal pera ir diante dizer a el rey dõ Manuel como a
India era discuberta, & ganhar as aluisaras de tam boa noua como sabia q aquela auia
de ser pera el Rey. E aos dez dias de Iulho do ãno de mil & quatrocentos & nouãta &
noue chegou à vila de Cascays. E sabendo hi como eI rey dõ Manuel estaua na vila de
Sintra desembarcou & se foy logo laa & contou a el rey quanto acõtecera a Vasco da
gama despois q partira de Portugal & chegar a Calicut & se tornar, do que el rey ficou
tão contente como a quem se daua hüa noua de tamanho prazer como aquela era, &
fezlhe por isso muyta merce dacrecentamento de hõrra & de teça: posto que muytos nã
podiào crer que a India era discuberta, & mais não vendo nenh-ua mostra despeciaria
ne de nenh tia cousa da India, porque tudo trazia Vasco da gama que criào que era morto
pois não chegara com Nicolao coelho, nem chegou se não da hi a dous meses-Cê).

o mercador florentino Girólamo Sernigi, naquela época residente em Portugal, também
oferece informações acerca do regresso da expediçào:

-Addi X di luglio anno 1499 tornorono a questa città di Lisbona ii balonieri di 50
tonelli; el capitano Vascho da Ghama resto fra l'isole dei Chapo Verde con uno de' balo-
nieri di 90 tonelli per porre quivi in terra un suo fratello, Paolo da Ghama, el quale era
molto ammalato-Cs),
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A análise dos trechos citados revela a presença de uma série de coincidências e de alguns
elementos discordantes, mas todos os testemunhos são concordes em indicar que a primeira
paragem depois da Aguada de São Braz foi efectuada na ilha de Santiago. Abel Fontoura da
Costa comenta assim a hipotética escala na região dos Baixos do Rio Grande:

.E' de aceitar que os dois navios tenham fundeado perto de terra, para meterem
água e lenha; daqui zarparam ambos. Nicolau Coelho, no Bérrio, foi directamente para
Lisboa, onde chegou a 10 de Julho. e ainda -Para evitarmos complicá-lo [o quadro da
sinopse cronológica e geográfica da viageml só indicamos os locais onde os navios anco-
raram; e também, excepcionalmente, o Cabo da Boa Esperança e os Baixos do Rio Grande
(Guiné); mas, quanto a estes, embora estejamos convencidos que o São Gabriel e o Bérrio
ali fundearam, não os registramos como ancoradouro porque não são conhecidos quais-
quer elementos a este respeito-C').

A paragem ao longo da costa africana foi, evidentemente, criada a posteriori só para justi-
ficar a presença nquela região do Alvaro Velho considerado como o autor do Diário; esta mera
hipótese, com a passagem de um estudo para o outro, foi, como se viu até agora, progressi-
vamente transformada em certeza e em elemento determinante para a identificação do autor.

4. Neste ponto também é oportuno tomar em consideração uma possível alternativa para
esta identificação que se revelou até agora em muitos aspectos pouco convincente.

Ravenstein, depois de ter assinalado vários pormenores não coerentes na autribuição do texto
ao marinheiro ou soldado Alvaro Velho sugeria como alternativa o nome do escrivão João de Sá,
embarcado inicialmente no mesmo navio em que se encontrava Alvaro Velho. Todavia, a sua tese,
sobretudo depois da publicação do estudo de Hümmerich, ficou quase esquecida ou foi conside-
rada como ultrapassada. A este propósito é suficiente lembrar um comentário de Fontoura da Costa:
• Ravenstein opinou por João de Sá, embora não explique o facto da narrativa do Roteiro termi-
nar bruscamentecom a chegada do São Gabriel e do Bérrio aos Baixos do Rio Grande (Guiné),
apesar do antigo escrivão do São Rafael ter capitaneado o São Gabriel de Santiago até ao Tejo.(25).

Com base na análise até aqui conduzida conclui-se que os dois elementos que induziram
os investigadores a não escolher João de Sá como autor do Diário, foram a identificação do
Alvaro Velho da frota de Vasco da Gama com o Alvaro Velho informador de Valentim Fernan-
des e a interrupção do Diário no momento em que a frota se encontrava em proximidade da
costa da Guiné, onde o Alvaro Velho citado por Valentim Fernandes teria vivido oito anos.
Todavia, apesar desta tese ter sido acolhida por muitos dos investigadores que se debruçaram
sobre o assunto, é manifesto que, quer na identificação dos dois Alvaro Velho, quer na expli-
cação fornecida para a interrupção do Diário, a maioria dos elementos utilizados para a cons-
trução destas teses não passam de meras conjecturas construidas a poteriori para explicar
circunstâncias para as quais as fontes documentais não oferecem um suporte efectivo.

Como se viu, Ravenstein, opinava que o autor do Diário pudesse ter sido o escrivão João
de Sá mas contra esta tese os críticos posteriores alegaram também um episódio citado por
Fernão Lopes de Castanheda em que se relata que João de Sá, por ocasião de uma visita a uma
igreja no Malabar (com efeito tratava-se de um pagode kâli), exprime as suas dúvidas acerca
do facto que aqueles santos serem verdadeiros enquanto que no texto do Diário não aparece
uma tal reservaf"). Este episódio, como demonstraram Ravenstein e o mesmo Fontoura da Costa,
não passa, porém, de uma anedota coerente com o conhecimento que Castanheda tinha, no
momento em que elaborou a sua História, do verdadeiro quadro das religiões do Malabar.
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Vejamos agora quais são os elementos que surgem através desta nova leitura crítica das
fontes a propósito da autoria do Diário.

Os investigadores, ao aceitarem Alvaro Velho como autor do Diário, também encon-
traram uma explicação fácil para a interrupção do texto no momento em que a frota estava
em navegação perto da costa da Guiné. Todavia, o silêncio que desce sobre a última fase da
navegação pode encontrar outras interpretações já que às portas da casa os acontecimentos
se estão precipitando: por um lado a doença de Paulo da Gama que obriga o Capitão jeral
a uma paragem mais demorada na Ilha de Santiago e por outro o desaparecimento de Nico-
lau Coelho no momento em que a pequena frota estava navegando em direcção das ilhas do
Cabo Verde.

A este propósito é oportuno sublinhar que, ao contrário do que é normalmente referido,
nenhuma das fontes conhecidas alude a uma paragem de Nicolau Coleho na ilha de Santiago,
pelo contrário, a documentação indica que este capitão se dirigiu directamente para Lisboa; as
motivações são, na visão dos historiadores, diferentes já que João de Barros desculpa o nave-
gador enquanto que Castanheda o acusa abertamente de querer chegar primeiro com a notí-
cia do grande acontecimento, mas o dado de facto fica.

E' sobretudo o desaparecimento de Nicolau Coelho, não só a doença de Paulo da Gama
que induz o Capitão geral a fretar na Ilha de Santiago uma caravela e a entregar o comando
da São Gabriel a um homem de confiança: o escrivão João de Sá.

Se considerarmos a gravidade da situação, também as explicações para a interrupção do
Diário exactamente no momento em que Nicolau Coelho abandona o Capitão geral, podem
ser duas: censura efectuada a posteriori sobre o texto que relatava este espisódio inconveniente
de um ponto de vista moral, ou uma situação de emergência que impediu ao autor de conti-
nuar a sua narração.

A primeira hipótese encontra suporte em João de Barros - representante de uma histo-
riografia que tinha como alvo oferecer às gerações vindouras exemplos positivos - que tenta
justificar a acção de Nicolau Coelho com os efeitos de uma tempestade que o teria afastado do
Capitão Geral até à chegada a Lisboa. Mas a versão, mais abertamente crítica, oferecida por
Fernão Lopes de Castanheda, revela em termos claros a crise que se criou no momento em
que este capitão de Vasco da Gama se afastou da frota intencionalmente, sem respeitar o ponto
de encontro tradicional nas Ilhas do Cabo Verde.

Esta conclusão da grande viagem - não exactamente edificante - poderia ter originado
uma censura política da documentação. Esta asserção é justificada quer pela presença de outros
casos similares, como é por exemplo o do Diário da neuegação da frota de Martim Afonso de
Sousa, redigido por Pero Lopes de Sousa, que se interrompe bruscamente quando a frota estava
em navegação em pleno Atlânticof-"), quer pela presença de uma afirmação inserida na carta-
relação de Detti em que se afirma que o rei operou de facto uma censura política sobre os
resultados da viagem de Vasco da Gama: -Questo re ha fatto torre tutte le carte da navigare
solto pena della vita e confiscazione de' loro beni, cíoê tutte quelle che danno lume di questa
costa, perché non si sappi quella gita, ovvero l'andare a cammino per quelle bande, accíõ non
vi si metta altre gente-C").

Asegunda hipótese, a nosso ver menos convincente mas plausível, diz respeito a uma impos-
sibilidade de João de Sá de continuar o seu Diário já que de um momento para o outro foi incum-
bido com uma missão tão importante como era aquela de conduzir a capitaina a salvamento.

Neste quadro bastante complexo individualiza-se um outro elemento a favor da autoria
de João de Sá: a presença no manuscrito dos dois apêndices, o tratado sobre os reinos, intitu-
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lado Estes nomes abaixo escritos são de certos reinos, que estão de Calecut para a banda do Sul,
e as cousas que em cada regno há e como valem, o qual eu soube muito certo de um homem
que sabia a nossa fala e havia trinta anos que viera d 'Alexandria a estaspartes, e o pequeno
vocabulário. Com efeito, Castanheda insiste sobre o facto que à chegada de Nicolau Coelho a
Lisboa muita gente não acreditava no êxito positivo da expedição porque não se via alguma
amostra das coisas da India já que tudo trazia Vasco da Gama. E' lógico, portanto, imaginar que
também o precioso informador que contribuiu para a redacção daqueles dois textos não viajasse
na Bérrio, circunstância que aliás é confirmada por Girólamo Sernigi. De facto, na sua segunda
carta, atesta que: -Dípoí ld'l all' isola delli Azzori, dove ancora si truova el capitano che fu a
discoprire, con un suo fratello molto ammalato, ha mandato qui uno giudeo che prese a Chali-
chut sotto salvacondotto perché andava per ispia di que' mori per vedere se poteva ordinare
in che maniera li potesse pigliare e' navili portogallesi, perché 'I detto giudeo stava con uno
moro ricchissimo e alie volte andava in golfo con 2 o 3 navi di quello moro. EI quale giudeo
e nativo di Gerusalem, secondo lui dice, e parla taliano, quasí mezzo veniziano come schia-
vone e albanese-Ce):

Em fim, para completar as reservas até aqui apontadas em relação a uma atribuição do
Diário ao marinheiro ou soldado Alvaro Velho aparece oportuno acrescentar outras três consi-
derações:

A primeira diz respeito à qualidade da escrita que se nos depara: a frase é quase sempre
bem construída, a utilização dos epítetos e do sistema de comparações é bem desenvolvido, o
léxico é rico e mostra uma escolha apurada das palavras e do regime retórico(30). Esta reali-
dade exclui a autoria de uma pessoa de baixa condição social como normalmente eram naquela
época os marinheiros e os soldados; em finais do século XV a alfabetização era em Portugal
bastante limitada tanto que, um século mais tarde, dos marinheiros e soldados empregados na
Carreira da India, só cerca de metade sabiam assinar! Além desta consideração de carácter geral,
relativamente ao Alvaro Velho citado por Valentim Fernandes, só sabemos que foi informador,
o que não quer dizer que fosse também autor de uma qualquer obra escrita.

Bem diferente se apresenta a condição de um escrivão que, por profissão, tinha que redi-
gir textos e, neste sentido não faltam os casos de escrivães que deixam obras significativas para
a história dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesas; é suficiente lembrar Pero Vaz de
Caminha, presente na frota de Pedro Alvares Cabral porque nomeado feitor da futura feitoria
de Calicut, e autor da famosíssima -carta do achamento do Brasil-, do autor do chamado Diário
do pilota Anónimo, identificado por Luís de Matos com o mesmo escrivão João de Sá(31),ou
de Tomé Lopes, escrivão pessoal de D. Manuel, que escreve o diário de uma esquadra presente
na segunda expedição de Vasco da Gama a India.

A segunda consideração visa a qualidade da informação: João de Sá, como escrivão e
como homem de confiança do Capitão Geral, estava numa posição que lhe facultava o acesso
a notícias provenientes directamente das pessoas mais importantes da frota: neste sentido, no
Diário aparecem muitos pormenores relativos a determinadas escolhas dos capitães e dos pilo-
tos ou a consultas de tipo diplomático, dificilmente acessíveis a um simples marinheiro ou
soldado, mas perfeitamente consonantes com o cargo de escrtvãotv).

A terceira consideração diz respeito à divulgação do Diário: além da imagem pitoresca
de um marinheiro ou soldado chamado Alvaro Velho que fica em Africa pouco antes da conclu-
são da grande empresa em que participou e que passeia por aquelas terras oito anos com o
manuscrito do seu Diário debaixo do braço, se esta sua obra aparessesse citada por Valentim
Fernandes ou incluída na sua recolha de textos de viagem, poderíamos ter tido, apesar de todos
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os limites até aqui apontados, um elemento válido para a identificação do autor com este mari-
nheiro ou soldado.

Aceitando, porém, a atribuição do Diário a João de Sá encontraremos uma explicação
mais coerente quer para a conservação da obra quer para a sua divulgação: depois da conclu-
são da primeira expedição, João de Sá regressa ã Indía como escrivão de um dos navios da
frota de Pedro Alvares Cabral e na conclusão desta empresa é galardoado com o prestigioso
cargo de -Tesoreiro da Casa da India- 33. Esta função pública garantia-lhe não apenas o acesso
ã documentação reservada desposítada na Casa da India mas também, provavelmente, a possi-
bilidade de conservar uma cópia particular do Diário da expedição em que participou, cópia
que poderia ter facultado a um homem de cultura da sua época.

Com base na análise até aqui conduzida é possível afirmar - apesar da persistência de
alguns pormenores ainda não perfeitamente definidos - que o Diário da primeira navegação
de Vasco da Gama deveria ser atribuído ao escrivão João de Sá e não ao marinheiro ou soldado
Alvaro Velho.
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NOTAS

(1) Porto, Tipografia Comercial Portuense, 1838; volume citado neste ensaio como KOPKE.
(2) Nesta ocasião nào tornaremos em consideração o género em que se inscreve o texto, assunto aliás tratado

na comunicação que apresentamos durante o I Simpósio de História Marítima, Diários de bordo, diários das nave-
gações e relatos de viagens: uma análise teórica dos géneros, no vol. das Actas, As Navegações Portuguesas no
Atlântico e o Descobrimento da América, Lisboa, Academia de Marinha, 1992, pp. 129-133.

(') KOPKE, p. IX. Na verdade as relações de Girólamo Sernigi, a que alude Kõpke, já tinham sido publi-
cadas por Fracanzio da Montalboddo, em 1507, como anónimas na recolha de textos de viagem intitulada Paesi
nuovamente retrouati & Nuovo Mondo da Alberico vesputio, Fiorentina intitulato (Vicenza 1507). As afirmações
acerca da qualidade das cartas-relação de Sernigi revelam-se em grande parte desprovidas de fundamento; cf.
Carmen M. Radulet, Vasco da Gama: la prima circumnaoigazione dell'Africa 0497-1499), Reggio Emilia, Diaba-
sis, em publicação.

(4) KOPKE, p. 7; no manuscrito lê-se: -fícou na ponta da pena ao autor deste livro como estas armas sam
fectas- (E. 64). A autenticidade do texto foi posta em discussão por Frederico Ayala ( Vasco da Gama, quando
partiu', A1emquer 1898), mas a sua tese foi rejeitada de maneira definitiva por Franz Hümmerich no ensaio Studien
zum -Roteiro- der Bntdeceungsfabrt Vasco da Gama 1497-1499, na -Revísta da Universidade de Coímbra-, Coim-
bra 1927, vol. X, pp.53-302 e em português no vol. Diário da viagem de Vasco da Gama, Fac-símile do códice
original, transcrição e versão em grafia actualizada com uma introdução por Damião Peres, Leitura paleográfica
por António Baião e A. de Magalhães Basto, Texto actualizado por A. de Magalhães Basto, Apreciação e crítica
náutica da viagem pelo Almirante Gago Coutinho e a versão portuguesa pelo Comandante Moura Brás do estudo
exaustivo que ao -Díárío- consagrou o Professor Franz Hümmerich, Porto, Livraria Civilização, 1945, 2 vais, (obra
citada neste ensaio com a sigla BBCH); vol. 2, pp. 173-515 (pp, 306-312).

(5) Seguindo as indicações de Nicolau António e de António de Leão, também Barbosa Machado atribui a
Vasco da Gama esta Relação, sem porém indicar onde se encontrava; Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, 1752,
t. III, p. 775.

(6) KOPKE, p. XlV.
(7) Ibid., pp. XIV-XVIII.
(8) E.G. RAVENSTEIN, A [ournal of the first Voyage of Vasco da Gama, 1497-1499, London, Hakluyt

Society,1898 (vol. citado aqui como RAVENSTEIN),p. XXVI.
(9) Ibid., p. XXXI.
(10) BBCH, vol, 2, pp.173-515.
(II) CE. O Manuscrito -Valentim Fernandes»; Leitura e Revisão das provas pelo Académico Fundador Antó-

nio Baião, Lisboa, Academia Portuguesa da História,1940.
(12) BBCH, vaI. II, p. 326.
(13) Ibid., vol. II, pp. 364-365.
(14) Grandes VlagensMaritimas, Lisboa, Publicações Alfa, 1989, pp. 54-55. Luísde Albuquerque mostra as mesmas

perplexidades também por ocasião de urna outra edição do Diário. Alvaro Velho, Relação da Viagem de Vasco da
Gama, Introdução e notas de Luís de Albuquerque, Lisboa, CNCDP!Ministério da Educação, 1989, pp. 5-6.

(15) -ali se assentou êj fossem coele doze pessoas .s. Diogo diz seu scriuão & Fernão martinz ho lingoa, &
ho seu veador, & Ioão de saa que despois foi tesoureyro da casa da India, & hü marinheiro chamado Gõçalo pirez
que fora da sua criação, & hü Aluaro velho, & Aluaro de Braga que despois foy escriuão dalfandega do Porto, &
assi outros a que não soube os nomes, que coele erão treze-, Fernão Lopes de Castanheda, História da Conquista
da India pelos Portugueses, Livros I, II, III e IV, Introdução e revisão de M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão
- Editores, 1979 (obra citada neste ensaio como CASTANHEDA), Livro I, Cap. XVI, pp. 44-45.

(16) Graças ãs referências dos outros historiógrafos do século XVI e â documentação de arquivo, foi possí-
vel individualizar outros participantes na expedição: marinheiros e soldados (Afonso de Selas ou Selhas, Francisco
de Faria e Figueiredo, Pedro de Faria e Figueiredo, joão da Ameixoeira ou Dameiroeiro, João de Setúbal, João
Palha, Leonardo Ribeiro, Simão Gonçalves e Simão Rodrigues), padres (João Figueira e Pedro da Covilhão) e degre-
dados (Pero Esteves, Pera Dias, Damião Rodrigues, João Machado e João Nunes).

(17) Manuscrito -Valentim Fernandes-, cito
(18) BBCH, vol , li, p. 335.
(19) FONTOURA DA COSTA, p. 83.
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(20) Crónica do Descobrimento e Conquista da India pelos portugueses - Códice Anónimo, Museu Britâ-
nico, Egerton 20,901-, Introdução e notas de Luís de A1buqurque, Leitura de Adélia Lobato, Coimbra, Junta de
Investigações do Ultramar,1974, Série Separatas n.? LXXXVI(citada aqui como Crónica), p. 15.

(21) João de Barros, Asia, Dos feitos que OS portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos mares e
terras do Oriente, Quarta edição revista e prefaciada por António Baião, conforme a edição princeps, Coimbra,
Imprensa da Universidade,1932; nova edição, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa1988, 2 voll. (citada aqui
como BARROS), Década I, Livro IV, Cap XI, p. 164.

(22) CASTANHEDA, Livro I, Capítulos XXVII e XXVIII, pp. 70-71.
(23) Biblioteca Riccardiana de Florença, Cod, Riccardiano 1910, fi. 61 r" a; em vias de publicação no vol.

Carmen M. Radulet, Vasco da Gama: la prima circumnaingaztone dell'Africa (1497-1499), cito
(") FONTOURA DA COSTA, pp. 150 e 152.
(25) Ibid., p. XIII.
(26) .E Ioão de saa que estaua duuidoso de ser aquilo igreja de Christãos por ver aquela fealdade das imag-es

que estauão pintadas nas paredes, em se assentando em giolhos disse. Se isto he diabo eu adoro a Deos verda-
deyro. E Vasco da gama que ho ouuio oulhou pareie sorindose-, em CASTANHEDA,Livro I, Cap. XVI, pp. 46-47.

(27) Cf. Carmen M. Radulet, Política emiti edenici in una relazione dei 1533 sulla spediZione di Martim
Afonso de Sousa, em -Letterature d'Ameríca-, n.? 8 (981), pp. 61-82 e Id., A expedição de Martim Afonso de Sousa
ao Brasil: questões metodológicas e análise tipológica da documentação, em -Actas da VII Reunião Internacional
de História da Náutica e da Hídrografia-, Manaus 1992, em vias de publicação.

(28) Biblioteca Riccardiana de Florença, Cod. Riccardiano 1910, fi. 70 VO a e b, texto em vias de publicação
no vol. Carmen M. Radulet, Vasco da Gama: la prima circumnavigazione dell'Africa (1497-1499), cít,

(29) Ibid., fi. 65 rO a.
(30) Ravenstein tinha já notado este aspecto mas sem despertar a atenção merecida: -Prof. Kõpke assumes

further that the writer was a common sailor ar soldier, and most probably the former: first, because he frequent1y
makes use of the espression 'nós outros' ( we others) as íf to draw a distinction between the officers of the ships
and the e1ass to which he himself belonged, and, secondly, because 'the style of his narralive would seem to poínt
to his humble condition'. We can admit neither ofthese conclusions. The author by no means uses the expres-
sion 'we others' in the restricted sense in which Prof. Kõpke understands it C .. ) As to the literary style of the jour-
nal, we may at once admit that its author cannot take rank with Barros, Castanheda or Correa, but this by no
means proves him to have been an uncultured man, ar of 'humble condilion'. His spelling may not have been
quite in accordance with the somewhat loose rules followed in the fifteenth century, but his narrative is straight-
forward and to the point, and shows that he was a man of judgement perfect1y able to give an intelligent account
of the many novel facts which carne under his observation (. ..) Moreover, it is not likely that access to the infor-
mation required to enable him to wríte a Roteiro da Viagem would have been gíven to a 'common sailor ar soldier',
even if such a person had been bold enough to ask for it-, RAVENSTEIN,pp. XXVII-XXVIII.

(31) Cf. Luís de MATOS, L 'expansion portugaise dans la littérature latine de la Renaissance, Lisboa, Funda-
ção Calouste Gulbenkian, 1991, passim . Sobre este tema estamos elaborando um estudo que visa esclarecer alguns
problemas de carácter textual e outros relativos à atribuição do texto.

(32) João de Sá, também durante a expedição de Pedro Alvares Cabral, desenvolve um papel de grande
responsabilidade que o põe em contacto directo com o Capitão-geral e com as personagens mais significativas da
frota; cf. BARROS, Dec. I, Livro V, Cap. III, pp. 180-182.

(33) CASTANHEDA,Livro 1, Cap. XVI, pp. 44-45. Algumas das mercês conseguidas por João de Sá graças à

sua participação nas expedições para a India - Cavaleiro da Casa Real e Tesoureiro da especiaria da Casa da India
0511-1514) - aparecem em documentação do Corpo Cronológico, Parte I, Maço 11, Doe. 118, Arquivo Nacional
da Torre do Tombo, Lisboa e outras referências são detectáveis em alguns documentos publicados por A. Braan-
camp Freire, Cartas de quitação dei Rei D. Manuel, em Arquivo Histórico Portuguez, vaI. II, Lisboa 1904, pp. 74-76.
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A nobreza na época anterior ao Tratado de Tordesilhas
Prof. Dr. Humberto Baquero Moreno

Caracterizar a nobreza portuguesa no longo período que antecede o Tratado de Torde-
silhas (1494) não constitui tarefa fácil se atendermos a que esta estrutura da sociedade se encon-
tra em profunda mutação durante a avassaladora crise que subverteu os quadros dessa mesma
sociedade durante a segunda metade do século XlV. A acrescentar aos factores mutacionais
apontados, que tem a ver com a crise social e económica a par da extinção biológica das velhas
linhagens nobiliárquicas, temos de ter presente o conceito expendido por Jacques Ellul, quando
afirma que ao analisar-se a nobreza bem como outros estamentos sociais não nos encontramos
perante a avaliação de classes sociais homogéneas, mas antes pelo contrário face a entes cate-
goriais correspondentes à existência de grupos da sociedade com caracteres heterogéneos. Assim,
pode-se concluir que a nobreza decompõe-se em pequenos grupos, diferenciados entre si, cuja
génese e evolução ao longo do tempo varia em função dos condicionalismos sócio-políticos e
das obliterações que esses grupos vão experimentando continuamente (1).

No contexto das mutações endógenas que vai conhecendo a nobreza quais as catego-
rias sociais que definem esta estrutura no período convulso de trezentos, em que a par de
factores internos de transformação se podem acrescetar factores exógenos determinados pelas
guerras dos derradeiros trinta anos desse século? Assim, o significado primitivo de rico-homem,
que durante mais de dois séculos ocupava o primeiro escalão da nobreza perde expressão
até ao ponto de no século XV se encontrar desprovido do conteúdo, sendo apenas uma mera
categoria honorífica, tal como se observa dos casos de Álvaro Vasques de Almada, que ainda
usa o título de rico-homemf-) e o de Nuno Martins da Silveira, em que se regista a mesma
situaçâof-).

Em relação ao século XIV ainda prevalece um bom número de ricos-homens, atraves-
sando a referida centuria, onde aparecem como principais linhagens os Albuquerque, Avelar,
Azevedo, Carvalho, Castro, Cogominho, Cunha, Freire de Andrade, Góis, Pereira, Pessanha,
Pimentel, Sequeira, Silva Sousa, Teixeira, Teles de Meneses, Vasconcelos e Vilhena (4).

Durante o período da sua vigência nos séculos XII a XIV,os rcos-hornens, além da linha-
gem de que eram detentores, distinguiam-se pelos avultados bens que possuíam e pelos impor-
tantes cargos que possuíam na administração pública. O monarca podia -fazer- ricos-homens,
o que já não acontecia com os infanções, graus da nobreza inferior ao dos ricos-homens, mas
superior no respeitante à linhagem. No decorrer do século XIV o rico-homem já não aparece
associado ao exercício de um cargo público.

Se examinarmos a documentação do século XIV,com destaque para a Pragmática de 1340
e para as cortes de Santarém de 1331 (5), aparece-nos com profusão esta categoria social, a
qual domina a hierarquia nobiliárquica da época. Sintomático, contudo, é que já na legislação
de 1374 desaparece por completo surgindo como correlativo o termo de vassalo da coroa, outras
vezes designado por vassalo maior (6).

Com efeito, o rico-homem transforma-se no século XV num vassalo do Rei que recebe
da coroa uma -contía-, a qual se encontra registada no livro das moradias, e fica obrigado a
servir a coroa mediante um certo número de lanças. Este vassalo podia não ser fidalgo, alcan-
çando a categoria em recompensa dos seus serviços ou mesmo por simples compra. Através
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desta via entravam na nobreza homens posuidores de riqueza que se dedicavam ao comércio
e constituíam a burguesia e mesmo, às vezes, simples artífices, o que originava o protesto dos
representantes dos concelhos nas cortes, tal como sucedeu com enorme veemência na queixa
apresentada ao Rei D. Afonso V, nas cortes de Lisboa de 1455 (7).

Embora a questào da subversão das categorias sociais se tivesse verificado no reinado de
D. João I com a elevaçào de simples peões a cavaleiros, após a revolução de 1383, o problema
avolumou-se sobretudo a partir de Alfarrobeira, em 1449, facilitado pela permissividade do
monarca e pela premente necessidade de alargar os quadros da nobreza que se destinavam às
futuras campanhas marroquinas. Daí o clamor popular, ou particularmente das oligarquias urba-
nas, quando se insurgiam, de acordo com as suas palavras, contra o facto de "pouco tempo
acca vosa alteza a roguo e requerimento dalgüuas pessoas a vos acçeptos- ter feito -de peque-
nas contas assy como alfaiates e çapateiros e barbeiros, lauradores e outras pessoas que eram
obrigadas pagar pedidos, jugadas, oytauos e per os preuilegios, escusam os dictos emcarregos
e aalem de per ello seerem releuados sam taaes pessoas que fazem vergomça aos nosos uassa-
los que o sam per linhagem perlomgada, criaçom nos a de noso jrmàao e tíjos-, De modo a
combater este estado de coisas solicitavam ao Rei "que ponha tall hordenamça que taaes pessoas
nom filhe por uasalos saluo per linhagem for ou ser filho ou neto de uasallo segumdo ja per
EIRey uosso padre (. .. ) em seu tempo foy ordenado-C).

Verificando-se, portanto, encontrar-se aberta a possibilidade de muitos ascenderm ao topo
da hierarquia social, devemos ter em conta que as convulsões sociais dos fins do século XIV,
aumentaram a mutabilidade destes quadros da nobreza. De acordo com os dados extraídos a
partir da obra de Anselmo Braamcamp Freire, no que respeita aos ricos-homens, temos para
este período um total de quinze estirpes, abrangendo um máximo de quinhentas pessoas. Raras
são as estirpes que remontam ao período anterior à crise do século XIV,não possuíndo portanto
linhagem. Das vinte e três famílias estudadas pelo mencionado autor, apenas uma remonta ao
século XI, quatro ao século XII e as restantes aos séculos XIII e XIV, quatro ao século XII e as
restantes aos séculos XIII e XIV, nove dessas famílias são oriundas de emigrados além-frontei-
ras, os quais já pertenciam à nobreza; oito surgem a partir de patrimónios herdados cuja averi-
guação resulta difícil de determinar; duas têm a sua origem na reconquista e no repovoamento
efectuado a partir da presúria; três têm origem popular e resultam da transição da cavalaria vilã
para a nobreza e finalmente uma família deriva da dastardia régia (9).

Por seu turno os infanções eram possuidores de linhagem, não ultrapassando em meados
do século XIV a centena de estirpes, sendo uma nobreza arreigada às áreas rurais, onde apesar
de ocuparem cargos inferiores aos dos vassalos e serem proprietários de latifúndios de menor
amplitude, disfrutavam de grande influência local. Muitos deles chegaram a ocupar funções de
maior importância. Problema, contudo, ainda mal esclarecido na nossa historiografia, consiste
em saber se a maior parte destas estirpes se teriam extinguido em meados do século XIV, o
que em caso conclusivo se deverá atribuir a uma decadência biológica relacionada com facto-
res endogâmicos, resultantes de cruzamentos observados entre elementos pertencentes à mesma
família. Desta situação verificar-se-ia uma diminuição de a natalidade e simultaneamente uma
elevada taxa de mortalidade infantil e juvenil, tal como se verifica no reino de Castela. Este
estado de coisas tanto afectou os infanções, que desaparecem por completo dando origem aos
cavaleiros-fidalgos, como igualmente aos ricos-homens, o que certamente contribuiu para a cons-
tituição de uma nova nobreza (10).

A cavalaria como grau da nobreza representava uma categoria transitória. O monarca podia
armar cavaleiros, mas não podia fazer fidalgos. Apenas se atingia a categoria de cavaleiro-fidalgo
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ao fim de três gerações. Muitos dos cavaleiros que nos aparecem a partir da segunda metade
do século XIV eram provenientes da cavalaria-vilâ, conhecidos genericamente pela designação
de herdadores. Eram possuidores de bens fundiários nas zonas rurais, não se conhecendo na
maioria dos casos como funcionava o mecanismo desta transição (11).

Em consonância com a tradição o cavaleiro era armado nessa categoria pelo monarca,
podendo contudo este acto reduzir-se a um simples formulário administrativo. Em conformi-
dade com as leis do reino um cavaleiro era obrigado a possuir cavalo, perdendo essa condi-
ção no caso de não ter meios para proceder à reposição da montada, cabendo-lhe a obrigação
de participar na guerra acompanhado por um determinado número de -lanças- recrutados nas
suas terras e combatendo sobre as suas ordens directas (12).

A legislação em vigor estatuía -que pera cavalleiros fossem escolheitos hornêes de boa
linhagem, que se guardassem de fazer cousa, perque podessem cair em vergonça, e que estes
fossem escolheitos de boas lugares. o que significava -gentíleza •. Ora -esta gentileza vem em
tres maneiras; a hüa per linhagem; a segunda per saber; a terceira per bondade e custumes e
manhas, e como quer que estes, que a ganham per sabedoria, ou bondade, som per direito
chamados nobres e gentys, muito mais ho sam aquelles, que ham per linhagem antigamente,
e fazem boa vida, porque lhes vem de longe assy como per herança ...• (13).

Ainda dentro da nobreza cabe mencionar uma categoria de acesso á cavalaria constituída
pelos escudeiros. Este grupo social a partir do século XIV acusa uma acentuada tendência no
sentido da sua própria cristalização. Anteriormente os escudeiros representavam uma catego-
ria transitória de acesso à cavalaria, mas a partir da crise da segunda metade do século XIV
constituem um estamento pertencente á nobreza inferior. Na maioria dos casos está-lhes vedado
o acesso ao grau da nobreza fidalga. Os homens que integram esta estrutura situam-se na base
da nobreza e a circunstância de se inserirem nesta categoria não significa necessariamente que
alguma vez ascendam ao estatuto de fidalguia (H).

Conforme observa Oliveira Marques, os escudeiros formavam um grupo de homens muito
numerosos nos inícios do século xv. A ordenação do exército estabelecida no reinado de
D. João I fixava em 2360 o número máximo de escudeiros duma lança, o que ascende a bastante
mais pessoas do que a cifra indicada (15).

Um tema que já foi objecto de análise da minha parte consiste em precisar como se distri-
buía a nobreza no território nacional e quais as estirpes mais importantes que prevaleciam nas
diversas comarcas do reino, a saber: Entre-Douro-e-Minho, Trás-os-Montes, Beira, Estremadura,
Entre-Tejo-e-Guadiana e Algarve (16).

Comecemos pela primeira. Aqui destaca-se em particular a estirpe dos Silvas cuja origem
remonta à Galiza no século XI (17). No século XIV um dos mais proeminentes membros desta
casa foi João Gomes da Silva, filho de Gonçalo Gomes da Silva, que depois de ter aderido ao
partido dito castelhano de D. Beatriz, filha co Rei D. Fernando, se passou para o do Mestre de
Avis, a quem serviu dedicadamente como combatente em diversas campanhas militares, na quali-
dade de alferes-mor do Rei, e diplomata a quem coube negociar o tratado de paz com Castela
em 31 de Outubro de 1411. Assinale-se que o tio deste fidalgo, de nome Aires Gomes da Silva,
alcaide do castelo de Guimarães, tomou o partido de D. beatríz e não resistiu ao embate provo-
cado pela derrota, morrendo de imediato (18).

Seu filho Afonso Gomes da Silva passou com sua mãe para Castela, adoptando à chegada
a este reino o nome de Alonso Tenório, adiantado de Cazorla e senhor de Barciente, tendo
como seu herdeiro primogénito a João da Silva, conde de Cifuentes, desde 1455 até ao ano da
sua morte em 1464 (19).
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João Gomes da Silva teve como primogénito a Aires Gomes da Silva, regedor da comarca
de Entre-Douro-e-Minho, que combateu em Ceuta e Alfarrobeira e cujos descendentes João da
Silva e Fernão Teles de Meneses se notabilizaram nas campanhas marroquinas ao serviço do
Rei D. Afonso V (20).

Outro estirpe importante é a dos Sousas cujas origens parecem remontar ao século XI(2I).
No século XV destaca-se a figura de Luís Álvares de Sousa, neto pela linha materna de Martim
Afonso de Sousa Chichorro. Filho de Álvaro Gonçalves Camelo, senhor da terra de Baião, comba-
teu em Alcácer em 1459. Seu tio Martim Afonso de Sousa encontra-se ligado pelo casamento a
uma filha de Pedro Lourenço de Távora, senhor de Mogadouro em Trás-as-Montes (22).

Tal como sucede com os Silvas são os Pereiras oriundos da Galiza, encontrando-se vestígios
da sua presença em Portugal no século XII (23). Destaca-se no século XV a figura de João Alvares
Pereira, filho de Álvaro Pereira, segundo marechal do reino. Combatente em Ceuta, Tanger e Alfar-
robeira, onde esteve acompanhado pelos seus filhos. Um deles, Gonçalo Pereira, foi procurador
dos fidalgos de Portugal, o que o obrigava a deslocar-se com frequência ã corte, a fim de tratar
de assuntos relativos ã nobreza portuguesa. Era este nobre senhor de Cabeceiras de Basto e possui-
dor da honra de Vizela, sendo um dos principais aliados de D. Afonso, duque de Bragança, na
luta travada contra a política centralizadora do regente D. Pedro, duque de Coimbra. Um dos seus
filhos, Vasco Pereira, desempenhou as funções de protonorário junto da Santa Sé, sendo um dos
acusados de ser responsável pela morte ignominiosa do duque de Coimbra em Alfarrobeira (24).

Um dos problemas que reveste grande acuidade é o dos filhos segundos. A família de
Gonçalo Pereira constitui um indicativo de que os segundogénitos sem património ou com
herança menor encontravam-se ocupados no negócio das armas, recebendo avultadas tenças
ou quantias da coroa, as quais oneravam grandemente o tesouro público, ao ponto de nas
cortes da Guarda de 1465 se haver recomendado que ninguém receberia mais dinheiro pelo
seu casamento, tal a exaustão em que se encontravam as finanças do reino (25).

Ainda ligada à região do Minho, alfobre da nobreza, temos a família dos Menezes cuja
origem remonta a 1179 quando D. Telo Perez adquiriu o senhorio que deu nome a essa estirpe.
Nos séculos XIV e XV destacam-se D. Pedro de Meneses, conde de Vila Real e seu filho
D. Duarte de Meneses, extremamente envolvidos nas campanhas marroquinas, tendo este último
perdido a sua vida na serra de Benacofú em 1464. Um dos seus descendentes, D. Henrique de
Meneses, foi conde de Loulé e primeiro capitão de Arzila, tendo casado com uma filha de
D. Fernando, segundo duque de Bragança (26).

Remontando ao século XIII, temos os Cunhas (27), com destaque no século XV para Vasco
Martins da Cunha, fidalgo da casa de D. Afonso V.cujo progenitor era Martim Vasques da Cunha,
senhor de Lanhoso. Seu irmão, Rui da Cunha, indefectível partidário do regente D. pedro, era
prior da colegiada de Guimarães (28).

Outras estirpes minhotas, estas de ascendência galega, devem ser assinaladas. É o caso
dos Lima ou Limia, que se instalam na vila de Ponte de Lima, com a presença do fidalgo galego
Fernão Eanes de Lima, que vem para Portugal durante o reinado de D. João I, cujo filho Leonel
de Lima, fidalgo estreitamente associado às campanhas militares de D. Afonso V, alcança o título
de visconde de Vila Nova dde Cerveira em 1476. A interferência constante deste nobre na vida
concelhia do município de Ponte de Lima constitui uma das páginas mais atribuladas do mau
relacionamento existente entre a nobreza e o poder local (29).

Uma outra linhagem oriunda da Galiza surge-nos com Paio Rodrigues de Araújo, que
possuía terras em Monção e em Araújo, do outro lado da fronteira e que, dando provas de
grande lidelidade a D. Afonso, participa activamente nas campanhas africanas (30).
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De menor expressão linhagística são os Peixotos da terra de Penafiel de Sousa, com desta-
que para o cavaleiro da casa de D. Pedro, Diogo Gonçalves Peixoto, cujos filhos combateram
em Alfarrobeira ao lado do duque de Coimbra (31).

Outra estirpe, embora de maior linhagem, são os Sás, ligados ao Porto, que se encontram
impedidos de residir na cidade. Um dos fiéis companheiros do Rei D. João I foi o seu cama-
reiro-mor João Rodrigues de Sá, que com o seu filho Fernão de Sá, combateu em Ceuta. Uma
das áreas de conflito com João Rodrigues de Sá consistiu na longa querela pela posse de terras
na foz do Douro que travou com o poderoso mosteiro de Santo Tirso (32). Um seu neto, seu
homónimo, conservou a alcaidaria da cidade do Porto, apesar da resistência dos portuenses, e
foi fronteiro no Entre-Douro-e-Minho (33).

Para finalizar esta série de fidalgos do Entre-Douro-e-Minho .a região de Portugal com o
maior contingente da nobreza, devemos ainda referir uma estirpe menor formada pelos Abreus,
naturais de Ponte de Lima, onde despontam as figuras de Pêro Gomes de Abreu e Vasco de
Abreu, o primeiro dos quais se distinguiu em Ceuta e noutros feitos marroquinos (34).

Outra área importante da nobreza tradicional é a de Trás-os-Montes, região onde muitos
fidalgos passam para Castela, constituindo importantes casas senhoriais.

Personalidade com uma vida agitada foi João Rodrigues Portocarreiro, que acabaria por
se homiziar em Castela e estabelecer-se na cidade de Toro (35). Este fidalgo esteve envolvido
nas guerras do rei D. Fernando contra Castela, à custa das quais grangeou um razoável patri-
mónio em Trás-os-Montes a partir de 1372. Neto de Vasco Martins de Resende será eleito a
partir de 1374 senhor do couto de Resende, que pertencera a seu avô. A circunstância de ter
apoiado o partido de D. Beatriz na revolução de 1383, origina uma sublevação dos habitantes
da sua vila de Anciães, que virão a ser retaliados por este fidalgo. Em resposta aqueles causam
enormes danos em Vilarinho da Castanheira, onde estavam sediados os fiéis deste nobre. Confis-
cados os seus bens por D. João I, tanto ele como os seus filhos instalam-se em Toro, onde
recebem avultados bens de João I de Castela e sobretudo da Rainha D. beatriz, a quem a cidade
zamorana se encontrava vinculada (36).

Embora com um percurso diferente também conheceu o exílio em Castela João Afonso
Pimentel, que deu origem à casa de Benavente com o título de conde. Este fidalgo senhor de
Bragança e Vinhais tomou o partido de D. João I na sequência da revolução de 1383, efec-
tuando ataques nas terras leonesas de Esla e obtendo, em compensação, confirmação dos seus
bens. A circunstância de não ter obtido de D. João I os bens patrimoniais pretendidos fez com
que, após negociações com Henrique III de Castela, abandonasse Portugal em 1398 e se fixasse
em Benavente (37).

Uma linhagem ligada a Aguair de Pena são os Azevedos, os quais surgem entre nós no século
XIV (38). A sua expressão nobiliárquica remonta a Lopo Dias de Azevedo, senhor daquela vila,
cujos filhos Luís e Lopo de Azevedo aparecem muito ligados ao regente D. Pedro (39). Um seu
primo Diogo Lopes de Azevedo ocupou as altas funções de vedor da fazenda de D. Afonso V (40).

Mais remotas são as raízes da estirpe dos Ataídes, as quais recuam até ao século XIII.
Martim Gonçalves de Ataíde, alcaide do castelo de Chaves, foi um destacado fidalgo de D. João
I, sendo seu filho Álvaro Gonçalves de Ataíde, conde de Atouguia e governador da casa do
Infante D. Pedro após a tomada de Ceuta. Calculista por natureza abandonou o antigo regente
do reino em vésperas de Alfarrobeira (41).

Também o aparecimento dos Távoras situa-se em Trás-os-Montes no século XIVcom Lourenço
Pires de Távora (42). Figura de destaque foi Pedro Lourenço de Távora, reposteiro-mor de D. João
I e neto por linha materna do privado do Rei D. Pedro I, joão Esteves de Azambuja. Um dos seus
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filhos Martim de Távora, foi reposteiro de D. Afonso V,tendo tido uma intensa actividade nas campa-
nhas marroquinas. Um outro de nome Álvaro Pires de Távora, que recebeu da coroa imenso patri-
mónio nessa região passou a residir em Lisboa na segunda metade do século XV (43).

Oriundos da Galiza são os Sampaios que se fixam em Portugal durante o reinado de
D. Afonso IV. Vasco Pires de Sampaio prestou relevantes serviços aos reis D. Fernando e
D. joão.que lhes deram numerosas terras em Trás-as-Montes. Seu filho Fernão Vasques de
Sampaio serviu este último monarca, a quem sucede Vasco Fernandes de Sampaio, que comba-

teu em África sob a bandeira de D. Afonso V (44).
Uma das principais estirpes da Beira foi a dos Coutinhos, que aparecem nesta região

durante o século XIV (45). Vasco Fernandes Coutinho foi o primeiro conde de Marialva, tendo
um poder considerável na Beira. Seu filho D. Gonçalo Coutinho sucedeu-lhe no título, tendo
pautado a sua conduta por um comportamento escandaloso, apenas parcialmente resgatada
pela sua actuação na tomada de Alcácer-Ceguer em 1458. Um outro filho de o primeiro conde
de Marialva foi D. Fernando Coutinho, que foi marechal do reino. De entre as figuras ilustres
desta estirpe mencione-se D. Luís Coutinho, que foi bispo de Coimbra (46).

Outra estirpe das mais importantes foi a dos Castras, a qual deriva de D. Álvaro Pires
de Castro, filho de D. Fernando de Castro, da casa de Trastamara, uma das que possuía maior
antiguidade no reino de Castela (47). O mencionado D. Álvaro Pires de Castro, teve três filhos
que lutaram consigo em Alfarrobeira, a favor de D. Afonso V. Descendente de D. Fernando
de Castro, governador da casa do Infante D. Henrique, foi D. Álvaro de Castro, camareiro-mar
de D. Afonso V, conde de Monsanto e senhor de Cascais, o qual veio a falecer em 1471 durante
a conquista de Arzila. Este fidalgo vira antes seu filho D. Jorge de Castro morrer na tentativa

de conquista de Tânger em 1464 (48).
Com importância considerável temos a estirpe dos Castelo-Branco, a qual surge entre nós

no século XIV com Martim Esteves (49). Estendeu-se esta família da Beira ao Alentejo, com Lopo
Vaz de Castelo-Branco, monteiro-mar de D. João I e alcaide do castelo de Moura. Seu filho
primogénito Nuno Vaz de Castelo-Branco participou na tomada de Alcácer Cegue r em 1458 (50).

Um ramo da estirpe dos Silvas, oriundos da região de Entre-Douro-e-Minho estendeu-se
à região da Beira. O seu principal titular Rui Gomes da Silva, filho primogénito de Diogo Gomes
da Silva, foi cavaleiro da casa do Infante D. Henrique (51).

A fim de terminar a análise das famílias beirãs faremos uma breve resenha doutras linha-
gens. Assim, temos a Diogo Soares de Albergaria, alcaide do castelo da Guarda, que esteve na
tomada de Ceuta e no desastre de Tânger, com o rei D. Duarte em 1437 (52).

Outra família beirã foi a dos Cabrais, a cuja estirpe pertenceu o descobridor do Brasil
Pedro Álvares Cabral (53). Fernão Cabral, filho de Fernão Álvares Cabral, alcaide do castelo de

Belmonte, participou nas guerras de África (54).
Estirpes de menor expressão foram a dos Gouveias, com destaque para João de Gouveia,

alcaide do castelo de Castelo Rodrigo no tempo de D. Afonso V (55). A dos Machados com
realce para Luís Machado, fidalgo da casa de D. Afonso V (56) e a dos Resendes, com relevo
para o fidalgo da casa deste monarca, Vasco Martins de Resende, o qual possuía vasto patri-

mónio na Beira e no Douro (57).
A região da Estremadura estendia-se na Idade Média desde o rio Douro até ao rio Tejo,

englobando as regiões de Aveiro, Coimbra, Leiria, e a de Lisboa. Uma das estirpes de maior
destaque era constituída pelos Almeidas, cuja origem se encontra na Beira, a partir do século XIII,
com João Fernandes de Almeida (58). Destacou-se no século XV um dos seus descendentes,
Lopo de Almeida, filho primogénito de Diogo Fernandes de Almeida, vedor da fazenda dos
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reis D. João I e D. Duarte e alcaide do castelo de Abrantes. Lopo de Almeida sucedeu a seu
pai na alcaidaria do castelo, vindo ocupar as funções de conde desse lugar. Acompanhou a
Itália a rainha D. Leonor por altura do seu casamento com o Imperador da Alemanha Federico III.
Participou activamente nas campanhas marroquinas de D. Afonso V (59).

Originários de Castela são os Albuquerques, os quais aparecem na região da Estremadura
durante o século XIII (60). João Gonçalves de Gomide, senhor de Vila Verde de Francos, foi
escrivão da puridade dos reis D. João I e D. Duarte. Seus filhos, Gonçalo de Albuquerque e
João de Albuquerque tiveram bastante protagonismo no reinado de D. Afonso v. O primeiro
herdou o património de seu pai e foi alcaide do castelo de Leiria, enquanto o segundo perten-
ceu ao conselho de D. Afonso V e acompanhou largamente o monarca nas suas campanhas
marroquinas (61). Um homónimo deste último, João de Albuquerque, filho de Pedro Vaz da
Cunha, senhor da Granja, herdou as terras de seu pai e destacou-se pelas guerras em África
durante os reinados de D. Duarte e D. Afonso V (62).

Concentremo-nos na nobreza do Alentejo. Algumas estirpes do norte estendem-se a esta
região. É o caso dos Silvas. De assinalar o alcaice de Campo Maior Rui Gomes da Silva, que
esteve na conquista de Ceuta em 1415, onde exerceu interinamente o governo da praça entre
1423 e 1427, durante a ausência de D. Pedro de Meneses. De entre a sua numerosa prole destaca-
se o nome de Santa Beatriz da Silva, fundadora em Castela da Ordem das Concepcionistas (63).
Era também pai de Fernão da Silva de Meneses, senhor de Torregalledo em o reino vizinho (64).

Ainda outra estirpe do norte que se estende ao Alentejo é a dos Sousas. Aqui encontra-
mos a Gonçalo Rodrigues de Sousa, que como capitão de ginetes do rei participou em nume-
rosos combates em África ao serviço dos reis D. Duarte e D. Afonso V (65).

Uma das estirpes mais importantes do Alentejo são os Melas, cujas origens remontam ao
século XIII (66). Martim Afonso de Melo, guarda-mor de D. João I e alcaide do castelo de Évora,
teve como primogénito ao seu homónimo Martim Afonso de Melo, guarda-mar de D. Afonso V
e alcaide do castelo de Olivença (67). Um outro seu filho Vasco Martins de Melo, foi alcaide-
mor de os castelos de Évora e de Castelo de Vide (68), enquanto o outro foi João de Melo,
copeiro-mar de D. Afonso V e alcaide de Serpa (69) e o mais novo Rui de Melo, intrépido comba-
tente em África, foi alcaide-mor no castelo de Vilar Maior e sucedeu a seu irmão mais velho
na alcaidaria do castelo de Olivença (70).

A situação de pleno emprego e património desta família traz à baila o problema dos filhos
segundos. Este interessante problema é colocado por Oliveira Marques nos seguintes termos:
-Sabe-se, ainda, muito pouco sobre o destino dado aos filhos segundos. A baixa demográfica
dos séculos XIV e XV não criou problemas especiais de excedentes, como acontecera nos sécu-
los anteriores e viria a acontecer nos seguintes. Em princípio, tomava-se fácil -empregar- os
filhos sem direito a património (ou com herança mais pobre) e casar as filhas com outros nobres
que o tinham. A situação, contudo, podia variar, localmente, em regiões menos afectadas pelo
abaixamento ou onde a recuperação fora mais rápida-C").

A esta questão central acrescenta este autor que -a apresentação por Baquero Moreno,
de algumas centenas de biografias de nobres para os meados do século XV ... [revela] ... que
eram relativamente raros os filhos -desernpregados- ou mesmo reduzidos a encontrar refúgio
na vida monâstíco-clerical-C").

Retomando à nobreza alentejana cumpre, ainda, recordar, que um neto do almirant Pessa-
nha vindo a Portugal no reinado de D. Dinis, filho de Álvaro da Cunha, de nome Rui de Melo,
foi cavaleiro da casa do Infante D. Henrique e almirante de Portugal, com papel de destaque
nas campanhas africanas (73).
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A importante estirpe dos Noronhas, provinha de Castela, tendo chegado a Portugal na
segunda metade do século XIV (74). Era oriunda de D. Afonso, conde de Noronha e Gijón, neto
de Henrique II de Castela. D. Sancho de Noronha, conde de Odemira, aparece-nos envolvido
nas lutas internas de D. Afonso V contra seu tio D. Pedro, o mesmo sucedendo com D. Pedro
de Noronha, arcebispo de Lisboa, partidário da rainha D. Leonor contra o mencionado regente
do reino (75).

De menos expressão é a linhagem dos Britos, onde se destaca Mem de Brito, herdeiro
de seu pai, em Beja, do morgado dos Britos (76). Dentro da mesma dimensão temos os Lobos,
com destaque para o fidalgo de D. Afonso V, Diogo Lopes Lobo. Sua filha D. Maria de Sousa
casou com o Dr. João Fernandes da Silveira, barão de Alvito, que foi o mais destacado diplo-
mata português do século XV (77).

Não possuindo João Fernandes da Silveira qualquer linhagem, pois era neto de um sapa-
teiro, havia contudo no Alentejo a importante estirpe dos Silveiras. Nuno Martins da Silveira,
filho do alcaide de Évora Martim Gil Pestana, foi escrivão da puridade de D. João I e D. Duarte,
tendo apoiado a rainha dona Leonor na sua luta contra D. Pedro (78). Seu filho Diogo da Silveira,
foi escrivão da puridade do rei D. Afonso V, tendo morrido no combate da serra de Benacofú
em 1464 (79), enquanto o seu irmão mais novo Fernão da Silveira, sucedeu a seu pai nas funções
do coudel-rnor (80).

Conforme já pudemos demonstrar o Algarve era uma região desprovida de nobreza tradi-
cional até ao século XV,sendo de reduzida expressão os nobres que viviam nas suas cidades (81).

O fidalgo mais importante da região em fins do século XIV era o cavaleiro Gonçalo Nunes
Barreto, apoiante do mestre de Avis durante a revolução de 1383 e combatente na tomada de
Ceuta em 1415. Seu neto e homónimo Gonçalo Nunes Barreto, além de ser membro da casa
do Infante D. Pedro, foi fronteiro-mar do Algarve e alcaide-mar do castelo de Faro (82).

Duas outras estirpes, embora de expressão menor, foram as de Moniz e de Cortereal, Em
relação à primeira cumpre destacar Henrique Moniz, fidalgo da casa do infante D. Henrique e
alcaide do castelo de Silves (83). De origem modesta foi Vasco Anes Cortereal, cujo pai Vasco
Anes era um simples escudeiro de Tavira. O filho, contudo, além de ser o primeiro membro
da família que usou esse apelido, foi cavaleiro de a casa real, alcaide do castelo de Tavira e
fronteiro-mar do Algarve (84).

As grandes transformações que se operaram no Algarve, quanto à fixação da grande
nobreza portuguesa, deram-se com a política do Infante D. Henrique no que toca à expansão
portuguesa. Só assim se explica que o primeiro conde de Loulé, D. Henrique de Meneses, que
sucedeu a seu pai, em 1464, no título de conde de Viana, tivesse optado por esta região e viesse
a exercer a partir desse ano as funções de capitão em Alcácer-Ceguer. A sua importãncia aparece
atestada pelo seu casamento com D. Guiomar, filha do segundo duque de Bragança. Deste
matrimónio nasceu D. Beatriz, a qual veio a casar com o poderoso conde de Marialva D. Fran-
cisco Coutinho, que juntou a este título o de Loulé (85).

O fenómeno da mobilidade da nobreza portuguesa com a acção do Infante D. Henrique
e a política marroquina de D. Afonso V, constitui uma das grandes constantes que determinam
a expansão portuguesa ultramarina. No século XV essa mesma nobreza deixa as suas casas
senhoriais e passa a viver próximo da corte, fenómeno que se acentua com Alfarrobeira em
1449 e se toma uma constante com a nova política ensaiada pelo rei a partir de 1455.
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A maldição da memória e a criação do mito:
O Infante D. Pedro e o Infante D. Henrique
nos Descobrimentos

Dr. Alfredo Pinheiro Marques

Nunca choraremos bastante nem com pranto
Assaz amargo e forte
Aquele que fundou glória e grandeza
E recebeu em paga insulto e morte

SOPHIA DE MEILO BREYNER ANDRESEN

Pranto pelo Infante D.Pedro das Sete Partidas, 1961

Esta comunicação, apresentada em 21.04.1994 no II Simpósio de História Marítima da
Academia de Marinha, corresponde a um artigo que havia sido solicitado para o volume espe-
cial (nr. 17) sobre o Infante D.Henrique da revista Oceanos (da Comissão Nacional para as Come-
morações dos Descobrimentos Portugueses) - artigo esse que, depois de entregue (nos prazos
previstos e nas condições estipuladas), foi censurado, e recusada a publicação. Por isso, este
texto foi publicamente apresentado no Simpósio, e é agora publicado aqui nas Actas, na sua
versão mais desenvolvida.

Ao apresentar este trabalho não nos move qualquer intenção de fazer a polémica pela
polémica. O autor destas linhas simplesmente quer buscar a verdade - só a verdade e nada
mais do que a verdade - para com ela defender os interesses de Portugal: os interesses da
sua História, e da sua verdadeira identidade cultural, e da sua projecção no mundo.

Só a verdade é suficientemente sólida para nela se poder alicerçar seja o que for (tudo o
mais é contraproducente). Não se pode tapar o sol com uma peneira. Não se pode manter inde-
finidamente qualquer mito que vai nu (há-de sempre aparecer uma criança para o apontar).

Julgamos que, perante a História, é preciso aplicar sempre o rigor e o criticismo neces-
sários - mesmo quando eventualmente isso possa chocar contra quaisquer preconceitos, quais-
quer apriorismos e lugares-comuns, quaisquer mitos instalados (índefensáveis, embora muitas
vezes pretensamente defendidos em nome de um qualquer pseudo-patriotismo glorificador dos
méritos nacionais a todo o custo).

Já o escrevemos várias vezes, e aqui o repetimos: o jardim das glórias portuguesas é tão
grande que não perde nada - e, pelo contrário, ganha ... (como qualquer jardim .. .) - em ser
podado regularmente ... E só quem não sabe da poda irá confundir uma poda com uma tenta-
tiva de destruição ...

Na historiografia e na defesa dos interesses portugueses o autor destas linhas julga-se
bastante à vontade. Fomos nós quem nos últimos anos deu contributos, que são conhecidos,
para as questões importantes - como as das relações de Cristovão Colombo com os Desco-
brimentos Portugueses. A nossa teoria sobre as razões da desgraça de Colombo devido ao
sucesso de Vasco da Gama é hoje divulgada e debatida nas Universidades norte-americanas
(embora em Portugal continue a ser bastante ignorada ... ). Fomos nós quem trouxe novos contri-
butos para o problema da origem portuguesa de João Rodrigues, chamado -Cabrillo-, o desco-
bridor europeu da Califórnia. Poderíamos dar outros exemplos.
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Estamos à vontade para falar. Se julgamos dever recusar lendas e enfrentar mitos, fazemo-
lo simplesmente na busca da verdade. Não deixaríamos de o fazer nunca, nem que estivesse-
mos sozinho nessa luta (embora não nos pareça que tal seja o caso).

Não podemos aceitar qualquer censura. Se errarmos, o futuro o mostrará (e o direito de
errar é também um direito). Se acertarmos, ficará demonstrada a utilidade do nosso contributo
- e a gravidade da atitude de quem o tentou silenciar.

Julgamos que, por razões políticas, século após século, foi desde sempre em Portugal
silenciada e esquecida a importância do Regente D. Pedro nos Descobrimentos.

No lançamento dos Descobrimentos a importância do então Regente de Portugal foi tão
grande, ou maior, do que a do seu irmão mais novo, o Infante D. Henrique, o qual para futuro
só ficou mais conhecido devido a razões óbvias (depois de o Infante D. Pedro ser morto). Por
isso, é inaceitável que os mitos a respeito de D. Henrique continuem ainda hoje a ser repeti-
dos, quer à velha maneira primária e despudorada, sem quaisquer bases, quer de formas mais
sofisticadas e pseudo-problematizadas, mas sempre sem fundamento.

E não se diga que o fazer justiça à memória de um dos irmãos não tem necessariamente
que implicar a crítica à figura histórica do outro, com a consequente demolição radical da sua
lenda. Não se diga isso, pois não é verdade. De facto, implica mesmo.

A maldição da memória de um e a mitificaçâo da imagem do outro são paralelas e conco-
mitantes. A ligação entre os dois processos é complementar e indissociável: existiu na criação,
e terá que existir na desmontagem. Um destes homens ganhou o que o outro perdeu. Indevi-
damente. E a História terá que fazer justiça.

Nos Descobrimentos a acção do Infante D. Pedro foi tão importante, ou mais, do que a
do seu irmão Infante D.Henrique. Isto manifestou-se quer na sua obtenção de informações
geográficas (enquanto na juventude viajou no estrangeiro, por quase toda a Europa e Medi-
terrâneo, nos anos de 1425-1428) quer mais tarde na sua acção política (enquanto deteve o
poder, entre 1439 e 1447). Esta acção política directa significou o avanço nos litorais africanos
e a colonização das ilhas atlânticas, e significou o óbvio e indesmentível controlo e incentivo
geral de todos os empreendimentos ultramarinos, mesmo os operacionalmente executados sob
as ordens do Infante D. Henrique (sobretudo estes!).

Nos anos decisivos de 1439-1447 o Infante D.Pedro fez certamente mais para os Descobri-
mentos do que aquilo que foi transmitido para a posteridade pelo cronista Gomes Eanes de Zurara
- o qual, mesmo no seu afã de atribuir tudo ao seu patrono Infante D. Henrique, não conse-
guiu silenciar (e, pelo contrário, deixou mesmo perceber nas entrelinhas) muito do que deve ter
sido devido ao antigo Regente. Sobre isto tem havido muitas discussões entre os historiadores,
pois escasseiam as fontes coevas alternativas, mas não pode deixar de ser aplicada uma crítica
histórica ã Crónica de Zurara, apologética de D.Henrique e portanto naturalmente suspeita.

História significa investigação e crítica. Não significa a aceitação e repetição de quaisquer
fontes únicas (quanto mais das que são intrínseca e despudoradamente parciais!).

A verdade insofismável é que o Duque de Coimbra deteve efectivamente o Poder Real
durante vários anos, e foi precisamente nesses anos que os descobrimentos atlânticos foram
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decisivamente impulsionados. Ninguém poderá ter dúvidas - e alguns indícios existem - de
que esse importante papel foi silenciado mais tarde, quando D. Pedro, traído e abandonado
por quase todos, foi morto em Alfarrobeira, e a sua memória banida.

O momento decisivo em que se jogou o destino de Portugal - o triunfo da vocação
atlântica do país, que levou aos Descobrimentos e que iria mudar a História do Mundo - foi
o tempo do Infante D.Pedro de Coimbra.

A ideia errónea, hoje ultrapassada, de que teria havido uma contraposição primária entre
o Infante D. Pedro, defensor de uma política comercial e burguesa de desenvolvimento metro-
politano de Portugal, e o Infante D.Henrique, defensor de uma política senhorial e militar de
expansão ultramarina, deve-se aos impressionismos de Oliveira Martins e, depois dele, de alguns
autores do século passado e deste século que seguiram as visões românticas e esquemáticas
delineadas em Os Filhos de D. João I (impressionismos bem intencionados, mas naturalmente
limitados pela escassez das fontes históricas então existentes).

O papel do Infante D. Pedro no início dos descobrimentos e das navegações portugue-
sas não foi menor do que o do Infante D.Henrique. Bem pelo contrário, terá talvez sido até
bem mais importante. A verdadeira diferença está no facto de ter sido exercido num sentido
diferente: somente a favor dos reconhecimentos geográficos, das navegações e dos comércios,
nas costas de África e nas ilhas atlânticas (as actividades que interessavam não só à nobreza
mas também aos povos, aos Concelhos, aos pescadores e aos mercadores), e contra as guer-
ras ultramarinas e as aventuras cavaleirescas e senhoriais em Marrocos (que interessavam exclu-
sivamente à alta nobreza e à fidalguia desocupada).

Hoje em dia nenhum historiador verdadeiramente especializado nos Descobrimentos pode
ignorar - e adiante vamos tentar sistematicamente demonstrar - que todos os mitos e lendas
acerca do Infante D. Henrique correspondem a exageros que foram sendo acumulados ao longo
dos séculos, e que nenhuma comprovação científica (com documentos) podem realmente ter.

Claro que há quem ainda hoje possa querer continuar a propagandear as visões tradi-
cionais do Infante D. Henrique pioneiro de tudo e mais alguma coisa, atribuindo a um homem
aquilo que é a obra de todo um povo - erro contra o qual se insurgiu, no seu último livro, o
próprio Jaime Cortesão (o maior dos historiadores dos Descobrimentos, o mesmo que, devido
ao seu ecletismo, havia antes, ao longo da sua obra anterior, sobretudo nos inícios, conciliado
bastante com as visões tradicionais e com a figura -heróica- do -Infante de Sagres-),

Quem de forma errónea e anacrónica pode querer continuar a fazer isto são os curio-
sos mais mal informados, os divulgadores mais antiquados (eventualmente bem intencionados,
mas em todo o caso pouco actualizados), os -comernorativístas- mais primários, às vezes movi-
dos pelas razões mais oportunistas. Aqueles que querem apostar no -dejá vu- , que julgam ser
a receita fácil para o sucesso - pelo menos para o sucesso oficial e oficioso, no presente.

Estes esquecem o Infante D. Pedro. Mas fazem mal. Se fossem verdadeiros historiadores
especializados na História dos Descobrimentos saberiam que, pelo contrário, a generosa figura
do Infante Duque de Coimbra e Regente de Portugal, devido ao acumular das provas trazidas
pela moderna crítica histórica, cada vez mais nos aparece na sua verdadeira dimensão: uma
dimensão de reconhecido interesse e de (antes) inesperada importância.

Os documentos hoje conhecidos são já mais do que suficientes para o mostrar claramente.
E quem sabe se muitos mais elementos não existirão ainda por divulgar - novas fontes e novas
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interpretações - que virão trazer mais luz à importância do Infante D.Pedro. O autor destas
linhas julga conhecer algumas, que em breve apresentará. Por enquanto, aqui, neste texto, vai
fazer uma síntese dos contributos do Regente nos Descobrimentos, seguida de uma desmon-
tagem das verdadeiras razões por que a sua memória foi abafada pelas lendas fabricadas acerca
do seu irmão (e das verdadeiras razões destas lendas).

Aquilo que hoje é verdadeiramente urgente - e que ainda está por fazer - é não só
comprender e explicar a importância de D. Pedro na modernização de Portugal e no lançamento
dos Descobrimentos, mas também o significado de algo que disto não pode ser dissociado: as
razões da maldição e do silenciamento que depois sofreu a sua Memória, quando o seu projecto
modernizador foi vencido e ele próprio foi morto, e deixado para ser comido pelos cães.

A discussão da importância do Infante D.Pedro nos Descobrimentos, como é sabido,
implica a polémica questão da alegada -grande colaboração- entre os dois irmãos, o Regente
D. Pedro e o Infante D. Henrique (e a aferição da verdadeira proporção dos seus méritos).

Existiu essa colaboração? Claro que sim ... Existiu enquanto existiu: enquanto o Infante
D. Pedro deteve o Poder, incentivou os Descobrimentos, as navegações e a colonização ultra-
marina (e o Infante D. Henrique, como seu colaborador, em segundo plano, contribuiu na execu-
ção disso, momentaneamente desviado das suas nunca escondidas preferências pelas aventuras
senhoriais em Marrocos e nas Canárias). Deixou de existir quando deixou de existir: quando
o Infante D. Pedro perdeu o Poder e foi arrastado para a morte pela grande nobreza senhorial,
e o Infante D. Henrique, sempre em segundo plano, sempre cinzento, em vez de resolutamente
o defender da intriga, ou de se colocar ao seu lado, veio antes a juntar as suas forças às dos
que o iam matar, e assim desequilibrou os pratos da balança e colaborou na morte do irmão.

E o grande problema - o verdadeiro problema - é saber como, de que maneira, por
que processos, foram depois urdidos para consumo futuro os mitos da grande importância do
Infante D. Henrique, paralelos e complementares ao silenciamento da Memória de D. Pedro.
O primeiro momento é na verdade Alfarrobeira e a Crónica de Zurara. Mas o que se passou
nos séculos seguintes não é menos importante (e a isso voltaremos já adiante).

No que diz respeito aos Descobrimentos, o primeiro problema é na verdade o da neces-
sária crítica histórica que tem que ser aplicada às fontes, nomeadamente à Crónica de Zurara,
fonte única, e apologética, acerca de uma realidade que foi indiscutivelmente manipulada e
censurada. A evidência deste problema histórico manifestaram-na até hoje autores vários, quer
simples homens de cultura bem intencionados (como Júlio Gonçalves ou José de Bragança),
quer verdadeiros profissionais e historiadores metodologicamente competentes (como Veiga
Simões, Duarte Leite, Magalhães Godinho). Esta é uma polémica que chega até ao presente, e
que está por resolver. Como por resolver está a aferição da verdadeira dimensão do significado
do Infante D. Pedro na política interna portuguesa, e o carácter da sua tomada e exercício do
poder - cuja importância foi muito maior do que é habitualmente reconhecido na generali-
dade da historiografia portuguesa (apesar dos bons contributos que sobre este tema até têm
sido produzidos por alguns historiadores, quer já no passado por autores como o Rev. Padre
Domingos Maurício Gomes dos Santos ou o Prof. Artur Moreira de Sá, quer sobretudo no
presente pelos sólidos estudos do Prof. Humberto Baquero Moreno).

Esta é uma polémica à qual ninguém pode pretender fugir, sobretudo no que diz respeito
aos Descobrimentos e à vertente ultramarina em geral. Até porque hoje em dia as evidências
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acumuladas e os novos elementos, quer os já surgidos, quer os que em breve apresentaremos
publicamente, permitem-nos Ce,mais do que isso, obrigam-nos) a ir ainda mais longe do que
quaisquer autores do passado foram, no radicalismo da defesa do Infante D. Pedro (e conse-
quente recusa dos mitos do Infante D. Henrique).

A grande questão a tratar sobre o Infante D. Pedro - a questão que resume todas as
outras (porque é consequência de todas as outras) - é a de compreender, e explicar, porquê,
e de que maneira, se operou a Maldição da Memória desse homem que foi Regente e incen-
tivador dos Descobrimentos. E nós vamos agora tentar compreender e explicar isto, de forma
essencial, apontando-nos para o coração do problema.

A questão do Infante D. Pedro dá-nos uma vez mais a lição para a qual nos deveria sempre
alertar uma prática epistemológica vigilante, a lição que temos obrigação de continuamente
saber: uma questão de História é sempre, ao mesmo tempo, uma questão de Historio-
grafia. E, de facto, esta é-o. Mais do que qualquer outra.

o primeiro momento da maldição ocorreu quando ainda se ouviam os ecos das armas
no campo de Alfarrobeira.

Ninguém nega, nem pode negar, que o cronista oficial da época, Gomes Eanes de Zurara,
era um servidor da Casa do Infante D. Henrique, e que foi nomeado pelo Rei D. Afonso V para
as funções de guarda da Torre do Tombo e cronista oficial do Reino, substituindo o velho e
íntegro Fernão Lopes, precisamente no rescaldo da batalha de Alfarrobeira, logo em 1450.

O grande Fernão Lopes, o antigo cronista da Revolução de 1383-85, realmente não teria
servido para a nova tarefa. Zurara desempenhou-a na perfeição: escreveu crónicas da grande
nobreza senhorial envolvida nas guerras marroquinas, os Meneses capitães de Ceuta e o Infante
D. Henrique, Duque de Viseu.

Desta maneira, no que diz respeito aos inícios dos Descobrimentos, a Crónica dos Feitos
de Guiné de Zurara foi a única crónica que foi escrita (ou que sobreviveu) datando dessa época,
e por isso serviu de referência para todas as notícias posteriores. Assim, devido ao carácter
desta fonte - única e apologética - foram iniciados os exageros e mitos acerca do Infante
D. Henrique, que desde então não mais pararam de se avolumar.

A ACÇÃO DO INFANTE D. PEDRO NOS DESCOBRIMENTOS
E NA EXPANSÃO ULTRAMARINA

A época decisiva do lançamento dos Descobrimentos e das navegações - do nascimento
do destino atlântico de Portugal - corresponde aos anos da década de 40 do século xv.
É então que tudo verdadeiramente se joga.

Antes, já teriam acontecido avanços casuais ou desgarrados: o redescobrimento do arqui-
pélago da Madeira em 1419-1420, o descobrimento do arquipélago dos Açores nos anos de
c.1427-1432, a possível ultrapassagem do limite anterior das navegações mediterrânicas na costa
atlântica africana, em 1434, para sul do Cabo Bojador.

Mas é a partir do momento em que o Infante D. Pedro, Duque de Coimbra, assume a
Regência de Portugal (em 1439) que se inicia o impulso decisivo dos Descobrimentos, nave-
gações africanas e colonização das llbas atlânticas - e, paralelamente, como compfe-
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mento indissociável desta politica clarividente e realista, são suspensas as guerras ofen-
sivas e as aventuras cavaleirescas e senhoriais em Marrocos.

A partir de 1439 inicia-se a colonização sistemática dos Açores - e é nos anos seguin-
tes que isso se consolida e se torna imparável. Neste processo dos Açores teve uma influência
directa o próprio Regente D. Pedro, tendo nestes anos mandado vir muitos colonizadores flamen-
gos, que para sempre ficaram nas novas terras (não esqueçamos a ligação estreita sempre mantida
com a sua irmã que se havia tornado Duquesa de Borgonha e Condessa de Flandres).

Embora os Açores tivessem antes sido teoricamente atribuídos ao Infante D. Henrique
(em 1433), a prova de que deverão ter sido sobretudo acarinhados por D. Pedro está no facto
de, mais tarde (em 1447), ser formalmente afirmado num documento que a ilha de S.Miguel
era pertencente, e estava até então a ser povoada, pelo Infante Regente. Assim se constata que
esta ilha açoreana, a maior, havia desde sempre sido colonizada pelo Duque de Coimbra
(e tem o nome do Santo da especialíssima predilecção de D. Pedro ... o S.Miguel da Justiça,
com a balança ... cujo nome D. Pedro atribuiu aos seus altares, feiras, etc .. .).

Em 1441 - quando o Regente D. Pedro tem já criadas condições de estabilidade e segu-
rança no seu governo - começam os verdadeiros descobrimentos de novas terras africanas até
então não conhecidas dos Europeus.

Só a partir daqui começam as navegações portuguesas a ter um autêntico carácter
de revolucionária novidade geográfica. Nesta fase começa-se a desvendar as regiões ao longo
das costas da Mauritânia, ultrapassando o Cabo Branco, nas extensões áridas do litoral saariano,
onde era efectivamente penoso navegar e só uma vontade política muito forte podia conseguir
que tal fosse executado. Devido aos ventos era extremamente difícil regressar desse Sul desco-
nhecido. E economicamente parecia muito pouco compensador ir para lá (a primeira tentação
era a de ficar nas Canárias a fazer capturas de escravos, bem mais cavaleirescas e, ao mesmo
tempo, rendosas).

Estas expedições são levadas a cabo por um tal Nuno Tristão (sobre o qual sabemos muito
pouco, tal como sobre praticamente todos os outros navegadores destes períodos mais recua-
dos), e é nelas que pela primeira vez começa a ser utilizado o navio revolucionário que foi a
caravela portuguesa (proveniente do cruzamento de tecnologias mediterrânicas e nórdicas),
capaz de navegar no Atlântico e ultrapassar os problemas que no século passado aí haviam
feito deter os navios mediterrânicos. Este Nuno Tristão consegue triunfar (e, sobretudo, regres-
sar. ..) das regiões onde antes haviam falhado os genoveses Vivaldi ou o catalão Jaime Ferrer.

É nesta fase que, em 1443, através de uma carta régia passada em Penela, o Regente
D. Pedro atribuiu ao Infante D. Henrique os direitos da navegação, guerra e comércio destas
novas terras reconhecidas para sul do Cabo Bojador. O significado disto é óbvio: encaminhando-
o num sentido realista e sensato, o irmão mais velho associa à nova política ultramarina, como
executor, aquele que era o seu irmão mais novo, antes conhecido como irrequieto e impaciente
em busca de novos senhorios (e por isso mesmo desacreditado aos olhos do país inteiro, não
só devido à inoportunidade das suas desastradas tentativas de intromissão em Granada, mas
sobretudo devido à vergonha da dolorosa derrota de Tânger, pela qual tinha sido responsável
alguns poucos anos antes, e pela qual não pode ter deixado de ficar desprestigiado).

A partir daqui, e nos anos seguintes, durante toda a década de 40, até à morte do Infante
D. Pedro, deram-se os avanços decisivos que irão impulsionar, tornar rentável (justificar, dar
continuidade e criar condições de futuro para) os Descobrimentos.

Tratou-se de avanços quantitativos e qualitativos, em termos geográficos e em termos
económicos: começaram-se a desenvolver não só alguns ataques guerreiros mais bem sucedi-
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dos no litoral africano, mas também alguns tratos pacíficos de comércio com as populações
africanas ao longo das costas já conhecidas (substituindo em alguma medida os simples saques
e captura de escravos); chegou-se finalmente à região do Cabo Verde e àquilo que foi chamado
a Terra dos Negros (o Senegal), sendo assim pela primeira vez estabelecidos contactos directos
com as civilizações negras ao sul do Saara, depois da grande barreira das extensões áridas da
costa da Mauritânia (isto foi feito por Nuno Tristão na terceira viagem que efectuou com as
suas caravelas, em 1444).

Tudo isto foi levado a cabo quando em Portugal o detentor do Poder Real era o Infante
D. Pedro de Coimbra, antes de ser morto em 1449 na batalha de Alfarrobeira. Claro que daí
para a frente, mesmo depois do seu desaparecimento, este processo não parou mais, benefi-
ciando do impulso que já tinha e da rentabilidade que começava a mostrar. Aqui começou
verdadeiramente a expansão ultramarina, pois só então este processo começou a caminhar pelos
seus próprios pés.

O Infante D. Henrique teve durante estes anos, até 1449, uma acção importante nos Desco-
brimentos e navegações, mas simplesmente na qualidade de colaborador e executor da polí-
tica ultramarina ordenada pelo seu irmão mais velho, então Regente do Reino e verdadeiro
responsável pelo governo, quer metropolitano, quer ultramarino. Não pode haver qualquer
dúvida que aquilo que D. Pedro fez foi moderar no irmão mais novo os ímpetos cavaleirescos,
inicialmente demasiado frenéticos e inconsequentes (como se viu em 1437 em Tânger), e orientá-
los para fins mais úteis: as navegações na costa de África, com intuitos comerciais, e a coloni-
zação das ilhas atlânticas (em vez das correrias guerreiras, ainda por cima falhadas, em Marrocos).

Não se argumente que antes da data em que D. Pedro tomou o poder (1439) já tinha
havido grandes avanços ultramarinos, e que esses avanços foram da responsabilidade de
D. Henrique e não de D. Pedro (os descobrimentos nas ilhas atlânticas e nas costas africanas
nas décadas de 20 e 30). A verdade é que esses avanços foram de facto pequenos, casuais e
isolados: ou sem grande novidade (o redescobrimento da Madeira) ou sem grande continui-
dade imediata (os restantes). E de maneira nenhuma podemos ter a certeza de que nestes avan-
ços pioneiros o inspirador (ou o inspirador único) foi mesmo o Infante D. Henrique, pois não
existe nenhuma contraprova (coeva) que corrobore as (naturalmente suspeitas) afirmações que
nesse sentido são feitas pelo apologética Gomes Eanes de Zurara.

Nisto, como em tudo, a Crónica dos Feitos de Guiné tem que ser submetida a uma crítica
histórica, através do cruzamento dos seus informes com as contraprovas que vêm das outras
(poucas) obras narrativas, e sobretudo das fontes arquivísticas. E a verdade é que nessas
outras fontes de maneira nenhuma se colhe a impressão da exclusividade da importância de
D. Henrique.

A verdade é que houve viagens de iniciativa particular, mesmo que naturalmente subme-
tidas ao monopólio henriquino (e incluídas por Zurara como henriquinas). A verdade é que
estes primeiros descobrimentos atlânticos - mesmo os pioneiros, na década de 30 - não foram
todos feitos por homens da Casa do Duque de Viseu, ou da Ordem de Cristo, ou navegadores
do Algarve.

Nada nos garante que os homens que fizeram essas navegações fossem (ou fossem todos)
servidores do Infante D. Henrique antes de as fazerem, e é perfeitamente possível que só tenham
passado a ser considerados como tal a-posteriori, quando os direitos sobre as suas descobertas
foram atribuídos a D. Henrique (e sobretudo quando D. Pedro já havia sido morto, e a sua
influência desaparecido, e D. Henrique ficara sozinho em campo). Sobre isto ninguém tem provas
nem ninguém pode afirmar certezas. Nem quem diz que sim, nem quem diz que não.
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Há de facto indícios importantes que mostram ter havido também outras origens para os
avanços portugueses no mar. Neste campo é preciso ter em conta os contributos - e contri-
butos bem pioneiros! - das regiões da Zona Centro do país, pertencentes ao senhorio do Infante
D. Pedro. Isto tem até agora sido menosprezado na historiografia portuguesa, pois estas regiões
_ da Foz do Mondego e de Aveiro - não tiveram ainda os seus estudos históricos nesta pers-
pectiva, com a devida dimensão e sistematicidade (devidamente fundamentados com qualidade
científica, e devidamente divulgados com impacto nacional). Se pudermos, a tal nos dedicare-
mos um dia. Mas, só pelo que neste momento já conhecemos, não parece haver dúvidas de
que o papel destas regiões foi muito significativo, e o Infante D. Pedro desenvolveu estes seus
senhorios próprios, nos aspectos demográficos, económico-sociais, comerciais marítimos e pisca-
tórios, com este mesmo objectivo: incentivar as navegações e os Descobrimentos.

Isto tem sido bastante ignorado. Mas não pode continuar a sê-lo.
Enquanto Duque de Coimbra, o Infante D. Pedro fez progredir todas as regiões da beira-

mar incluídas no seu senhorio, que então cresceram e se transformaram no que viriam a ser
mais tarde. Por sua iniciativa foram sobretudo protegidos os pescadores e as actividades liga-
das ao mar, quer em Buarcos, quer em Aveiro.

Durante muitos anos o Duque de Coimbra andou mesmo envolvido em tentativas de unifi-
car sob a sua posse todas essas regiões da Beira Litoral, desde Aveiro até ao sul do rio Mondego,
tentando adquirir as poucas (Quiaios, Eimide, Redondos, etc) que aí estavam encravadas entre
os seus domínios mas que pertenciam a outros Senhorios (eclesiásticos como o Mosteiro de
Santa Cruz de Coimbra). Tentou criar uma unidade política e económica virada para o mar, no
Centro de Portugal.

Buarcos era um importante porto de pesca, principal núcleo de toda a zona da Foz do
Mondego, desde Montemor-o-Velho até ao oceano, correspondendo à actual região da Figueira
da Foz. É firme convicção do autor destas linhas que as regiões da Beira Litoral tiveram nos
Descobrimentos e nas navegações quatrocentistas um papel muito maior e mais importante do
que até agora se tem julgado, escrito e afirmado. Disso existem já alguns indícios, e quem sabe
quantas provas mais se poderão encontrar entre a documentação que esteja ainda inédita.

Quando se fala dos Descobrimentos pensa-se sobretudo no Algarve e no Sul, mas a reali-
dade deve ter sido mais complexa, e já nesta época os pequenos portos do Norte de Portu-
gal deveriam ter começado a mostrar o dinamismo que mais tarde patenteariam nos séculos
XVI-XVII (e que o historiador Jaime Cortesão tão bem realçou).

O que julgamos que deve ter acontecido é que estas regiões, por terem antes pertencido
ao Infante D. Pedro e beneficiado da sua protecção, vieram depois da batalha de Alfarrobeira
a sentir também a desgraça que se abateu sobre o Ducado de Coimbra e a Zona Centro.
E foram violentamente penalizadas.

Não foi certamente por acaso que nessa batalha estiveram presentes os humildes pesca-
dores de Buarcos, corajosamente dando o seu contributo, certamente pobre, mas inegavelmente
generoso, para tentar defender o seu Senhor, que antes os havia protegido contra os abusos
dos poderosos.

Vamos dar alguns exemplos deste desenvolvimento regional do Centro de Portugal, e dos
seus contributos para o início das navegações dos Descobrimentos.

Em 1433, logo nos inícios do novo reinado, o Infante D. Pedro obtém do seu irmão Rei
D. Duarte uma carta de privilégio através da qual os pescadores e homens do mar de Buarcos
são protegidos e isentados de uma série de obrigações perante a Coroa, com o objectivo de
promover o desenvolvimento demográfico e comercial-marítimo deste lugar. Neste mesmo ano,
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através de uma outra carta, ficamos a saber que o Infante D. Pedro arma navios que envia para
o mar com o objectivo de executarem acções de corso no Estreito contra os inimigos muçul-
manos, sendo essa iniciativa apoiada pelo seu irmão Rei, que lhe atribui o quinto das presas.

O significado que podemos retirar desta segunda carta (tantas vezes esquecida ... ) é óbvio:
nesta época decisiva, que é considerada como correspondendo aos inícios dos Descobrimen-
tos, o Infante D. Henrique não é o único (nem talvez o principal) que tem navios no Sul - os
mesmos navios que fazem corso e guarda-costa, e que a pouco e pouco se vão aventurando
mais e mais no desconhecido.

O Infante D. Pedro tem os seus próprios navios no mar. E de onde viriam esses navios?
É claro que eles deveriam provavelmente pertencer a Buarcos e/ou a Aveiro, as vilas marítimas
do senhorio do Duque de Coimbra (qualquer Senhor preferiria sempre fazer estas acções com
a sua própria gente, e não iria fretar embarcações mais longe, se possuía homens e estaleiros
nas suas próprias terras - e na Foz do Mondego tinha-os).

Mas nós julgamos ter encontrado uma prova de que estes navios deveriam mesmo perten-
cer a Buarcos. É que até hoje parece que ainda ninguém terá reparado num pequeno porme-
nor que notámos: estas duas cartas de 1433 de que estamos a tratar foram emitidas em dois
dias sucessivos ... uma no dia 6 e outra no dia 7 de Novembro de 1433... duas cartas da chan-
celaria do mesmo Rei, a pedido do mesmo Duque, escritas pelo mesmo tabelião, na mesma
cidade (Santarém), em dois dias seguidos ... referentes a dois propósitos tão chegados ...

A explicação que damos, parece-nos evidente: tratava-se para D. Pedro de proteger os
seus próprios homens de uma série de obrigações e serviços à Coroa, para os libertar para
depois poderem navegar, ao seu próprio serviço, nas armadas que, ao mesmo tempo, era auto-
rizado a fazer para o Sul.. .

A contraprova da veracidade disto que afirmamos, julgamos encontrá-la noutro facto que
também até agora ainda não terá sido notado: é que, mais tarde, quando estes dois alvarás são
confirmados e revalidados, nos inícios da Regência do próprio D. Pedro, os dois diplomas corres-
pondentes sào outra vez emitidos em dias extremamente próximos (em 29 de Junho e 10 de
Julho de 1439).

Julgamos portanto que, logo nos inícios dos Descobrimentos Portugueses, estiveram
presentes os navios de Buarcos do Infante D. Pedro.

Não nos esqueçamos que é no ano seguinte, em 1434, que um tal Gil Eanes, ultrapassa
o Cabo Bojador, abrindo a navegação do litoral africano para sul da latitude das Canárias. Este
cabo havia sido a grande barreira (nunca vencida) das navegações antigas e medievais. À sua
volta haviam crescido mitos, que assim foram ultrapassados. A partir desta data os Portugue-
ses apostam na rota africana do sudeste.

De onde seria este Gil Eanes? Seria desde o início um servidor do Infante D. Henrique,
como virá a ser afirmado por Zurara e pela restante historiografia henriquina? Neste caso, é
provável que sim. Seria originalmente de Lagos? É possível (embora Zurara diga que ele era
natural de Lagos e mais tarde Duarte Pacheco Pereira diga somente que no seu regresso o
Infante D. Henrique o casou na vila de Lagos, onde viveu muitos anos).

Recordemos as dúvidas que muito legitimamente podemos e devemos expressar acerca
da fidedignidade das fontes henriquinas, e recordemos o que acima dissemos (e que foi desde
há muito notado pelos historiadores que trataram das viagens de iniciativa particular no tempo
de D. Henrique) acerca da dificuldade de definir de uma forma muito precisa se um qualquer
navegador era desde o início um servidor de D. Henrique, ou se só a-posteriori foi conside-
rado como tal (quando o monopólio dos espaços navegados foi atribuído ao Duque de Viseu).
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Vamos dar um exemplo mais da participação das terras atlânticas de D. Pedro nos momen-
tos iniciais dos Descobrimentos. Em 1441, exactamente no ano em que se dá o arranque deci-
sivo das navegações no litoral africano - quando são ultrapassadas as limitações técnicas da
náutica mediterrânica (e algarvia?) que até então tinha sido aplicada, e tinha falhado (lembremos
os Vivaldi e Ferrer), ou se tinha mostrado insuficiente (lembremos o lento progresso no litoral
mauritano de Gil Eanes e seus antecessores e seguidores imediatos), quando finalmente os Portu-
gueses triunfam do Sul com os navios revolucionários que são as novas caravelas de Nuno Tris-
tão - nesse ano de 1441, encontramos um documento em que é nomeado pelo Regente
D. Pedro um tal Estevão Anes de Buarcos para as funções de piloto da barra do Mondego, sendo
referido que aí vinham navios armados pelo Infante D. Henrique. Isto deverá obviamente signi-
ficar uma participação da região da Foz de Buarcos no esforço das navegações e descobrimen-
tos que estavam então em curso, sendo tal esforço organizado em colaboração pelo Infante
D. Pedro e pelo Infante D. Henrique. E este piloto estará em funções ainda em 1449.

Outros exemplos se poderiam dar. Na década de 40 os pescadores e mareantes de Aveiro
organizam de maneira mais formal a sua já antiga confraria (ainda antes de Buarcos, já haviam
sido em 1431 regiamente privilegiados por iniciativa de D. Pedro), em 1442 o Regente conce-
deu várias isenções e liberdades aos moradores do seu lugar de Mira (para promover o povoa-
mento e desenvolvimento económico deste sítio do litoral), etc.

. .
Claro que não se pode, nem deve, negar a importância do Infante D. Henrique no processo-

dos Descobrimentos. Porquê? Porque ele foi um executor - um dos mais importantes (embora
não o único, nem mesmo o mais importante) - desse processo que levou à abertura de Portu-
gal ao Mundo e mudou o curso da História portuguesa e mundial.

Mas, na fase decisiva do arranque do processo, e dos primeiros ensaios de fixação ultra-
marina, ele foi precisamente isso mesmo: um simples executor, aplicando uma política que
não podia ser definida senão pelo seu irmão mais velho, o Regente D. Pedro, Duque de Coim-
bra. Uma política que claramente se vê que nem era a sua preferida, pois D. Henrique nunca.
escondeu as suas inclinações, e constata-se que sempre preferiu as conquistas (em Granada,
em Marrocos e nas Canárias) às navegações (nas novas terras desconhecidas).

A política predilecta de D. Henrique era a das conquistas militares nesses espaços já conhe-
cidos, ou, melhor ainda, a sua obtenção e tenência em termos feudais, mesmo que sob a sobe-
rania de um Rei estrangeiro como era o Rei de Castela (tentou isto quer para Granada quer
para as Canárias) uma típica estratégia senhorial, em termos medievais, que de resto até causou
embaraçosos problemas para Portugal (problemas estes documentados, e que nenhum histo-
riador minimamente especializado nestas temáticas pode pretender ignorar. .. e que é curioso
que sejam deixados na sombra quando se oficiam os mitos e as glórias do Infante de Sagres... ).

Constata-se isto, até por D. Henrique se ter dedicado a estas inclinações até 1439, quando
D. Pedro tomou o poder, e imediatamente a elas ter voltado logo cm 1448, no exacto momento
em que D. Pedro deixou o governo ...

Neste ano de 1448 D. Henrique comprou aos descendentes locais dos normandos colo-
nizadores os direitos sobre a ilha de Lançarote, nas Canárias, e tentou afirmar-se como Senhor
dela, sob a suserania de Castela ... (implicitamente reconhecendo que esses direitos, que a Coroa
real portuguesa há tanto disputava, pertenciam ao soberano castelhano .. .) uma jogada diplo-
mática e militar que se mostrou desastrada e contraproducente (como todas as que tinha ensaiado
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na juventude em relação a Granada e a Marrocos ... ). E ainda por cima não conseguiu estabe-
lecer o seu poder na ilha, devido às resistências locais.

A razão do irresistível apetite do Navegadorpelos projectos deste tipo - e do seu notó-
rio desinteresse pelas navegações ... - tem sido ignorada, ou escamoteada, pelos panegiristas
das glórias henriquinas. Mas é muito simples. É que D. Henrique, por tudo quanto dele conse-
guimos saber, foi sem dúvida um simples Senhor feudal, sem a noção da nacionalidade.

Esta noção estava na época somente a nascer, trazida pela burguesia ou, excepcional-
mente, por Reis ou Senhores modernos e ilustrados (de que o seu irmão D. Pedro é, em alguma
medida, um bom exemplo). Mas D. Henrique claramente ainda não a tinha. Ele simplesmente
estava interessado naquilo que uma mentalidade como a sua podia compreender: o senhorio
feudal e a glória. '

Por tudo isto, o Navegador navegou tão pouco, e os litorais africanos que foram desco-
bertos foram-no sobretudo enquanto o seu irmão mais velho detinha o poder da Regência, na
década de 40. E a partir do momento em que D. Pedro desapareceu (ao longo de toda década
de 50, e até ã morte de D. Henrique em 1460) os descobrimentos portugueses no litoral desco-
nhecido passaram a andar a passo de caracol, em vez da regularidade que antes tinham. Esta
desaceleração foi no passado demonstrado irrefutavelmente por historiadores como V. Maga-
lhães Godinho, e não pode hoje em dia ser ignorado por ninguém.

Em suma, pode dizer-se que até 1439 toda a família real portuguesa contribuiu para
as navegações (ambos os Infantes, que tinham navios no mar, e também o Rei D. Duarte, que
nisso os apoiava); entre 1441 e 1448, quando tudo se acelerou e se deram os maiores e
mais decisivos avanços nos Descobrimentos (qualitativa e quantitativamente), o processo foi
incentivado e comandado pelo Regente D. Pedro, com importantes tarefas de execução
a cargo do Infante D. Henrique (então momentâneamente desviado das suas nunca escon-
didas preferências pelas campanhas e conquistas militares em Marrocos e nas Canárias).

Mesmo a nível interno, a figura de D. Henrique nunca teve nada que se parecesse com
o relevo, a acção e a cultura de D. Pedro. Pelo contrário, segundo o que verdadeiramente
mostram as fontes que acerca dele dispomos, o Duque de Viseu e administrador dos bens da
Ordem de Cristo foi simplesmente um típico Senhor medieval - o que é surpreendente, dada
a cultura e a modernidade já pré-renascentistas do resto da família, de seus irmão D. Duarte,
D. Pedro e D. João, e mesmo de seu pai, o anterior Rei D. João I.

O Infante D. Henrique é precisamente o único da família que parece não ter tido nunca
nos dias da sua vida qualquer importância significativa, a nível político ou cultural (apesar de
ter tido muita a nível económico e social, como detentor de uma das maiores casas senhoriais
do país - e o recente estudo do Prof. João Silva de Sousa mostra bem essa dimensão).
D. Henrique não tinha com certeza uma cultura muito desenvolvida - não há disso qualquer
prova efectiva, pese embora a todos os mitos posteriores que sobre isso se amontoaram (a fami-
gerada -Escola de Sagres», etc). Nunca escreveu nenhum livro, como o pai e os irmãos (de mais
substancial e -teórico- só deixou ficar escrito um pequeno parecer sobre a legitimidade da guerra
em África, onde transparecem visões do mundo e da sociedade extremamente medíocres e limi-
tadas, absolutamente típicas de um Senhor feudal com escassa cultura e horizontes). Nunca
teve qualquer efectivo poder político de primeira linha na governaçào do país (a não ser, pela
primeira e última vez, o comando militar que lhe foi dado pelo seu irmão Rei D. Duarte em
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1437, aquando da lamentável expedição a Tânger, de cujo catastrófico fracasso foi sem dúvida
o principal responsável, devido à sua inexperiência e pouca sensatez).

O jovem D. Henrique havia mandado comprar uma bela armadura na Inglaterra, possi-
velmente entusiasmado pela primeira glória, aparentemente fácil, de Ceuta. Mas depressa expe-
rimentou, em Tânger, aquilo que sabem os verdadeiros militares de todos os tempos, mas que
escondem os belicistas de todos os tempos: que a guerra nào é feita de belos uniformes, mas
sim de sangue e lama e misérias de todas as espécies.

As fracas qualidades de comando e de sensatez do Infante D. Henrique - lamentavel-
mente demonstradas em 1437 na catástrofe de Tânger - não são segredo para ninguém (nem
poderão hoje ser consideradas surpreendentes, ou a sua afirmação chocante), pois foram há
muito claramente demonstradas pelo Rev. Padre Domingos Maurício Gomes dos Santos S. J.,
que foi o historiador que mais seriamente estudou estes assuntos (nesses textos imperdoavel-
mente esquecidos e menosprezados em Portugal, e que estão reunidos no livro D. Duarte e as
Responsabilidades de Tânger).

Nenhum verdadeiro historiador ignora, nem pode ignorar, esta realidade insofismável.
Aquilo que alguns (ou muitos .. .) podem fazer é subvalorizar e esquecer este assunto, passando-
o por alto, para que continue a ser feita a glorificação e o «culto da personalidade. do Infante
de Sagres, em termos primários e quase hagiográficos, para além do que é razoável, sem que
sejam apontadas as suas insuficiências.

Um só exemplo desta glorificação, verdadeiramente caricatural, é uma opinião de um
autor que popularmente em Portugal veio a ser considerado como um historiador (e mesmo
como o paradigma do historiador português ... ), José Hermano Saraiva, que, em 1948, num
artigo em que disseca e glosa o insípido parecer de D. Henrique sobre a guerra em África
(promovido a grande texto doutrinal.. .), ao mesmo tempo, chega ao ponto de acusar o notá-
vel parecer de D. Pedro de ser falso (por ser demasiado profético do que ia acontecer, etc ... ),
chamando-lhe uma trucagem forjada a-posteriori por Rui de Pina ...

Quem de forma primária e oportunista pode querer continuar a oficiar os mitos henri-
quinos e fazer Comemorações do Infante- os «sacristães" deste culto, que nenhum verdadeiro
«sacerdote. deveria aceitar sequer patrocinar ... - são realmente as pessoas menos informadas
(ou que não se queiram informar) ou os -comemoratívistas- movidos por interesses mais alheios
à verdade histórica.

O Infante D. Pedro, Duque de Coimbra e Regente de Portugal, teve na modernização do
país e no lançamento dos Descobrimentos uma acção tão ou mais importante do que aquela
que tem sido creditada ao seu irmão mais novo, o Infante D. Henrique.

Por que foi então atribuído ao Infante D. Henrique o papel principal, para a posteridade?
Por que é que foi originalmente criado o mito que nunca mais deixaria de se avolumar?

Para alguém que não se satisfaça com a simples repetição de lugares-comuns e que estude
com profundidade estas questões, a resposta é óbvia. Não podemos deixar de o dizer, e de o
dizer de forma clara: muito simplesmente porque o Infante D. Henrique sobreviveu.

Sobreviveu ã morte do seu irmão (na verdade, acabou mesmo por colaborar nela, volun-
tária ou involuntariamente) e envelheceu depois na corte de D. Afonso V, no meio da época
de reacção senhorial e nobiliárquica que então se abateu sobre o país.

O Infante D. Henrique foi sem dúvida uma personagem bastante cinzenta. Parece claro
que a principal razão da sua fama para a posterioridade foi o facto de ter sobrevivido à tragé-
dia de Alfarrobeira: depois de fazer algumas diligências, tímidas, para salvar o irmão D. Pedro,
acabou por não poder ou não querer continuar a desempenhar esse papel, e veio a colaborar
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na morte do antigo Regente, juntando as suas forças às do resto da nobreza senhorial que mano-
brava o jovem Rei D. Afonso V, e assim desequilibrando definitivamente as forças em presença.
Não quis ou não pôde salvar o seu irmão, e alinhou ao lado da nobreza tradicional do Norte
e da aristocracia senhorial alentejana, encabeçada pelo bastardo Duque de Bragança.

D. Henrique esteve mesmo presente na batalha de Alfarrobeira, e os seus cavaleiros do
Ducado ou da Ordem de Cristo receberam depois muitos dos bens que foram confiscados aos
homens de Coimbra e de Montemor do Infante D. Pedro. Não parece realmente fácil saber se
D. Henrique não pôde, ou não quis, salvar o seu irmão da vingança da nobreza feudal.

As fontes históricas existentes não deixam perceber o verdadeiro significado da sua atitude,
nessa época como em outras - por exemplo antes, em 1438, no rescaldo da catástrofe de
Tânger, de que tinha sido o principal responsável, mas no seguimento da qual deixou morrer
o irmão mais novo Infante D. Fernando, não fazendo quaisquer esforços sensíveis para contri-
buir para a entrega de Ceuta, e assim salvar o seu jovem irmão que se tinha sacrificado ao acei-
tar ficar preso como refém em sua substituição (obviamente para que fosse minorada a vergonha
da derrota portuguesa, e não ficasse preso o próprio chefe do exército lusitano). Não se venha
dizer que D. Henrique poderá ter tido essa atitude por qualquer -Razão de Estado" (Portugal
não perder Ceuta, etc. ..), pois tal argumento é, no mínimo, ridículo e anacrónico; os valo-
res que assumidamente sempre invocou e defendeu não foram nunca os valores modernos da
construção do Estado-Nação, e sim os valores tradicionais nobiliárquicos e senhoriais do Feuda-
lismo (quem, pelo contrário, sempre tentou contribuir para a construção do Estado moderno,
e por isso quis abandonar Ceuta e encerrar as aventuras cavaleirescas e senhoriais em Marro-
cos, foi precisamente o Infante D. Pedro ... ).

A verdade é que o Infante D. Henrique, nas suas acções e nas suas omissões, foi sempre
uma personalidade muito enigmática e apagada, aparentemente insignificante, o que é extre-
mamente estranho para alguém que detinha a segunda maior Casa Senhorial do país, logo a
seguir à Casa de Bragança.

Em História é sempre difícil - é arriscado e em muitos casos é impossível (e portanto
ilegítimo) - querer fazer análises psicologistas, morais ou éticas, acerca do carácter dos perso-
nagens. Nestas épocas da Idade Média, essas análises são mesmo particularmente difíceis, e
facilmente redundam no impressionismo, pois de um modo geral as fontes não abundam, os
homens não deixaram documentos pessoais que permitam desvendar as suas esferas íntimas.
Mas, para o caso dos restantes membros da família de Avis, estas análises até são possíveis,
pois eles deixaram textos escritos, e documentos suficientes para que hoje em dia, com apre-
ciável aproximação, consigamos fazer a reconstituição do carácter e da maneira de pensar de
D. João I, de D. Duarte, de D. Pedro, até do próprio D. João (cedo falecido, mas autor de um
parecer notabilíssimo e muito curioso para a época), quase que até do jovem D. Fernando
prisioneiro em Marrocos (tragicamente sacrificado em Tânger, mas cujo sofrimento podemos
acompanhar nas páginas que acerca dele ficaram).

Quanto ao Infante D. Henrique, os historiadores esbarram com uma máscara de vazio.
E, no entanto, paradoxalmente, ele foi o único que sobreviveu até muito mais tarde, e é aquele
de quem parece que dispomos de um retrato pictográfico minimamente fidedigno, e é aquele
de quem continuamente se fala e se celebra.

É espantoso. Ninguém sabe nada, e toda a gente fala.
Devido à falta de fontes, não se consegue saber praticamente nada acerca do Infante

D. Henrique em termos pessoais Por isso, é particularmente chocante que tanto se fale dele,
repetindo mitos que sào autenticamente infantis, ao mesmo tempo que se esquecem todas as
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realidades que são conhecidas, provadas e documentadas - e são tantas! - acerca de seu pai
e de seus irmãos.

O Infante D. Henrique é um verdadeiro exemplo de que sempre, no futuro, os mitos
se fazem de vazio e esquecimento. Os mitos fazem-se de condensação de arquétipos - os
arquétipos que são convenientes para o futuro ... Por isso, quanto mais vazio, mais passível de
ser mitificado ...

. .
Não pretenderemos emitir qualquer juízo moral - que não compete ao historiador -

acerca do carácter do Infante D, Henrique. Limitamo-nos a constatar os factos tal como estão
documentados nas fontes existentes.

E se tivéssemos de emitir um juízo pessoal desse tipo, possivelmente ele até iria no sentido
de uma certa compreensão por uma personalidade como a que deverá ter tido esse pobre e
paradoxal Infante, depois chamado de Sagres - que na verdade foi simplesmente um despres-
tigiado jovem em Tânger, depois um rico Senhor em Viseu, por fim um velho tio melancólico
com herança para deixar. Esse homem que ao longo da vida foi simplesmente um -írmão mais
novo», antes de Alfarrobeira, um -tío velbo-, depois de Alfarrobeira - esse pobre e para-
doxal Infante, que um dia viria a ser chamado O Navegador e considerado como influente no
futuro, que aparentemente sobreviveu sempre tão bem no seu próprio tempo, que por isso
ficou tão célebre para a posterioridade, mas que nos dias da sua vida teve que carregar a recor-
dação de uma família, antes culta e unida, que desabou no meio de grandes tragédias, e de
que ele ficou o último sobrevivente, em tempos de barbárie, com o peso de, pelo caminho,
deixar morrer (e mesmo colaborar na morte de) dois irmãos.

Compreende-se que um homem assim, no resto da vida, com semelhantes fantasmas, viesse
depois a arrastar a sua solidão por longe da nova corte, dando mostras de um carácter distante
e estranho para os seus contemporâneos.

Julgue quem puder. O papel do historiador só deverá ser o de um -juiz de ínstrução-,
reunindo factos.

Mas esse papel deverá desempenhá-lo com imparcialidade e independência, alheio às
modas e aos mitos rotineiros, buscando os factos e não as lendas, em desafio contra os precon-
ceitos, em nome da verdade.

Nos meados do século XV, parece dever concluir-se que, por convicção ou por arrasta-
mento - por vontade ou por impossibilidade de alternativa - o Duque de Viseu e adminis-
trador dos bens da Ordem de Cristo tomou o seu lugar na radicalização de posições - na
guerra social - que então se divisava. E esse lugar foi no cerrar de fileiras da grande nobreza
feudal, contra a modernização do estado e da sociedade, contra os esforços de equilíbrio e de
paz social que haviam sido feitos pelo Infante D. Pedro durante a sua Regência, a favor do
vendaval de reacção nobiliárquica, de violência senhorial e de opressão feudal que depois se
seguiu, e que se abateu sobre o país no terceiro quartel do século XV, durante o reinado de
D. Afonso V.

O Infante D. Henrique sobreviveu, e por isso continuou a governar o seu Senhorio e a
Ordem de Cristo, e manteve-se à frente das navegações e das colonizações atlânticas, que em
alguma medida continuaram (embora muito menos impulsionadas e muito mais lentas na explo-
ração das regiões desconhecidas). E ficou para a posterioridade - para a História - como
responsável por essas navegações.
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Como já se disse, no rescaldo da batalha de Alfarrobeira, em 1450, o Rei D. Afonso V
nomeou para as funções de guarda da Torre do Tombo e cronista oficial do Reino um servi-
dor de D. Henrique, Gomes Eanes de Zurara, Se o objectivo era ou não declaradamente o de
apagar a memória do Regente e atribuir a sua acção ultramarina ao irmão mais novo que fora
fiel em Alfarrobeira, não sabemos (embora possamos facilmente calcular, dada a conjuntura).
Mas não há dúvida de que em grande medida isso foi feito.

Zurara calou quase tudo o que dizia respeito ao Infante amaldiçoado, e tentou atribuir
tudo ou quase tudo ao seu próprio Senhor. E, para cúmulo da ignomínia - sinal da infâmia e
da lamentável miséria que se iria viver nos tempos que se avizinhavam - quando o cronista
quis embelezar um pouco a sua prosa com alguma erudição clássica e com alguma afectação
de conhecimentos da Antiguidade ... foi saquear páginas inteiras ... precisamente ... dos escri-
tos do Infante D. Pedro ... do Livro da Virtuosa Benfeitoria ...

Claro que as reutilizações deste tipo (sem citação de autoria) eram bastante normais nestas
épocas, não tendo ainda o significado exacto de plágio que hoje têm. Mas, tudo dependia de
que autor e de que textos eram reutilizados, e de que razões pudessem levar ã divulgação ou
ao esquecimento posterior dos textos originais ... (estava-se na época do manuscrito, a maior
parte das vezes em exemplar único, fácil de desaparecer para futuro).

Os plágios de Zurara foram minuciosamente apontados por essa insuspeita figura maior
da Cultura Portuguesa que foi o Prof. Joaquim de Carvalho, num artigo de 1949 - um texto
intitulado Sobre a Erudição de Gomes Eanes de Zurara (Notas em torno de Alguns Plágios deste
Cronista), texto esse que têm tentado ignorar os defensores da glória henriquista e da hones-
tidade zurariana.

Dir-se-á que na época era normal ser feita pelo cronista posterior a utilização do conteúdo
descritivo de uma determinada crónica anterior - valiam os factos e os acontecimentos por si
mesmos, sem se dar muita importância à autoria e estilo da narrativa - sem que tal tipo de
utilizações tivesse o sentido de plágio que tem hoje? E daí? O Livro da Virtuosa Benfeitoria não
é uma crónica! Não narra quaisquer factos ou acontecimentos da época! No Livro da Virtuosa
Benfeitoria trata-se de uma reflexão cultural e filosófica, com antecedentes e fundamentação
erudita no pensamento precursor da Antiguidade (antecedentes que são devidamente citados
e identificados) mas depois com um desenvolvimento e reflexão pessoais, que são evidente-
mente do autor ou autores (o Infante D. Pedro e Frei João Verba).

É puro plágio o tipo de utilização feito por Zurara - utilízação de excertos eruditos e
filosóficos para fins ostentatórios (para entremear as descrições factuais dos acontecimentos
com reflexões culturais e humanísticas -pessoais-). É uma utilização de pedaços retóricos
(alheios ... ) para desfastío da seca narrativa da acção.

É puro plágio, praticado por alguém que havia sido nomeado cronista precisamente no
rescaldo da batalha de Alfarrobeira. Praticado sobre alguém que acabava de ser morto e silen-
ciado nessa mesma batalha.

Alguém nos dias de hoje quererá continuar a pugnar pela honestidade zurariana, para
assim tentar salvar a glória henriquista? De entre historiadores isentos e não comprometidos
nas mistificações políticas henriquinas do passado, duvidamos muito que surja alguém para se
abalançar a essa tarefa. Mas, se alguém o fizer, e estiver de boa fé (e não comprometido com
as mistificações henriquinas do presente), então aconselhamos que leia bem o texto magistral
do Prof. Joaquim de Carvalho.

Claro que o grande historiador da Cultura reconhece o facto de que na época 'plágio-
não tem bem o mesmo significado que tem hoje, e claro que louva Zurara por aquilo que na
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sua obra, pelo simples facto de existir, não podia deixar de ser louvado. Mas aponta minucio-
samente, página após página, os plágios ... E usa a expressão Plágio no próprio título ... Alguém
tem dúvidas de que uma pessoa como o Prof. Joaquim de Carvalho não usava qualquer pala-
vra - muito menos uma como esta - casualmente, e sem medir bem as sua consequências?

É de facto a honestidade zurariana o que está aqui em causa.
Fazer uma coisa como esta, nestas circunstâncias ... Julgue quem puder. ..

AS VERDADEIRAS RAZÕES DOS MITOS ACERCA DO INFANTE D. HENRIQUE

o Infante D. Henrique sobreviveu para a História, enquanto a memória do Infante D.
Pedro se foi apagando. Porquê? Seria só por causa da manipulação histórica inicial, operada
pelo cronista henriquino Zurara, no rescaldo da batalha em que foi assassinado o autor da
Virtuosa Benfeitoria?

Como é possível que uma mentira tenha tido tanto futuro? Seria só pelas razões de então?
Ou não terá ela, mais provavelmente, encontrado depois razões posteriores, para com tanto
êxito frutificar e lançar as suas raízes no porvir?

Entre o público em geral, quando modernamente nos ouvem criticar o mítico Infante de
Sagres e tentar demonstrar a importância esquecida de D. Pedro, as pessoas comuns, sem conhe-
cimentos especiais de História, nascidas e crescidas sob a influência das lendas henriquistas,
até são sensíveis ã demonstração que lhes seja feita da pequenez dos méritos henriquinos, e ã

grandeza do morto de Alfarrobeira. Mas depois perguntam: como é possível que tudo o que
nos ensinaram esteja errado, que durante gerações tudo ou quase tudo o que se repetiu fossem
lendas, que a historiografia portuguesa de tantas épocas tenha aceitado, alimentado e avolu-
mado, uma mentira de tão grandes dimensões? Como é possível que esta história esteja tão mal
contada? Parece uma conspiração ...

Façamos nossa essa pergunta. Como é possível que se tenha chegado à situação em que
toda a gente comum aceita a importância henriquina como uma evidência, e em que quem se
atreva a negá-la seja visto como um heterodoxo (ou pior do que isso)?

Vamos tentar responder.
Iremos aqui listar as verdadeiras origens, em nossa opinião, da Maldição da Memó-

ria e da Criação do Mito, e iremos tentar compreender as suas causas e as suas razões. Em
síntese, essas causas são sobretudo as seguintes:

1. - Devido à sua fraqueza ou às suas hesitações, D. Henrique esteve do lado dos
vencedores e assim sobreviveu na crise de Alfarrobeira.

2. - (decorrente da primeira) O novo Rei, o seu sobrinho D. Afonso V, continuou
a dar-lhe o apoio régio que já vinha do tempo da Regência e, no seu afã de mandar
apagar a memória do Regente D. Pedro, juntamente com o resto da nobreza feudal fez
tudo para que fosse considerado o velho tio D. Henrique para a posterioridade como
o verdadeiro e único responsável pelas navegações e Descobrimentos (o próprio D. Henri-
que mais ou menos conscientemente quis ou permitiu isso, e Zurara executou-o, com a
sua Cronica dos Feitos de Guine).

3. - Tendo sido, no fundo, um -tío velho que morreu sem filhos>, o Infante
D. Henrique quis adoptar como herdeiro - ou teve que adoptar como herdeiro ... (numa
personagem cinzenta como a sua, nunca é fácil perceber o que foram acções e o que
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foram omissões ... ) - precisamente o irmão mais novo do Rei, o Infante chamado
D. Fernando, irrequieta e impaciente figura de jovem Senhor feudal que assim foi apazi-
guado e conseguiu património, e veio a ser depois o segundo Duque de Viseu.

4. - O filho mais novo desse Infante D. Fernando, Duque de Viseu, chamado
D. Manuel, Duque de Beja, foi considerado insignificante, e poupado pelo Rei D. João II
quando este matou o seu irmão mais velho e abateu o resto da grande nobreza senho-
rial (1484). Mais tarde, quando D. João II morreu, por uma incrível sorte este D. Manuel
conseguiu ficar o primeiro na sucessão, e foi aclamado Rei. Assim, o que acabou por
acontecer foi que, por acaso, chegou em 1495 ao Poder Real um neto, por via adoptiva,
do Infante D. Henrique de Viseu. E este novo Rei que sucedeu a D. João II foi quem teve
a sorte de, sem nada ter feito para isso, vir a gozar o poder e a prosperidade preparados
pelo Príncipe Perfeito, na época do poderio máximo de Portugal.

5. - Este novo Rei D. Manuel veio a fazer um compreensível esforço de afirma-
ção futura perante a memória passada do primo D. João II - que havia sido o verda-
deiro responsável pelo impulso decisivo dos Descobrimentos que asseguraram a Portugal
as riquezas da África e da Índia, e que por nascimento havia sido Rei e filho de Rei, por
duas vias bisneto do celebrado D. João I fundador da Dinastia (e, não esqueçamos, neto
do esquecido Infante D. Pedro de Coimbra). E que lhe havia poupado a vida quando
ainda era uma criança (quando o irmão mais velho foi morto em 1484), e que a partir
daí o havia tutelado, numa situação de dependência e menorização, situação causadora
de complexos e recalcamentos que ficaram para sempre.

Quando a sua hora chegou, quando o poder lhe caiu nas mãos (devido à morte
prematura do Rei seu primo, destruidor da sua família e seu -protector-), o nóvel Rei
D. Manuel, para legitimar o compreensível esforço de afirmação pessoal e familiar que
então desenvolveu, para além de outras iniciativas que são bem conhecidas (um programa
historiográfico, uma glorificação dos antigos Reis fundadores, um projecto imperial, etc.)
fez valer os principais -pergamínhos- que tinha: era -neto- (por via adoptiva) do Infante
D. Henrique Duque de Viseu, o -verdadeiro responsável dos Descobrimentos. (segundo
Zurara, o autor da fonte coeva, única e apologética, que criara a tradição historiográfica
senhorial então disponível).

Isto foi simplesmente uma forma de tentar fazer remontar mais atrás os avanços
decisivos do processo dos Descobrimentos (que levaram às riquezas da Índia): atribuir
os méritos ao -avõ- Infante D. Henrique, e assim tentar roubar esses méritos ao
desaparecido primo D.João II (que havia sido quem realmente os tivera, e cuja sombra
era muito grande ... e chegava ao presente ... vivera na mesma geração ... e não era real-
mente fácil de fazer desaparecer. .. mesmo depois de morto ... ).

6. - Todas estas razões confluíram neste resultado único: quando nos ínicios do
século XVI os Portugueses estiveram no seu poderio máximo, devido às riquezas dos
Descobrimentos e das navegações (e começaram a celebrar os inícios e os inciadores
desse processo das navegações, através de vários autores e cronistas) a Coroa de Portu-
gal esteve nas mãos do antigo Duque de Beja (Viseu) que escapara (e sucedera) a
D. João II. E este Rei, e os seus sucessores, e os seus cortesãos, incentivaram desmesu-
radamente a memória do Infante D. Henrique, como forma mais ou menos subreptícía
de fazer remontar a mais cedo (e assim em alguma medida -roubar- a D. João II) o mérito
de ter sido o verdadeiro e primeiro responsável pelos Descobrimentos e pelo -plano da
Índia •.
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Esta manipulação histórica operada na primeira metade do século XVI, pelas suas
próprias razões de então (a necessidade de afirmação de D. Manuel) enxertou-se na mani-
pulação anterior que havia sido operada (e legada ao futuro), nos meados do século XV,
pelo cronista senhorial Zurara (pelas suas próprias razões de então, no rescaldo da bata-
lha de Alfarrobeira).

Escusado será dizer que tudo isto estaria votado a um futuro ainda maior - por
razões posteriores. Porquê? Porque tratou-se aqui de manipular a História para fazer recuar
em cerca de cinquenta anos algumas realidades. E, em tudo o que significa de tentativa
de fazer remontar a mais cedo as -glórias dos Descobrimentos. (à primeira metade do
século XV, em vez da segunda metade desse século), isto veio para futuro a ser consi-
derado como muito oportuno e apetitoso pela maior parte dos autores posteriores da
Historiografia Portuguesa (sobretudo no século XIX e no século XX, às vezes até de braço
dado com algumas reivindicações e primarismos chauvinistas).

Com estas bases, muitos autores posteriores tentaram atribuir tudo e mais a1guma
coisa ao tempo do -geníal Infante D. Henrique- e da sua «Escola de Sagres •..•
(à primeira metade do século XV), com a preocupação de situarem tudo bem antes
_ o mais possivel antes ••• - dos desenvolvimentos congéneres operados no
estrangeiro (sobretudo os operados na década de 90 pelo detestado Cristovão Colombo
e pelos Castelhanos .. .).

Os exemplos destas realidades que se tentou fazer remontar à primeira metade do
século XV (ao tempo do Infante de Sagres), são hoje em dia bem conhecidos, e pode-
mos dizer que as largas polémicas que geraram (por serem reivindicações históricas infun-
damentadas e ilegítimas) dominaram toda a historiografia portuguesa dos Descobrimentos.
Estes exemplos são: o -Plano da Índia-, a invenção da Náutica Astronómica e outros aspec-
tos técnicos e científicos, a -Politica de Segredo-, a missionação dos povos africanos, etc.

Tudo redundou em esforços vãos (de historiadores bem intencionados) ou ridícu-
las alegações chauvinistas (de mistificadores oportunisticamente disfarçados de naciona-
listas). A verdade é que todas estas coisas, e muitas mais, são obras da segunda
metade do século xv. São obras do grande Rei D. JOão II - o maior Rei da História
de Portugal - ele sim, um personagem individual que fez História, mercê de uma invul-
gar vontade política e de uma implacável determinação.

Poder. E coragem de o usar. Tudo isso que, no seu tempo, nunca teve o pobre
Infante D. Henrique, que na verdade nunca passou de -um irmão mais novo-, ou de -um
tio velho. (antes e depois de Alfarrobeira).

A definitiva instauração do mito exagerado do Infante D. Henrique foi feita na primeira
metade do século XVI, pelas razões que acima ficaram expostas, que se foram sobrepondo e
que criaram as condições para a fortuna posterior da lenda.

Os patriarcas desta mitificação exagerada foram então naturalmente os autores que escre-
veram nos primeiros anos do século XVI - os historiadores da época - pois naturalmente
queriam satisfazer a Coroa manuelina (mesmo se até tinham servido o Rei anterior ... ou sobre-
tudo se até tinham servido o Rei anterior ... ) e, quanto a fontes em que se pudessem basear
para fazer a História dos tempos já longínquos da primeira metade do século anterior, só tinham
a crónica apologética de Gomes Eanes de Zurara ... que era henriquina até demais ...

130



Por tudo isto, estes autores, Duarte Pacheco Pereira, Valentim Fernandes, ou depois,
já nos meados da centúria, Damião de Góis e João de Barros, celebraram o mito henriquino,
e lançaram-no à posterioridade, votado a um grande futuro. O primeiro e mais típico exem-
plo é Duarte Pacheco Pereira, que havia sido da confiança de D. João II mas que depois
serviu D. Manuel, e que no Esmeraldo De Situ Orbis debuxou um Infante D. Henrique genial
e obstinado, santo e predestinado, precursor dos Descobrimentos e das riquezas da Índia ...

O caso de Rui de Pina é mais complexo e mais interessante. Esse homem que no tempo
de D. Manuel veio a ser sobretudo historiador - mas historiador distante e com pouco êxito ...
acabando exilado na província, na sua quinta da Beira Alta ... - esse homem havia sido antes,
no tempo de D. João II, um importante diplomata e político, conselheiro e testamenteiro do Rei. ..

Rui de Pina manteve na verdade uma imparcialidade notável, na maneira como escreveu
acerca dos tempos conturbados de Alfarrobeira e acerca dos seus antecedentes. Não fosse essa
sua imparcialidade e nós não teríamos hoje muita da informação de que dispomos quanto ao
Infante D. Pedro. Rui de Pina foi de facto um homem da confiança de D. João II, mesmo depois
da morte do Príncipe Perfeito. E sem dúvida que foi essa fidelidade para com a estratégia e o
espírito do neto que o levou a fazer justiça à memória do avô.

Trata-se aqui de Casas senhoriais. Não nos esqueçamos que o Rei D. João II foi, no seu
tempo, cabeça da Casa de Coimbra - de que só não usou formalmente o título de Duque
porque, muito naturalmente, usou antes os títulos superiores, que lhe cabiam: Príncipe Herdeiro,
e depois Rei (e foi também senhor de outras terras e homens que haviam pertencido ao seu
avô D. Pedro, nomeadamente Montemor-o-Velho, Aveiro, Buarcos, etc).

No seu equilíbrio, Rui de Pina foi uma excepção. Mas, ao longo do século XVI, nunca
mais pararam de ser trombeteadas as glórias henriquinas, agradáveis para a Casa de Viseu-Beja
(então reinante) e toleráveis para a Casa de Bragança (cada vez mais poderosa).

Uma coisa deve ser dita em relação aos autores quinhentistas (e é curiosa): quanto mais
afastados no tempo, mais mitificaram - e a partir de certa altura, já nos meados da centú-
ria, influenciados pelos progressos da ciência e da técnica que se viviam nas suas próprias épocas,
começaram a pintar o Infante de Sagres com as tintas de um príncipe do Renascimento, cercado
de sábios, moderno, cosmopolita ...

Damião de Góis e João de Barros (os maldizentes inimigos historiográficos de Rui de
Pina ... ) foram os grandes expoentes deste anacronismo. Eles criaram este equívoco (como de
resto criaram muitos outros no que diz respeito às navegações, que não conheciam bem) e
legaram-no à posterioridade. Por que o criaram? Obviamente, porque sào autores tardios, não
coevos, que se basearam em tradições entretanto politicamente manipuladas.

São posteriores em mais de um século ao início dos Descobrimentos, e não deveriam
nunca ter sido vistos para futuro como fontes seguras em relação a esse período, à luz da mais
elementar metodologia histórica. Não o são, nem nunca como tal deverão ser considerados
(como ainda teima em fazer alguma historiografia conservadora e glorificadora das primazias
nacionais a todo o custo).

Com Góis e Barros - multiplicando as hipérboles de Zurara e Duarte Pacheco Pereira,
ao arrepio da rigorosa -secura- de Rui de Pina - criaram-se verdadeiramente as lendas henri-
quinas (a -Escola Náutica- de Sagres, a fama de O Navegador, etc).

Tudo mítico. Tudo falso. Mas a efabulação do Infante D. Henrique sábio e influente, persis-
tente e iluminado, foi propagandeada até à náusea.

Ironia do destino ... pois D. Henrique foi tudo menos isso, como fica claro por tudo o
que de seguro sabemos acerca da sua vida. O tradicionalismo e a pobreza intelectual do pare-
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cer que escreveu acerca da legitimidade da guerra em África não deixam quaisquer dúvidas.
Se na sua época alguém foi isso, esse alguém foi o Infante D. Pedro, Duque de Coimbra ....
E na verdade os decisivos avanços científicos e técnicos dos Descobrimentos Portugueses são
realidades posteriores, datáveis já da segunda metade do século XV,e o seu verdadeiro respon-
sável foi o Rei D. João II ...

. .
Digamo-lo portanto, e digamo-lo claramente: a época decisiva para a instauração do

mito do Infante D. Henrique, tanto ou mais do que o tempo de Alfarrobeira e de Zurara, foi
sobretudo o tempo do seu -neto- Rei D. ManueL

D. Manuel, o Duque de Beja (Viseu), nos inícios do século XVI, já seguro da sua posi-
ção de Rei, jogou na estratégia da conciliação para controlar o país, -dando uma no cravo e
uma na ferradura-, por um lado mantendo ao seu serviço a maior parte possível do pessoal de
D. João II (.em equipa que está a ganhar não se mexe- ... ), e com esse pessoal continuando a
fazer a centralização administrataiva interna e a expansão ultramarina africana e indiana, por
outro lado fazendo tréguas com a grande nobreza senhorial e com os Braganças, cujo regresso
permite, e cujo poder vai devolver e tolerar.

Já Rei, o Duque de Beja (Viseu) assume-se como o árbitro da tradicional inimizade entre
a Casa de Bragança (que restaura) e a Casa de Coimbra (que é restaurada também, mas vem
a mudar o seu nome para Casa de Aveiro).

Este pormenor da restauração das duas Casas Ducais é impressionante, e poder-se-ia dizer
que tem qualquer coisa de revelador. ... O jovem cuja vida em 1484 havia sido poupada por
D. João II - mas cujo título, então herdado, havia sido nesse momento mudado de -Duque
de Viseu. para -Duque de Beja•... - vem já depois, instalado pelo acaso no trono, a autorizar
a sobrevivência e a investidura do filho natural de D. João II como Duque de Coimbra ... mas
só o confirma como tal em 1500, cinco anos depois do testamento de D. João II, e na mesma
semana em que o casa com uma senhora da família de Bragança ...

Aquilo que foi o futuro das relações entre a Casa de Bragança e a Casa de Aveiro (Coim-
bra), mostra-o a História de Portugal - e mostra-o de uma forma tão clara que é estranho
como isto ainda não foi claramente compreendido pela historiografia portuguesa, e tiradas daí
as devidas conclusões.

Mas nós afirmamo-lo: toda a História de Portugal foi no futuro a história da inimizade
entre estas duas principais Casas senhoriais - sobretudo quando ficaram sozinhas em campo,
a partir de 1580, com o fim da dinastia (e o desaparecimento) da Casa de Beja-Viseu,

Foi uma guerra surda e um ódio ancestral. Foi-o na Restauração, quando o Duque de
Aveiro naturalmente não aceitou a independência encabeçada pelo Duque de Bragança. Foi-o
até no epílogo dos cadafalsos de Belém, em 1759, quando com particular ferocidade a Casa de
Aveiro foi destruída e extinta para sempre - nessa época igualmente por outras razões, que
teriam a ver com as intenções centralizadoras do ministro Carvalho e Melo, mas sem dúvida
também com um muito pessoal empenhamento do Rei. .. isto é ... do Duque de Bragança ...
(e em 1781, ilibados os Távoras, reafirmou-se o crime da Casa de Aveiro ... ). Longo processo,
longo ódio, cuja origem vem já do século XV, e em que ecoa o nome de Alfarrobeira ...

132



A grande razão da secular injustiça do esquecimento do primeiro Duque de Coimbra é
porém outra, e só não a vê quem não a quiser ver - e é espantoso como até hoje na histo-
riografia portuguesa isto não foi dito e esclarecido de forma sonora e inequívoca, como se
impõe, e como agora aqui vamos fazer.

Somando-se a todas as razões (dos séculos XV-XVI) que apontámos até agora, quais
foram as verdadeiras causas por que esta Maldição da Memória do Infante D. Pedro foi depois
mantida, e avolumada, nas centúrias seguintes (nos séculos XVII-XVIII-XIX, e depois no
século XX)?Quais foram as razões da continuação deste esquecimento e desta conspiração
de silêncio?

É. que, além do mais, houve depois outra motivação - e ainda muito mais poderosa do
que todas as até agora citadas - para fazer com que a memória do Infante D. Pedro fosse
injustamente silenciada na História de Portugal. É uma razão que só não entende quem não
quiser entender: é que os Duques da Casa de Bragança - os principais representantes
da nobreza senhorial, e especiais inimigos do malogrado Infante Duque de Coimbra
(na época responsáveis pela sua morte) - vieram a ser por fim, mais tarde, em 1640,
os próprios detentores da Coroa e do título de Reis de Portugal. E foram-no durante mais
de dois séculos e meio, até 1910.

Como poderia a memória histórica do Infante D. Pedro ter tido justiça, nestas condições?
É óbvio que a não teve. É fácil de perceber por que foi esquecido o governante progressista
do século XV,o derrotado de Alfarrobeira, o primeiro Duque de Coimbra.

O Poder cala sempre mais fundo, em todas as épocas. Não só pelas suas imposições, mas
também pelas suas conveniências, pelos seus incentivos e pelos seus convites (ou pela falta
deles ... ). Cala mais fundo, pelos seus aliciamentos, no sentido dos seus interesses. E há sempre
"gente de cultura-, gente do -establíshment-, para oficiar essas conveniências e respectivas retó-
ricas. Comemorativismo de uns, esquecimento de outros.

Não é por acaso que na historiografia portuguesa, desde a longínqua época de D. João II
e Rui de Pina, o único período em que voltou a haver uma maior sensibilidade para que fosse
feita justiça ao homem assassinado em Alfarrobeira, correspondeu à época da crise da Monar-
quia dos Braganças, e depois àquela República - em alguma medida generosa, em alguma
medida inoperante - que se lhe seguiu (a época das últimas décadas do século XIX e das
primeiras décadas do século XX).

Com os seus impressionismos bem intencionados (embora às vezes insuficientemente
fundamentados e ligeiramente equivocados) Oliveira Martins é desde logo o primeiro exemplo
desta nova atitude, que ficou patente no célebre Os Filhos de D. João I - em que a Justiça
começa a ser feita, embora ainda se menospreze a vertente dos Descobrimentos no pensamento
e na acção de D. Pedro (por razões compreensíveis para a época, devido à insuficiência das
fontes então disponíveis), e ao mesmo tempo ainda se aceitem e avolumem todos os mitos
românticos, «à inglesa-, acerca de D. Henrique.

A isto segue-se, nos anos 30 do século XX, o Estado Novo, que neste como em muitos
outros aspectos é herdeiro de valores tradicionais - valores que de facto estavam antiquados
e haviam sido afeiçoados pelas conveniências da Monarquia de Bragança. Nas vésperas das
guerras coloniais em África, e depois nos anos 60, com a radicalização e com o enquistamento
e envelhecimento do regime salazarista, então é óbvio que a memória histórica do Infante
D. Pedro continuou tão longe como sempre - ou mais longe do que nunca - para poder ser
devidamente estudada e afirmada.

Como poderia nesta época ser compreendido esse homem do século XV?
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Ser progressista e modernizador nos fins da Idade Média não é a mesma coisa que ser
progressista e modernizador no século XX (ê diferente ... mas é parecido ... e é preciso saber
História para perceber a semelhança e a diferença ... ). E as ideologias políticas, sejam elas quais
forem, naturalmente pecam sempre por simplismo e anacronismo, quer em relação ao que utili-
zam, quer em relação ao que condenam e proibem.

Até há vinte anos este homem não podia ser apreciado em Portugal pelos círculos da
historiografia e da cultura oficial. O seu notável parecer contra as guerras de África foi escrito
com rara lucidez, e desde 1436 ficou para sempre como um símbolo da política de progresso
e de desenvolvimento metropolitano que infelizmente em Portugal tem tardado a ser aplicada:
.,. posto que passásseis e tomásseis Tânger e Alcácer e Arzila, queria, Senhor, saber que lbefareis,
porque povoá-las com reino tão despovoado e tão minguado de gente como este vosso, é impos-
sível. E, se o quisésseis fazer, seria torpe comparação, como de quem perdesse boa capa por mau
capelo, pois era certo perder-se Portugal e não se ganhar África ....

Compreende-se que, até um passado muito recente, a mensagem deste homem não fosse
considerada oportuna, pois de facto os Portugueses tinham guerras em África, e o regime de
então tentava naturalmente legitimá-las com a História (como todos os países sempre tentam)
incensando a figura do Infante D. Henrique, etc.

Mas essa é uma situação ultrapassada. Nenhum interesse geopolítico português hoje aponta
nesse sentido. Não há razões para que quaisquer pessoas ou entidades, pelos seus próprios
interesses pessoais (apostando na rotina, que é sempre o caminho mais fácil e mais tentador,
para quem tem interesses a alcançar) continuem a tentar manter o silenciamento e a subvalo-
rização de uma figura tão interessante e tão exemplar como é a do Infante D. Pedro de Coim-
bra. E continuem a tentar substituí-la pela já tão estafada, cada vez mais inaceitável, figura do
Infante D. Henrique de sempre, com o seu pano preto na cabeça, e com o rosário de repe-
tições de lendas e mitos infantis que só podem fazer rir quem quer que seja um verdadeiro
historiador _ repetições que até já fazem rir as próprias crianças (estamos na era dos compu-

tadores ... )
Isto deveria agora ser compreendido de forma clara e definitiva. Neste momento, no

VI Centenário.

• •
Desde que foi morto em 1449 na batalha de Alfarrobeira, sobre a Memória do Infante D.

Pedro caiu uma maldição. A sua vida e a sua ohra foram silenciadas; procurou-se na maior
medida possível subvalorizá-las; tentou-se esconder a verdadeira dimensão da sua figura e o

verdadeiro alcance da sua acção.
Se tal não se conseguiu, isso foi devido à normal impossibilidade a que sempre está conde-

nado o êxito integral deste tipo de censura. Mas não restam dúvidas de que esse silenciamento
foi praticado pelo Poder, e os resultados disso, em tudo o que significaram de subvalorização
da Memória de D. Pedro, repercutiram-se e avolumaram-se depois por inércia, nos séculos
seguintes, continuando a ser aceites pelos Poderes que se seguiram, até aos nossos dias.

Averdadeira Memória do Regente - no seu integral significado e na sua verdadeira dimen-
são _ quase se apagou, pois às maldições iniciais (e, no princípio, por sua consequência directa)
seguiram-se depois, naturalmente, os normais esquecimentos das gerações futuras.

Primeiro funcionou a Maldição da Memória. Depois, naturalmente, o Esquecimento perpe-

tuou-se por si mesmo.
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Mas não completamente. O Infante D. Pedro de Coimbra não foi esquecido até este
momento, e não o será nunca.

E esta é uma guerra que se impõe travar no nosso tempo: celebrar a Memória generosa
do Infante D. Pedro, sobretudo quando se constata que, a nível historiográfico e comemora-
tivo, vão continuando a ser homenageadas outras figuras bem menos interessantes e impor-
tantes, cujos exemplos cívicos são bem menos educativos - o caso típico é, na verdade, o do
seu cinzento irmão D. Henrique.

Seiscentos anos depois do seu nascimento, quase quinhentos e cinquenta anos depois da
sua morte, é tarde demais? Quanto mais tarde pior. Mais uma razão da urgência. Nunca será
tarde demais para lutar pela modernização, pela competência, pela honestidade, contra o atraso
estrutural, a miséria material e espiritual, a incompetência, a corrupção, os mitos rotineiros e
desonestos, a ignorância e a boçalidade que às vezes vemos campear ufanas, sem ninguém
que lhes faça frente.

Ainda que mais não seja, isso poderá servir para Exemplo - para que os vindouros saibam
que a Justiça sempre chegará, no Futuro. Nem que seja quinhentos e cinquenta anos depois.
Nem que seja mais tarde.

E que é a História, e para que serve, senão para Memória e Exemplo? Quer-se melhor
combate?

Poderá dizer-se que é tardia, é despicienda, é (agora) bizantina, esta questão de come-
morar um homem do século XV e aquilo que ele significou no seu tempo? Bom ... talvez seja ...
Mas, então para quê comemorar o Infante D. Henrique? Esse parece que continua a encontrar
os seus cultores, que na sua figura se revêem, e que tencionam apresentá-la como modelo para
o nosso tempo e para o futuro ...

Poderá dizer-se que esta é uma guerra perdida, pois o Infante D. Pedro de Alfarrobeira
continuará para sempre a ser comido pelos cães, enquanto mitos como o do Infante D. Henri-
que são já imparáveis, e continuarão para sempre a avolumar-se? É verdade que não se pode
fazer frente a mitos assim, que entraram no inconsciente colectivo? Será verdade que não é
possível parar um -cornboio em andamento-, e arriscamo-nos a ser trucidados por ele? Se nos
disserem isso, responderemos que é possível que sim ... que esta seja uma batalha antecipa-
damente votada ao fracasso ... como há quase quinhentos e cinquenta anos a batalha de Alfar-
robeira... Mas, eis aí mais uma razão para agora aparecer quem combata. Com
empenhamento, com fundamentação e com determinação. Os verdadeiros gentlemen só lutam
por causas perdidas ... E, daqui a quinhentos e cinquenta anos, poderá haver alguém para se
lembrar disso ...

Em última análise, se se quiser ... diga-se que será uma maneira de mostrarmos que ainda
há quem seja particularmente teimoso ... e se sinta como pertencente à Casa de Coimbra ... e
esteja à espera da desforra da batalha de Alfarrobeira ... e do apagamento e decadência que
Coimbra e a Zona Centro (e todas as outras regiões ... ) sofreram desde sempre, a partir daí, na
balança do Poder deste país devorado pela macrocefalia de Lisboa (engordada pelo império
ultramarino). Deste país sempre estruturalmente atrasado e à espera de modernização, parasí-
tado por aristocracias improdutivas de que a Casa de Bragança, no seu tempo, foi simplesmente
a ilustração exemplar.

Deste país que, por isso, uma vez mais, nos fins do século XX, pode ter a tentação do
facilitismo. A tentação do abismo: recear sair da rotina, e preferir continuar a acomodar-se às
velhas receitas. Desistir, e ficar a olhar para o passado, e fazer comemorações do Infante
D. Henrique, em vez de construir o seu futuro.
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Hoje em dia nós portugueses não temos guerras em África, nem nenhuma outra grande
clivagem geo-política e ideológica que nos possa dividir - e devemos naturalmente apostar
no que nos possa unir, e não no que nos possa separar. Vivemos num país democrático, cujo
caminho é o do progresso e da modernidade, em termos europeus - e estamos todos de acordo
nisso _ e portanto não existem quaisquer razões legítimas nem compreensíveis para que haja
quem queira continuar a insistir em velhos mitos historiográficos e políticos como o do Infante
D. Henrique (a quem até se volte a chamar O Infante, por antonomásia, sem ser preciso dizer

mais nada ... ).
São velhos mitos totalmente inaceitáveis, seja qual for a cosmética com que sejam agora

disfarçados por quem deles espere receber benesses oportunísticas. Ou exemplarismos inte-
resseiros. Ou quaisquer outras vantagens para si próprio ou para a sua seita.

A Cultura Portuguesa é uma coisa demasiado importante para ser manobrada por quais-
quer oportunismos ou seitas. Pensar livremente é um imperativo de todos os tempos. Não pode-
mos deixar-nos dominar por quaisquer intelectuais ou historiadores oficiosos perorando sobre
aquilo de que nada sabem, qualquer entidade distribuindo subsídios, qualquer seita assegu-

rando empregos.
Se alguns o quiserem fazer, que o façam. Tanto pior para eles. Talvez julguem que assim

vão ganhar, mas, no fim, enganam-se. A História um dia há-de fazer Justiça (é para isso que
ela serve ... ). E nesse dia vai ser preciso fazer contas do tempo e dos recursos que foram gastos.
Desperdiçados com mitos e insignificâncias, esquecendo - e fazendo esquecer - o essencial.

Para se ter razão não é preciso ter connosco (ou ter imediatamente connosco ... ) a maio-
ria das opiniões. Toda a gente sabe que as maiorias podem muito bem ser intoxicadas com
mitos feitos de rotina, ignorância e massificação (e é isso que é apetitoso para os oportunistas

e para os demagogos).
Para se ter razão, basta ter razão. Como o Infante D. Pedro teve no século XV, e por

isso foi quem foi, e ainda hoje é quem é, e sempre será.
O Tempo há-de sempre fazer Justiça. Mais cedo ou mais tarde.
Numa sociedade como é hoje a portuguesa, sem dúvida é possível (e, mais do que isso,

é urgente e inadiável) uma apreciação lúcida, serena e equilibrada, do que foi o problema histó-
rico do Infante D. Pedro, do Infante D. Henrique e dos Descobrimentos, com todas as suas
repercussões futuras, que nunca mais pararam de se avolumar: a modernização prematura,
e tragicamente fracassada, de PortugaL

Só aparentemente este é um problema do passado, afastado de nós por séculos e sécu-
los. Na verdade, por isto mesmo - por ser tão antigo - lançou raízes sobre o nosso devir
colectivo, até à actualidade, em que ainda está por resolver.

Repetimos: a História e a Historiografia, o Passado e o Presente, a fatal realidade e a difí-
cil interpretação inadiável, andam sempre, tragicamente, de mãos dadas.
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«A CRÓNICA DE GUINÉ, de Gomes Eanes de Zurara
e a ETAPAHENRIQUINA DOS DESCOBRIMENTOS»
Dr. João Abel da Fonseca

-Uma das cousas por que o nobre coração é conhecido,
assim é quando se não contenta de pequenas cousas,
buscando sempre melhoria, por que sua honra seja
acrescentada entre os feitos dos nobres, assim na terra
como fora dela"

GOMES EANEs DA ZURARA, .CRÓNICA DE GUINÉ., Cap. LXXXVII.

o nome do Infante D. Henrique, como homem ligado aos Descobrimentos, ocorre, tão-
só, num primeiro documento da Chancelaria de D. Afonso V, datado de 2 de Julho de 1439.(1)
É uma Carta da Regência, assinada pela rainha viúva, a dar licença ao Infante para povoar as
sete Ilhas dos Açores, onde ele já mandara lançar ovelhas.

É certo que, na mesma Chancelaria, uma outra Carta da Regência, datada de 1 de Junho
do mesmo ano, lhe atribui privilégios, bem como aos moradores da Madeira, Porto Santo e
Desertas (2).

Um outro documento chave é a Carta do Regente D. Pedro, de 22 de Outubro de 1443(3) a
proibir que alguém passe para lá do Cabo Bojador, sem mandado ou licença do Infante D. Henri-
que. Nele podemos ler: «mandou la bem xiiijj vezes, atees que soube parte da dieta terra-.

A conjugação das informações contidas nos documentos e os dados que são fornecidos
pela Crónica de Guiné, de Zurara, permite-nos, assim, concluir que a I" FASEDA ETAPAHENRl-
QUINA teve início por volta de 1421, sendo que, até ã chegada ao Bojador, em 1434, se reali-
zaram 15 viagens infrutíferas.

No Capítulo VII da Crónica de Guiné, podemos ler: -l. . .J depois da tomada de Ceuta sempre
trouxe continuada mente navios armados contra os infiéis; e porque ele tinha vontade de saber
a terra que ia a além das ilhas Canárias, e de um cabo que se chama do Bojador ['..J E porque
o dicto senhor quis disto saber a verdade, parecendo-lhe que se ele ou algum outro senhor se
não trabalhasse de o saber, nenhuns mareantes nem mercadores nunca disso intrometeriam,
porque claro está que nunca nenhuns daquestes se trabalham de navegar senão para donde
conhecida mente esperam proveito [...l·.

Ao terminar o Capítulo VIII, esclarece-nos o Autor: -l. ..] doze anos continuados durou o
Infante em aqueste trabalho, mandando em cada um ano àquela parte seus navios, com grande
gasto de suas rendas; nos quaes nunca foi algum que se atrevesse de fazer aquela passagem- -
O Bojador continuava por vencer.

Atentemos agora o que nos revela o Capítulo IX: .E, finalmente, depois de doze anos, fez
o Infante armar uma barca da qual deu a capitania a um Gil Eanes, seu escudeiro, que ao
depois fez cavaleiro e agasalhou mui bem, o qual seguindo a viagem dos outros, tocado daquele
mesmo temor, não chegou mais que às ilhas de Canária, L..J Efoi isto no ano de fesus Cristo de
mil quatrocentos e trinta e três. Mas, logo no ano seguinte, o Infante fez armar outra vez adicta
barca, e, chamando Gil Eanes a de parte, o encarregou muito que todavia se trabalhasse de
passar aquele Cabo; [.. .1 Como de feito fez, que daquela viagem, menospreçando todo perigo,
dobrou O cabo a além (...J.
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A persistência do príncipe, apoiado nos homens de sua casa, entregando os seus rendi-
mentos a uma missão que chamou a si, deu fruto, passados 13 anos e depois de 15 viagens
sem qualquer resultado. Com esta viagem, iniciava-se uma etapa gloriosa de sucessivos avan-
ços, ao longo da Costa Ocidental de África.

Pelo mesmo Capítulo IX da Crónica de Guiné ficamos a saber que: .E acabado assim o
recontamento de sua viagem, fez o Infante armar um barinel, no qual mandou Afonso Gonçal-
ves Baldaia, que era seu copeiro, e assim Gil Eanes com sua barca, mandando que tornassem
lá, outra vez, como defeito fizeram epassaram além do cabo cinquenta léguas, onde acharam
terra sem casas e rastro de homens e de camelos» - Tinham atingido a Angra dos Ruivos e
estava-se no ano de 1435.

O Capítulo X relata-nos nova expedição, com o objectivo determinado de encontrar uma
povoação e as gentes que a habitam: -l...J vós achastes rastro de homens e de camelos, bemparece
que a povoação não é d'ali muito afastada L..J é minha tenção de vos enviar lá outra vez, em
aquele mesmo barinel, [...J vos encomendo que vades o mais avante quepoderdes e que vos traba-
lheis de haver lingua dessagente, filhando algum, por que o certamente possaes saber [...1-.Afonso
Gonçalves Baldaia avança mais 70 léguas para lá de Angra dos Ruivos, atinge a Angra dos Cava-
los, percorre parte do Rio do Ouro e chega à Pedra da Galé, depois de ter percorrido mais 50
léguas. Dois moços, Heitor Homem e Diogo Lopes d'Almeida, avistaram 19 homens, mas não
conseguiram -fílhar- algum, pelo que regressaram ao reino, apenas com o navio carregado de
peles de lobos-marinhos: -l...J E daqui se tornou Afonso Gonçalves para Portugal, sem poder
haver certo conhecimento se aqueles homens eram Mouros ou gentios, nem que vida tratavam,
ou maneira de viver tinham. E foi isto no ano de Jesus Cristo de mil e quatrocentos xxxyp..

Tinham, assim, decorrido 15 anos, e depois de 18viagens, ao reino haviam chegado apenas
as rosas de Santa Maria, entregues ao Infante por Gil Eanes e as peles de lobos-marinhos que
Afonso Gonçalves Baldaia capturara no estuário do Rio do Ouro.

Vários autores fazem aqui terminar a 2' FASEda ETAPAHENRIQUINA DOS DESCOBRI-
MENTOS 1434-1436. Na verdade, inúmeros obstáculos, de vária ordem, conduziram a um hiato
que se prolongou até 1441. A paragem, por razões técnicas, prendeu-se, certamente, com o tipo
de pano da vela com que eram equipadas as barcas e os barinéis. Por volta da Pedra da Galé,
dá-se o cruzamento dos ventos Alíseos de Nordeste, com os ventos gerais; o regresso tomava-se,
então, muito difícil, quando se dispunha apenas de velas quadrangulares ou de pano redondo.

Importa, ainda, referir os problemas internos do reino, ã volta da expedição a Tânger,
depois malograda, entre 1436 e 1437. O ano de 1438 é marcado pelas Cortes de Leiria, pela
morte do rei D. Duarte, em 9 de Setembro, a que Zurara alude no Capítulo XI da Crónica, e
pela luta sobre o exercício da Regência, que desde logo se inicia.

Ao referirmos, atrás, os dois documentos do ano de 1439, ambos ligados a acções de
povoamento, pretendemos introduzir esta problemática, como única vertente que, no momento,
tinha possibilidades de ser explorada.

O insucesso de Tânger travara qualquer actividade no Norte de África. O Infante D. Fernando
continuava preso, Ceuta permanecia como um baluarte importante, mas dispendioso, a quem as
armadas do estreito asseguravam o aprovisionamento.

Enquanto não surgiu a caravela e a utilização da vela triangular que permitiu apurar a técnica
de -bolínar-, a acção desenvolvida, no campo dos Descobrimentos, restringiu-se ao povoamento
das ilhas atlânticas, fomentado através das isenções fiscais, conseguidas pelo Infante D. Henri-
que, junto da rainha viúva, para o Arquipélago da Madeira e a concessão, que lhe foi directa-
mente atribuída, para os Açores, e se iniciou pela Ilha de Santa Maria.
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Vejamos o que nos relata o Capítulo XI da Crónica: -Dos anos seguintes não achamos
cousas notáveis que de contar sejam. Bem é que foram contra aquelas partes dous navios, cada
um por sua vez, mas um se tornou, por tempo contrário, e o outro ia somente ao Rio do Ouro,
por peles e azeite daqueles lobos marinhos L ..] E em este ano (4) passou o nohre Infante D. Henri-
que em Tânger, por cuja razão não enviou mais navios contra aquela terra. E no ano de XXXVIII
se finou deste mundo o mui virtuoso el-rei D. Duarte, IX dias de Setembro, em Tomar, L..J Bem
é que no ano de quarenta se armaram duas caravelas, a fim de irem àquela terra, mas porque
houveram aqueecimentos contrarias, não contamos mais de sua viagem. -Aquí se fala, pela
primeira vez, dum navio chamado caravela.

Interrogam-se alguns autores porque não teria insistido o Infante D. Henrique, na conquista
das Canárias, durante este período. Três tentativas falhadas, que chegaram ao nosso conheci-
mento, e a necessidade de manter a paz com Castela, e o interesse nas boas relações com a
Santa Sé, parecem ser uma boa resposta a esta questão.

Na verdade, falhou a expedição de 1415, comandada por D. João de Castro; falhou uma
outra, em 1424, comandada por um irmão deste último, D. Fernando de Castro, e, finalmente,
uma terceira, em 1427, comandada por António Gonçalves da Câmara, e no seguimento do
pedido de uma Bula de Cruzada, para combater o infiel, naquelas ilhas. João de Bethancourt,
ao conquistar 3 ilhas do arquipélago das Canárias, colocou-se como vassalo do rei de Castela.
No Concílio de Basileia 0431-1438), o representante deste reino, bispo de Burgos, consegue
impôr a sua tese e o Papa adverte D. Duarte, por o ter induzido em erro, vendo-se o monarca
português na necessidade de explicar porque havia ido fazer guerra ãquelas partes (5).

Estamos, então, chegados ao ano de 1441, por assim dizer o ano de arranque da 3.' FASE
DA ETAPAHENRIQUINA 0441-1448), em que consideraremos uma 1.' Parte, de 1441 a 1443,
até ao importante documento de 20 de Outubro de 1443, já referido, e da Bula IUius qui se
pro divint, de Eugénio IV, dada em Florença, a 19 de Dezembro de 1442, a pedido do Infante
D. Henrique (6).

Seguindo a nossa viagem através da Crónica de Guiné, -aportámos- agora ao Capítulo XII,
intitulado -Como Antão Gonçalves trouxe osprimeiros cativos»: -Efoi assim que em aqueste ano
de quatrocentos e quarenta e um, havendo já os feitos do reino algum assossego, ainda que
grande não fosse, fez o Infante armar um navio pequeno, no qual mandou por capitão um
Antão Gonçalves, seu guarda-roupa, homem assaz de nova idade; a fim da viagem daqueste
não era outra, quanto ao mandado do Senhor, senão de carregar aquele navio de coirama e
azeite daqueles lobos marinhos L..[,

O certo é que, cumprida a missão desta primeira expedição, com fins estritamente
comerciais, o guarda-roupa do Infante e outro moço da sua câmara, Afonso Guterres, resolve-
ram entusiasmar os -outros do navio, que eram por todo XXJ., no sentido de conseguir -fílhar-
algum cativo. Depois de algumas peripécias ·L..]viram um homem nu, que seguia um camelo,
levando duas azagais na mão [...J Afonso Guterres o feriu de um dardo, de cuja ferida o mouro
recebeu temor, e lançou suas armas como cousa vencida, o qual filbado, não sem grande prazer
daqueles, indo assim adiante, viram sobre um outeiro a gente cujo rastro seguiam, da soma dos
quaes era aquele que traziam filhado ['..J E indo assim avisados, viram ir uma moura negra que
era serva daqueles que ficaram no outeiro, [...] Seguindo seu acordo, a moura foi filbada, l. ..l-

Antão Gonçalves consegue, deste modo, para a sua expedição, um acrescentamento de
glória, ao tornar-se o primeiro a -fílha r' cativos, naquelas paragens. Assim se comenta no Capí-
tulo XIII: -L..) grande valor outorgaremos a este mancebo honrado, por sua obra cometida com
tal atrevimento que pois fot o primeiro que fez presa em esta conquista L .. l-.

139



o Infante enviara já um outro navio e é neste mesmo Capítulo que disso somos informa-
dos: -l...1 Ora saibamos como Nuno Tristão, um cavaleiro mancebo, assaz valente e ardido, que
fora criado de moçopequeno na câmara do Infante, chegou âquele lugar onde eraAntão Gonçal-
ves;o qual trazia uma caravela armada, com especialmandado de seu senhor, quepassasse além
do Porto da Galé, o mais longe que podesse e daí que trabalhasse de filbar gente, por qualquer
maneira que melhor podesse; o qual correndo sua viagem, chegou ali onde era Antão Gonçalies-.

As duas expedições encontram-se e logo se põem de acordo em reunir esforços, no sentido
de, juntos, conseguirem -fílhar- mais cativos: -l. . .)prenderam dez, entre homens e mulheres e moçQ.90.
O Cronista relata-nos, de seguida, um outro episódio: -E,finalmente, assim por os sobejos reque-
rimentos dos outros, como por Nuno Tristãosentir que era razão, houve de fazer Antão Gonçal-
ves cavaleiro, ainda que fosse contra seu querer. Por cuja razão, dali avante, chamaram aquele
lugar o porto do Cavaleiro. E assim foi este o primeiro cavaleirofeito em aquelas partes-

Este Capítulo referencia-nos, ainda, entre a tripulação, o nome de dois escudeiros Gonçalo
de Sintra e Diogo Eanes de Valadares bem como um outro moço, criado da câmara do Infante
Gomes Vinagre. Um pormenor não menos importante é o relato, do primeiro entendimento
verbal, através dum -língua-, que ia na expedição de Nuno Tristão: .[".1 Recolheitos aqueles capi-
tães a seus navios, mandaram aquele alarve, que Nuno Tristão levava consigo, que falasse com
aqueles Mouros; e nunca o poderam entender, porque a linguagem daqueles não é mourisca,
mas azaneguia de Zaara, que assim chamam aquela terra. Mas o cavaleiro parece que assim
como era nobre entre os outros que ali eram cativos, assim vira mais cousas e melhores, e andara
em outras terras, onde aprendera a linguagem mourisca e, portanto, se entendia com aquele
alarve, ao qual respondia a qualquer cousa que lhe perguntava. .

•E então se tornaram os nossosaos navios, onde fizeram sua repartição dos cativos, segundo
a sorte de cada um ['..l E Antão Gonçalves, porque tinha já seu navio carregado, segundo lhe o
Infante mandara, tornou-se a Portugal, e Nuno Tristãoseguiu mais avante por cumprir seu regi-
mento, como antes dissemos que trazia mandado.'

Vejamos, ainda, como é fecundo, em informações, este XlII Capítulo da Crónica, ao assi-
nalar a primeira reparação, de que há notícia, dum navio, fora do porto de Lisboa: -Empero,
depois da partida de Antão Gonçalves, visto como sua caravela cumpria ser repairada, feze-a
poer em terra, onde a fez alimpar e correger do que lhe cumpria, aguardando sua maré como
sefosse ante oporto de Lisboa, de cujo atrevimento muitos foram maravilhados. E, seguindo sua
viagem, passaram o Porto da Galé, até que chegaram a um cabo, ao qual poseram nome o Cabo
Branco>(200 46' LN).

O Capítulo XVI descreve-nos •Como Antão Gonçalvesfoifazero primeiro resgate-: .['..l E
assim aquele cavaleiro de que já falámos, vendo-se posto em cativeiro, L . .l desejava ser livre,pelo
qual muitas vezes requeria a Antão Gonçalves que o levasse a sua terra, onde lhe afirmava que
daria por si cinco ou seis Mouros negros, e assim lhe dizia que eram ali entre os outros cativos
dous moços de semelhante rendição>.

Obtida a autorização do Infante, Antão Gonçalves parte com os três cativos, a fim de
proceder ao seu resgate. Um forte temporal, à saída de Lisboa obriga-o a regressar. Seguia nesta
viagem -[,..1um gentilhomem da casa do imperador d'Alemanha L..l cujo nome era Baltasar L..l
que desejava muito, antes que desta terrapartisse, ver alguma grande tormenta, para poder falar
em ela aqueles que a nunca viram [,..1 efoi a tormenta tão grande, que por maravilha escapa-
ram>.Refeitos do temporal, reiniciam a sua viagem.

A riqueza de informações contidas neste Capítulo da Crónica prende-se, essencialmente,
com a argumentação utilizada por Antão Gonçalves, mais tarde comendador da Ordem de Cristo,
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cujo hábito recebeu, e futuro escrivão da puridade do Infante D. Henrique (7), para obter a
autorização deste último. Informado pelo cavaleiro cativo de que ele e os dois moços valeriam
dez mouros negros, argumenta: -l .. .J e que melhor era salvar dez almas que tres, que pero negros
fossem, assim tinham almas como os outros, quanto mais que estes negros [os que seriam salvos
pelas troca], não vinham da linhagem de Mouros, mas de gentios, pelo que seriam melhores de
trazer ao caminho da salvação; e que pelos negros podia ainda saber novas da terra, muito
mais longe L..J O Infante, respondendo a tudo, disse que lho tinha em seruiço, e que não somente
daquela terra desejava de haver sabedoria, mas ainda das Indias, e de terra do preste João, se
ser podesse-.

Podemos, então, verificar que é esta a fonte principal que nos dilucida sobre o pensa-
mento do Infante, no que se refere à possibilidade de alcançar, por aquela via, as -Índias- e a
-terra do preste João »,

Quanto ao problema teológico do resgate, a salvação das almas e a distinção marcada
entre gentios e povos com religião definida e caracterizada, vulgarmente designados por infiéis,
o autor da Crónica segue o conceito comum ao período em que redige a sua obra.

Vejamos agora a -acção psicológica. desenvolvida no tratamento do cativo: -O Mouro era
mui bem vestido de roupas, que o Infante mandara dar, considerando que pela excelência da
nobreza que em ele havia sobre os outros, recebendo benfeitoria, poderia aproveitar em anima-
ção daqueles, para os trazer a tratos de mercadaria» Aqui se demonstra a vocação/intenção
comercial que se pretendia, também, alcançar no desenvolvimento destas acções.

O resgate do cavaleiro mouro não foi bem sucedido, mas o mesmo não aconteceu com
os outros: -Antão Gonçalves recebeu, por preço de seus dous cativos, dez negros entre Mouros e
Mouras, de terras desvairadas, sendo tratador entre eles um Martim Fernandes, que era alfa-
queque do Infante. L.,] E alem dos negros que Antão Gonçalves recebeu daquela rendição, houve
ouro em pó, ainda que pouco fosse, e uma darga, e muitos ovos de ema ['. .J E tornado ao Infante
seu senhor, recebeu dele marcê, e não menos o cavaleiro alemão, o qual depois, honradamente,
e com grande benfeitoria do Infante, tornou para a sua terra>. A Europa, através de Portugal
-consegue- ouro, pela primeira vez, fora do local tradicional através dos muçulmanos de onxo
e BOUGIE, terminais das pistas caravaneiras oriundas da África Central.

O primeiro parágrafo do Capítulo XVII sintetiza, com especial acuidade, o que a nova
viagem de Nuno Tristão representava para todos aqueles que, a partir de agora, se lançavam
na epopeia dos descobrimentos: «Assim foram estas cousas crescendo pouco e pouco, e as gentes
tomando ousia de seguir aquela carreira, uns por seruir; outros por ganhar honra, outros com
esperança de proveito, ainda que cada uma destas duas cousas traga consigo ambas, e isto é,
que em servindo aproveitavam em si, e acrescentavam em sua honra>

.E no ano de Cristo de mil quatrocentos e quarenta e tres, fez o Infante armar outra cara-
vela, na qual mandou aquele nobre cavaleiro Nuno Tristão, com outras algumas gentes, eprin-
cipalmente de sua casa; e seguindo sua viagem, chegaram ao Cabo Branco. E querendo seguir
mais avante, passando o dito cabo quanto podia ser xxv leguas, viram uma ilha pequena, cujo
nome ao diante souberam que havia nome a de Gete, da qual viram partir XXValmadias de
pau, e em elas soma de gente ['. .J Mas não poderam fazer tamanha presa em eles por causa da
pouquidade de seu batel, no qual tendo XIV metidos L..l Empero chegaram á ilha e filbaram
ainda XV Mouros. Ejunto com esta ilha acharam outra, em que havia infindas garças reais L..l
E assim tornou Nuno Tristão com sua presa, já quanto mais alegre que a primeira, assim pela
avantagem da grandeza, como por ser ganhada mais longe, e ainda sem companhia de outro
com que por igualeza houvesse de fazer partilha»
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Nuno Tristão tinha atingido as ilhas de Arguim e das Garças e -fílhado- um total de 29

cativos, espólio com que regressou ao reino.
O marco histórico a que aludimos, a supracitada carta de 22 de Outubro de 1443, é refe-

renciável na seguinte passagem do Capítulo XVIII da Crónica, intitulado -Como Lançarote reque-
reu licença ao Infante para ir com seus navios a Guiné>: -l. ..lforam os deste lugar (8) osprimeiros
que moveram ao Infante de lhe dar licença de poder ir aquela terra donde vinham aqueles
Mouros, que não podia lá ir nenhum com navio armado sem sua especial licença, a qual cousa
lhe el-Rei outorgara naquela carta onde lhe fez mercê do seu quinto, como já ouoistes-.

O Infante D. Henrique investira durante, pelo menos, 22 anos 0421-1443), numa árdua
missão em que havia dispendido avultadas somas, na construção de navios e seu aprovisiona-
mento, pagamento a tripulações e a cartógrafos, bem como nos demais instrumentos náuticos
e nas experiências de adaptação do velame, até se atingir a caravela.

Vinte e dois anos em que se havia servido dos benefícios inerentes ao seu ducado de
Viseu e senhorios da Covilhã, de Gouveia e de Seia, do Grão-Mestrado da Ordem de Cristo,
ao governo do Algarve, ao corso da sua Armada do Estreito e às pescarias da Costa de Alma-
drava. A carta de 22 de Outubro de 1443 reconheceu-lhe este mérito. Ao desenhar-se o início
da rentabilização desta empresa, com a obtenção de proveitos comerciais, a regência entre-
gava-lhe, por assim dizer, o exclusivo da sua exploração. O Capítulo XVIII prossegue: -l.. .J E o
primeiro que se entremeteu de requerer esta licença, foi um escudeiro, criado de moço pequeno
na câmara do Infante, o qual já era casado e almoxarife dei-Rei naquela vila de Lagos ['..J juntou
Lançarote seis caravelas bem armadas, para seguir sua tenção e d'ai falou ao Infante sobre a
licença; e dizendo que, assim por lhe fazer serviço, como por sua honra e proveito, lhe pedia
que lha outorgasse, contando-lhe as pessoas que iam com ele e as caravelas que levava, de que
o Infante foi mui ledo e mandou logo trazer suas bandeiras com a cruz da Ordem de Jesus Cristo,
das quais mandou que levasse cada uma caravela sua-.

Com a expedição de Lançarote, almoxarife de Lagos, se inicia um espaço de tempo a que
chamamos 2.aPARTE0443-1446) da 3.aFASEDA ETAPAHENRIQUINA e a ela dedica a Crónica
9 Capítulos (XVIII a XXVI). O Capítulo XIX indica, logo a abrir, os capitães das caravelas:
-Oprincipal e primeiro capitão, como já dissemos, era Lançarote, e o segundo Gil Eanes, aquele
que escrevemos que primeiramente passara o cabo do Bojador; Estevão Afonso, um nobre homem
que depois morreu nas ilhas de Canárias; e Rodrigo Alvares, eJoão Dias, armador; eJoão Bernal-
des, os quaes todos juntamente iam mui bem corregidos-.

Um oficial régio, por iniciativa particular, apoiado num homem de larga experiência do
mar, num nobre e em 3 armadores, toma a iniciativa de armar uma expedição de 6 caravelas
para se fazer a -terras de Guiné- trata-se, indubitavelmente, de um desejo de negócio que aqui

se inicia e importa assinalar.
A expedição descobre as ilhas de NAAR e TÍDER e, segundo o Capítulo XXIV, regressa

ao reino com 235 cativos, mouros, que são desembarcados em Lagos.
Podemos ler, no Capítulo XXV: -O Infante era ali em cima de um poderoso cavalo, acom-

panhado de suas gentes, repartindo suas mercês, como homem que de sua parte queria fazer
pequeno tesouro, que de RVI [leia-se 461almas sualsl aconteceram no seu quinto, num breve fez
delas sua partilha, que toda a sua principal riqueza estava em sua vontade, considerando com
grande prazer na salvação daquelas almas, que antes eram perdidas. E certamente que seu pensa-
mento não era vão, que, como já dissemos, tanto que estes haviam conhecimento da linguagem,
com pequeno movimento se tornavam Cristãos; e eu que esta história ajuntei em este volume (9),

vi na vila de Lagos moços e moças, filhos e netos daquestes, nados em esta terra, tão bons e tão
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verdadeiros Cristãos como se descenderam de começo da lei de Cristo, por geração, daqueles que
primeiro foram bautizados-

O último destes 9 Capítulos, o XXVI, intitula-se: -Como o Infante D. Henriquefez Lança-
rote caualeiro-, .E porem fez logo ali Lançarote cavaleiro, fazendo-lhe grandes mercês, segundo
seus merecimentos e bondade requeriam. E assim aos outros principaes fez auaruagens em acres-
centamentos, de guisa que alem do primeiro ganho, houveram seu trabalho por bem despeso-.
Confirma-se, deste modo, o que o Cronista refere, como adjectivos destes homens, que se lançam
na aventura - ganhar honra e obter proveito - ao servir os seus senhores. É ainda possível
referenciar a participação de 2 moços, a saber Martim Vicente e Gil Vasques, e 1 escudeiro da
casa do Infante D. Henrique, de seu nome Martim Vaz.

O ano de 1443 não terminou sem que o Infante D. Henrique mandasse, ainda, uma nova
expedição, àquelas partes de Guiné, desta feita comandada por um seu escudeiro e antigo moço
de estrebaria, conforme se pode ler no Capítulo XXVII: .E depois algum tempo da vinda de Lança-
rote, fez o Infante armar uma caravela, na qual mandou aquele Gonçalo de Sintra por capitão,
avisando-o antes de sua partida que fosse direita mente a Guiné [...l O qual seguindo sua viagem,
chegou ao Cabo Branco [...l todavia ele queria ir à ilha Dergim (lO), a qual dali era mui acerca,
onde lhe parecia que com pequeno perigo poderia haver alguns prisioneiros [...1 chegando de noite,
foram sentidos, de guisa que, saindo pela manhã, não acharam mais de uma moça, que trouve-
ram para seu navio. E dali partiram para outra ilha que ali está perto, onde tomaram uma mulher,
porque por essa mesma guisa foram descobertos quando ali cbegaram»

Ao longo desta Capítulo, evidencia-se a clara desobediência de Gonçalo de Sintra, às
ordens do Infante, e alguns erros que cometeu e lhe vieram a causar a morte, nestas paragens,
mais propriamente na ilha de Naar. Atentemos um pouco à descrição de alguns pormenores:
«Gonçalo de Sintra levava um moço azenegue por torgimão, o qual já de nossa linguagem sabia
grande parte, (que lhe o Infante entregara), mandando-lhe que posesse nele boa guarda. Eparece
que [por] mingua de bom avisamento daqueles que dele tinham cuidado e principalmente do
capitão, de que o cargo devera ser maior, buscando o moço tempo e lugar para isso, despediu-
se uma noite dentre eles e lançou-se com aqueles moradores da ilba, aos quaes deu novas de
tudo o que sabia dos contrario», É este o primeiro relato de uma fuga, por parte de um língua.

Logo de seguida, um outro episódio nos é relatado, em que, também, certa ingenuidade,
por parte dos elementos da tripulação, conduz à fuga de um mouro que se acercara da cara-
vela, pedindo que o levassem para Portugal, onde se encontrava sua família e depois de perma-
necer dois dias na embarcação desapareceu na calada da segunda noite, o que levou ao
comentário de alguns: -l. ..l em ambalas ilhas onde chegamos fomos descobertos; o moço nos fugiu,
um só Mouro nos veio enganar; por certo não somos homens para acabar nenhum grande feito-,

«Não montaram estas razões, nem outras muitas que lhe foram ditas por seu aoisameruo.
Fez todavia guiar a caravela contra a ilha de Naar, e como as ilhas ali são acerca umas das
outras e os Mouros em suas almadias passam ligeiramente, foram logo todos avisados, Gonçalo
de Sintra, assim pelo desejo de honra como do proveito, mandou lançar seu batelfora, no qual
meteu consigo doze homens [,..1 E porquanto Gonçalo de Sintra, nem alguns outros daquela
campanha, não sabiam nadar, [...] Foi-lhes necessario estarem ali até que a agua abaixasse
alguma parte, porque houvessem melhoria para sua passagem; [...1 E os Mouros, como quer que
os vissem, [,..1 depois que de todo sentiram sua intenção, deram em eles de golpe, como sobre
cousa vencida. E como na peleja havia desigual comparação, que os inimigos eram duzentos e
os nossos doze sem esperança de socorro, foram ligeiramente desabaratados. Ali foi morto Gonçalo
de Sintra, l...J dous moços da camara do Infante, um que se chamava Lopo Caldeira, e outro
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Lopo d 'Aloelos,e um moço de estribeira que havia nome Jorge, e um Alvaro Gonçalves Pillito e
tres marinheiros L ..1E como quer que os moços da camara e assim o outro de estribeira soubes-
sem nadar, nunca quiseram desemparar seu capitão, a cerca do qual virtuosamente receberam
sua sepultura L..l Os cinco se tornaram para sua caravela, donde em brevefizeram vela para
o reino, que depois de tal perda não tiveram razão de fazer outra cousa, nem seguir avante,
como lhe antes fora mandado-,

A indicação do objectivo desta viagem só nos é fornecida no fim do Capítulo ir avante
em terras de Guiné. Podemos então concluir que o Infante D. Henrique pretendia, tão-só, que
esta expedição prosseguisse a exploração da Costa Ocidental de África, avançando -em léguas.
o seu conhecimento e, através dos «línguas- que nela enviava, aprofundar os conhecimentos
que viabilizassem a entabulação de novos contactos. Voltaram ao reino, afinal, destroçados pela
perda do capitão e de mais sete homens, tendo -fílhado- apenas uma moça e uma mulher .
•Gonçalo de Sintra, que era homem que muitas vezes andara em navios de armada, por mandado
de seu senhor, efora em mui grandes cousas, tão bem na costa de Granada como da parte de
Ceuta L..J., como é descrito no Capítulo XXVIII, perde a vida por não saber nadar e por outras
seis razões que o Cronista colige, no mesmo Capítulo.

Chegamos, então, ao ano de 1444, que reputamos de crucial para a compreensão duma
problemática, que tem vindo a agitar, ultimamente, alguns historiadores deste período da regên-

cia do Infante D. Pedro.
Vimos já como este último reconhece o esforço de seu irmão, o Infante D. Henrique, no

vultuoso empreendimento em que despende avultadas somas, sem qualquer contrapartida,
durante mais de 20 anos, concedendo-lhe, por assim dizer, o monopólio e o privilégio de orga-
nizar viagens a sul do Bojador, na Costa Ocidental de África, através da conhecida carta régia

de 22 de Outubro de 1443.
É bem conhecida a posição de D. Pedro sobre a expansão militar no Norte de África o

parecer sobre a ida a Tânger (11), contido no conselho a seu irmão D. Duarte, é disso uma

expressão cabalo futuro regente é contra.
Neste contexto estão abertas as outras vias, como já atrás referimos, no que toca ao povoa-

mento, ou seu incentivo, nos arquipélagos atlânticos, bem como a intensificação da explora-
ção da Costa Ocidental africana, tentando viabilizar a vertente comercial, sem esquecer os
avanços no seu descobrimento para sul e o proselitismo religioso que a exploração de novas

terras sempre envolveu.
Pela carta régia de 2 de Julho de 1439, o infante D. Henrique obtém licença para povoar

as 7 ilhas dos Açores. É, precisamente, no ano de 1444 que o regente D. Pedro solicita a seu
irmão autorização para iniciar o povoamento da ilha de S. Miguel que, tal como as restantes,
eram concessão de D. Henrique. É também neste ano de 1444 que os dois irmãos, em conjunto,
armam a primeira expedição organizada, exclusivamente, com o objectivo de entabular rela-
ções comerciais pacíficas, com os nativos das novas terras conhecidas.

Podemos ler, no Capítulo XXIX da Crónica de Guiné: «Naquele ano mandou o Infante
Antão Gonçalves, aquele nobre cavaleiro de quejáfalámos, em uma caravela, e Gomes Pires,
patrão dei-Rei, em outra caravela; e esta ia por mandado do Infante D. Pedro, que àquele
tempo regia o reino, em nome del-Rei. E também era aí outra caravela, em que ia um Diogo
Afonso, criado do Infante D. Henrique, os quais todos juntamente iam para ver se poderiam
trazer osMouros daquela parte a tratos de mercadaria L..l Porem não poderam com eles enca-
minhar nem fazer mercadaria, mais que de um negro. E assim se tornaram sem mais fazer,

senão que trouveram um Mouro velbo, que por sua vontade quis vir ver o Infante l. ..] um escu-
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deiro que ia com Antão Gonçalves, que se chamava João Fernandes, que de sua vontade lhe
prouve ficar em aquela terra, somente pala ver e trazer novas ao Infante, quando quer que
se acertasse de tornar-.

Este Capítulo XXIX dá-nos conta da intenção da viagem, refere que nela iam homens de
D. Henrique e de D. Pedro, que a missão não foi alcançada, o que evidencia a dificuldade em
estabelecer contactos, e ainda nos revela a vontade de um mouro em vir conhecer o Infante
D. Henrique e de um escudeiro lá ficar, qual -lançado- voluntário, para melhor apurar o conhe-
cimento daquelas terras e depois o trazer ao seu senhor, que era D. Pedro (12).

A partir desta viagem e até 1446, é sempre possível referenciar homens do Infante D. Pedro,
em conjunto com homens do Infante D. Henrique, numa acção conjugada que bem evidencia as
boas relações entre as duas casas e os seus servidores.

Ainda no ano de 1444, Nuno Tristão chega à Terra dos Negros e à foz do rio Senegal
(160 LN), como nos informa o Cronista, no Capítulo XXX: -Por vos darmos conhecimento das
cousas como passaram, diremos aqui como Nuno Tristão, [oO.] primeiramente viu a terra dos
negros. Efoi assim: que sendo ele enviado em uma caravela, por mandado do Infante, contra
aquelas partes L.,] chegou com sua caravela acerca daquelas ilhas onde Lançarote (13) antes
fizera sua presa, empero em terra firme (14), onde saiu para ver se podia fazer alguma presa L.,]
foram dar sobre a povoação, onde não filharam mais que XXI, mas não achamos em escrito se
eram destes XXI alguns moços ou mulheres, L.,] nem o podemos saber porque Nuno Tristão era
já finado ao tempo que el-Rei D. Afonso mandou escrever esta história (15).

Nova expedição, no ano de 1444, vai levar Dinis Dias a atingir o Cabo Verde e a ilha
Gorea (14° 45' LN), tendo -filhado- os primeiros negros, na sua própria terra é o tema do Capí-
tulo XXXI da Crónica .• Havia em Lisboa um nobre escudeiro, que fora criado dei-rei D. João,
L ..] que se chamava Dinis Dias, L..] foi-se ao Infante D. Henrique pedir-lhe que o aviasse como
fosse àquela terra, L ..] O Infante agradeceu-lhe sua boa vontade, fez logo armar uma caravela,
L . .l mas porque o azo foi melhor que o primeiro, filharam daqueles quatro, os quais foram os
primeiros que em sua propria terra foram filhados por Cristãos, nem há aí cronica nem histo-
ria em que se conte o contrario [oO.l e seguiu mais adeante, até que chegou a um grande cabo,
no qual poseram nome o cabo Verde L..] sairam fora em uma ilha (16), onde acharam muitas
cabras e aves, de que houveram grande refresco, L..] E dali fizeram volta para o reino. E pero
que a presa não fosse tamanha como as outras que antes vieram, o Infante a teve por mui grande,
por ser daquela terra, L..] (17).

O Capítulo XXXII adensa uma dúvida que se torna certeza, pela evidência da narração
quanto à impossibilidade de se determinar, com rigor, a qual dos Infantes se refere o Cronista,
quando, tão-só, os nomeia por Infante. Trata-se duma expedição, realizada já no ano de 1445,
e em que se vai tentar encontrar João Fernandes, escudeiro da casa do Infante D. Pedro, que,
no ano anterior, havia ficado no rio do Ouro, como -lançado- voluntário. Vejamos então: -Bem
é que tornemos por aquele escudeiro que no ano passado ficou no rio do Ouro, como já disse-
mos, cujo especial serviço é digno de memória, no qual não posso tantas vezes considerar que
me não maravilhe mais que assaz (18) L . .l Antão Gonçalves, que o lá leixara, nembrando-se de
sua ficada, falou ao Infante (19) acerca disto, dizendo: «Vossa Senhoria sabe como João Fernan-
des, vosso escudeiro (20), ficou no rio do Ouro, a fim de saber de todas as cousas daquela terra,
assim grandes como pequenas, para vos informar delas, segundo sabe que é vosso desejo,
L . .l- (2') Os navios foram logo prestes, dos quaes Antão Gonçalves era principal capitão, levando
em sua campanha Garcia Homem e Diogo Afonso, criados do Infante (22) E estes dous levavam
cargo de outras duas caravelas, pero sob mandamento do principal ['..J (23),
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Neste mesmo capítulo, somos informados como um navegador coloca pela primeira vez
um padrão, na Costa Ocidental de África, no Cabo Branco, no ano de 1445: -Diogo Afonso, que
primeiro chegou ao cabo Branco, fez poer em terra uma cruz grande de madeira, porque os
parceiros, acertando-se de vir após ele, ou não sendo ainda passados, podessem conhecer que
ele seguia já ante eles; e com talfirmeza foi aquela cruz posta, que depois muitos anos durou
ali, e ainda hoje me dizem que está em seu próprio serL..J (24). E, preparando-se para terminar
o Capítulo: -Não curo de escrever algumas cousas da viagem daquestes, que achei escritaspor
um Afonso Cerveira que esta história primeiramente quis ordenar L..l-.

Poderemos daqui depreender que Zurara, ao compilar informações colhidas por Cerveira,
e acrescentando algumas de sua lavra, teria construído uma Crónica onde as figuras dos dois
Infantes se entrecruzam, sem que se possa, claramente, definir o que foi acção de um e de
outro? Trata-se de uma problemática que se impõe evidenciar, mas que foge ao tema que ora

tratamos (25).
Tal como já referimos, os Capítulos XXXIVe XXXVrelatam acontecimentos ã volta do tal

João Fernandes, escudeiro do Infante D. Pedro. Atentemos só nesta passagem do primeiro destes
Capítulos: -Não reprovoeu,porem, que o movimento deJoãoFernandes nãofosse com algum respeito
do Senhor, que eu conheci ainda este escudeiro, homem de boa amsciencia e assaz catolico cris-
tão [...l•. O Cronista, ele mesmo, fosse Cerveira ou Zurara, escreve que conheceu João Fernan-
des, pelo que não poderia deixar de saber que se trata dum homem da casa do regente.

O Capítulo seguinte, onde ainda intervém João Fernandes, descreve-nos um resgate resul-
tante da acção deste último, por intermédio de um cavaleiro mouro, de nome Ahude Meimam
e -L .. l pelos quaes leixou negros e um pouco de ouro em pó L .. l e àquele lugar ficou dali avante
por nome o Cabo do Resgate L ..]•. OS elogios ao escudeiro de D. Pedro continuam, porém:
-E por estesprimeiros padecimentos tenho que se moveram aqueles a afeição deJoão Fernandes
por cuja razão ao diante por sua partida recebiam tristeza L . .l Bem me prouvera falar aqui um
pouco em este capitulo das cousas que João Fernandes viu e soube em aquela terra; L . .l e depois
onde achar tempo vosfalarei de tudo L ..l (26).

O Capítulo XXXVI, relacionado ainda com esta expedição, descreve como «assim toma-
ram por todos LV. mouros no Cabo Branco, acrescentando: -Nem eram menos no outro dia,
quando tiravam os cativos dos navios, e os queriam levar a uns paços do Infante, que são um
grande pedaço afastados da ribeira, que todalas outras partes da cidade corriam para aquelas
ruas por onde os haviam de levar l. . .l que os clamores do povo eram tão grandes; quando viam
levar aqueles cativos em cordas ao longo daquelas ruas, louvando as grandes virtudes do Infante
L..l O Infante era em terra de Viseu, donde mandou receber seu quinto; e dos que ficaram, fize-
ram os capitães sua venda na cidade, de que todos geralmente houveram grande proveito>.

Esta última passagem traça-nos um quadro da cidade de Lisboa, quando da chegada das
primeiras caravelas. A curiosidade da população era grande, e, como se pode ler, acorria ã
ribeira e às ruas por onde eram transportados os cativos, até ao seu destino -uns paços do
Infante- que, como é conhecido, se situavam em Santa Marinha (27), na verdade, um pouco

longe da ribeira.
Nova expedição se prepara em Lisboa, no ano de 1445 dela nos fala o Capítulo XXXVII.

Integra homens das casas dos dois Infantes, como veremos: -como a cidade de Lisboa é a mais
nobre do reino de Portugal [...l que osfidalgos e homens de grande criação em qualquer parte
são nobres; somente falo geralmente, porque como dizia Paulo Vergerio, na ensinança que fez
dos moços fidalgos, que o esplendor da grande cidade égram parte da nobreza. (28) L ..] E havia
naquela cidade um escudeiro de nobre linhagem, da qual não minguava por bondade nem
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virtude, que se chamava Gonçalo Pacheco (29), o qual fora criado do Infante e ali era tesou-
reiro-mor das cousas de Ceuta, I...J e escreveu logo ao Infante (30)que lhe desse lugarpara armar
uma caravela I...l Gonçalo Pacheco fez capitão de sua caravela um Dinis Eanes da Grã, sobri-
nho no primeiro grau de sua mulher, escudeiro que era do Regente; e nas outras iam os senho-
rios delas, scilicet: Alvaro Gil, ensaiador da moeda, e Mafalda, morador em Setubal; os quaes,
postas as bandeiras da Ordem de Cristoem seus naviosfizeram sua via caminho do Cabo Branco>

Os Capítulos XXXVIII a XLVIIIrelatam sucessivos episódios desta mesma expedição, de
que resultaram, somando no relato, 119 cativos. Ao longo destes 12 Capítulos, podemos refe-
renciar, ainda, os nomes de João Gonçalves Galego, Diogo Gil, Álvaro Vasques, Gil Eanes «não
aquele cavaleiro de que antes falamos- (31), e Luís Afonso Caiado. Referindo-se a Diogo Gil, o
Cronista escreve, no Capítulo XLII: -l...l aquele outro escudeiro de que já falámos, [...l- (32).

Quanto a Álvaro Vasques, ele é descrito como -escudeiro do Infante-, no Capítulo XL,
sendo que já no Capítulo XXXVIIImerecera do Cronista um elogio sobre a forma de -corno os
homens que bem mostravam que eram por outro maior feito>,ao emparceirá-lo com Diogo Gil
e Gil Eanes; ° Capítulo XLII é-lhe dedicado, atribuindo-lhe a captura de .XXXV Mouros- e a
descoberta dum novo cabo: .[".l seguindo ao longo da costa um grande pedaço, toparam com
um cabo, ao qual poseram nome o cabo de Santa Ana, e acharam logo apos ele um braço de
mar que entra por terra cerca de quatro léguas, o qual lhespareceu assim como sefosse riOo.(33)

Outros dados importantes se podem coligir desta expedição capitaneada por Gonçalo
Pacheco. Assim, logo no Capítulo XXXVII,se pode perceber o clima que se vivia na cidade de
Lisboa, quanto à ambição dos que se propunham participar nestas expedições: •Vendo aques-
tes ante os olhos tamanha riqueza como traziam aqueles navios, ganhada em tão breve tempo
e com tamanha segurança, consideraram alguns como podiam haver parte daquele proveito>.
O Capítulo XLIVelucida-nos sobre o ano em que se realizou 1445: .[".l onde já Dinis Dias, com
um só navio, no ano passado (34) foi fazer presa L ..j.,

O avanço no conhecimento da costa, podemos colhê-lo na passagem: -l...l e singrando
por sua rota por espaço de !XXX leguas, chegaram sobre a costa de Guiné [...l., pertencente ao
mesmo Capítulo.

A descrição de novas espécies da fauna marítima está documentada, neste trecho do Capí-
tulo XLVII.I...l e especialmentegrande multidão de tartarugas, que seriam até CL.Eporque poderá
ser que todos os que lerem esta historia não haverão conhecimento destepescado, saiba que não
são outra cousa tartarugas, senão cágados de mar, cujas conchas são tamanhas como escudos.
E eu vijá algumas semelhantes em este nosso reino, na alagoa d 'Obidos, que é entre a Atouguia
e a Pederneira», A terminar, o Capítulo XLVIIIoferece-nos outras três preciosas informações.
Uma delas, prende-se com o grande apreço que os mouros daquelas paragens tinham pelos
pregos, ao ponto destes se tornarem, no futuro, um produto de troca, mas que o Cronista pare-
cia ainda desconhecer, quando escreveu a Crónica (35): .E os Mouros levaram o batel ao rio de
Tíder, onde desfizeram a maior parte dele,por lhe tirarem as tabuas com a pregadura, mas não
sei a que fim, pois seu engenho não abastava para se deles poderem aproueitar-. Uma outra é
documentada, pelo Cronista, e refere-se ao seu conhecimento, do manuscrito do Livro de Marco
Polo, cuja cópia o Infante D. Pedro tinha trazido de Veneza e existia na livraria do Rei, em
latim e numa tradução portuguesa (36): .E isto me parece que não é de duvidar, que no Livro de
Marco Paulo se diz que geralmente se costumavam estas cousas entre muitas nações daquelas
partes orientais; e ainda vejo que é entre nós comum falamento, quando razoamos dalgum
homem que tem ódio a outro, I...l que se podesse, lhe comeria os.figados e beberia o sangue>.
Esta passagem vem na sequência do relato do episódio da morte de sete .Cristão!Y>,que termina
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apontando a antropofagia como uma prática das gentes daquela região: .E alguns disseram depois
que ouviram dizer a alguns daqueles Mouros ['..J que os seus parceiros comeram aqueles mortos
[,oOl que seu costume é de comerem uns aos outros L ..l-. Temos, assim, presente a primeira descri-
ção de canibalismo, nas viagens dos descobrimentos.

O leitor atento da Crónica de Guiné estranhará o facto de não ser relatado o regresso
desta expedição, no Capítulo seguinte, depois do Cronista ter escrito: -Mas agora leixemos estas
coosas, por tornar a nossa bistorio-. Não podemos deixar de sublinhar este interessante artifí-
cio da construção narrativa, ao avançar para uma nova expedição, sem explicar, desde logo, o
facto desta última ter partido sem que aquela tivesse chegado, ou ainda que, até mesmo se

encontraram na ilha de Arguim.
Vamos então acompanhar o relato da grande expedição de 1445; ao longo de 19 Capítu-

los, que se estendem do número XLIX, ao número LXVII, e cuja finalidade é, claramente, expli-
citada no primeiro destes: «Onde haveis de saber que Lançarote, aquele cavaleiro, almoxarife de
Lagos, juntamente com osjuízes e alcaide e oficiaes da vereação daquela vila, chegaram ao Infante,
em nome de todolos principaes do lugar, [oO.J "Porem, senhor, considerando nós sobre tudo por
quanto vemos que trabalbaes cada um dia mais na guerra destes Mouros (37), e aprendemos como
na ida que fez lançarote com as suas caravelas, acharam multidão de Mouros na Ilha de Tider,
na qual ao depois foi morto Gonçalo de Sintra, porquanto os Mouros desta Ilha podemfazer empa-
cbo a vossos navios, queremos, se for vossa mercê, armar sobre eles, e ou por morte ou prisão,
quebrantarmos sua força e poder; de guisa que vossos navios possam correr por toda aquela parle
sem temor algum. E se Deus trouxer o feito a fim de vitoria, poderemos fazer, sobre a destruição
de nossos contrarios, presas de grande valor, pelos quaes de vosso quinto podereis receber grande
prooeito, do qual nós não ficaremos sem parle. E disto, senhor, vos praza havermos vossa resposta,
para despachadamente seguirmos nossa viagem, enquanto nos o verão dá tempo para isso'».

Este Capítulo XLIX esclarece-nos, assim, que a expedição se vai realizar no Verão, e vere-
mos, à frente, a data precisa da largada. Outras duas passagens reputamos de importantes: ••Bem
sabe Vossa Alteza como os moradores desta nossa vila, depois que Ceuta foi tomada até opresente,
sempre serviram e servem com seus corpos e navios, na guerra dos Mouros, por serviço de Deus
e dei-Rei nosso senhor {oOJ-, numa nítida alusão à colaboração das gentes de Lagos nas arma-
das do Estreito, dos Infantes D. Henrique e D. Pedro; e ainda: .(oO.l que lhes virá das Ilhas que
por vossa causa foram povoadas; LI-, numa clara referência à acção de povoamento das ilhas
atlânticas desenvolvida ou patrocinada pela acção do Infante D. Henrique, e também do Infante
D. Pedro, na sequência das cartas régias de 1 de Junho e 2 de Julho de 1439, assinadas pela
rainha viúva, que assumia a regência, como já referimos.

No último parágrafo do Capítulo L, o Cronista parece-nos sugerir, salvo melhor interpre-
tação, que esta expedição teria, antes, sido fomentada pelo Infante D. Henrique, terminando
com uma notória menção à carta régia, assinada pelo regente D. Pedro (22 de Outubro de
1443), em que se proíbe que alguém passe além do Bojador, sem mandado ou licença de seu
irmão D. Henrique, a que também já aludimos: «Ouuido este recado por todolos outros do lugar,
começaram logo de se fazer prestes para armarem suas caravelas, e seguir sua viagem o mais
trigoso que ser podesse; de cuja armação sairam as novas pelas parles do reino, as quaes fize-
ram mover outros para ser em a dita companhia. Empero, creio que não fosse sem espe-
eúJl mandado do Infante, porque, comojd outras vezes tenbo dito, nãopodia ld Ir algum
sem outorgamento daquele senbor.- (38).

O Capítulo LI, intitulado .Como as caravelas parliram de Lagos e quaes capitães eram em
elas, para além dos dados que o próprio título indica, fornece-nos, ainda, a confirmação do
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ano de 1445, como o da sua realização e, também, um episódio de grande importância, para
reflectir sobre as relações entre os dois irmãos Pedro e Henrique.

«Seguiu-se que neste ensejo foi chamado o Infante D. Henrique, da parte de seu irmão o
Infante D. Pedro (que era Regente do reino em nome dei-Rei, como já temos escrito), que fosse
a Coimbra, para fazer cavaleiro D. Pedro de Portugal, filho primeiro do dito Regente, que era
Condestabre destes reinos, o qual estava ordenado de ir a Castela, como defeito foi; r.. .Jpor azo
do Condestabre D. Alvaro de Luna, ['..J Bem deu ali o Infante D. Pedro a entender ao mundo
a grande dignidade que conhecia em seu irmão, que por mais honra teve de seu filho receber
cavalaria da mão de seu tio, que de nenhum outro Príncipe de Espanha. E entre as razões que
ouvi dizer que o Infante (39) dissera âquele seu filho, ao tempo que se dele partiu, foi que lhe
encomendava que se nembrasse da Ordem da cavalaria que tinha recebida, eprincipalmente
de cuja mão a recebera a qual cousa lhe não era pequeno encargo,

A ajuda a D. Álvaro de Luna realizou-se, na verdade, no ano de 1445, ano portanto desta
expedição. Pretendem alguns autores ver, nesta passagem da Crónica, uma construção forçada
do Cronista, com intenção de exaltar o Infante D. Henrique. Parece-nos, outrossim, um teste-
munho muito transparente, não só das boas relações entre os dois irmãos, como também do
alto conceito em que se tinham: um ao deslocar-se a Coimbra, o outro ao convidar para armar
cavaleiro seu filho.

Vejamos, então, de seguida, alguns dos elementos que capitaneavam as caravelas desta
grande expedição: -Empero, antes que o Infante D. Henrique assim partisse de Lagos, leixou, por
principal capitão de todos aqueles navios, Lançarote, aquele cavaleiro de que já temos falado,
e istopor outorgamento de todolos outros capitães, que pero aí fossem assaz de notaueispessoas,
dignas de grande honra, conhecendo o siso e dtscreção daquele, lhesprouve de lhe dar seme-
lhante cargo; que era Sueiro da Costa, alcaide daquela vila de Lagos, o qual era homem nobre
efidalgo, criado de moço pequeno na camara dei-Rei D. Duarte, L.l E este Sueiro da Costa era
sogro daquele Lançarote. L ..) E era também naquela capitania Alvaro de Freitas, comendador
d'Aljazur; que é da Ordem de Santiago (40), tambem homem fidalgo, e que tinha feitas mui gran-
des presas nos Mouros, de Granada e de Belamarim; e Gomes Pires, patrão dei-Rei, de que já
temosfalado em outro capítulo (41); e Rodrigueanes de Trauaços, criado do Regente, que era um
escudeiro muito ardido, [...) E era ainda aí Palenço, que era um homem que tinha feita mui
grande guerra aos Mouros, [...l Outras boas e honradas pessoas se acertaram de ser em a dita
companhia, [...l como Gil Eanes, cavaleiro morador em aquela vila, e Estevão Afonso e outros.
E brevemente que naquele lugar foram armadas em aquele ano XlII caravelas; mas afora estas,
armaram em Lisboa e nas Ilhas da Madeira, outras, scilicet: Dinis Dias (42), aquele que primei-
ramente Passou à terra dos Negros, e Tristão, um dos capitães da Ilha (43), que foi aí pessoal-
mente com uma caravela; e outra de Alvaro Gonçalves d'Ataíde (44), que então era aio dei-Rei,
e depoisfoi Conde de Atouguia, eJoão Gonçalves Zarco, que era o outro capitão da Ilha, enviou
ali duas caravelas; e assim outras, de cujos senhores não curamos fazer expressa menção.
Somente é bom que saibaes que se armaram em este ano, contra aquela terra dos Negros, XXW
caravelas, e mais a fusta de Palenço, das quaes XlII de Lagos partiram primeiramente, L..J-.

O Capítulo L11,para além de indicar a data precisa da largada de Lagos, da expedição de
14 caravelas, esclarece o porquê da não referência ao regresso da expedição -comandada- por
Gonçalo Pacheco as duas expedições cruzaram-se: -Bram dez dias do mes de Agosto quando as
XlIII caravelas partiram de Lagos, L.') das quaes a de Lourenço Dias começou de tomar a dian-
teira. E leixando assim esta como as outras seguir seu caminho, tornaremos um pouco a falar
das tres caravelas de Lisboa, que estão com seu nojo, pela perda de sete homens que lhe mata-
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ram, e veremos se lhe poderemos dar alguma consolação. L..i ftxeram vela contra a Ilha de Ergim,
L.'] e d'ai de se virem para o Reino. E aqueeceu assim que L..) começou de aperecer a vela do
navio de Lourenço Dias, a qual vendo, todos foram já quanto mais alegres, principalmente porque
sabiam que seria de cristãos, e ainda deste Reino, porque não costumava lá outro navio seme-
lbante- (45).

Este mesmo Capítulo UI oferece-nos mais uma descrição de fauna -exótica-, desta vez
uma ave desconhecida daqueles mareantes: -L.,] logo partiram caminho da Ilha das Garças, L)
e especialmente aí umas aves que não ba em esta terra, que se chamam crooes, e são todas bran-
cas; de mar grandeza que cisnes, e tem os bicos de um cavado e mais, e de ancbura de tres
dedos, e parecem como bainhas de basas, assim lavradas e com taes lavores como se os fizes-
sem artificialmente com mestria de fogo, afim de lhes poer fermosura, e a boca e o papo é tão
grande que uma perna de um homem, por grande que seja, até o giolho lhe cabe por ele (46).

A terminar, o Cronista escreve: -Passados aqueles tres dias, começaram de vir outras caravelas,
chegando ao Cabo Branco duas e duas, e tres e tres (47), como se acertavam. Empero não foram
ali juntas mais de nove L)-

O Capítulo LIlI permite-nos avaliar, através dum -discurso- de Lançarote, o que era a
-ernpresa dos descobrimentos- um punhado de homens, que bem se conheciam, predominan-
temente ligados às casa de D. Henrique e de D. Pedro, irmanados pelo espírito da aventura,
da propagação da fé e, porque não reconhecê-lo, pela ambição dos proventos do negócio e
da honra: -funtos assim aquelas nove caravelas, porque da outra de Lourenço Dias eles não
sabiam ainda parte, Lançarote fez avisar todolos outros capitães que saissem em terra, para falar
com eles sobre a maneira que lhes parecia que deviam ter; L.,] -Senbores e amigos!L.'] E leixando
a Sueiro da Costa, que eu tenho assim como padre, por razões de sua filha que tenho por mulher,
quasi a todos vós outros tenho por irmãos, a uns por criação, e a outros por antiga amizade, e
a outros por grande conhecimento; pelo qual espero que vós me aconselhareis e ajudareis, alem
do que por razão de vós mesmos soes teúdos, como a amigo e irmão, de guisa que eu saia dentre
vós como capitão de tão honradas pessoas, que eu não entendo fazer, fora de vosso conselho,
cousa grande nem pequena L..l-

O real encontro das duas expedições é-nos relatado no Capítulo LIV:«Grande prazer houve
entre aqueles quando, chegando á vista da Ilha das Garças, viram as quatro caravelas (48) que
já aí jaziam de repouso, L.,] que não montava que fossem da sua conserva, todavia sabiam que
eram do Reino, pelo qual esperavam que cumpririam em sua ajuda ofalecimento que lhe fizes-
sem as outras (49) por que antes tinham esperanço: Duas referências importantes se seguem
neste capítulo: ·L) e como gente que não sabe encobrir sua alegria, fizeram soar seus instru-
mentos e alevantaram cantares, L ..) e em chegando aos navios que jaziam ancorados, arma-
vam seus trons e suas colobretas, com as quaes faziam seus tiros, em sinal do prazer de seus
corações; L . .J Deste modo, ficamos a saber que, desde cedo, os navios dos descobrimentos
transportavam instrumentos musicais e quem os sabia tocar; que estes homens se associavam
em cantares de marinheiros e que estes navios levavam a bordo peças de artilharia, corrobo-
rando o carácter militar, ofensivo-punitivo desta expedição.

Já atrás referimos os 119 cativos -filhados- pelas 3 caravelas da expedição de Gonçalo
Pacheco. A eles se refere o Cronista, nestes termos: -Mas isto acrescentava dobrez tristeza para
os Mouros, que jaziam metidos sob os telhados dos navios, os quaes, ainda que a linguagem não
entendessem, o som das vozes lhes certificava o contrario do que eles desejauam-,

O plano de acção para atacar a ilha de Tíder é assim descrito, ao terminar este Capítulo
LlV: «Acordaram logo principalmente que, de toda a gente que nas caravelas ia, escolhessem
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CCCXXVIlI homens, porque parece que tantos convinham para a repartição que tinham orde-
nada, dos quaes os homens de pé e lanceiros fossem em uma batalha, da qual Alvaro de Frei-
tas fosse capitão; e que depois ele seguisse Lançarote, com todolos besteiros e archeiros; e na
retaguarda fossem Sueiro da Costa e Dinis Eanes da Grã (50), com todolos homens d 'armas; deter-
minando que sua ida fosse muito cedo, de guisa que ante manhã fossem dar na povoação da
Ilha de Tíder (51); e que fossem antes das caravelas tres bateis, nos quaes saissem pilo-
tos, quejdfossem em aquela terra, e que soubessem o caminho. (52).

Estamos, como é bom de ver, face a uma expedição de cariz militar. De salientar, ainda,
como as sucessivas expedições incluiam homens experimentados em anteriores viagens e,
portanto, conhecedores das entradas dos rios, enseadas e portos, com vista a minimizar os riscos
e concorrer para o sucesso das diversas manobras. O número mencionado de 328 homens é,
por si só, significativo da envergadura desta armada se pensarmos que, neste momento, ainda
não tinham chegado cinco caravelas e se trata apenas das tripulações que haviam desembar-
cado, enquadradas no plano de ataque a Tider.

A escolha de Soeiro da Costa, alcaide da vila de Lagos, para integrar esta expedição,
não é estranha ã sua longa experiência de participação em guerras e batalhas. Embora um
pouco longa, vejamos a -folha de serviços. que o Cronista lhe atribui, no Capítulo LI: -l...] e
que acertara de ser em mui grandes feitos, que ele fora na batalha de Monvedro (53). Com el-
Rei D. Fernando de Aragão, contra os de Valença; e assim no cerco de Vallaguer (54), em que
se fizeram mui grandes cousas; efoi com el-Rei Lançaraao (55), quando barrejou a cidade de
Roma; e andou com el-Rei Luis de Proença, em toda sua guerra (56); e esteve na batalha de
Ajancurt (57) que foi uma mui grande e poderosa batalha, entre el-Rei de França e el-Rei de
Inglaterra; efora já na batalha de Vallamont (58), cabo de Caaes, com o Condestabre de França
(59), contra o duque de d'Ossestre (60) e na batalha de Monseguro (61), em que era o conde de
Fooes (62) e o conde d'Arminhaque (63), e na tomada de Sansoões (64); e no descerco de Ras
(65); e assim no descerco de Ceuta (66); nas quaes cousas sempre provou como mui valente
homem d'armas-,

Por esta descrição podemos avaliar que, nas viagens dos descobrimentos, iam, desde muito
cedo, homens viajados pelas partes da Europa, conhecedores profundos das diferentes reali-
dades do contexto europeu e das técnicas mais avançadas da arte da guerra. A falsa ideia que
muitos autores têm vindo a transmitir, que só o Infante D. Pedro era homem viajado e conhe-
cedor de outras cortes e outras terras, entregando-lhe a visão global exclusiva das realidades
daquele tempo, deixando aos homens do Infante D. Henrique, simples marinheiros -incultos e
obstinados. a empresa dos descobrimentos, é, como vemos, redutora e incorrecta, para ambas
as partes. Os dois princípes e os homens de suas casas senhoriais formavam um todo coeso,
possuidor duma -cultura de grupo., amalgamada nas mais diversas experiências e conhecimentos,
que não é possível dissociar, numa análise atenta das Crónicas e dos documentos coevos.

Já referimos um outro fidalgo, Álvaro Gonçalves de Ataíde, que também, neste ano de
1445, armou uma caravela (67), para rumar ãquelas paragens e, mais ã frente, o Cronista lhe
dedica o Capítulo LXVIII.Veremos como, também ele, foi um grande e profundo conhecedor
das realidades da Europa do seu tempo.

O Capítulo LVconcentra um precioso manancial de informações, sendo que reputamos
da maior importância uma explícita alusão à bula lUius qui se pro divini (68): -l...l nós não
viemos a esta terra senão para pelejar r...1,' onde Lançarote, por acordo de todos os outros capi-
tães, tomou a bandeira da cruzada que lhe o Infante D. Henrique dera; e já sabeis como os que
morressem sob a dita bandeira eram absoltos de culpa epena, segundo outorgamento do Santo
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Padre, de que já vistes o teor do mandado; a qual bandeira foi entregue a Gil Eanes, cavaleiro
da casa do Infante (69), de que vos já outras vezes falámos, que era natural de Lagos; [...J •.

Duas outras referências ã flora e à fauna: ·E também acharam ali aroores de algodão,
ainda que muitas não fossem ['..J somente lhesfoi grande socorro, para sua necessidade, asnos
que havia muitos na Ilha, em que cavalgando se tornaram para seus naoios-, e duas cerimó-
nias de elevação a cavaleiro: -l .. .J requereram aquele nobre homem, Sueiro da Costa, que fosse
cavaleiro, [...J dizendo que lhe prazia, com tanto quefosse por mão d'Aluaro de Freitas, L..l e
no outro dia sairam em terra para fazer cavaleiro Dinis Eanes da Grã, o qual por essa guisa
foi feito por mão d 'Alvaro de Preüas-,

A terminar: -Eali se despediram as caravelas de Lisboa (70) das outras, ['..lenviaram Lança-
rote e os outros capitães, a S. Vicente do Cabo, um Mouro, e a Santa Maria da Agua da Lupe,
['..l outro, para se vender e do preço comprarem ornamentos para aquela igreja..

Avancemos, agora, para o Capítulo LVI:-Não nospareceu necessâriofalarmos na chegada
das caravelas a Lisboa, [".l assim como o achamos no trelado de Afonso de Cerveira, de que
tiramos esta historia, que já os daquela cidade não haviam por novo virem Mouros daquela
terra; [...l-. O Cronista Zurara afirma ter -arnputado- parte da descrição do Cronista Afonso
Cerveira, pela razão apontada, mencionando, mais urna vez, a fonte que utilizou. E acrescenta:
-l. .. l porque assim como diz Frei Gil de Roma (71), na primeira parte do primeiro livro do Regi-
mento dos Prtnctpes, [...l-, citando uma passagem duma obra traduzida pelo Infante D. Pedro.

-Etornando a nossa historia: tanto que se aquelas tres caravelaspartiram, chegaram outras
tres, daquelas quatro que antes faleciam; [...l- Conjugando esta informação com a do Capítulo
anterior: -l. ..l por azo das caravelas de Lisboa, que havia dias que ali andaoam,e lhe mataram
naquela ilha, não havia XV dias, os sete homens de que já falamos; [...l-, podemos concluir que
estas últimas caravelas se atrasaram, cerca de 20 dias, na viagem, tendo-se perdido, pelo menos
urna. O processo de ascenção na escala hierárquica da baixa nobreza é explicada nesta passa-
gem: -['ool era aí com eles um moço da camara do Infante, que eu depois conheci nobre escu-
deiro, o qual ia por escrivão de uma daquelas caravelas (72) que tal era o costume do
ltifante, (73) não dar moradia de escudeiro a nenhum moço da camara até que se não exerci-
tasse em alguma cousa de guerra; por cujo merecimento lhes dava ao diante aquele grau que
sentia que mereciam. Este moço, que havia nome Diogo Gonçalves, vencido de fortaleza, disse
contra um homem de Lagos que erajunto com ele, chamado Pera Alemão I...l e depois dele, um
escudeiro do Infante, que havia nome Gil Gonçalves, o qual já fora na tomada dos primeiros
Mouros, sob capitania de Antão Gonçalves, [...l e depois logo outro moço da camara, que se
chamava Lionel Gil,filho daquele cavaleiro a quem a bandeira da cruzada fora entregue (74)
e assim outros muitos após aquestes- . Desta nova acção dos homens das caravelas recém chega-
das resultou que: -l...lmataram logoXII, e os outrosforam desbaratados em mui pequeno espaço.
[".l E assim vencidos começaram de fugir, onde morreram deles assaz. E porque a calma era
muito grande [...l empero prenderam LVII, com os quaes se tornaram para suas caraoelas-.

O Capítulo LVIIintitulado -Comoforam a Tira. realça o feito de Diogo Gonçalves e de Pero
Alemão -l...J por aquele respeitoque já disse, que nos começosjazia a maior parte do louvor. E de
feito assim lho concedeu o Infante, que lhefez depois muita mercê, como geralmente sempre teve
acostumado àqueles que bem o servíramo,e descreve o episódio em que '(.oo) chegaram sobre o
lugar de Tira, e doutras duas aldeias, mas não acharam em elas cousa alguma do que buscavam
[...J •. No entanto, tinham-se cruzado com um Mouro, que mataram, -[.oo] creio que seriapor ele
mesmo querer buscar caminho para isso>comenta o Cronista, que prossegue: .E dali passaram
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ao lugar de Tider;L..I encontraram cinco Mouros, que com pequeno trabalho prenderam-, para
depois terminar, dando passagem ao Capítulo seguinte: -E assim tornados, disse Lançarote que,
L . .I, no outro dia queria falar com elesalgumas cousas que então saberiam».

Um breve levantamento do númerode cativos, até ao presente, conduz-nos ao total de
66 mouros -fílhados- durante as acções desenvolvidas por esta grande armada. Vejamos então
o que Lançarote tinha para dizer, neste Capítulo LVIII:--Ora vós sabeis como partimos de nossa
vila com principalfim de virmos à conquista desta Ilha (75), [".1 .E quanto à nossa vinda, segundo
oproposito que trouvemos, o feito é acabado, no qual eu faço fim de ser vosso capitão, porque
segundo o regimento que trago do senhor Infante, depois da tomada desta Ilha cada um pode
fazer de si o que lhe aprouver, indo para qualquer parte em que sentir sua avantagem ouproveito.
Lool .E de mim vos afirmo que sou dispostopara qualquer trabalho ou perigo, que me por serviço
de Deus ou do Infante meu senhor possa vir, que com tão pequena presa não entendo tornar
ante a sua presença-o

Como se pode ver, 66 cativos, para 13 caravelas, de que tivemos notícia, chegaram a Tider,
era um número assaz pequeno. As 3 caravelas da expedição de Gonçalo Pacheco tinham -fílhado-,
pelo menos, 119 mouros, que contámos nos sucessivos relatos do Cronista. É assim que -Lool fez
Lançarote pergunta a todolos outros capitães: -Que era o que queriam fazeri», Por certo, os mais
idosos desejaram regressar, invocando a proximidade do inverno, se bem que, quanto muito, se
estivesse em finais de Agosto, princípios de Setembro a armada partira de Lagos a 10 de Agosto,
como vimos. Para eles a honra da jornada justificava-se por a ela se terem junto, já com uma
idade avançada para tais feitos: -Sueiro da Costa e Vtcente Dias, armador; e GilEanes, e Martim
Vicente,piloto, eJoão Dias, outrossim armador, responderam quepor quanto suas caravelas eram
pequenas e o inverno era mui acerca, que haviam por perigosa sua ficada quanto para irem mais
adiante, porem que se entendiam de tornar; caminho de Portugal-.

Os Capítulos seguintes dão conta da acção desenvolvida pelos navegadores que perma-
neceram, sendo que, terminada a missão de Lançarote, vai sobressair a de um homem da casa
do Infante D. Pedro, Gomes Pires, também ele navegador já experimentado, como sabemos:
-Gomes Pires, que era presente naquela caravela dei-Rei como principal capitão, assim como
homem em que havia esforço e autoridade, começou de falar sua intenção entre todos, por esta
guisa. '[...J Eporque vos outros, honrados senhores e amigos, sabeis mui bem a vomade do
senbor Infame como é grande de saber parte da terra dos Negros, especialmente do rio Nilo,
pelo qual eu tenho determinado fazer viagem contra aquela terra, I...J o qual não será pouco
para mim, pois conheço do senhor IPffame que mefará mercê e honra por isso, de que posso
cobrar maior proveito; L..]••. Vejamos a reacção dos outros dois mais qualificados capitães: - -De
verdade vosdigo respondeu Lançarote que essaera minha principal intenção, [...l,porque assim
mefoi mandado pelo IPffa1ltemeu senbor- L. .l -PoisdisseAlvaro de Freitas nem eu sou homem
para me afastar de tal companhia, mas vamos onde quiserdes, sequer até o Paraiso terreal- (76).

Parece-nos, tal como já notaram outros autores (77), que estamos na presença do regente
D. Pedro, quando Gomes Pires fala no -senhor Infante-, mas na de D. Henrique, quando Lança-
rote se refere ao -Infante meu senhor-o Na verdade, cumprido que foi o regimento entregue a
Lançarote, pelo Infante D. Henrique, os três homens, agora dispostos a prosseguir uma viagem
de -ínteresse geográfico-, estavam, afinal, livres para fazerem o que lhes aprouvesse, -indo para
qualquer parte em que sentir sua avantagem ou proveito », Tornou-se por demais evidente que,
depois de cumprida uma missão, em que Lançarote era capitão, emerge uma outra missão, assu-
mida por Gomes Pires, -que era presente naquela caravela dei-Rei como principal capítão-,
-homem em que havia esforço e autorídade-, e que descreve o novo desígnio: -[oo.J sabeis mui
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bem a vontade do senhor Infante como é grande de saber parte da terra do Negros, especialmente
do rio do Nilo:

Avancemos, então, um pouco na leitura da Crónica, para contextualizar aquele -sabeis
muito bem a vontade do senhor Infante-: «Com estes acordaram outros tres, seilicet: Rodrigo
Eanes de Trauaços, escudeiro do Regente, e Lourenço Dias, outrossim escudeiro do Infante D.
Henrique e Vicente Dias, mercador (78); [oo.).. No novo grupo de 3 homens, também há um
membro de cada uma das duas casas senhoriais, pelo que se torna fácil perceber a -sintonia-
de conhecimentos que vão permitir a generalização -sabeís muito bem-o A descrição prossegue:
·L..l e assim firmados em este propósito, começaram logo a seguir sua viagem. E depois delas
partiram outras duas caravelas, scilicet: uma de Tavira e outra de um homem de Lagos, que se
chamava o Picanço. L ..] Partidas assim aquelas seis caravelas, levaram seu caminho ao longo
da costa, e andaram assim tanto que passaram â terra de Zaara, dos Mouros que são chama-
dos Azenegues, r.. J e des-bi verdura, que em ela não aparece, e isto épelo falecimento das aguas,
que gera em ela grande secura-o iniciando um apontamento de carácter geográfico, que depois
alarga a novos pormenores sobre a fauna da região. Refere primeiro as aves já conhecidas: -E
a esta terra passam geralmente todalas andorinhas e assim todalas aves que por certos tempos
aparecem em este nosso reino, seilicet: cegonhas, codornizes, rolas, torcicolos, rouxinoes e folo-
sas e assim outras aves desvairadas; L..] assi, como falcões e garças, e pombos trocazes, e tordos
e assim outras aves l.v.l-, para logo de seguida iniciar a descrição de espécies desconhecidas:
·E pois já começo de falar em esta materia, não deixarei de dizer algum pouco mais do desvairo
dalgumas outras aves e peixes, que achei que ba em aquela terra das quaes são primeiramente
umas aves que se chamam framengas (79), que são da grandeza das garças, iguais na longura
dos pescoços, empero de pouca pena, e as cabeças razoadas em comparação com os corpos; mas
os bicos são grossos, em ipero curtos, e tão pesados que o pescoço o não pode bem suportar, de
guisa que por sua ajuda sempre o bico teem pegado ás pernas ou ás penas o demais tempo.
E há aí as outras aves que se chamam crooes de que já falamos (80). E também dos peixes ba aí
uns que teem os bicos de tres ou quatro palmos, uns pequenos e outros maiores, nos quaes bicos
teem dentes de uma parte e da outra,' tão juntos que não caberá um dedo entre um e outro, e
todos porem são de osso fino, pouco mais grandes que de serra, e mais afastados; e ospeixes são
tamanhos e maiores que cações e as queixadas defundo não são maiores que doutro peixe (81).

E ba aí outro pescado que é pequeno, assim como mugens, os quais teem nas cabeças umas
coroas por que desfolegam, que são assim como guelras, e se ospõem virados com as coroas para
baixo em algum bacio, pegam tão rijo que, querendo-os tirar, levantam o bacio consigo, assim
como fazem as lampreias com as bocas quando são bem vivas (82). E assim, ba aí outras muitas
aves e alimarias e pescados em aquela terra, de que não curamos escrever comprida mente as
feições, porque seria azo de nos afastarmos longe com nossa bistoria-,

Este depoimento final do Cronista, conjugado com a informação de que dispomos, de
que cada caravela levava um escrivão, encarregado de anotar tudo o que tivesse por impor-
tante, permite-nos concluir que estava aquele na posse de inúmeras outras descrições de espé-
cies, até à data desconhecidas. As viagens dos descobrimentos tiveram, como se pode ver, um
papel de relevo, entre outras razões, ao darem a conhecer à Europa, e à cultura ocidental, este
precioso manancial de informações, no campo das ciências da Natureza.

O Capítulo LX relata-nos a chegada das 6 caravelas ao rio Senegal: -E esta gente desta
terra verde é toda negra, e porem é chamada terra dos Negros, ou terra de Guiné, L ..] E quando
os das caravelas viram as primeiras palmeiras e amores altas, segundo já temos contado, bem
conheceram que eram perto do rio do Nilo, da parte donde vem sair ao mar do ponerue, ao qual

154



rio chamam de Çanaga, que o Infante lhes dissera que depois da vista daquelas aruores pouco
mais de XX leguas, aguardassem pelo dito rio, porque assim o aprendera ele por alguns daque-
les Azanegues que tinha cativos. E indo assim esguardando pela riba do mar se veriam o rio,
viram ante si, quanto poderia ser duas leguas de terra, uma colar na agua do mar, desvairada
da outra, a qual era assim como colar de barro» A par da descrição geográfica, com o porme-
nor da cor barrenta da água, sobressai a indicação -que o Infante lhes dissera •. Este pequeno
passo, em que '0 Infante- dá indicações sobre pontos específicos da costa ocidental africana,
coloca-nos perante uma nova interrogação se, no Capítulo anterior, havíamos concluído que o
propósito de avançar era desígnio personificado por um homem de D. Pedro, correspondendo
a uma vontade expressa de seu senhor, se, no Capítulo LV,os capitães disseram: -nôs não viemos
a esta terra senão para pelejar; e pois principalmente a este fim uiemos-, e se Lançarote, no Capí-
tulo LVIII,refere: .E quanto à nossa vinda, segundo oproposito que trouvemos, ofeito é acabado.
pretendendo continuar viagem, tão-só com o propósito de não se apresentar a D. Henrique
com um número tão insignificante de cativos: .[..J que com tão pequena presa não entendo tornar
ante a sua presença .•, então como justificar que, antes da largada, tenham colhido informações
de viva voz, como o Cronista bem esclarece, da pessoa de D. Henrique? Ou seria de D. Pedro,
de forma a tornar coerente o raciocínio anterior, aceitando, contudo, que o regente, ao forne-
cer as informações -assim o aprendera ele por alguns daqueles Azanegues que tinha cauoos«
Ou estaremos, antes, face a uma acção concertada, em que os interesses são comuns, e os
objectivos se limitam a cumprir etapas, sem desígnios específicos, de um ou de outro Infante?

Mais uma vez nos inclinamos para esta última solução, salvo melhor interpretação.
Prose guindo no Capítulo LX:.E indo assim escondidos até cerca da choça, viram sair dela

um moço Negro, todo nu, com uma azagaia na mão, o qual logo foi filbado; e chegando à
choça, acharam uma moça sua irmã, daqueste, que seria de idade de VIII anos. Este moço fez
o Infante ao depois ensinar a ler e escrever e assim todolas cousas que cumpria saber Cristão,
L . .l 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
homem perfeito>. Por este pequeno trecho, podemos conhecer o processo que, desde cedo, se
utilizou para propagar a fé: depois de convertidos, os cativos eram -lançados- nas suas terras
de origem, afim de pregarem o Evangelho a seus irmãos de raça .

•Entraram assim em aquela choça, onde acharam uma darga preta, toda redonda, L ..) e
era de orelha de alifante, L . .l que disseram que todalas dargas fazem do coiro daquela alima-
ria, L,.l E disseram ainda mais aqueles que a grandeza dos ali/antes é tal, que a sua carne farta
razoada mente dous mil e quinhentos homens, L..l e que dos ossos se não aproveitam em nenhuma
cousa, antes os lançam alonge; os quaes eu aprendi que no levante L. -L valem razoada mente
mil dobras a ossada de um daqueles .• (83). O Cronista dá-nos mais uma informação sobre um
animal exótico, se bem que já conhecido, pelo que aproveita para avançar alguns dados sobre
a utilização que tem para estes povos.

Os Capítulos LXI e LXII são dedicados à descrição do rio Nilo, tiradas quase ipsis verbis
da General Bstoria, composta como se sabe no séc. XIII, por um conjunto de sábios reuni-
dos na corte de Afonso X de Castela (84).

O Capítulo LXIII retorna a viagem das 6 caravelas: ·L ..) vontade era de todos aqueles capi-
tães de se trabalharem de fazer uma honrada presa, L . .l mas parece que o vento saltou ao sul,
1...1 tornou-lhe ao norte, com o qual fizeram sua viagem caminho de Cabo Verde, onde já o
outro ano (85) fora Dinis Dias. E andaram tanto até que chegaram a ele todalas caravelas, afora
a de Rodrigueanes de Trauaços, que perdeu a conserua efez depois a viagem que adiante será
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contada. E sendo as cinco em direito ao. Cabo, viram uma ilha, na ·qual sairam por ver se era
povoada, e acharam que era erma: somente acharam ai grande multidão de cabras, de que
tomaram algumas para seu refresco, e disseram que não havia em elas diferença das desta terra,
somente nas orelhas que tem de maior grandeza .• (86)

Este Capítulo é muito rico em informações de vária ordem. Logo de seguida o Cronista
dá-nos a conhecer um processo muito comum aos navegadores o de referenciarem a sua passa-
gem assinalando árvores, ou utilizando padrões, ou deixando inscrições em rochas: .[...] até que
acharam outra ilha, na qual viram pelesfrescas de cabras L.,]por que conheceram que já outras
caravelas seguiram avante; e por certificação sua, acharam nas aroores entalhadas as armas
do Infante, e isso mesmo letras em que estava o seu moto [...J e seguindo ao diante, souberam
que a caravela deJoão Gonçalves Zarco, capitão da ilha da Madeira, fora aquela que já seguia
diante-, Vejamos agora como nos descreve o sistema de trocas mudas: .Eporque em terra eram
tantos daqueles guineus, L ..J quis Gomes Pires mostrar que queria sair entre elespor bem; e pos
na terra um bolo e um espelho e uma folha depapel, no qual debuxou uma cruz. E eles quando
vieram e acharam assim aquelas cousas, britaram o bolo e lançaram-no longe, e com as azagaias
tiraram ao espelho, até que o britaram em muitas peças, e romperam o papel, mostrando que
de nenhuma destas cousas não curavam .•

Já vimos como esta expedição tinha um carácter punitivo. O passo que se segue elucida
a postura destes homens, face à reacção dos indígenas: •• Pois que assim é disse Gomes Pires
contra os besteiros tirai-lhe ás bestas, sequer que conheçam que somos gente que lhepoderemos
fazer dano, quando por bem comnosco não quiserem conoir-. O certo é que .L ..J os Guineus,
I .. ,] começaram de lhes enviar o retorno, tirando-lhe isso mesmo ás frechas e ás azagaias, das
quaes trouveram algumas a este reino. E são as frechas assim feitas, [...] todas igualmente são
empeçonhadas com herva. E as azagaias são L.,] E a sua berua é muito peçonbenta-. A descri-
ção de flechas e azagaias é feita ao pormenor, contribuindo para o seu conhecimento e cons-
tituindo o primeiro registo conhecido, com carácter etnográfico. O manancial de informações
não se esgota aqui, já que se prolonga na descrição de mais uma espécie exótica, desta feita
referente à Flora local o imbondeiro (87): .E, naquela ilha em que as armas do Infante estavam
entalhadas, acharam aroores muito grossas, de estranha guisa, entre as quaes havia uma que
era nopé de arredor CVlIIpalmos. L ..l O seufruito é como cabaças, L..l-. Como podemos avaliar,
um tão precioso acervo de informações não permite, a qualquer estudioso atento, considerar
esta Crónica, contrariamente ao que alguns autores sustentam, senão uma jóia da Historiogra-
fia Portuguesa.

Mas, o Capítulo LXIII não termina sem que fiquemos a saber o destino destas caravelas:
.[".l Lourenço Dias L..) porque não achou mais a conserua, veio-se direita mente a Lagos 1... )
E Gomes Pires,por essaguisa, perdeu a campanha das outras caravelas I. . .J tomou agua da ilha
de Ergym, veio ao rio do Ouro, L ..) Venderam-lhe porem um negro em contia de cinco dobras,
em algumas cousas que lhepor elas deu (88) lo . .J Ali lhe trouxeram agua nos camelos e lhe deram
carnes e lhefIZeram assaz de bom agasalho; e sobre tudo lhe mostraram tanta fiança, L.,]ficando
com eles em conserto que no outro ano (89), no mes de fulbo, tornasse ali, onde acharia negros
em auondança e ouro e mercadoria em que muito poderia aproveitar. Trouxe ainda Gomes
Pires daquela viagem muitas peles de lobos marinhos, de que perfez carga a seu navio, e tornou-
separa o Reino » (90)

No Capítulo LXIV,prossegue-se o relato do regresso das restantes caravelas: .[...] quero-
vos contar os aquecimentos das outras; e direi logo de Lançarote e de Alvaro de Freitas. Efoi
assim: que sendo com estes ambos Vicente Dias, [...]por aceitamento separtiu da campanha dos

156



outros; epor quanto era de noite, não poude tão cedo tornar a sua companhia, L..l e seguindo
via de Tider, L . .) chegaram a ponta de Tira, L . .) OSbateis foram logoprestes, L .. l E indo assim
uns e outrospor sua via, disseram os da terra como achavam rastro de homens que por alipassa-
ram , e ainda que lhes parecia fresco, no qual acharam rastro de mulheres e moços. L..l tão
grande vontade haviam de chegar a eles! O qual em breve espaçoposeram em obra, que se não
poderam os Mouros sair muito longe que os eles não encalçassem; e alguns que se trabalharam
poer em defesa, L .. l que sem alguma piedade os mataram mui asinha, de guisa que não fica-
ram Vivosmais de XII, que consigo trouoeram presos, L..l·.

Importa salientar os dois tipos de comportamento distintos: os indígenas do rio do Ouro,
com quem estabeleceram relações amigâveis e de comércio; e estes, de Tider, sobre quem se
tinha exercido a acção de represálía, e continuavam com uma irredutível posição animosa.

O Capítulo LXV, intitulado -Como Lançarote e Alvaro de Freitas e Vicente Dias toma-
ram LVIIMouros>,relata-nos como a caravela de Vicente Dias voltou a encontrar-se com as
outras duas e, em conjunto, avançaram sobre Tider, depois de se terem -refrescado- na ilha
de Arguim: -Bfinalmente foram ali presos por toda gente LVII;alguns foram mortos e outros
fugiram L ..) Aqui fizeram estas três caravelas fim daquela viagem, tornando-se para o Reino,
não pouco contentes pela avantagem que sentiam dos outros no encontro de sua derradeira
presa. Mas agora falaremos dos que ainda ficam no mar, por vos darmos conto de todo seu
aqueecimento- .

O pequeno Capítulo LXVI limita-se a informar-nos que as caravelas de Dinis Dias e Rodri-
gueanes de Travaços, que se haviam apartado da conserva, se vieram a encontrar, tendo regres-
sado juntas ao reino.

Pelo Capítulo LVIII ficámos a saber que Soeiro da Costa e outros quatro capitães tinham
decidido regressar ao reino, terminada que foi a acção militar comandada por Lançarote. No Capí-
tulo LXVII, o Cronista clã-nos conta da viagem de regresso, onde entrando por ·L..) um braço de
mar que é no cabo Branco [..l acharam alguns Mouros poucos, dos quaes filbaram oito L..J ».

Tal como já tínhamos referido, podemos considerar terminado o relato da grande expe-
dição de 1445. Ao longo de 19 capítulos, o Cronista clã-nos conta da captura de 146 nativos,
que foram filhados e vieram como cativos, para o reino, sendo que um negro foi comprado
.[.. .l em contia de cinco dobras, em algumas cousas que lhepor elas deu L..l- Gomes Pires. Para
além de outros produtos, onde têm relevo •muitas peles de lobos marinhos>,podemos avaliar,
assim, o resultado económico da expedição.

Pelo Capítulo LI, tínhamos sido informados, que também, em 1445, tinha saído de Lisboa
uma caravela de .L..l Alvaro Gonçalves d'Ataide, que então era aio dei-Rei, e depois foi Conde
de Atouguia-, Os Capítulos LXVIII e LXIX são dedicados ao relato de alguns episódios, nos
quais os protagonistas são a caravela armada por aquele fidalgo e outras duas, que já apare-
ceram referenciadas no Capítulo LIX .[...l uma de Tavira e outra de um homem de Lagos, que
se chamava o Picanço-. Importa abrir aqui um parêntesis, para recordar que Alvaro Gonçalves
de Ataíde foi governador da Casa do Infante D. Pedro e alcaide-mar do Castelo de Coimbra,
tendo servido em importantes missões, D. João I e o regente. D. Afonso V confirmou-lhe, mais
tarde, todos os privilégios, elevando-o a Conde e concedendo-lhe o título de dom. Em 1415,
está na conquista de Ceuta, integrado no contingente dirigido pelo Infante D. Pedro. Parte, em
1416, numa embaixada que ia participar nos trabalhos do Concílio de Constança. É nesta cidade
que toma posse da marca de Treviso, que o Imperador Segismundo doara, em feudo, a D. Pedro.
Em Dezembro de 1429, parte em nova embaixada, desta feita com o objectivo de conciliar
D. João II, de Castela, com os soberanos de Navarra e Aragão. (~1)
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No regresso ao reino, as duas caravelas supracitadas ·L.'] encontraram com a caravela de
Alvaro Gonçalves d' Ataide, na qual era capitão um foão de Castilba L.,] .E que presta disseram
os outros vossa ida a tal tempo, que nós vimos já dela, como vedes, e o tempo é sobre o inoerno?-
rooJ -contrariando a vontade deste capitão de ir até à Guinê-: .[..J porem se vos prouver seguir
nosso conselho, tornae-oos comnosco e iremos á ilha de Palma, onde veremos sepoderemos cobrar
alguma presa daqueles Canarios» Vejamos, então, o que sucedeu: ·LooI os quaes vindo assim
todos juntamente, chegaram á ilha da Gomeira, L.,] Ali chegaram logo dous capitães daquela
ilha, dizendo como eram servidores do Infante D. Henrique, LooI -em tempo soes que o podeis
bem mostrar, que nós queremos ir á ilha da Palma para provarmos de filbar alguns cativos, na
qual nos cumpria bem vossa ajuda LooI· E assim foi a presa daquele dia XVII Canarios , entre
homens e mulheres, L..l.

O relato prossegue, no Capítulo LXIX: ·LooI nem acho que houvesse outra presa, somente
aqueles Canarios que ali filbaram, a qual lhe parecia muito pequena para tornar assim com
ela ao Reino; LooI e começou de tratar com os outros que lhes prouvesse de tomarem alguma
parte daqueles Cana rios, L . .l eporque lhes pareceu feio, tomaram alguns daqueles que os também
ajudaram, L.,] que segundo creio foram XXI, com os quais fizeram vela para Portugal. Mas o
Infante havendo disso sabedoria, foi mui iroso contra aqueles capitães, fazendo logo trazer os
Cana rios a sua casa, aos quaes mandou vestir mui nobremente, e os fez tornar a sua terra,
onde seus naturaes muito louvaram tanta virtude do Principe, pelo qual foram muito mais incli-
nados para o servir L .. l- (92).

O Capítulo LXXrefere mais uma viagem de 1445, em caravela já referenciada, no Capí-
tulo LI: trata-se da ida de Tristão Vaz Teixeira, ao cabo Branco: .E como quer que ele tivesse bom
desejo para serviço do Infante, e muito ao seu proveito, que era homem assaz cobiçoso (93) tal
foi sua ventura que tanto que passou o Cabo Branco, logo lhe o vento foi contrario, com o qual
tornou atraz; LooI com o qual se tomou para a Ilha donde antes partira-C"). É também feita
alusão a uma outra viagem: .LooI Outrossim Alvaro Dornelas, um escudeiro criado do Infante,
L . .l armou outra caravela, L . .l e já nunca mais poude cobrar que dous Cana rios, que houve em
uma daquelas ilhas; com os quaesfez tornar sua caravela, L..I. (95).

D. Álvaro de Castro, (96) filho do governador da casa do Infante D. Henrique e alcaide-
mar da Covilhã, camareiro-mar do rei D. Afonso V, e, mais tarde, conde de Monsanto, armou
também uma caravela, que, neste ano de 1445, foi até à -terra de Guiné-; dela era capitão Dinis
Dias, como podemos ler no Capítulo LXXIda Crónica: .[oo.l tomando logo de começo campa-
nha com Palenço, que levava uma Justa, [oo.J E seguindo assim ambos sua viagem, chegaram a
ilha de Ergim, L . .J passando já boa peça por a ponta de Santana, roo.l disse Palenço que não
seria mau poerem alguns homens em terra, e que fossem ver se podiam filhar alguns Mouros
[oo.J Sairam a terra assim todos XII, como partiram dos navios LooI E andando L.,] duas leguas,
[.. .l viram os Mouros cujos rastro seguiam; r...lporque assaz abastavam seis para nove, L . .l entanto
que lhe fugiram dous, alem da Moura que já leixauam atada; L..l e assim lhe foi necessario levar
aqueles seis à ribeira, [oo.l E seguindo assim estes navios sua viagem, o vento começou de refres-
car, L.,] que a fusta começou de abrir L.,] que Palenço conheceu que não cumpria seguir mais
longe, [oo.l Porem disse a Dinis Dias que o recolhesse a seu navio, Lool as quaes cousas recebidas,
alagaram a fusta e seguiram avante sua tnagem»

Os três Capítulos seguintes, LXXII,LXXIIIe LXXIV,são dedicados ao regresso de Rodri-
gueanes de Travaços e Dinis Dias. Destacaremos, logo no primeiro destes Capítulos, mais uma
informação sobre um animal exótico da Fauna destas paragens: -Uma outra cousa disse Dinis
Dias que vira em aquela ilha que lhe parecia nova acerca do seu conhecimento, e isto é, que
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entre as vacas vira duas altmarias mui desafeiçoadas em comparação do outro gado; empero,
porque andavam assim de mistura, tenho que porventura podiam ser bufaras, que são alima-
rias da natureza dos bois- E, a terminar o Capítulo LXXII, acrescenta: .E em esta peleja traba-
lhou muito um moço da camara do Infante, que se chamava Martim Pereira, cujo escudo não
andava menos acompanhado de armas inimigas, que sefosse espinbaço de porco espinho quando
levanta suas penas: As sucessivas tentativas de filharem mais cativos foram frustradas, pelo
que, como nos relata o Cronista, fracassada a última acção desenvolvida junto do Cabo de Tira:
.1.. .l dali fizeram vela direitamente a Lisboa, onde, pagado o direito ao Infante, receberam dele
honra e mercê» (97)

Contrariamente à má opinião expressa, face à pessoa de Tistão Vaz Teixeira, que, aliás
sempre trata, tão-só, pelo nome próprio, o Cronista dedica o Capítulo LXXVa uma das duas(98)
caravelas, que o outro capitão da ilha da Madeira, João Gonçalves Zarco mandou ·à terra dos
Negros-, ainda no ano de 1445, capitaneada por seu sobrinho Álvaro Fernandes, tecendo àquele
rasgados elogios. Vejamos então: -Pica-me ainda para contar o aqueecimento da caravela de
foão Gonçalves Zarco, o qual se houve em este feito, a meu cuidar, mais sem esperança de ganho
que nenhum dos que lá mandaram; que todolos outros, como já ouvistes, além do serviço do
Infante, levavam o tento sobre seu proveito. Mas aqueste João Gonçalves era nobre em todos os
seus feitos, eporem quis que o mundo conhecesse que ele sómente por servir seu senhor se despoi-
nba de mandar fazer aquela viagem, armando uma mui nobre caravela, da qual fez capitão
um seu sobrinho, que o Infante criara em sua camara, que se chamava Alvara Fernandes,
mandando-lhe que não tivesse respeito em outro ganho, senão ver e saber qualquer cousa nova
que podesse, e que se não embargasse de fazer saídas na terra dos Mouros, mas que direita-
mente se fosse viagem da terra dos Negros, e que d'ai por avante acrecentasse em sua viagem
todo o que mais podesse, trabalhando-se de vir ao Infante seu senhor com alguma novidade,
com que entendesse que lhe prazeria». Depois de um episódio em que -fílharam- dois cativos,
.I...] e porque Alvaro Fernandes sentiu que sua estada não aproveitava em aquele lugar, I...]
partindo dali chegaram a um cabo onde havia muitas palmeiras secas sem rama, e poseram
nome âquele cabo, o Cabo dos Matos I...l E esta foi a caravela que em este ano foi mais avante
que todalas outras que àquela terra passaram-. Na verdade, este cabo, a que João de Barros
chama -Cabo dos Mastos-, e é o -Red Cap- das cartas inglesas actuais, e o -Cap Rouge- dos fran-
ceses, foi o ponto mais a sul atingido no ano de 1445 - 14° 20' LN.

O Capítulo LXXVfornece-nos, ainda, algumas outras informações. Vejamos, assim: .[...l
até que chegaram ao rio do Nilo (99);I...] filharam duas pipas de agua, das quaes uma trouve-
ram á cidade de Lisboa. E não sei se Alexandre, que foi um dos monarcas do mundo, bebeu em
seus dias agua que de tão longe lhe fosse trazida» Havia plena consciência, por parte dos nave-
gadores, de que estavam a realizar viagens a lugares distantes e que esse facto conferia aos
produtos um valor acrescentado, relativo, face à distância donde provinham, ou intrínseco, face
ao exotismo da sua novidade beber, em Lisboa, água do rio, supostamente o Nilo, era algo
próprio de um grande princípe; -Daqui foram avante, até que passaram o Cabo Verde, alem do
qual viram uma ilha (100), I...] E andando, L..] acharam cabras mansas, sem nenhuma gente
que as guardasse, nem que morasse em alguma parte daquela ilha; e então tomaram delas seu
refresco (101) I...l-. Descrevendo os indígenas, escreve o Cronista: -l...l isto porque eles andam
nus e não teem cabelos senão mui curtos, taes que se não pode fazer presa I...l- e prossegue: .L..l
e assim se foram espedindo dos nossos, tomando-lhe porem os arcos e coldres e frecbas e muita
carne de porcos montezes que tinham morto e assim outras ueações da qual alguma tinham

assada»
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Surge, de seguida, mais uma alusão à Fauna local: ·E entre estas alimarias que assim acha-
ram, foi uma que parecia ceroa, a qual aqueles Guineus traziam com um cofinho na boca por
não comer, e segundo os nossospoderam sentir, eles traziam assim aquela alirnaria por negaça,
por lhe aguardarem as outras oeações com a mansidade daquela (102) L.,].; para terminar:
.,.../ e tornaram-se para os navios, onde tiveram conselho de se virpara o Reino, vindo-se direi-
tamente á ilha da Madeira, e d'ai â cidade de Lisboa, na qual acharam o Infante, de que assaz
mercês receberam, das quaes João Gonçalves não ficou sem boa pane, pela boa vontade com
que se moveu a o servir em aquele feito .•

O Capítulo LXXVI,o antepenúltimo, atribuído a Afonso Cerveira, prepara o Leitor para o
fim da narração. O seu título, «Comoo Autor começa de-falarna maneira daquela Terra-,sugere
uma súmula de conhecimentos sobre aquelas paragens o que inteiramente se confirma, atra-
vés da sua leitura. Não nos alongaremos em sumãrias transcrições e, se a total não seria despi-
ciendo, seria, contudo, fastidiosa e desnecessãría, já que a Crónica existe em edição acessível
e não esgotada no mercado. Importa, mesmo assim, sublinhar alguns passos com que o Cronista
abre o Capítulo: .[...] porque possaes haver conhecimento do engano em que os de antes nós
sempre viveram, L ..] eporque vejamos ainda camanbo louvor merece o nosso Príncipe, por trazer
suas duvidas ante a presença não somente dos que somospresentes, mas ainda de todolos outros
que hão-de vir nas idades vindoiras .•; revelando uma clara noção da importância das navega-
ções efectuadas. Logo de seguida aponta os enganos para depois os desfazer: .L..l assim eram
as correntes mui grandes L.,] Diziam ainda que as terras eram areosas L.,] Enganavam-se ainda
na profundeza do mar, L ..]. e conclui indicando a solução para todos esses -problemas-:
·L..l segundo agora achareis nas cartas do marear que o Infante mandou fazer .• dando uma
prova de que as primeiras cartas hidrogrãficas da Costa Ocidental de África tinham sido manda-
das fazer pelo Infante D. Henrique (103).

Indica, depois, o modo de vida daqueles povos: onde habitam, de que se alimentam,
como se vestem e qual a sua ocupação principal. Termina dissertando sobre o hábito que têm
de andar nus, para finalizar com um apontamento sobre os adornos femininos: .E as mulheres
daqueles honrados trazem brincos e argolas de ouro e assim outras joias .»

O Capítulo XXIX, dedicado à viagem de iniciativa conjunta dos dois Infantes, que foi
protagonizada por Antão Gonçalves, Gomes Pires e Diogo Afonso, .L ..l para ver se poderiam
trazer os Mouros daquela parte a tratos de mercadaria L,]· termina dando conta que .[...] um
escudeiro que se chamava João Fernandes, de sua vontade lhe prouve ficar em aquela terra,
somente pola ver e trazer novas ao Infante, quando quer que se acertasse de torna».

Jã vimos que era escudeiro da casa do Infante D. Pedro, mas ainda não fomos informa-
dos do que lhe sucedeu, conforme o Cronista promete: .E do movimento deste escudeiro e de
sua boa vontade, leixo oprocessopara outro luga». Sabemos, pelo Capítulo XXXII -Como Antão
Gonçalves e Garcia Homem e Diogo Afonso partiram para o Cabo Branco- : -Bem é que torne-
mos por aquele escudeiro que no ano passado ficou no rio do Ouro-, e pelo Capítulo XXXIV
•ComoJoão Fernandes chegou às caravelas>:•havia já sete meses que morava em aquela terra-.

Eis, então, que o Cronista lhe dedica o Capítulo LXXVII -Das cousas que aconteceram a
João Fernandes- : -Por darmos ajuda ao conhecimento destas cousas, digamos em este lugar o
aqueecimento de João Fernandes, qual foi em esta terra naqueles sete meses que em ela andou
por serviço do senhor Infante, como já ouuistes-, (104)

Trata-se, tal como o anterior, dum Capítulo de síntese dos conhecimentos adquiridos sobre
a Geografia destas paragens. Atentemos, porém, sobre algumas informações importantes:
·A letra com que escrevem, nem a linguagem com quefalam, não é tal como a dos outros Mouros,
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antes doutra guisa; (...J., o que levou o Visconde de Santarém, em anotação, a sugerir que, no
século XV, algumas tribos berbêres, das caravanas com que João Fernandes viajou, ainda não
tivessem adoptado nem a língua, nem os caracteres arâbicos (105); e estoutra: ·E diz que não
conheceu a parte onde a gente anda, senão levando olho no ceu L..J., mostrando como se orien-
tavam pelas estrelas. A terminar, podemos ler: ·E diz que teem cativos Negros, e os honrados
abasto d'ouro, que trazem daquela terra donde os Negros vivem; e que ba naquela terra muitas
emas e antas e gazelas, e muitas perdizes, e muitas lebres; e que as andorinhas ['..J mas que as
cegonhas lo .. I., numa preocupação característica de todos os homens que partem na aventura
do desconhecido trazer ao mundo novas do outro Mundo.

O último Capítulo atribuído a Afonso Cerveira, precisamente o LXXVIII, é, sem dúvida,
um balanço de actividade. D. Afonso V atinge a maioridade e o Regente dispõe-se a entregar-
lhe o poder. O ano de 1446 marca o final da .2,i PARTE DA FASE 3 DA ETAPA HENRIQUINA,
que temos vindo a tratar, através da Crónica de Guiné; mas marca também o início da 3." PARTE
da mesma FASE 3, que se estenderá até 1448. Na verdade, depois deste Capítulo, outras viagens
daquele ano de 1446 serão descritas na Crónica, se bem que já da lavra exclusiva de Zurara,
assim o entendemos também.

Regressemos, então, ao Capítulo LXXVIII intitulado -Das legoas que estas caravelas do
Infante foram alem do Cabo, e doutras cousas misticas-. Aquilo que podemos considerar o
primeiro parágrafo é, por certo, um trecho truncado, pouco apropriado para iniciar um Capí-
tulo: -Era opinião entre muitas gentes de Espanha, e ainda doutras partes, que aquelas grandes
aves que se chamam emas (106) não chocavam ovos, mas que assim como [os)poinbam na areia,
que assim os leixauam; o que foi achado muito pelo contrario, que elaspoem XX e XXX ovos e
os chocam segundo as outras aves>.

O segundo parágrafo é a enumeração de todos os produtos com interesse comercial:
.E diz que as cousas de que em aquela terra podem haver proveito os que vivem de mercada-
rias, tratando com eles, que são aqueles Negros, de que eles teem muitos que furtam, e ouro que
hão da terra daqueles, e coirama, e lã e manteiga, e assim queijos que aí ba muitos, e assim
tomaras em grande abastança que hão de fora, e ambar, e algalia, e anime, e azeite, e peles
dos lobos marinhos, de que ba muitos no rio do OUro,segundo já ouvistes. Epodem-se aí haver
das mercadarias de Guiné, que são muitas e mui boas, segundo adiante será escrito.' Daqui até
final podemos colher a informação sobre a data deste -balanço-, o número de caravelas que
demandaram estas partes e o avanço realizado na Costa Ocidental Africana: .E foi achado que
até esta era de tur:RVI anos do nascimento deJesus Cristo,foram em aquelas partes cincoenta
e uma caravelas; mas da soma dos Mouros que filbaram, falaremos em fim desteprimeiro livro.
Eforam, estas caravelas além do cabo lllJC L leguas. E acha-se que toda aquela costa vai ao sul
com muitas pontas, segundo que este nosso Príncipe mandou acrecentar na carta do marear.
E é de saber que o que se sabia em certo da costa do mar eram VJC léguas; e são acreceruadas
sobre elas estas lllJCL (107); e o que se mostrava no mapa-mundi, quanto ao desta costa, não era
verdade, que o não pintavam senão á aventura; mas isto que agora éposto nas cartasfoi cousa
vista por olho, segundo já tendes ouvido .• (108)

Os Capítulos LXXIX a LXXXII são dedicados à descrição das diversas ilhas que compõem
o arquipélago das Canárias. José de Bragança chama a atenção para o facto da matéria contida
nestes Capítulos ser, em tudo, idêntica à recopílação de Valentim Fernandes, concluindo que
ambos -deuem ter bebido na mesma fonte, boje desconhecida- (109). O Capítulo LXXIX relata a
expedição comandada por D. Fernado de Castro, no ano de 1424, a que já aludimos. O Capí-
tulo LXXXIV, intitulado -Como o Infante Dom Henrique requereu a E/-Rei os direitos de Cana-
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1"ÍC9, é um curto trecho em que Zurara alude a uma -carta intitulada no primeiro livro que fez
Afonso Ceroeira-, relacionada com o assunto com que o inicia: -No ano de iiifRvi anos come-
çou o Infante de mandar aviar seus navios para tornar a sua conquista, empero antes de obrar
nenhuma cousa em isto, requereu ao Infante D. Pedro seu irmão, que aquele tempo regia o
reino em nome dei-Rei, que lhe desse sua carta, pela qual defendesse a todolos naturaes destes
reinos que nenhum tomasse atrevimento de ir às ilhas de Canaria fazer guerra, nem tratar de
mercadaria, sem mandado do dito Infante; a qual carta lhe foi outorgada, e mais ainda lhe foi
feita mercê do quinto de qualquer cousa que de lá trouvessem, o que era mui direitamente outor-
gado, consideradas as grandes despesas que aquele nobre principe tinha feitas sobre a dita
conquista-, Por aquilo que já sabemos, não nos surpreende nem a vontade do Infante D. Henri-
que, nem a decisão do regente, aliás, na linha de actuação passada, em que havia tomado igual
decisão no que toca às expedições à Costa Ocidental africana. A carta de privilégio é datada
de 3 de Fevereiro de 1446, dada em Lisboa e assinada pelo Infante D. Pedro. (110)

Por se tratar dum tema relacionado com as Canárias, este último que abordámos, saltá-
mos o Capítulo LXXXIII, que versa um assunto importante, a que também já aludimos, e o
Cronista, agora, vem incluir nas páginas da Crónica: -Como foi povoada a ilha da Madeira e
assim as outras ilhas que são em aquela parte-. Vamos então saber como os dois escudeiros da
Casa do Infante D. Henrique, João Gonçalves e Tristão, depois do -descerco- de Ceuta, já em
1419, lhe pedem que os deixe acrescentar -suas honras-, indo sobre os Mouros. Porto Santo é,
assim, atingido e, no ano seguinte, aí regressaram, desta vez na companhia de -l...] Bertolameu
Perestrelo, um fidalgo que era da casa do Infante D. João>, tendo chegado à ilha da Madeira
-í. •.] e ali ficaram os dous, scilicet: João Gonçalves e Tristão; e Bertolameu Perestrelo se tornou
para o reino. L.'] E já este João Gonçalves fora em outras muitas boas cousas, [...) e a este deu
o Infante a governança daquela ilha, donde se chama a parte do Funchal; e a outra parte, que
se chama do Machito, deu a Tristão, o qual também fora cavaleiro [."]" Ao período que medeia
entre o -descerco- de Ceuta, 1418, e o regresso de Bartolomeu Perestrelo, com a nomeação dos
dois capitães, 1421, chamamos a FASEO DA ETAPAHENRIQUINA. Mais à frente, podemos ler:
·E foi o começo da povoação desta ilha no ano do nascimento de Jesus Cristo de mil quatro-
centos e vinte anos-, mostrando como, desde logo, esta acção se desenvolveu.

A Crónica é omissa quanto ao descobrimento do arquipélago dos Açores. Sabemos como
Diogo de Silves, em 1427, falha a passagem do Bojador, mas descobre as 7 primeiras ilhas dos
Açores (lll), sendo que o Grupo Ocidental [S.Tomás (Flores) e Santa Iria (Corvo)] só viria a ser
descoberto em 1452, por Diogo de Teive.

O Cronista introduz, contudo, neste capítulo, os primeiros passos deste povoamento.
Já atrás referimos a autorização que, em 1444, o Infante D. Pedro solicitou a seu irmão o Infante
D. Henrique, para povoar a ilha de S. Miguel, já que aquele era, desde 1439, como sabemos,
o detentor único dessa autorização, por carta da regência, assinada pela rainha viúva. Atente-
mos, então, ao trecho: -E na era de mil e quatrocentos e quarenta e cinco anos mandou o Infante
a um cavaleiro, que se chama Gonçalo Velho, comendador que era na Ordem de Cristo, que
fosse povoar outras duas ilhas L.'] e uma daquestas começou o Infante D. Pedro de mandar
povoar, com prazimento de seu irmão, e seguiu-se sua morte em breve, pelo qual ficou depois
ao Infante D. Henrique; e a esta posera o Infante D. Pedro nome a ilha de S. Miguel, pela singu-
lar deuação que ele sempre houvera em aquele santo.' Na verdade, Gonçalo Velho iniciou o
povoamento da ilha de S. Maria.

De tudo o resto, o Cronista revela ter conhecimento: ·E também fez o Infante D. Henri-
que tornar á ilha de Porto Santo Bertolameu Perestrelo, L . .J que a fosse povoar L . .J E fez lançar
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nas (112). Epor acrecentamento da Ordem de Cristo, cujo governador o Infante era ao tempo da
dita povoação, deu ã dita Ordem todo o espiritual da ilha da Madeira e do Porto Santo, e todo
o espiritual e temporal da outra ilha (113), de que fez comendador Gonçalo Velho, e mais da ilha
de S. Miguel lhe leixou o dizimo e ametade dos açucaraes»

O Capítulo LXXXVregride ao ano de 1445, para contar o que aconteceu à caravela de
Álvaro Domelas, como o Cronista havia prometido, no capítulo LXX: -E bem diremos adiante
alguma cousa do aqueecimento deste escudeiro, porquanto trabalhou assaz por sua bonra-. Não
nos alongaremos nos pormenores, algo confusos, da descrição desta viagem. Ficamos, mesmo
assim, a saber que levava, como piloto, um Afonso Marta e que nela viajaram -[".J um João
Domelas, escudeirodei-Rei,homemfidalgo, criado na camara deI-ReiD.Jodo I, e dei-ReiD. Duarte,
primo daqueste Alvaro Dornelas L..l-, e -[...]alguns destes que comigo (114) veem são taespessoas,
que mais vieram cá por amizade que com esperança de proveito; que vem aqui Diogo Vasques
Portocarreiro (115), escudeiro del-Rei nosso Senhor, e assim outros bons-, bem como um grupo
de Castelhanos. O certo é que, na Ilha de Palma -LI prenderam XX [...]E assim se tornaram
á ilba da Gomeira, onde Alvaro Dornelas foi necessarioficar, e seu primo partiu para este reino,
porquanto lbe sobreveio tamanha mingua, que não esperavam outro remedia senão comer alguns
daqueles cativos, porque doutra guisa não sentiam como podessem guarecer: Bmpero quis Deus
que, primeiro que chegassem a este termo, houveram oporto de Tavila, que é no reino do Algaroe-.
Não deixa de constituir matéria para alguma reflexão, e quiçá, estudo mais aprofundado, esta
hipótese que o Cronista levanta de, também entre navegadores Portugueses, se praticar a antro-
pofagia, se bem que justificada pelas óbvias razões apontadas.

A viagem, que este Capítulo LXXXVdescreve, encerra as acções desenvolvidas durante
o ano de 1445, sendo que podemos concluir, também, terem-se efectuado, entre 1434 e este
ano, 15 expedições à Costa Ocidental de África.

Passemos, então, ao Capítulo LXXXVI•Comofoi morto Nuno Tristão em Terra de Guiné,
e quaes morreram com ele-,que relata a 16.1expedição, já realizada, no ano de 1446, e em que
Nuno Tristão descobre os rios Salum (dos Barbacins) e Laco e morre em combate com os Mandin-
gas, no rio Niumi (ou de Nuno aquele em que a tradição diz ter morrido): -Epassando per o
Cabo Verde,foi mais avante LX leguas, onde achou um rio, 1. .. 1 E começando assim de seguir
pelo rio avante, a maré erecta, com a qual foram assim entrando, L ..J E acertou-se que antes
que saíssem em terra sairam da outra parte XII barcos, nos quaes seriam até LXX ou LXXX
Guineus, todos negros e com arcos nas mãos, L.'], e tanto que se viam acerca, despendiam aquele
malaoenturado almazem, todo cheio de peçonha, sobre os corpos dos nossos naturaes. E assim
os foram seguindo, até chegarem á caravela, que estava fora do rio, no mar largo 1. .. 1 E assim
que dos XXII que sairam fora, não escaparam mais que dous, scilicet: um André Dias e outro
Alvaro da Costa, ambos escudeiros do Infante, e naturaes da cidade de Eoora, e os dezenove
morreram, [...]Ali foi morto aquele nobre cavaleiro Nuno Tristão, [...J e assim outro cavaleiro
que se cbamaoa joão Correia, e um Duarte d'Holanda, e Estevão d'Almeida, e Diogo Machado,
homens fidalgos e mancebos, que o Infante criara em sua camara, e assim outros escudeiros e
homens de pé, daquela mesma criação, e d'ai mareantes e outra gente do navio. Abasta que
foram por todo XXI, porque de sete que ficaram na caravela, foram ainda feridos dous, em
querendo levantar suas ancoras,

Embora um pouco longo, este trecho que transcrevemos, permite-nos apurar que a cara-
vela levava 29 homens, na sua maioria de qualificada extracção social, o que não deixa de ser
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significativo importava ao Infante D. Henrique que houvesse progressos no descobrimento de
mais léguas de costa, pelo que, nesta expedição, fez empenhar a participação de homens expe-
rientes da sua casa senhorial.

Além dos dois escudeiros que escaparam, restavam, na caravela .L ..] um grumete, assaz
pouco avisado na arte do marear, e um moço da camara do Infante, que se chamava Airas
Tinoco, que ia por escrivão (116) L ..], -. A governação da caravela ficou, então, entregue ,L ..] a
um tão pequeno moço, nado e criado em Olivença, L.,] Airas Tinoco. L.'], no qual Deus pos tanta
graça que por dous meses continuados encaminhou a viagem daquele navio; duvidosos porem
qual seria sua fim, que em todos aqueles dous meses nunca houveram nenhuma vista de terra.'
O Cronista faz aqui referência à expressão náutica -na volta do mar, na verdade, o retorno da
Guiné fazia-se contornando os ventos gerais do NE (117). E prossegue: ·L..l na fim dos quaes
cobraram vista de uma fusta, [...l que era de um corsa rio galego, que se chamava Pero Falcão.
L.,] e lhe foi dito que eram na costa de Portugal, a trauez de um lugar do mestrado de Santiago,
que se chama Sines. E assim chegaram a Lagos, donde se foram ao Infante contar-lhe o forte
aqueecimento de sua viagem L.,] e assim como senhor que sentia sua morte ser em seu serviço,
teve depois especial cuidado das mulheres e filhos daqueles» Como podemos ver, o Capítulo
termina com o reconhecimento prestado pelo Infante D. Henrique às viúvas e orfãos dos nave-
gadores desta expedição, que perderam a vida -em seu serviço>.

·L..]joão Gonçalves, capitão da ilha (118); o qual não sendo contente da outra viagem que
o seu navio fizera no outro ano (119) á terra dos Negros, encaminhou outra vez de enuiar a lá
aquele mesmo Alvaro Fernandes, L.,] encomendando-lhe que todavia seguisse mais avante
quanto pudesse, e que se trabalhasse de fazer alguma presa, cuja novidade e gran-
deza podesse dar testemunho da boa vontade que ele havia de servir aquele senhor
que o criara (120)., Foi esta a missão da viagem que nos é relatada no Capítulo LXXXVII:,[...]
fizeram viagem direitamente ao Cabo Verde, L ..] e dali passaram ao Cabo dos Matos, L.,] e indo
assim per a costa do mar, não passaram muitos dias, sairam outra uez em terra, [...l dali segui-
ram mais avante algum espaço, até que acharam um rio, L .. l não leixaram porem de seguir
avante por aquela costa, até que chegaram a uma ponta de areia, que se fazia em direito de
uma grande enseada, L.'] R era isto alem do Cabo Verde CX leguas, e toda sua rota égeralmente
ao Sul-, Álvaro Ferenandes tinha atingido o rio Casamansa e passado a enseada do Varela, o
que constituiu um assinalável progresso no descobrimento da costa e foi justamente recom-
pensado: ·E esta caravela foi mais longe este ano que todalas outras, pelo qual lhe foi dado de
grado duzentas dobras, scilicet: cento que lhe mandou dar o Infante D. Pedro, que era Regente,
e outras cento que houveram do Infante D. Henrique L ..] E dali fizeram sua viagem para o Reino,
onde houveram as dobras que já disse e mais outras mercês do Infante seu senhor, que com sua
vinda foi muito alegre pela avantagem que fizeram em sua ida.'

Bem podemos avaliar, por este passo, como o Infante D. Pedro -seguia e animaua- a empresa
dos descobrimentos, em estreita colaboração com seu irmão o Infante D. Henrique (121).

O Capítulo LXXXVIIIconstitui a narração do que podemos chamar a 18.' expedição às
terras da Guiné «Corno as nove caravelas partiram de Lagos, e dos Mouros que filbaram-, é o
seu título. Vejamos então a sua composição: «Como quer que as novas da morte de Nuno Tris-
tão posessem grande receio a muitas gentes do nosso reino, L.,] E porem se moveram em este
ano ('22) certos capitães, com nove caravelas, para irem em aquela terra dos Negros, dos quaes
o primeiro foi Gil Eanes, cavaleiro morador na vila de Lagos; e o segundo um nobre escudeiro,
criado da camara do Infante de moço pequeno, L.,] e este havia nome Fernão Vilarinho; o terceiro
era aquele Estevão Afonso, l.. .l o qual levava sob sua capitania tres caravelas. Ali era Lourenço
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Dias, L.,] e assim Lourenço d'Elvas ejoâo Bernaldes, piloto, que levavam cada um sua caravela.
E era ainda em esta companhia uma caravela do Bispo do Algarve, de que era capitão um seu
escudeiro. As quaes por ordenança do Infante se foram à ilha da Madeira, para receberem ali
suas uitualbas. E da dita ilha partiram, com estas caravelas que de cá foram, dous navios, scili-
cet: um de Tristão, L .. l de que ele mesmo levava capitania; e outro em que era Garcia Homem,
genro de João Gonçalves Zarco, que era o outro capitão. E assim, fazendo todos juntamente sua
viagem, chegaram à ilha da Gomeira, onde poseram os XIX Cana rios, que foram levados sobre
segurança, como já tendes ouvido atras- (123).

Estamos, então, em presença de mais uma grande expedição, constituída por caravelas
capitaneadas por homens experientes e em que, pela primeira vez, se integra uma caravela
dum prelado, neste caso o Bispo do Algarve, também ele associado a esta empresa dos desco-
brimentos que, como já várias vezes salientámos, tinha várias vertentes, não sendo de excluir,
já nesta fase, o significativo interesse comercial.

Debrucemo-nos, um pouco mais, sobre a descrição desta viagem: [...1queríamos tentar
a ilha de Palma, para ver sepoderiamosfazer alguma presa em que fizessemos serviço ao Infante
nosso senhor, L .. l E bem é que foram todos á dita ilha, mas sua ida não prestou nada, L .. l visto
como nào podiam .fazer presa, tornaram-se as duas caravelas da ilha, e também Gil Eanes, L ..I,.
e os outros foram sua viagem até chegarem a alem do Cabo Verde, LX leguas, onde acharam
um rio, que era assaz de boa largueza, L.,] mas não foi aquela entrada mui proveitosa para a
caravela do Bispo, porquanto se acertou de topar em um banco de areia, de que abriu r. .J pero
escaparam as gentes com todalas outras cousas que lhes dela prouve tirar [.. .l Estevão Afonso e
seu irmão foram em terra L .. l que acharam com grandes sementeiras, e muitas arvores de algo-
dão, e muitas herdades sementadas de arroz, e assim outras arvores de desvairadas maneiras.
E diz que toda aquela terra lhe parecia á maneira de paues-. Esta expedição, que bem pode-
mos considerar-comandada- por Estevão Afonso, tinha atingido a foz do rio Gâmbia 13° 23' LN.

Prossigamos, então: ·E parece que se adiantou Diogafonso ante os outros, e com ele XV
daqueles que mais traziam o desejo prestes de chegar a algum feito, entre os quaes era um moço
da camara do Infante que se chamava João Villes, que entre aqueles ia por escrivão (124).
E entrando assim por um arvoredo de grande espessura, sairam a eles de revez os Guineus com
suas azagaias e arcos, r..J E assim quis a ventura que de sete que .foram feridos, os cinco fica-
ram logo ali mortos, dos quaes dous eram portugueses e os tres estrangeiros>. José de Bragança
chama a atenção para o facto da -frequente presença de estrangeiros nas expedições dos deco-
brimentos ser, sem dúvida, um grave óbice a opôr à tese do sigilo-, perfilhada por Jaime Corte-
são (125). Partilhamos, igualmente, desta mesma opinião .

•E estando assim o feito em este ponto, chegou Estevão Afonso com os outros L .. l onde rece-
beram auantagem de louvor quatro moços mancebos, que foram criados na camara do Infante,
dos quaes o principal era aquele Diogo Gonçalves, nobre escudeiro de cuja virtude já em outras
partes leixamosfalado. Era o outro um Henrique Lourenço, L.,] Um dos outros dous havia nome
Afonseanes, e outro Fernandeanes. [.. .l Ali ficaram os corpos daqueles mortos entre a espessura
daquelas arvores (126) L.,] E tornando-se as caravelas como tinham acordado, chegaram á ilha
de Ergim, [.. .l e dali houveram conselho de se ir ao cabo do Resgate, onde foram em terra, e
acharam rastro de Mouros. [...] onde com seu pouco trabalho tomaram deles RVIII. E dali acor-
daram de se vir direita mente para o Reino, como de feito fizeram, [...J..

O Capítulo LXXXIXrelata-nos a última expedição do ano de 1446, que esta Crónica
descreve: •Vindo este ano de iii;<:Rvj, nembrou-se Gomes Pires do que leixara dito aos Mouros
quando no outro ano chegara ao rio do Ouro (127); eporque sem licença e ajuda do Infante não
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podia passar em aquela terra, começou de o requerer que o encaminhasse como podesse passar
onde aos Mouros ficara que tornasse; e letxando algumas outras rexõe« que se entre eles
passaram (128), o Infante lhe outorgou a licença e lhefez prestes duas caravelas, scilicet: uma
tilbada e outra de pescar, nas quaes eram XX homens, e com Gomes Pires eram XXI, entre os
quaes era um moço da camara do Infante, que se chamava João Gonzo, o qual levava cargo
de escrever todalas receitas e despesas dos Mouros-.

Destacámos a frase -e leixando algumas outras razões que se entre elespassaram. já que
faz supor um qualquer desaguisado, entre este homem do Infante D. Pedro e o Infante D. Henri-
que. Fazem notar alguns autores (129) que -este passo parece confirmar que Gomes Pires, nas
suas expedições anteriores, não fora por mandado do Infante D, Henrique; Ora, no Capítulo
XXIX,pode ler-se, muito claramente: -I..,] e GomesPires,patrão del-Rei,(...1e este iapor mandado
do Inafnte D. Pedro, que âquele tempo regia o reino em nome del-Rei-. Quanto ao facto de se
especificar o cargo do escrivão João Gorizo, acentuando a sua função: -o qual levava cargo de
escrever todalas receitas e despesas dos Mouros-, pretendem, também alguns autores que tal
nomeação se ficou a dever ao facto de Gomes Pires, no seguimento da decisão que nos é
descrita no Capítulo LIX, e dos proveitos relatados no Capítulo LXIII, tivesse «defraudado o
Infante D. Henrique na participação dos lucros que lhe assegurava o privilégio concedido pelo
Regente-, tendo, então, aquele tornado, desta feita, os necessáríos cuidados, enviando um escri-
vão da sua confiança, e com o fim específico de controlar a acção de Gomes Pires (130).
Jã vimos como Gomes Pires foi um dos escolhidos para a primeira expedição com o fim exclu-
sivo de entabular relações comerciais pacíficas, com os povos daquelas paragens. Ao propor-
se regressar, pensamos que, nada mais natural, que ter o maior cuidado em resgistar todos os
pormenores das eventuais negociações, aliás, de novo, amistosas. Não conseguimos vislumbrar
outro alcance nas palavras do Cronista, se bem que, quanto à primeira frase, ela represente,
certamente, um qualquer problema' o certo é que -o Infante lhe outorgou a licença e lhe fez
prestes duas caraoelas-.

Passaram pela ilha da Madeira e depois .[...] seguindo sua viagem para lá, chegaram a
um porto que se chama oporto da Caldeira, no qual lançaram suas âncoras. Eporque osMouros
houvessem sentido de sua vinda, no outro dia que ali chegaram, Gomes Pires mandou fazer
uma fumaça em um outeiro que estava junto com o porto .• Esta tradicional forma de assinalar
presença ou simbolizar chamamento é-nos aqui relatada, também, pela primeira vez. Mas pros-
sigamos a leitura: ·LIosMouros começaram de vir, com os quaes Gomes Pires começou defalar
por seus irurepetadores (131), requerendo lhe que fizessem ali trazer alguns Guineus, pelos quaes
lhe dariam troco de pano. -Nós responderam eles não somos mercadores, nem os tendes aqui
acerca, antes são pela terra dentro a tratar suas mercadarias, (...1 que são homens abastantes,
assim de Guineus como de ouro e doutras cousas de que poderieis ser bem contentes .• Gomes
Pires pediu-lhes que os fossem chamar, dando-lhes -certo preço>,mas passaram -XXI dia» e
nenhum mercador tinha ainda chegado: -L ..1 vendo Gomes Pires como lhe osMouros burlavam,
(. . .l e que pois eles não tratavam verdade, (...1 daí fez vela, afastando-se dali quatro leguas contra
a outra parle do rio; onde estando no outro dia que ali chegara, viu como vinham dous Mouros
contra a ribeira, os quaes por seu mandado em breveforam filbados-, Pedidas informações a
estes dois sobre a vinda dos mercadores, resolveram entrar no rio em sua busca.Tudo acabou
numa peleja entre os homens de João Gorizo e alguns mouros, sem que entabulasse qualquer
contacto comercial.

O Capítulo XC relata-nos a acção desenvolvida por Gomes Pires, na captura de mouros
numa outra aldeia: -l...J e sem nenhuma defesa que osMouros posessem sobre si,prenderam XXXI;
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e isto creio que seria porque parece que os maiores eprtnctpaes eram já fora; [...]0. Impunha-se,
então, conduzir os 31 cativos às caravelas, enquanto Gomes Pires prosseguia na perseguição
dos restantes e disso se encarregou um outro homem do Infante D. Pedro João Fernandes: -(,..l
aquele bom escudeiro de que já falámos que andara sete meses em aquela terra (,..l o. Durante
a viagem, João Fernandes vai encontrar, também, 5 mouras que leva para as caravelas.

O Cronista, neste Capítulo XCI, faz menção a outros dois homens desta expedição João
Bertolomeu e Louranceanes. No último dos quatro capítulos dedicados a esta viagem de Gomes
Pires, o Capítulo XCII, podemos assistir à captura de mais 7 mouros, elevando para .LXXIX
almas- o proveito desta expedição: 01...] No outro dia foi acordado entre eles que, porquanto
seus navios não podiam alojar tantos Mouros, por azo do sal que levaram deste reino, e isto a
fim de fazerem salga nas peles dos lobos marinhos quando outra presa não podessem cobrar,
1..'],que lançassem todo aquele sal fora, como de feito fizeram 1...] E assim enderençaram sua
viagem, até que tornaram a Lagos, em cujo termo o Infante estava, em um lugar que se chama
a Mixilhueira.. E, como podemos ver, mais uma vez não foi possível estabelecer qualquer laço
de relacionamento comercial, pacífico, sendo que o produto principal se tomou os cativos, mais
tarde vendidos, como escravos, nas feiras e -rnercados- do reino.

O Capítulo XCIII, dedicado às 3 viagens que a Crónica descreve, já realizadas no decurso
do ano de 1447, inicia-se com o relato da 20.1 expedição: -No outro ano, que era do nascimento
de Cristode iii,{Rvij, considerando o Infante como osMouros não queriam no rio do Ouro entrar
em trauto, ['..l, quisprovar seporventura sepoderia isto melhor aviar, trautando por aquele lugar
que se chama Meça. Eporque ainda podesse daquela terra haver melhor noticia, porem mandou
logofazer prestes uma caravela de um seu escudeiro, que se chamava Diogo Gil, o qual era
homem que o tinha muito bem servido na guerra dos Mouros, assi por mar como por terra.
E tendo assim encaminhado, soubeparte como um mercador de Castela, que se chamava Marcos
Cisfontes, tinha daquele lugar XXVI Mouros já resgatados para se darem por certos Guineus.
E (,..l fez saber ao dito mercador que se lheprouvesse, que lhe seriam levados seus Mouros âquele
lugar, 1...] Muito prouve âquele mercador de semelhante partido como lhe o Infante cometer
enuiara-. Acabamos de assistir ao primeiro relato de um negócio entre o Infante D. Henrique
e um estrangeiro, com vista à rentabilização do grande investimento que consistia em armar
uma caravela.

Vamos ver que também, nesta expedição, teve parte importante o escudeiro do Infante
D. Pedro, João Fernandes: • -Sequereis disseJoão Fernandes, (,..l contra Diogo Gile Rodrigueanes,
outro escudeiro que o Infante lá enviava para acertar aquele trauto, (,..l sairei em terra para
encaminhar este resgate.• E tomando sua segurança, foi entre eles, onde trautou por tal guisa
que fez trazer à caravela cincoenta e um Guineus, pelos quaes foram dados XVIII Mouros-,

Esta viagem, embora bem sucedida quanto ao resgate, não teve qualquer sucesso quanto
ao -trauto-: -l... l seguindo sua viagem direitamente a Meça onde muito falaram em seu trauto,
mas não poderam acertar em nenhuma cousa [...l E assim aconteceu que o vento voltou tão rijo
da parte do sul, que porforça lhefez levantar vela, e tornaram-se para o reino>.Ficamos também
a saber que foi capturado um leão, e que João Fernandes, uma vez mais ficou naquelas para-
gens: .AIi foi trazido ao Infante um leão, que ele depois enviou a um lugar de Irlanda, que se
chama Galveu (132), a um seu servidor que morava em aquela terra, porque sabiam que nunca
semelhante em aquela parte fora visto.EJDãoFernandes ficou assim, até que outro navio tornou
por ele»

Passemos, agora, à outra viagem deste ano de 1447: -E em este ano mesmo tornou Antão
Gonçalves ao rio do Ouro, por ver sepoderia encaminhar os Mouros que tornassem ao trauto,
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onde sua ida houvera de ser mui perigosa, L.,] onde os inimigos bem mostraram o engano que
traziam encoberto, [...] como homens que queriam mostrar a mortal inimizade que aos nossos
haviam L .. I Empero prouve a Deus que saissem dali deixando alguns daqueles Mouros feridos,
e dos Cristãos foi um de tal guisa ferido de que a poucos dias fez sua fim, vindo já o navio per
o ma». Como vemos, mais uma vez, não foi possível chegar a qualquer -trauto-, com os Mouros.

A terminar este Capítulo XCIII o Cronista dá-nos conta duma 3.ª viagem, em 1447, por
iniciativa de homens ligados ao Infante D. Henrique: -E em este mesmo ano foi lá outra cara-
vela de um servidor do Infante, que se chamava Jorge Gonçalves, na qual foram ele e outro, e
trouxeram do rio do Ouro muito azeite epeles de lobos marinhos. E em este capitulo fazem fim
as coisas deste ano, do qual não achamos outros feitos que de contar sejam-.

Estamos a aproximar-nos do ano de 1448, que marca o final da 3.ª PARTE(e última)
daquilo a que chamámos a FASE3 DA ETAPAHENRIQUINA. A 15 de Janeiro de 1446, D. Afonso
V atingira a maioridade de 14 anos. É certo que o Infante D. Pedro vai continuar a -reger- o
reino, mas as intrigas dos -Braganças- e do arcebispo de Lisboa, contra a sua pessoa, vão minar
a ambiência da corte. O casamento de D. Isabel, filha do regente, com o jovem rei, seu primo,
no ano de 1447, são o toque de refinamento do azedume que se prolonga até Maio de 1448,
com a retirada de D. Pedro, para as suas terras do ducado de Coimbra, e o prenúncio das desin-
teligências directas com seu sobrinho, que levam até ao desastre de Alfarrobeira, em Maio de
1449. Mas vejamos, ainda, a descrição duma viagem de 1447, a 23.ª expedição a -terras de
Guiné-, por Vallarte, -gentílhomem- da casa de Cristovão, rei da Dinamarca, Suécia e Noruega-Cv):
-Espargendo-se a fama deste feito pelas partes do mundo, houve de chegar á corte dei-rei da
Dinamarca e de Suecia e Noruega, e como vedes que homens nobres se entremetem de quere-
rem ver e saber semelhantes cousas, acertou-se que um gentilhomem da casa daquele principe,
cobiçoso de ver mundo, houve sua licença e veio a este reino. E andando por tempo em casa do
Infante um dia lhe veio a pedir que fosse sua mercê de lhe armar uma caravela, e de o enca-
minhar como fosse a terra dos Negros .•

No parágrafo seguinte, vamos, de novo, assistir a uma dupla personalização para o
-Infante-, que o Cronista quer nomear primeiro será D. Henrique, mais tarde, referir-se-à ao
regente D. Pedro: ·0 Infante como era ligeiro de mover a qualquer cousa em que algum bom
pudesse fazer honra ou acrecentamento, mandou logo armar uma caravela, [,..1 dizendo que
fosse ao Caho Verde, e que vissem sepoderiam haver segurança do rei daquela terra, porquanto
lhe fora dito que é mui grande senhor, mandando-lhe suas cartas, L .. I e a conclusão de tudo
era que se assim fosse, [,..1 que lhe prouvesse ser em ajuda da guerra dos Mouros d'Africa, na
qual el-Rei D. Afonso, que então reinava em Portugal, e ele em seu nome (134), com os outros
seus vassalos e naturaes, continuadamente trabalbaoarn-,

Vejamos, então, como correu esta viagem de aproximação ao rei -daquela terra junto ao
Cabo Verde-: -Tudo foi prestes mui asinha, e aquele escudeiro, que se chamava Vallarte, metido
em seu navio, e com ele um cavaleiro da ordem de Cristo, que se chamava Fernandafonso, que
era criado e feitura do Infante, L.,] E assim seguiram por sua viagem, depois de grandes traba-
lhos, que houveram no mar, que passados seis meses, do dia que primeiro partiram de Lisboa,
chegaram á ilha da Palma, que é na terra dos Negros acerca do cabo Verde, ['..J..

Já em terra, diz-nos o Cronista, que chegaram à fala com ,LI um cavaleiro que ali estava,
quasi como governador daquela terra, que havia por nome Guitanye-, e foi Fernando Afonso
quem se lhe dirigiu dizendo assim: -O porque requeremos tua vinda a este navio, foi por que
digas por nossa autoridade a teu senhor, como nós somos de um grande e poderoso principe de
Espanha, que é na fim do poente (135), por cujo mandado aqui vimos para falar da sua parle
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ao grande e bom senhor desta terra» A resposta não se fez esperar: -Quanto disse ele se vós
quereis principalmente ver Boor; que é o nosso grande rei, não podeis pelo presente haver seu
recado, porquanto é certo que é mui alongado daqui, onde anda guerreando a um outro grande
senhor que lhe não quer obedecer». Muitas peripécias descreve este capítulo para além de
Guitanye, chegaram à fala com mais três -cavaleiros-, de seus nomes Saram, Minef e Amallam,
mas nunca conseguiram dialogar com o rei Boor.

Fernando Afonso foi presenteado, pelo emissário de Guitanye que: ·L..J fez-lhe trazer uma
cabra e um cabrito, e cuscos, epapas com manteiga, e pão com farinha e espigas, e um dente
de alifante, e semente de que faziam aquele pão, e leite, e vinho de palmas, O relato prosse-
gue: .L ..J aquele Guitanye ia seguramente ao navio, levando daquela melhor vianda que tinha,
e dentes d'alifantes, e assim outras algumas cousas, e ele mesmo recebendo convites, e pano,
com outras joias que lhe os nossos davam, mostrando ser muito contente da sua conversação>.
Esta é, na verdade, a primeira grande referência ao comércio do marfim estabelecido, directa-
mente, entre os nossos navegadores e os mercadores daquelas paragens, na Costa Ocidental
de África.

Face ãquela abertura do -cavaleíro-governador-, os nossos avançaram nas suas preten-
sões: .E um dia lhe vieram a rogar que lhes houvesse um elifante morto para lhe tomarem a pele
e os dentes e os ossos, com alguma parte de carne; ao que respondeu o Guineu que sem grande
trabalho se poderia haver. -Pois disse Vallarte se nos vós isto encaminhardes, por qualquer de
nós ambos que cá torne, havereis uma tenda depano de linho, na qual sepossam alojar de xxv
a XXX homens, tão leve que um a possa levar ao pescoço»

Sabemos que Vallarte não regressou a Portugal, nunca se tendo apurado se foi morto, ou
ficou prisioneiro, naquelas terras. Vejamos como o episódio do seu desaparecimento nos é rela-
tado, pelo Cronista: .Efoi assim que sendo aquele Guitanye em busca do elefante, como tinha
prometido, Vallarte,como homem depouca discreção, quis sair um dia em terra, L,.J como aquele
a que a fortuna chamava para ver a hora de seu grande trabalho>.Atraído por ·L..J um Negro,
que trazia uma cabaça com vinho ou agua, fingendo que lha queria dar [...1·Vallarte aproxi-
mou-se de terra , no seu batel, mas .L..I sobreveio uma onda e botou-o de todo fora; onde os
Negros mui rijamnete acudiram todos de roldão sobre o batel, remessando suas azagaias, assim
que de quantos sairam da caravela daquela viagem, não tomou ao navio mais que um, que se
lançou a nado» E o Cronista prossegue: .L ..] mas dos outros não achamos que fim houveram,
porquanto aquele que veio nadando diz que não viu matar mais do que um, e que por tres ou
quatro vezes que olhou para detras, sempre viu Vallarte estar assentado sobre a popa do batel
L ..J E considerando Fernandafonso tão afortunado aqueecimento, e como não tinha batel com
que mais pudesse tornar a terra para saber parte dos outros, fez levanter suas ancoras tomou-
separa o Reino>.O autor da Crónica, face a este misterioso desaparecimento acrescenta: -Empero
ao tempo que escrevíamos esta historia vieram ao poder do Infante alguns cativos naturaes
daquela parte, que disseram que em um castelo muito afastado pelo sertão, estiveram quatro
Cristãos,dos quaes já um erafinado, mas que os tresficavam ainda vivos;pelo qual alguns tive-
ram, segundo os sinaes que o Negro dava, que seriam aqueles>(136).

O regresso desta última expedição, relatada na Crónica, precisamente a 23.', decorre já
no ano de 1448, se tivermos em atenção que sofreu, logo no início, um significativo atraso ·L..]
que passados seis meses, do dia que primeiro partiram de Lisboa, chegaram â ilha da Palma>.
Antes de terminar a obra, o Cronista, no Capítulo XCV,ainda nos dá conta de «CornoAntão
Gonçalves foi receber a ilha de Lançarote em nome do Infante-s ·E em este ano, desejando o

Infante de prosseguir muito mais sua primeira tenção, visto como, para osfeitos virem a melbor
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perfeição, lhe era necessario algumas das ilhas de Canaria, contratou com aquele mice Maciote
de que já falamos, que havia o senhorio da ilha de Lançarote, que lhe leixasse; o qual, satis-
feito por mercê ou preço ordenado cada um ano, leixou a dita ilha com todo seu senhorio ao
Infante; da qual fez primeiro capitão aquele nobre cavaleiro Antão Gonçalves, o qual em seu
nome foi tomar a posse da dita ilha, onde estevepor alguns tempos, animando os seus mora-
dores a serviço e obediencia de seu senhor, com tanta benignidade e doçura que era mui breve
tempo conhecida sua virtude- (137).

A Crónka de Guiné está quase a terminar o penúltimo Capítulo intitula-o o Cronista
«Como o Autor declara quantas almas foram trazidas a este Reino depois do começo desta
conquista-, e escreve: L..l poendo certo número ás almas dos infieis que daquelas terras vieram
a esta, por virtude e engenho do nosso glorioso principe; as quaes por conto achei que foram
novecentas e vinte e sete, dos quaes, comoprimeiro disse, a maior parte foram tornadas ao verda-
deiro caminho da salvação>.Logo de seguida, Zurara anuncia um segundo livro da Crónica,
que não chegou até aos nossos dias, [pelo menos até à data não foi encontrado], faz a datação
limite dos acontecimentos que narra e confunde a idade do monarca: -L .. l outras muitas mais
vieram depois, segundo no livro seguinte podeis saber, que nosfoi necessariofazer aqui fim nos
feitos deste ano do nascimento de Cristo de iiifRviij (138) porquanto a este tempo houve el-rei
D. Afonso de Portugal, L ..] sendo já em idade de dazasete anos, L. .l-. Ora, sabemos que D. Afonso
nasceu a 15 de Janeiro de 1432, pelo que, no ano de 1448, perfez a idade de 16 anos, tendo,
na verdade, assumido, a partir de Maio, altura em que o Infante D. Pedro se retira para as suas
terras, no ducado de Coimbra, -Intetramente o regimento de seus reinos L]•.

Zurara explica, no final do Capítulo XCVI, a razão da escolha da data de 1448, para termi-
nar este primeiro livro, já que, como vimos, se propõe escrever um -livro seguinte-o Por outro
lado, e corroborando a opinião de alguns estudiosos da Crónica, este período faz supor que
foi redigido posteriormente à data com que termina a obra, no Capítulo seguinte aos -L . .J dezoito
dias de Fevereiro L.') No ano de Jesus Cristo de mil e quatrocentos e cinquenta e tres anos-,
É que, os novos grandes acontecimentos, a que chamamos FASE 4 DA ETAPA HENRIQUINA,
se iniciam, tão-só, no ano de 1456, e estendem-se até à morte do Infante D. Henrique, em 1460.

Pela importância do seu conteúdo, transcrevemos, de seguida, este último parágrafo do
penúltimo Capítulo da Crónica: «Considerando que assim como todalas cousas quasi começa-
vam então com a novidade do regedor assim nos pareceu razão que começassem todolos livros
de seusfeitos e historias (139). E d'ai por nosparecer razoado volume aqueste que já temos escrito,
fizemos aqui fim como dito é, com intenção defazermos outro livro que chegue atéfim dosfeitos
do Infante, ainda que as cousas seguintes não foram tratadas com tanto trabalho e fortaleza
como as passadas, que depois deste ano avante, sempre se osfeitos daquelas partes trataram
mais por tratos e avenças de mercadorias que por fortaleza nem trabalho das armas» (140).

O Capítulo XCVII, último da Crónica, intitulado «Noqual o Autor põe final conclusão de
sua obro-, é quase todo -preenchído- por divagações filosóficas, em que se alonga, citando
Cícero, São Tomás de Aquino, Alberto Magno e o Evangelho, segundo S. Lucas. Refere a enco-
menda que recebeu, por parte de D. Afonso V: -Eporque vós, muito alto e muito excelente Prín-
cipe, antre os mortaes, segundo meu cuidar, mais virtuoso senhor, com principal fim de
agradecimento mandaste a mim Gomes Eanes de Zurara, vossocriado efeitura, por vossa mercê
cavaleiro e comendador na Ordem de Cristo, quefizesse este livro, com grande razão me parece
que em agradecimento faça dele fin» Segue-se um novo arrazoado, recorrendo à Epístola de
S. Paulo -L..l aos de Tessalonica L.')·, e termina com a datação, já nossa conhecida e bastante
polémica.
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Um último apontamento vamos deixar, ainda sobre o que se escreve no último parágrafo
deste último capítulo: .E acabou-se esta obra na livraria que este Rei D. Afonso fez em Lisboa,
I.001 sendo escrita em esteprimeiro volume por João Gonçalves, escudeiro e escrivão dos livros do
dito senhor Rei».Este João Gonçalves, agora a trabalhar na livraria régia, tinha sido escrivão dos
livros do Infante D. Pedro, e acompanhou-o em Alfarrobeira. Obteve o perdão real, por carta
de 5 de Novembro de 1451 (141). Por Carta, de 11 de Novembro do mesmo ano, obtém a mercê
dos próprios bens, alegando que ainda não tinham sido doados .[...) büuas ssuas cassas que
estam em a çidade de Lixboa 1.001. (142). Convém, contudo, precisar que, mesmo antes de lhe ter
concedido o perdão e lhe ter feito mercê dos bens, já o soberano lhe havia outorgado uma
tença anual de 3600 reais brancos, por carta de 12 de Abril de 1451 (143). Como refere Baquero
Moreno (144), '[00.) os citados documentos indicam claramente a reabilitação do antigo escrivão
do Duque de Coimbra, o qual, graças às suas atribuições, deve terficado a trabalhar na Livra-
ria Régia«.

Terminamos com a transcrição das palavras que Zurara dedica a D. Agonso V: ·Ao qual
senhor o muito infindo, benigno e misericordiosos Deus sempre queira de boas obras e virtudes
em muito melhores os dias e anos de sua vida de bem em melhor acrecentar; e lhe dar fruito de
benção, com que lhe sempre dê graças e louvores, porque ele é seu fazedor e criador .•

CONCLUSÃO

O trabalho que pretendemos pequeno, a princípio, resultou, afinal. substancialmente mais
longo e menos sísternâtico. Pensamos, contudo, ter conseguido justificar as sucessivas FASES
que propusemos no desenrolar do texto e, agora condensamos, no quadro que se segue: (145)

ETAPAS HENRIQUlNAS

FASE o 1418-1421
FASE 1 1421-1434
FASE 2 1434-1436

{ 1441-1443
FASE 3 1441-1448 1443-1446

1446-1448
FASE 4 1456-1460 I

Não cabe aqui dissertar sobre o período abrangido pela FASE41456-1460, já que o título
do trabalho esclarece, desde logo, as balizas cronológicas dos acontecimentos relatados na Fonte
escolhida a Crónica de Guiné, que corre atribuída a Gomes Eanes de Zurara. Considera-mo-
la uma Fonte imprescindível para o conhecimento do período inicial da grande empresa dos
Descobrimentos, e pretendemos, com este singelo estudo, estimular a sua leitura atenta. Por
certo desalentaria o grupo dos que, sem critério científico, alinham em hipóteses, jamais percep-
tíveis, de desinteligências entre os dois irmãos Henrique e Pedro, pretensamente veiculadas
através desta obra. Tomaria, por outro lado, bem nítida a conclusão já enunciada sobre a cons-
trução final dum texto, a partir da compilação efectuada por Afonso de Cerveira, a que Zurara
introduziu -acrescentos- e novos Capítulos. Permitiria, finalmente, perceber que se é panegírico
do Infante D. Henrique, não o é menos, nas passagens que assinalámos, do Infante D. Pedro, aten-
dendo ao evidente apuramento das distintas personalizações da palavra -Infante•.
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Não podemos deixar de mencionar aqui, os dois importantes trabalhos de Joaquim de Carva-
lho (146) e Duarte Leite (147), contribuições preciosas para o estudo da Crónica, bem como os de
Francisco Maria Esteves Pereira (148) e António]. Dias Dinis (149), sobre a vida e obras de Zurara.

Antes de passar a apontar alguns dados que podem revestir a forma de uma conclusão,
gostaríamos, ainda de chamar a atenção para mais alguns documentos que atestam, de forma
elevada, quão paralela foi a acção dos dois Infantes, e como, sem qualquer dúvida, coube a
D. Henrique o grande estímulo e impulso da epopeia.

Um primeiro documento é a BulaRex Regum (ISO), dada em Florença, a 5 de Janeiro de
1443, pelo papa Eugénio IV nela os dois Infantes são irmanados na acção desenvolvida, em
prol da propagação da fé de Cristo ao solo africano, sujeito aos infiéis: "L.,] ac dílectifilij Nobi-
les viri Petrus Colimbrie et Henricus Visensis Duces l...J..

Um segundo documento, aliás já mencionado, e referido na Crónica, é a Carta de privi-
légio (151), concedida por D. Afonso V, já maior, a seu tio, o Infante D. Pedro, donatário da ilha
de S. Miguel, e dada em Lisboa, a 20 de Abril de 1447. Por ela podemos atestar o interesse do
Regente por uma das vertentes da expansão o povoamento das ilhas atlânticas, através dos estí-
mulos aos seus moradores, actuais e futuros, com incentivos de ordem -fiscal-, nomeadamente
a isenção da dízima.

Um terceiro e último, para mais não nos alongarmos, e no seguimento duma acção corro-
borada pela já enunciada bula IUius qui se pro divini, é o elogio do Infante D. Henrique,
pelo humanista Poggio Bracciolini, chanceler e secretário papal, e que durante mais de 40 anos
exerceu a carreira curial, junto dos papas Bonifácio IX, Eugénio IV e Nicolau V. (152)

Esta carta, muito provavelmente escrita em Roma, nos finais do ano de 1448 (153), reflecte
bem o conhecimento generalizado, na época, da acção e do papel do duque de Viseu, a quem
é dirigida, como -tímoneíro- da grande aventura de desbravar o mar ignoto: .[...] que tu, movido
por uma certa grandeza de alma e impelido como que por um estímulo de coragem, te fizeste
ao mar, com umas quantas trirremes, ao longo das mais remotas praias do mar oceano; e que
nele avançaste até onde ninguém de entre os outros, nem imperador nem rei, ouvimos contar
ou ler que tivesse penetrado>. Mais à frente podemos ler: -Mas porque tais acções parecem como
que primicias de outras futuras, para aqueles que de ti esperam mais altos cometimentos, eu
exorto a tua superior majestade a que de forma alguma te deixes repousar sobre osfeitos alcan-
çados, mas que consideres, antes, que alguns mais altos se levantam, cujas palma e vitória te
estão reseruadas-. E é, neste contexto, que surge a Carta de privilégio ao Infante D. Henriquet!»),
concedida por seu sobrinho, o rei D. Afonso V, dada em Lisboa, a 2 de Setembro de 1448 e
que confirma a de 22 de Outubro de 1443, já tratada amplamente, no nosso trabalho, e assi-
nada, então, pelo Regente D. Pedro.

A Cr6nica de Guiné, e passando agora ao que podemos chamar CONCLUSÃO, ilustra
uma grande aventura, desde a sua génese e até ao ano de 1448. Nela podemos recolher precio-
sas informações, que procurámos ilustrar e suhlinhar, no presente estudo. Ao número de 927
cativos, que nos é indicado no Capítulo XCVI,junta Duarte Leite (155), por levantamento directo,
ao longo das 23 expedições, um total de 63 caravelas, 1 fusta, 1 barca, 1 barinel e 4 outros
navios não especificados, perfazendo um total de 70 embarcações, de significativo porte. Sabe-
mos como estes números, designadamente o de cativos, sofreu alterações de autor para autor(I56),
mas não podemos alhear-nos do outro manancial informativo, ora único, ora complementado
por outras fontes coevas.

Os nomes dos homens que participaram nas sucessivas expedições, as características dos
ventos, das correntes e marés, dos fundos dos portos escalados, são dados de referência vitais
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para a compreensão da evolução de todo o processo durante o período abrangido pela Crónica.
Que dizer das descrições dos animais e plantas, bem como dos artigos passíveis de comercia-
lização e de dados da etnografia local? E a clara alusão à presença de estrangeiros, em inúme-
ras viagens, não servirá para uma judiciosa reapreciação da tese da política de sigilo? E o que
se poderá depreender da inclusão, a partir de determinada época, de escrívães encarregues do
pormenorizado assento de todas as ocorrências, em cada uma das capitainas? Que reflectir sobre
a política do estabelecimento de alianças militares e comerciais, em substituição duma acção
manu militari, mantida durante alguns anos? E como analisar o prémio da honra e das bene-
ces recehidas pelos escudeiros elevados a cavaleiros e os moços de câmara elevados a escu-
deiros, no âmbito duma nova sociedade que se estratifica na consolidação duma dinastia, também
nova, emergente duma -revoluçâo-r A transparência com que a Crónica evidencia a substitui-
ção dos interesses da elevação social, pelos comerciais, com a participação de abastados arma-
dores, e até de uma caravela armada por um bispo, não servirá para melhor perceber a própria
formação duma nova mentalidade, associada ao dealbar de um novo conceito de estado e de
poder régio, no advento da Idade Moderna? O interesse do cavaleiro alemão e do cavaleiro
nórdico pela aventura do desconhecido, e a preparação de -línguas- capazes de propiciar um
real entendimento, entre os diferentes povos, não serão já uma límpida evocação dum espírito
renascentista, dos humanistas que vão chegar? Converter cativos e lançá-los de novo nas suas
terras de origem, a pregar o Evangelho, não segue a referência padrão da acção missionadora
desenvolvida no futuro, e que aqui se descreve pela primeira vez?

A Crónica de Guiné, por tudo isto, merece hem, assim o entendemos, estar colocada
em parceria com as Fontes mais prestigiadas da nossa Historiografia. Pretendemos tornar essa
imagem bem patente, supondo que, só assim, poderíamos contribuir para o melhor conheci-
mento desta época, quiçá, estimulando outros investigadores a debruçarem-se sobre todas as
interrogações que formulámos e ficaram -ern aberto".
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NOTAS

(') AN-Tf, Chancela,"," de ll. 4fOlJ$o V, liv. 19, fi. 14 e liv. 20, fi. 37v;Mistü:os, Iiv. 2, fi. 36v. Cf.MOJIJ4-
- HtnIT'IdruJ, VaI. V1, doc. 151, p. 334.

(2) Vd. MOJIJ4_ HtnIT'IdruJ, VaI. V1, doe. 135, pp. 315-316.
(3) AN-Tf,~dell.~o V, Iiv. 24, fi. 61. Cf.MOIIIUneIfIaHtmridfuI, VaI. V1I,doe. 62, p. 107.
(4) O primeiro seguinte, logo 1437.
(5) Vd. MOJIJ4_ HtntrldlUl, VaI. V1, p. 94-%. Cf,Livro dos COfIselhos de el-Rei ll. Duarte, Lisboa,

Edit. Estampa, 1982, [221,pp. 135-138.
(6) Cf. L. M. Jordão, Bullarlum PatroruJtus Portugll1lttle Regum m Ecc/eslts A,frlc:ae, ÂSÚIe atque

OctUZlllae, T. I: 1171-1603, Lisboa, 1868, n" 21, pela qual, e a pedido de D. Henrique, duque de Viseu, grão-
mestre da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, concede indulgência plenária a todos aqueles que, contritos e
confessados, pelejarem debaixo da bandeira da Ordem de Cristo, contra os Sarracenos e inimigos da fé.

(7) Vd. Cap. XIII da Crónica.
(8) De Lagos, vila onde Lançarote era almoxarife deI-Rei, por nomeação do regente D. Pedro.
(9) Uma curiosa alusão à compilação e aumentos que Zurara introduziu na obra inicial, da autoria de

Afonso Cerveira.
(10) Trata-se da ilha de Arguim.
(11) Vd. Moau_a HtntrldlUl, Vol. V1, doe. 1, p. 1. Cf. Rui de Pina, Crórlka de el-Rei ll. Duarte,

Cap. XIX.
(12) Inicia-se, neste capítulo, a ambiguidade sobre a interpretação de qual o Infante que o Cronista quer

designar: se D. Henrique, se D. Pedro. Mais à frente, indicaremos outras.
(13) Ilhas de Naar e Tider.
(14) Trata-se de Tira, na foz do rio Senegal.
(15) Veremos, no Cap. LXXXVI,que Nuno Tristão morre em combate com os Mandingas, no rio Niumí, em

1446. De salientar a preocupação do Cronista em procurar o testemunho dos acontecimentos que relata, entre
quem neles participou.

("i) A ilha de Gorea.
(17) Na escala de valores do Cronista, filhar cativos era mais importante que os progressos no avanço e

conhecimento da costa. Não surpreende, pois, a sua admiração sobre o facto do Infante D. Henrique ter valori-
zado tanto esta viagem.

(18) Vejamos como o Cronista enaltece a acção de um homem que era escudeiro do Infante D. Pedro e
lhe dedica, na Crónica, além deste Cap. XXXII, também o Cap. XXXIV - -Como João Fernandes chegou às Cara-
oelas« o XXXV - -Como Antão Gonçalves foi fazer o resgato, e o LXXVII- -Das cousas que aconteceram a João
Pernandes-.

(19) Aqui, reside o problema: qual deles?
(lU) Lembramos, mais uma vez, que João Fernandes era escudeiro da Casa do Infante D. Pedro, que o

nomeia coudel em Alcanede, por carta de 31 de Março de 1445, muito provavelmente logo que regressou ao reino,
pleno de glória. Vd. AN-Tf, Chancelaria de D. Afonso V, livro 25, fi. 45. Cf. Humberto Baquero Moreno, A 1kUa-
lha de Alfarrobeirtl, Vol. I, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, 1979, p. 278.

(21) Se o Cronista, aqui, se refere ao Infante D. Pedro, então todo este Capítulo é encomiástica para o
regente, contrariando a tese de que, nesta Crónica, tentou só elevar a figura de D. Henrique!

(22) Este sim, seria o Infante D. Henrique. Não deixa de ter Significado a inclusão desta proveniência, sem
ter anotado «do dito Infante-.

(l3) Continua a ter alguma pertinência a separação de águas que o Cronista faz. Por um lado quando, expli-
citamente, separa estas duas caravelas; por outro ao reforçar: -pero sob o mandamento do principal-, ao aludir à
capitania, quiçá armada por D. Pedro.

(24) Atentemos à nota 2. que, na página 151, José de Bragança escreve na nova edição da Crónica de
Guiá, de Gomes Eanes de Zurara, Porto, Liv, Civilização, 1973, que temos vindo a seguir: .0 autor, referindo
este facto, não parece escrever meia dúzia de anos depois I...I, mas sim muitos anos mais tarde •.

(25) Não queremos, contudo, deixar de salientar a opinião do Dr. Jorge Couto (Mestre pela FLL), nas suas
lições da cadeira de História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, na FLL,no que toca a este assunto.
A Crónica de Guiné, que corre sob a autoria de Gomes Eanes de Zurara teria, assim, a seguinte distribuição, de
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co-autoria entre este e Afonso de Cerveira: Cap. I a VII - Zurara; Cap. VIII - de transição - Zurara e Cerveira
- .A quarta razão foi porque de XXXI anos que havia guerreara os Mouros {.. .J.: se escrito por Zurara - 1453-
31-1422; se escrito por Cerveira -1446-31-1415, data da tomada de Ceuta. E, mais à frente: .{..J que eu, que esta
história escrevi {..J Mas sobre estas cinco razões, eu tenho a VI" (...J., portanto da autoria de Zurara; Cap. VIII a
LXXVIII- Cerveira, com acrescentos de Zurara; Cap. LXXIX,até ao último - Zurara. Na verdade, o Cap. LXXVIII,
que decorre no ano de 1446, faz o balanço de toda uma actividade, próprio de quem termina uma obra. Esta é,
aliás, também a opinião de José de Bragança, na nota 4., p. 332, da obra já citada. Podemos, assim, considerar
que a Crónica teria sido compilada por Zurara, a partir de 1452, na cidade de Lisboa, por encomenda de D. Afonso
v, para ilustrar os feitos do Infante D. Henrique, tendo ficado pronta em 1453. A primeira versão iniciada por
Afonso Cerveira, em 1446, teria servido os desígnios de a enviar ao Papa, em Roma. Na verdade, a Bula Dum
diversa, de Nicolau V, datada de 18 de Junho de 1452, concede ao rei de Portugal um direito de conquista sem
limites e sem restrições, não fazendo o menor caso das pretensões de Castela. Por outro lado, a bula Ronumus
PrnItifex, do mesmo Papa, datada de 8 de Janeiro de 1455, tem por introdução um texto que condensa os 7
primeiros capítulos da Crónica, deixando transparecer o seu conhecimento. A Bula Dum dlfJersa foi dada em
Roma, na data supracitada, e dirigida a D. Afonso V, pela qual lhe concede, bem como a lodos os seus sucesso-
res, a faculdade de conquistar e subjugar os reinos, os principados, terras, vilas e castelos dos sarracenos, pagãos
e de outros infiéis, pelo que, ele, rei de Portugal, e os seus sucessores, merecerão a benção e graça da Santa Sé,
e obterão indulgência plenária, além de outras graças, e todos aqueles que os acompanharem na guerra e lhes
prestarem qualquer auxílio, desde que estejam contritos e confessados. InBIúL Patr., I, 22. Vd. Ch. M. De Wltte,
Les BId1Bs PorIIf/fcaIes et L'exjHlltSÜm PorlNgalse _ xv.a Súlcle, Louvain [Extrait de la Revue "'blstotre

eccUsÜlStlqrle, I. XLVIII (953), I. XLIX (954), I. LI (956), I. LIlI (958»), 1958. A Bula Ronumus PrnIIUex foi
dada em Roma, na data já indicada, pela qual concede a D. Afonso V de Portugal, e ao Infante D. Henrique, bem
como a todos os futuros reis de Portugal e aos seus legítimos sucessores, Iodas as conquistas de África, com as
ilhas nos mares a elas adjacentes, desde os cabos Bojador e Não, até à Guiné, com toda a sua costa meridional,
com todos os direitos, regalias e tributos que já tivessem e houvessem de ter para diante, e que nelas pudessem
edificar igrejas, cujos padroados lhes ficariam pertencendo, para todo o sempre, juntando-lhes ainda a faculdade
de poderem comerciar, livremente, com os Negros, a não ser naqueles géneros proibidos de há muito (ferro, armas
e munições de guerra), e fixando que ninguém, sem sua autoridade, possa navegar naqueles mares. ln BIúL
Patr., I, 31. Vd. AN-TI, maço 7 deBrdas, n.· 29 (original), maço 32, n.· 10 (Cópias do arcebispo de Lisboa e do
bispo de Silves) e maço 33, n.· 14 (cópia do bispo de Ceuta). Cf. Ch. M. De Witte, 06. cit. Esta Bula foi procla-
mada a 5 de Outubro de 1455, na Sé de Lisboa, em latim e -linguagern-, na presença das comunidades estran-
geiras da cidade: Franceses, Ingleses, Castelhanos, Galegos e Biscaínhos.

(26) O já referido Cap. LXXVII- -Das cousas que aconleceram a João Fernandes-,
(") Vd. Damião de Góis, Cr6fIü:a do Felü:fssfmo Rei D. Ma.uel, que, ao referir-se aos Estudos de Lisboa,

diz estarem instalados -abaixo de Santa Marlnba, onde eram os paços do infante D. Henrique-. Cf. Nota 1., p. 169,
da citada Crónica de Guiné.

(28) Esta passagem «que os fidalgos e homens de grande criação em qualquer parte são nobres> não será
uma referência ao Infante D. Pedro, designadamente na sua brilhante acção na Hungria, ajudando o imperador
Segismundo, na sua luta contra os Hussitas? - Curiosamente, Pedro Paulo Vergerio é um italiano que foi secre-
tário do imperador Segismundo, desde 1417 até à sua morte em 1445; por certo o Infante D. Pedro bem o conhe-
ceu na corte daquele imperador, que visitou e onde se alongou algum tempo, Cf. Nota 2, p. 171, da citada Crónica
de Guiné. Cerveira, ao iniciar a sua crónica, em 1446, fê-lo, por ventura, a pedido do Infante- regente. Esta passa-
gem bem a pode ter aqui colocado para o lisonjear. Zurara teria tido, então, o papel de transportar o sentido da
lisonja a D. Pedro, para D. Henrique. Veremos, mais ã frente, que novas referências ao -Infante-, só podem ligar-
se ã pessoa de D. Pedro.

(29) Avô de Duarte Pacheco Pereira, segundo afirma Manuel Severim de Faria. Cf. Nota 3, p. 172, da citada
Crónica.

(30) -l...1que eslava em Viseu [...l diz o Ms. de Valentim Fernandes. Cf. Idem, #bUlem, Nota 4, p. 172.
o» Cf. Cap. XXXVIII.
(32) Cf. Cap. XXXVIII.
(33) Vd. Nota 1, p. 191 da Crónica que vimos citando. Golfo de Santana na Carta de Cantino.
(34) O ano de 1444, como já tínhamos concluído.
(35) Vd. Nota 2, p. 211 da Crónica que vimos citando.
(36) Vd. Idem, 1búIem, Nota 3, p. 212. A obra impressa é só de 1502, em edição de Valentim Fernandes.
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(37) Ch. M. De Witte, na ob. ctt: sublinha o facto de só esta grande expedição de 1455 se poder conside-
rar com um verdadeiro carácter militar e um fim repressivo-punitivo, de forma a tornar os mares daquelas para-
gens menos perigosos. Considera, ainda, que há, por parte do Cronista, uma referência implícita ã Bula Illtus
qui se pro divtni, a que já aludimos, na nota 6 (Vd. Nota 1, p. 431 da Crónica que vimos seguindo).

(38) O sublinhado é nosso.

(39) Este -Infante- bem se vê que é D. Pedro, o regente.

(40) Como podemos ver, não há qualquer inibição quanto ã referência desta Ordem (como pretendem
alguns autores), quando, na verdade, tem real cabimento.

(") Vd. Cap. XXIX: -l...! e Gomes Pires L..l ia por mandado do Infante D. Pedro, [...1»,

(42) Vd. Cap XXXI.

(43) Trata-se de Tristão Vaz Teixeira.

(44) Governador da Casa do Infante D. Pedro. A ele se dedicará, à frente, o espaço do cap. LXVIII.
(45) Esta referência final mostra como, nesta data, ainda não existia qualquer -concorrêncía-, por parte de

navios de outras proveniências.

(46) Vd. Crónica de Guiné, que vimos citando, Nota 3, p. 228. José de Bragança diz tratar-se do Buce-
nos Nasulus de Linneu.

(47) Viajavam em -conserva-, como veremos no Cap. LfV.
(48) As três caravelas da expedição de Gonçalo Pacheco e a de Lourenço Dias.
(49) As 5 caravelas, do total de 14. que ainda não tinham chegado.

(50) Escudeiro do regente e sobrinho, no primeiro grau, da mulher de Gonçalo Pacheco, como vimos no
Cap. XXXVll.

(51) Beneficiando do efeito de surpresa.
(52) O sublinhado é nosso.

(53) José de Bragança esclarece, na Nota 4, p. 221, da Crónica que vimos citando, que: «Em letra relativa-
mente moderna, lê-se, à margem do Ms. de Paris.' -Esta batalla se llama dei Endolar-

(54) CE. idem, tbtdem, Nota 5, p. 221. Cerco de Balaguer, corte dos condes de Urgel, em 5 de Agosto de 1413.
(55) CE. idem, ibtdem, Nota 6, p. 221. Lançarote ou Ladislau, rei de Nápoles, em 1404.
(56) Cf. idem, ibtdem, Nota 7, p. 221. Luís 11, conde da Provença e de Anjou. Campanha de 1409 e 1411.
(57) CE. idem, ibtdem, Nota 8, p. 222. A famosa batalha de Azincourt, em 1415 - Guerra dos Cem Anos.
(58) Cf. idem, ibtdem, Nota 9, p. 222. Batalha de Valmont, no país de Caux, na Normandia.
(59) CE. idem, ibtdem, Nota 10, p. 222. O conde de Richemont, ou o seu predecessor, o conde de Buchan.
(60) CE. idem, ibidem, Nota 11, p. 222. Duque de Gloucester.
(61) CE. idem, ibtdem, Nota 12, p. 222. Montsegur, no condado de Foix.
(62) CE. idem, ibtdem, Nota 13. p. 222. O conde de F;'ix.
(63) Cf. idem, ibtdem, Nota 14, p. 222. O conde de Armagnac.
(1i4) CE. idem, ibidem, Nota 15, p. 222. A famosa tomada de Soissons.
(65) Cf. idem, ibtdem, Nota 16, p. 222. Arraz, 1414.
(66) Como é sabido, no ano de 1418.
(67) Vd. Cap. U.

(68) Vd. Nota 6 deste trabalho. Cf. Charles-Martial de Witte, ob. cit: , Nota 1, p. 431.
(69) Trata-se de Gil Eanes que dobrou o Bojador.
(70) As três caravelas da expedição de Gonçalo Pacheco.

(71) Trata-se de Gil Collona, monge agostinho, autor do tratado De Regimine Prlnctpum, de que Rui de
Pina dá notícia de uma tradução portuguesa, feita pelo Infante D. Pedro, chamando ao autor Gil Carreado. Cf.
Nota 1, p. 243, da Crónica que vimos citando.

(72) Outra informação importante: os navios dos descobrimentos levavam, desde cedo, a bordo, um escri-
vão. Estes homens acumulavam, como se vê, funções militares. Outras vezes eram mercadores e, ainda outras,
religiosos.

(73) O sublinhado é nosso.

(74) Vd. Cap. LV.Trata-se dum filho de Gil Eanes (o do Bojador). Foi escudeiro da casa do Infante D. Henri-
que e, mais tarde, cavaleiro. O regente D. Pedro nomeou-o escrivão das sisas de Lagos, por carta régia de 31 de
Março de 1446, poucos meses depois de ter regressado desta expedição a Tider, em que se distinguiu com feitos
de coragem. CE.H. Baquero Moreno, ob: ca., VaI. 11, p. 818.

(7S) A ilha de Tider, como vimos.
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('6j Os sublinhados são nossos.
(77) Cf. Nota 1, p. 251 da Crónica que vimos a citar.
('8) Vicente Dias, armador, havia decidido regressar, como se refere no Cap. LVIII, pelo que se trata de

duas pessoas distintas. O Cronista mencionando as profissões, marca, assim, a diferença.
('9) É o Pboentcopterus. Cf. Nota 2, p. 254, da Crónica que vimos a citar.

(80) Vd. Nota 46 do presente trabalho.
(81) É o PrlUs. Cf. Nota 4, p. 254 da Crónica que vimos citando.
(32) José de Bragança diz que o Visconde de Santarém julgara ser a Remora. Vd. idem, ibtdem, Nota 5,

p.254.
(33) O Cronista fala aqui, certamente, dos dentes de elefante, sem a eles se referir, nem ao marfim.
(") Vd. Nota 1, p. 263 da Crónica que vimos citando. Como sabemos, os navegadores tomaram o rio Nígcr

por um braço do Nilo.
(85) Dinis Dias atingira o Cabo Verde no ano de 1444, como vimos no Cap. XXXI da Crónica.
(B6) Tinham atingido a ilha Gorea, aliás já referenciada no Cap. XXXI: .(. ..1saíram fora em uma ilha, onde

acharam muitas cahras e aves, de que houveram grande refresco; (...]..
(87) Trata-se da Aâansonia, de jussieu, que os franceses baptizaram de -boabab-, nome tirado do equi-

valente indígena. Cf. Nota 3, p. 275 da Crónica que vimos a citar.
(00) O Cronista não refere quais os objectos da troca, mas refere que valiam -em contia de cinco dobras-.
(89) Seria o ano de 1446.
(90) O Cronista não refere o porto de chegada, se bem que, muito provavelmente, tenha sido Lisboa.
(91) Cf. Humberto Baquero Moreno, ob. cit., VaI. II, pp. 720-726.
(9') O Infante D. Henrique alimentou sempre uma viva vontade de conquistar as Canárias. Este pequeno

passo é significativo desse móbil.
(93) Vejamos como, num simples relato, podemos colher uma informação sobre o carácter de determinada pessoa.

(94) A ilha da Madeira, de que era capitão, como sabemos.
(95) Podemos bem avaliar a contingência do sucesso destas viagens, pelas inúmeras descrições desta Crónica.
(96) Cf. Humberto Baquero Moreno, 00. ctt., VaI. II, pp. 758-763.
(97) Como podemos verificar, as caravelas regressavam aos seus portos de origem.
(98) No Cap. LI, o Cronista ao listar as 26 caravelas, que partiram em direcção à Guiné, no ano de 1445,

escreve: .(. ..1ejoão Gonçalves Zarco, que era o outro capitão da Ilha, enviou ali duas caravelas I...).
(99) Sabemos tratar-se do rio Níger.
(100) Trata-se da ilha de Beseguiche, hoje chamada Gorea.
(101) José de Bragança, na Nota 5, p. 316 da Crónica que vimos a citar, salienta o facto de, -ern terra firme-,

frente à ilha Gorea, haver um porto de nome Ruflsque, cujo nome seria uma corruptela de -refresco ».

(10') Trata-se, muito provavelmente, de um antílope.
(103) Cf. Nota 3, p. 322 da Crónica que vimos a citar.
(104) Outra interrogação aqui se pode fazer, sobre a qual dos Infantes o Cronista se quer referir.
(lOS) Cf. Nota 5, p. 326 da Crónica que vimos a citar.
(HJ6) Como sabemos, uma espécie de avestruz.
(107) Quer o Cronista dizer que, de Ceuta até ao ponto mais a Sul, antes de dobrado o Bojador, iam 150

léguas, e que depois da acção dos navios do Infante se ficaram a conhecer mais 450, num total de 600 léguas
percorridas. Estes valores correspondem, "grosso modo .., à realidade, se pensarmos que, no Cap. LXXXVII, Álvaro
Fernandes atinge o rio Casamansa e a enseada do Varela, ainda no ano de 1446.

(108) Notemos nova alusão à realização de Cartas, neste período, com base nas sucessivas informações,

recolhidas durante as viagens.
(109) Cf. Nota 1, p. 333 da Crónica que vimos a citar.
(110) AN-TT, Cbanc. D. Afonso V, n.? 1.' 5, FI. 17v; 1.Q dip. Cf. Descobrimentos Portugueses, VaI I,

pp. 445-446.
(1Il) GRUPO ORIENTAL: Santa Maria (da devoção do Infante D. Henrique); São Miguel (da devoção do

Infante D. Pedro). GRUPO CENTRAL: Nosso Senhor Jesus Cristo [Terceira] (título da Ordem de Cristo);
Gradosa; São Jorge (patrono de Portugal, desde D. João O; São Luis {Faial] (advogado do Infante D. Henri-
que); São Dinis {PIco] (patrono do fundador da Ordem).

(112) Sabemos que a Madeira tem ±728 km'; S. Miguel ±747 km'; o Pico tem ±433 km'; a Terceira ±397 km';

S. Jorge ±237 krn-, Faial ±172 km-, Santa Maria ±97 km2 e Graciosa ±61 km-. Porto Santo tem ±SO kml.
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(113) A ilha de Santa Maria.
(114) João Domelas.
(115) Família conhecida. Cf. Humberto Baquero Moreno, 00. cit., VaI. II, pp. 379 e 938 [D. Beatriz e

D. Maior Portocarreírol,
(116) Como já referimos (Vd. Nota 72, deste trabalho), a presença de um escrivão a bordo era uma carac-

terística de todas estas expedições.
(117) Vd. Nota 3., p. 364 da Crónica que vimos a citar.
(118) Trata-se de João Gonçalves Zarco, capitão da ilha da Madeira.
(119) No ano de 1445. Estamos, portanto, em 1446.
(120) O sublinhado é nosso.
(121) Vd. Nota 4., p. 328 da Crónica que vimos a citar.
(122) No mesmo ano em que morreu Nuno Tristão, ou seja, 1446.
(123) Vd. Cap. LXIX:-Mas o Infante havendo disso sabedoria {...l, os fez tornara SIUl terra ['.J.
(124) Mais uma referência à presença dum escrivão.
(125) Vd. Nota 3., p. 372 da Crónica que vimos a citar.
(""i) Nova alusão à floresta galeria, própria daquela zona tropical.
(127) O Cap. XXIXdescreve a primeira expedição com o fim de entabular relações comerciais, pacíficas,

com os nativos. Numa viagem seguinte, Gomes Pires promete, na verdade, voltar: .{...}ficando com eles em conserto
que no outro ano, no mez de julho, tornasse ali, onde acharia negros em aoondança, e ouro e mercadoria em que
muito poderia aproveitar t..J.. Cf. Cap. LXIII.

('28) O sublinhado é nosso.
(llO) Vd. Nota 2., p. 375 da Crónica que vimos a citar.
(130) Vd. idem, Ibidem, Nota 3., p. 376.
(131) Depois de utilizar os vocábulos .língua- e -turgimô: o Cronista escreveu, desta vez, com a mesma

acepção -intrepetadores-, termo muito próximo do que, ainda hoje, é utilizado: intérprete.
(132) Trata-se de Galwey. Importa realçar as relações deste Infante com a Irlanda, através de um seu servi-

dor. Que tipo de relação seria esta? E de que Infante fala o Cronista?
(133) Pela morte do rei Cristovão, ocorrida a 6 de Janeiro de 1448, os três estados vão separar-se. Cf. Nota

1., p. 395, da Crónica que vimos a citar.
(13') Como podemos ver, só pode tratar-se de D. Pedro.
(135) A ideia do nosso espaço territorial, como o extremo ocidental da Europa, -a fim do poente-, como se

vê, começa, aqui, com Zurara,
(136) Antoniano Usodimare, em carta datada de 12 de Dezembro de 1455, enviada a seus irmãos e credo-

res, em Génova, escreve: .[...}encontrei aí um da nossa nação, creio que das galés Vivaldi, as quais se perderam
há 170 anos, o qual me disse, e assim o confirma este secretário, que, da SIUl estirpe, só ele restaoa-. Porém, tudo
indica que se trataria, antes, de um homem da expedição de Vallarte. Cf. Nota 5., p. 401 da Crónica que vimos a
citar. Vd. VÚlgens dos Descobrlme1ltos, org. ínt. e notas de José Manuel Garcia, pp. 143-144.

(137) Podemos, mais uma vez, referenciar um testemunho da permanente vontade do Infante D. Henrique,
em conseguir o senhorio das Canárias.

(138) 1448.
(139) O ano de 1448 marca o início do -regímento-, por inteiro, pela parte de D. Afonso V. Até aqui, o

regente tinha sido, como sabemos, o Infante D. Pedro.
(140) Sabemos que só a partir de 1456 se retomam as expedições, com carácter regular, àquelas paragens,

nomeadamente de 3 caravelas comandadas por Luís de Cadamosto, onde se integrava Antoniano Usodimare e,
no mesmo ano, outras 3 caravelas comandadas por Diogo Gomes. A partir de 1448 é imposta a proibição de
captura de nativos, na Costa Ocidental de África, ma_ mlUtare.

(141) AN-TT,Charu:. D. A,fonso V, livro 11, fl. 121v.
(142) AN-TT,Charu:. D. Afonso V, livro 37, fl. 45v.; Estremadura, liv. 8, fl. 203, l' cal.
(143) AN-TT,Charu:. D. A,fonso V, livro n, fl. 43.
(144) Cf.OO. cit., VaI. II, pp. 1039-1040. Vd. ainda VaI. I, pp. 467 e 643.
(145) Quadro sugerido pelo Mestre, Dr. Jorge Couto, nas suas aulas da Cadeira de História dos Descobri-

mentos e da Expansão Portuguesa, do Curso de História (Licenciatura), na Faculdade de Letras de Lisboa.
('46) -sobre a erudição de Gomes Eanes de Zurara-, in Obra Completa de Joaquim de canialbo,

VaI. IV,Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, pp. 185-340.
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(147) Duarte Leite,Acerca da Cr6nlca dasfeítos de Guiné, Lisboa, Bertrand, 1941.
(148) -Vidade Gomes Eannes de Zurara-, in introdução à Crónica da tomada de Ceuta; de Zurara, Lisboa,

1915, pp. VII-LXXIV.
(149) -Vidae Obras de Gomes Eannes de Zurara-, in introdução à Crónica dos Feitos de Guiné, de Zurara,

Lisboa, 1949.
(15<» Vd. Descobrimentos Portugueses, Vol. I, Lisboa, INIC, 1988, pp. 420-424.
(151) Vd.idem, IbúIem, pp. 452-453.
(152) Vd.josé Manuel Garcia,.Q Elogio..» inRevtsta Oceanos, n.? 17, Lisboa, CNCDP,Março 1994,pp. 12-14.
(1'3) Versão latina inMonumenta Henrlcina, VaI. IX, Coimbra, CEC V Cento Inf. D. Henriques, 1968,

pp. 299-303. Tradução a partir desta por Carlos Ascenso André, in artigo referido na Nota anterior.
(154) Vd. Descobrimentos Portugueses, VoI I, p. 458. Cf. AN-TI, Místtcos, J.O 2, fi. 26, 1." cal.
(15\) Oh. cit., Vd. Nota 147 do presente trabalho.
(156) Vd. José Manuel Garcia, Viagens dos Descobrimentos, Lisboa, Presença, 1983, p. 34, Nota 28, a

propósito do relato de Diogo Gomes, em -Do Primeiro Descobrimento da Guinê-, por Martim Behaim.
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Singularidades do Colectivismo Henriquino
Prof. Dr. João Silva de Sousa

1. OMar

Esta extensão de água que começa não se sabe e acaba em parte alguma, bem que deve-
ria ser o ex-líbris do nosso País. sempre ele ou algo que, de muito perto, com este se relaciona,
penetra, fortemente na nossa Cultura, na Arte, no Quotidiano.

Via de sucessivas invasões estranhas, fez com que o Português se tornasse o resultado
de uma forte miscigenação que o levou sempre em busca dos lugares das suas raízes.

Mesmo em fase de progressão, o retorno às origens foi proposição, se bem que, porven-
tura, com diversos, porque o Português é muita gente.

Até ao século XV, partia-se essencialmente para os portos do Atlântico Norte, levando à
Irlanda, Inglaterra, Flandres e Catalunha o nosso vinho, azeite, peixe salgado, frutos secos e
sal, num intercâmbio de tecidos finos de linho e seda, de metais, cobre, ferro, estanho e chumbo;
de armas de superior qualidade e artigos da mais apurada marcenaria.

A pólvora veio pelo mar; e madeiramento para revestir a parte exterior dos barcos, cada
vez melhor adaptados às necessidades, chegava-nos da Irlanda (1). Isto, numa altura em que
o rei de Portugal, sem quaisquer reservas, autorizava o Infante D. Henrique a mandar cortar
quanta madeira quisesse nos pinhais do Ribatejo (2). Recentes escavações arqueológicas em
Silves, por exemplo, dão a revelar também a existência, nos séculos XIV e XV, de madeiras
da Flandres e da Borgonha, em espécies inexistentes em Portugal. É que, do Minho ao Algarve,
um vasto litoral atraiu sempre para a vida marítima um significativo número dos naturais deste
país. Por um lado, a navegação foi entre os Portugueses, nas primeiras dinastias, um meio
comum de transporte na deslocação para os grandes centros. As mais importantes póvoas ribei-
rinhas ficam na foz dos maiores rios que correm na península e desaguam em Portugal, permi-
tindo uma navegabilidade máxima, em quase todo o seu território. Já o dissemos em anteriores
comunicações e apresentámos provas disso (3), reforçando como Lagos beneficiou da situa-
ção da costa, tendo tido, no preâmbulo das Descobertas, um papel de relevo pela sua apro-
ximação com África (4).

Por outro lado, a posição Atlântica, na adjacência com o Sudoeste do Continente, conver-
teu o país num ponto de escala obrigatória para as embarcações que navegavam entre o
Mediterrâneo e as zonas do Norte, de tal maneira que Portugal beneficiou de condições excep-
cionalmente propiciatórias ao incremento do comércio marítimo, podendo mesmo dizer-se que
nenhum outro estado europeu se achava numa situação tão favorável para empreender e tomar
partido das grandes explorações geográficas (5). Não passa, pois, despercebida a ninguém a
larga tradição do comércio português com o Norte da Europa, e que Portugal encontrou em si
mesmo as energias para futuras investidas expansionistas. Em si mesmo, nas suas gentes, nos
que cedo para cá vieram de todos os pontos do continente, porque o país pertence a quem
nele vive.

Foi então, entrados no século XV, que, de novo, nos revelámos os autores das grandes
transformações a níveis diversos que, pelo Mar se iniciaram na vida europeia, vindo a reper-
cutir-se, mais directa ou indirectamente, mais ou menos rapidamente, nas restantes partes do
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Globo. Muitos foram os que, nesta admirável charneira da Europa se revelaram por isso inte-
ressados na aventura, como firmes tradutores dos ensaios da Europa Ocidental. A conquista do
mar alto vai fazer-nos atentar à pequenez do Mediterrâneo na sua tradicional função históricate),
iniciando-se então a descoberta de dois terços do mundo.

Esta era de conquistas transmarinas toma lugar, mais propriamente, com a expedição a
Ceuta. Tomar a Praça e investir nela tem de ser admitido como a etapa proemial da ocupação
do mar largo, acto da mais expressiva modernidade aos olhos do homem de todos os tempos.
Talvez por isso tantos se tenham atirado tão fortemente contra ela, fazendo recuar o Islão.

2. As presas e o comércio

Os Infantes D. Pedro e D. Henrique e o Rei de Portugal tinham perfeito conhecimento
de que a penetração em África seria uma guerra aberta com a moirama; mas necessária, a fim
de afugentar e enxotar a pirataria do nosso litoral e de vir a conseguir-se a navegação ao longo
da Costa Ocidental Africana: os barcos cristãos que faziam comércio entre os portos do Medi-
terrâneo e do Atlântico, eram frequentemente surpreendidos pelos piratas sarracenos do Estreito
e de todo o Setentrião africano. Era uma guerra de pilhagem que se ia tornando cada vez mais
intensa nos princípios de Quatrocentos. As viagens por toda essa linha geográfica verificavam-
-se em ininterruptos sobressaltos: os povos do Alcorão ainda se conservavam firmes em Alge-
eiras, Gibraltar e Granada. Contra eles, actuava Diogo Gil, escudeiro do Infante D. Henrique,
um dos seus servidores com superior experiência de corsear (7). Zurara contava do Conde
o. Pedro de Meneses que sempre tivera navios aparelhados para que pudesse fazer guerra aos
infiéis: piratear e regressar com boas presas era ponto de honra (8). Nesta atitude colectiva, é
bem responsável o Rei de Portugal: aos Duques de Coimbra e de Viseu se isentavam do quinto
-que a nos perteençe dauer de todallas coussas que filharem-C'),

Em 1415, abria-se o importante período em que o mar descoberto e itinerado pelos Portu-
gueses fora, de facto, português. O respeito a Roma e a força da milícia nacional defenderam
o nosso domínio. Pesou, embora, a ignorância em matérias náuticas de outras potências euro-
peias. Castela, nosso rival mais próximo, organizava-se agora muito á custa da experiência arago-
nesa, vocacionada, no entanto, para o espaço itálo-ibérico. Do mais,pouco se ouvia falar. Quando
o reino vizinho terminava a Reconquista, Portugal já tinha explorado o Atlântico sul-africano,
preparando-se, consequentemente, para dobrar o cabo e disputar o Índico ao Islão.

Conquistada Ceuta, e á medida que as descobertas iam prosseguindo, os conhecimentos
náuticos dos Portugueses, no desenho e no mar, iam-se alargando também. O que se não conse-
guiu alcançar, nestes e noutros domínios, com a devassa da Fortaleza e a sua manutenção,
obter-se-ia na Guiné, com os régulos jalofos e mandingas. Não esqueçamos que este hiato de
mais de vinte e cinco anos de incursões, planeadas ou não, traçadas ou não cientificamente,
fez do Atlântico um laboratório aberto a experimentações sucessivas. Convém dizer, a propó-
sito, que a princípio, ir mais além era sempre possível. A dificuldade maior residia ainda no
regresso ao ponto de partida, além de que o mar, quantas vezes, impedia ele mesmo, pela
inconstância que é sua característica, confirmar o que se tomava como certo.

Para que os portugueses pudessem manter-se no Norte de África, tornava-se imperioso
empreender novas conquistas, que aí se firmassem e reforçassem a sua presença e domínio.
Presença e domínio que se criam tanto mais necessários quanto maior era o perigo do avanço
otomano, a Leste, e mais urgente era quebrar o cerco muçulmano que parecia querer asfixiar
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a Europa. Assim o entenderam os nossos governantes, os titulares das principais Casas Senho-
riais do país, os mestres e administradores-mores das ordens religiosas e militares, os merca-
dores que abrem as suas arcas para oferecerem o indispensável apoio financeiro - daí tão largo
número de iniciativas - o povo miúdo, com inúmeras geiras, ofícios braçais de variadíssima
ordem e o próprio Papa. Eugénio IV, a 31 de Julho de 1430, expediu uma bula, pela qual
louvava o esforço das nossas gentes, em geral, na tomada e conservação de Ceuta e as inci-
tava a prosseguir a tarefa, ao mesmo tempo que ordenava aos prelados portugueses que apoias-
sem o seu Rei (lO).

Ora este diploma refere a bula de cruzada que, a seu tempo, Roma dirigira ao Rei da boa
memória, com vista ã empresa ceptense entre 1415 e 1436, numa atitude de franca indefinição,
a Santa Sé apela ao bom senso do soberano, a fim de evitar discórdias com D. João II de Leão
e Castela que se queixava, entretanto, da diminuição dos seus poderes. Invoca, mesmo que só
indirectamente, o facto de a velha sociedade conservadora e legitimista, ter de abandonar, largar
mão, da sua tradicional preponderância política e consequente inépcia, em termos dos anseios
da Modernidade; apela a que a aristocracia e o clero se vergassem ao comerciante, como acaba-
ram por fazê-lo altos representantes da nossa melhor fidalguia; roga ao trono que ampare os
mercadores, marinheiros e armadores; a que entre a realeza e a burguesia mercantil, se esta-
beleça uma consistente cooperação dos interesses.

Seria, deste modo, que se desvanecia a insegurança nos demais sectores da vida; fora
assim, deste espantoso impacto de interesses e ideais, que sairiam figuras como as dos Infan-
tes D. Pedro e D. Henrique, sangue novo que traçava novos caminhos; os cavaleiros e freiras
da Ordem de Cristo; também acérrimos representantes da velha nobreza acastelada, do alto
clero, todos intervenientes com o Rei de Portugal, na Expansão, representando em uníssono
jovens aspirações e energias.

Precisamente, entre estes dois marcos cronológicos, e enquanto Roma não se definia, o
que aliás aconteceu logo, a 8 de Setembro seguinte (11), o Rei de Portugal, o Duque de Coim-
bra e o Duque de Viseu foram os iniciáticos protagonistas do choque de civilizações que o mar
veiculara. O Atlântico tornara-se estrada para navegadores e aventureiros, piratas e traficantes,
que começavam a tornar possível uma futura aculturação em todas as suas matizes. Uma das
mais poderosas ideias que então começaram a desenvolver-se foi a da confiança na razão e
nas aplicações da ciência, para procurar entender-se a condição humana. Assim, as viagens de
exploração geográfica - da de Gil Eanes em 1434, ã de Nuno Tristão em 1446, por exemplo
(12) _ levaram o homem do século XV a aprofundar as suas relações com a natureza e os seus
deveres, quer morais quer sociais. São de recordar agora a de Antão Gonçalves em 1441 e a
de Gomes Pires em 1446 (13), nos relatos, aqui e ali, naturalistas de Zurara e em alguns em que
o mesmo nos deixa em completa expectativa.

3. Viagens militares, de exploração geográfica e de aprovisionamento.

Assim se inicia a atitude racionalista que devia, não com grandes delongas, caracterizar
o pensamento europeu ocidental.

A experiência era o princípio da autoridade. A experiência e a observação, as mais impor-
tantes fontes do saber humano. O novo quinhão oceânico, os barcos, as ilhas e abras, os rios
que corriam do interior de África para o mar, a sua oficina. Foi assim que começou a ser vista
a Angra dos Ruivos em 1434-1435 (}4); e o rio do Ouro em 1437 (5); e o porto da Galé, as
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ilhas de Arguim, de Naar e Tider; o Cabo Branco, com as suas grandezas de água, esteiros
largos e altos, com muita ou pouca vegetação.

Foram homens como aqueles, criados uns em Casa do Infante, que organizaram grande
número das viagens que, entre 1416 e 1460, se realizaram até ao Cabo Bojador e daí para o sul.

Um certo número de expedições foi também promovido por seu irmão, o Infante D. Pedro,
pelos próprios monarcas e, naturalmente, por toda a sorte de particulares motivados pela neces-
sidade do ouro e dos cereais; procurando áreas para o cultivo da cana-de-açúcar, já experi-
mentado no Algarve e nos campos do Mondego; e busca de especiarias e de plantas tintureiras,
reclamadas as primeiras pela medicina e culinária e as últimas pela florescente indústria têxtil,
numa época em que esta era a grande indústria da Idade Média, mesmo nestes tempos de salu-
tar degenerescência; o alargamento da zona de pescas, actividade que ocupava um sector impor-
tante da produção portuguesa, à qual o Rei não cessou nunca de privilegiar, sobretudo pequenas
comunidades, como pode ver-se em póvoa de Paredes, os que -comtenuadamente pescaram
todo o anno ou all de menos meses usando e ujuendo polo oficio de pescaria-C"). A extrac-
ção do coral e os lobos marinhos, cujo óleo servia à fabricação do sabão branco e preto. Tudo
isto visava novas ocupações: postos nos exércitos, trabalhos na construção de navios e lugares
de entre a sua tripulação, além de novos mesteres criados por necessidades acrescidas.

O interesse do Duque de Coimbra, numa primeira fase, objectivava-se logo pare Ceuta.
Empenha-se na sua conquista e depois na transformação de um ermitério em convento da Ordem
dos Menores, honrado com o título de mosteiro, por bula de Martinho V, de 2 de Junho de
1420 (17). Por documento do ano imediato, o Papa refere-se elogiosamente ao Príncipe, pelo
facto de haver fundado em Ceuta, a suas custas, uma casa para o efeito (17).

Quanto a viagens marítimas, o seu empenhamento fora importante, mas cremos que o
devemos entender no sentido de auxiliar D. Henrique na concretização de algumas empresas
muito pontuais. Aliás, parece indiscutível que a Coroa sempre tenha agido em conformidade,
e o Regente era então o titular do governo em nome do Rei.

Tendo nós contabilizado as navegações que desde 1433, de Lisboa ou de Lagos foram
feitas em direcção ao cabo e, depois à Guiné, e chegado a um total de 40 até 1448; o Nave-
gador pôde, efectivamente, contar com a colaboração e o interesse de inúmeras entidades, entre
elas seu irmão, não ultrapassando o insignificativo índice de 12,5%.

Em 1442, uma expedição que largou com duas caravelas foi preparada pelo Duque de
Coimbra, mas foram dois capitães henriquinos que por elas se responsabilizaram: Gonçalo de
Sintra e Dinis Dias (19). SóJerónimo Münzer se referiu a esta. Em 1444, de novo D. Pedro, asso-
ciando-se a D. Henrique e a Diogo Afonso, um criado da casa deste, fizeram largar três navios
para África (20). Um deles foi, com efeito, capitaneado por Gomes Pires, patrão da Galé Real.
Em 1445, numa outra expedição orientada por Gonçalo Pacheco, criado e escudeiro e, depois,
cavaleiro da casa de D. Henrique, partiu Dinis Eanes da Grã, sobrinho daquele e que era escu-
deiro do Duque de Coimbra (21). Finalmente, neste mesmo ano, uma outra ordenada por Álvaro
Gonçalves de Ataíde, governador da casa do Infante D. Pedro, partia, capitaneada por João de
Castilha, que nunca chegou a aportar na Guiné (22).

Dez anos mais tarde, quando o Papa legitimava as ocupações e os direitos dos Portu-
gueses ã Costa de África, fê-lo, emitindo bula ao Rei de Portugal e ao Infante D. Henrique, e
nenhum outro, nem nominalmente se ateve com referências aos demais Príncipes de Avis.
Quando r:alisto III, em 1456, confirmou aquele, fez doar a espiritualidade de todas as terras ali
situadas. que, de futuro, fossem tomadas, à Ordem de Cristo, administrada que era, como é
do conhecimento geral, pelo Navegador. E a melhor forma de o Regente ter activado, anos
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antes, as empresas marítimas e demonstrado quanto se interessava pela política transmarina,
por todo um trabalho que já ia em vinte e cinco anos de contínua actividade, foi a outorga de
carta de privilégios, a 22 de Outubro de 1443, a doar o monopólio da navegação e do comér-
cio além Bojador, bem como a isenção do pagamento á Coroa do quinto e da dízima de quanto
de lá trouxessem todos quantos fossem enviados por seu irmão D. Henrique, ou aí se dirigis-
sem com autorização expressa por este (23). A isenção de direitos reais, há que relembrar atitu-
des de anteriores monarcas, para além de todo um esforço colectivo protagonizado por cavaleiros
e escudeiros, criados ou não em casa de D. Henrique, servidores e protegidos deste, assim
designados de um modo geral: do besteiro ao almocreve, do Calafate ao espingardeiro, do
físico ao armador. Foram casos singulares, como os que temos vindo a assistir que permitiram
ao Infante, tido como um todo, tomar-se o promotor de uma atitude nova na Europa que é de
alguém com grande persistência, levar a África -uns por servir, outros por ganhar honra, outros
com esperança de proveito, ainda que cada uma destas traga consigo ambas •.

4. A Casa do Infante.

Ora os que ele enviava à Costa da África eram, na sua grande maioria, homens de sua
Casa. Contou esta com um importante rol de colaboradores, a avaliar não tanto pelo número
que pudemos quantificar mas sobretudo pela variedade de funções que eles exerceram.

Entre 1402 e 1460 achámos 880 (24).

Naturalmente que os anos de maiores índices de funcionários correspondem às viagens
principais e à necessidade que a casa tinha de dar solução aos variadíssimos problemas com
ela relacionados: 1431-1450, conforme quadro que publicamos em anexo (25). Eram os anos da
concretização de mais amplos objectivos económicos e políticos. Eram, em quase tudo, conver-
gentes com os da Coroa que sempre o foi agraciando com regalias e doações de toda a sorte.

Os feudos dilatavam-se e a Instituição não podia dispensar um bom e hábil apetrecha-
mento humano dos seus orgãos. Se não vejamos: foi precisamente em 1440, que o Duque de
Viseu foi nomeado como fronteiro-mor da Comarca da Beira (26).

Só um imenso elenco de apaniguados poderia permitir conciliar os cargos para que fora
designado até então, com as responsabilidades de Expansão pela costa de África e as conquis-
tas no palco marroquino, dando azo, em simultâneo, a -acoítar-se um pouco mais demorada-
mente no Algarve. (27).

E foi nesse período que deparámos com um quantitativo por parte dos seus servidores e
com um leque de regalias a estes, a par de confirmações de benefícios antes atribuídos, justi-
ficados pelo falecimento de D. João I em 1433 e pelo do Eloquente em 1438.

Seja num caso, seja noutro, a confirmação pareceu arrastar por inerência, a atribuição de
novos diplomas, agraciando um bom rol de servidores do Duque, situação esta bem mais clara
ainda, no decurso da década de quarenta (28), o reino foi na altura cenário de uma verdadeira
corrida ás liberalidades reais.

Outros eventos de carácter político deram ocasião a que assim sucedesse. Em 1432, tomou
lugar na cena nacional nova tentativa para se retomar a guerra contra os mouros, em Granada
ou em Marrocos.

Prosseguia, simultaneamente, a gesta dos descobrimentos. Suficientemente demonstrati-
vas da mesma foram as variadas súplicas a Eugénio IV que dataram de 1434 (29). Entrámos
então numa fase de imensa e variadíssima actividade por parte do Infante, na qual realçou o
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princípio da investida na Costa Africana em direcção ao Sul, cuja devassa por mar atingia em
1436 o Porto ou Pedra da Galé (30).

Foram 254 os homens que colaboraram com o Infante neste período e revelados pela
diplomática, ou seja, 28,6% do total.

O Duque rodeou-se dos seus criados, familiares, comensais e moradores no Paço, fidal-
gos e servidores, tendo a sua Casa surgido então bem reforçada não apenas em número mas
com tipologias de cargos que permitiram decerto uma melhor laboração do complexo apare-
lho: eram almoxarifes, contadores, ouvidores, provedores e tesoureiros, entre outros, o que
correspondeu a 6,4% dos seus efectivos.

A Casa Militar contou também com um bom número de gente, a que se associavam decerto
os que desempenhavam funções específicas nas artes náuticas. Citemos os armadores, capitães
nas armadas, cartógrafos, expedicionários às praças marroquinas, mestres de naus, navegado-
res e pilotos, o que seria 26,9%.

Mesteirais, havia-os em maior profusão de especialidades: alfaiates, alvaiatares e ferrado-
res, armeiros, carpinteiros, cirieiros, cordoeiros, polvoristas, entre um leque imenso de prote-
rótipos. Eis aqui um dos casos que valeram mais pela diversidade que pela quantidade: 4,2%.

A estes grupos considerados juntavam-se os servidores, assim tão-só chamados e sem
mais qualquer designação ou item que nos pudessem levar a inclui-los em qualquer outra sorte
sócio-profissional. Ainda os protegidos e criados: 7,6%.

Quanto mais avançavam os anos, tanto mais a casa Ducal se mostrava empenhada no afã
dos seus mesteres. Na década de 1441 e 1450, atinge o seu auge: 413, isto é, 46,6%.

Foi o regresso de Tânger, de novo a atenção ao Algarve, onde tinha base marítima e,
em Lagos, paços nas antigas casas das fangas (31), também a concessão do título de Gover-
nador e Defensor de Ceuta (32) ainda o retomar das viagens após 1442, com D. Pedro, como
Regente.

O mapa da expansão em África aumentava agora consideravelmente na direcção da Serra
Leoa. Foi esta a grande década henriquina dos navegadores portugueses: a documentação refere
meia centena. Para além destes, encontrámos no período em causa, mais de 362 servidores na
corte ducal: 40,8%.

O facto parece-nos óbvio, dado que ia crescendo a actividade do Infante nos seus varia-
dos objectivos, na razão directa das necessidades da casa, de organizar, administrativa e econo-
micamente, o seu património imobiliário e o da Ordem de Cristo que, por esta década, era alvo
de reformas estatuárias.

Foi então também que as nomeações atingiram o seu auge. Até 1453 totalizaram 130, ou
seja 37,0% de um todo de 351 até 1460. Falamos, evidentemente, das indigitações de pessoal
henriquino para cargos da Coroa.

Este elevado número registado traduziu, a nosso ver, motivos de ordem política e do inte-
resse particular do Infante. Este pareceu-nos pretender, para terras suas e comendas da ordem
que fossem recrutados tantos quanto fosse possível, entre os homens da sua Casa para prover
postos na administração régia.

Em primeiro lugar, porque a expansão para África lhe ocupou o espírito por dilatado
espaço temporal, depois, porque verificara, decerto, uma acentuada conveniência em que servi-
dores saídos da sua casa desempenhassem cargos públicos e oficiais em momentos bem marcan-
tes da nossa História: o início da Regência, os conturbados tempos que precederam e sucederam
a Alfarrobeira e a fase que se evidenciou pelo perdão geral que o monarca concedera aos parti-
dãnos de D. Pedro.
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Nesta ordem de ideias, precavia-se o Infante de eventuais abusos que outros que não
fossem os seus pudessem cometer, tendo em vista que os rendimentos da sua casa, embora
elevados, não eram suficientes para cobrir as despesas a que os fins que tinha em mente e
pretendia concretizar o obrigavam a todo o custo.

No Estado, Reis e Regentes, todos o haviam confirmado na liderança dos movimentos
expansionistas e lhe concederam plenos poderes para a direcção dos negócios da guerra, da
prospecção e dos trautos, logo após a abertura de promissoras perspectivas de alargamento
territorial.

Era talvez o senhor feudal mais poderoso do país, ao falecer em 1460; encontrava-se, no
entanto, neste mesmo ano, cheio de dívidas.

A Coroa, sua família e criados haviam acreditado nas suas promissoras aspirações, até
porque ele mais não era que o representante das aspirações de todos eles.
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Notas àcerca da expedição transatlântica
de Gonçalo Coelho
prof. Dr. fiaria Luzzana Caraci

Talvez Américo Vespucci seja a personagem mais discutida da história da exploração da
América. Desde os primeiros anos do século XVI, isto é, desde que foram publicados o Mundus
Novus e a chamada Carta a Soderini, a ele atribuídos; e desde que Martin Waldseemüller propôs
baptizar com o seu nome uma parte do continente sul-americano, até aos nossos dias, a disputa
sobre os méritos e os desméritos de Américo Vespucci nunca acabou. A sua participação na
descoberta da América e o número das suas viagens continuam a ser objecto de estudo, mas
ninguém até hoje conseguiu dar uma solução definitiva e incontestável aos numerosos proble-
mas ligados com esses assuntost ').

Tanto pela positiva quanto pela negativa, a fama de Américo Vespucci criou-se funda-
mentalmente a partir das duas obras impressas aparecidas, como já disse, nos primeiros anos
do século XVI: o Mundus Novus, que como todos sabem é o relato da viagem de 1501-1502,
feita com os Portugueses; e a Carta a Soderini, cuja tradução latina foi inserida na Cosmogra-
pbiae Introductio de 1507 e teve ampla difusão na Europa. Nesta carta, como é conhecido, atri-
buem-se a Américo Vespucci quatro viagens na América, duas das quais, no entanto - a primeira
e a quarta, ou seja a de 1497-1498 ao serviço da Espanha, e a de 1502-1503, ao serviço de
Portugal - não são testemunhadas por outras fontes e portanto consideram-se de realização
dúbia. A maioria dos estudiosos acha que o Mundus Novus e a Carta a Soderini não são fontes
de confiança no que se refere ã narração das duas outras viagens (sobre as quais existem outros
testemunhos mais certos), porque provavelmente são ambos uma livre elaboração de escritos
já existentes. Mas a propósito da autoria desta reelaboração os pareceres não concordam, se
bem que seja certo que ela levou ã formação de dois textos - o Mundus Novus e a Carta a
Soderini, justamente - por meio dos quais é hoje difícil recuperar a verdade histórica.

Felizmente, a descoberta de mais três cartas de Américo Vespucci, chegadas até nós só
manuscritas e relativas apenas a duas das quatro viagens que lhe atrbui a Carta a Soderini
- a saber as de 1499-1500 e de 1501-1502 - permitiu estabelecer que tais viagens de facto
foram feitas; mas a discussão ainda está aberta a propósito do seu desenvolvimento, das tare-
fas dadas a Vespucci em cada uma delas, e muitos outros pormenores, alguns até importantes.

Entre as muitas acusações que foram lançadas a Vespucci há também a de se lhe ter atri-
buído o mérito das descobertas realizadas ao longo das suas viagens, como se ele tivesse sido
o único ou o maior artífice delas. Mas quem quer que seja pode constatar que esta acusação
não tem fundamento. A notável sorte das letras impressas e principalmente do Mundus Novus
- que desde o título punha o acento nas inesperadas novidades que as grandes viagens de
descoberta do seu tempo tinham feito conhecer - é que criou em volta dele uma auréola de
glória maior do que a atribuída a qualquer outro.

Na verdade, em nenhum dos documentos até agora mencionados - Mundus Nouus,
Carta a Soderini e cartas manuscritas - Vespucci afirma ter tido o comando das expedições
nas quais participou. Nas cartas manuscritas ele diz que partiu -per commíssione- dos reis de
Espanhaf-), na viagem de 1499c1500, e de ter sido convocado pelo rei de Portugal que lhe
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tinha pedido -che mi disponessi a servíllo-O) na viagem de 1501-1502. Ao falar das duas viagens
Vespucci utiliza sempre o plural: -navígammo, giungemmo, vedemmo-, etc., referindo-se
claramente a uma experiência colectiva. Temos a utilização da primeira pessoa do singular
só quando ele se refere a experiências absolutamente pessoais, por exemplo quando descreve
as suas observações do céu austral; também a primeira pessoa do singular aparece, com a
primeira do plural, em formas sintácticas particulares, que não podem ser interpretadas lite-
ralmente, como, por exemplo, quase no início da primeira carta manuscrita, onde Vespucci
escreve: •...dipoi d'avermi provvisto di tutte le cose necessarie, ... facemmo vela d'una isola
che si chiama la Gomera ...•(4).

A mesma coisa acontece no Mundus Novus. A Carla a Soderini, não obstante uma maior
tendência para fazer ressaltar a figura de Vespucci, é ainda mais explícita: desde o início o seu
autor declara ter sido convocado pelo rei de Castela para -aiutare a díscoprire-C), e relativa-
mente ao rei de Portugal, escreve que -mi prego ch'io fussi in compagnia di tre sue navi-C'). Só
ao longo da terceira viagem - segundo esta fonte - o comando da frota teria sido dado a
Vespucci, mas num momento em que tinha importância tomar certas decisões relativas ao rumo,
e quando esse rumo -per el vento scírocco- podia imlicar uma violação do acordo relativo à
raia com a Espanha, e portanto presumiu-se que foi só um expediente para evitar confrontos
com os Espanhóis, caso a violação viesse a ser descoberta.

O facto de Vespucci ter tido o comando das frotas com as quais viajou, portanto, é só
uma ilacção. Fora de qualquer outra consideração, seria suficiente pensar que as tripulações da
época incluíam gente de qualquer tipo, arrolada com ameaças, lisonjas e promessas, conven-
cida a afrontar viagens que custavam muito em termos de vidas humanas unicamente com a
perspectiva de ter sorte; gente que defronte a um comandante desagradável teria escolhido com
certeza a amotinação.

Nomeadamente no que se refere à viagem - ou às viagens - ao serviço de Portugal -
não se pode pensar que o seu comando pudesse ter sido atribuído a um homem como Vespucci,
no retorno de uma afortunada expedição feita com navios espanhóis.

Por conseguinte é com toda a razão que alguns estudiosos(7) tentaram atribuir a outras
personagens o comando das expedições portuguesas nas quais poderia ter participado Américo
Vespucci. Baseando-se no que narra Damião de Góis no capítulo LXVda Crónica do Felicís-
simo rei D. Manuel relativamente a uma expedição chefiada por Gonçalo Coelho, saída de Lisboa
com seis navios em 10 de Junho de 1503 e dirigida à Terra de Santa Cruz, identificou-se em
Gonçalo Coelho o capitão da presumida quarta viagem vespucciana. Não sei por que razão
ainda, supôs-se e depois deu-se por certo que Gonçalo Coelho tivesse chefiado também a prece-
dente viagem de 1501-1502.

A atribuição do comando da quarta viagem da tradição vespucciana a Coelho - e por
conseguinte também a veracidade desta viagem - pareceu confirmada quando Roberto Levil-
lierí"), ao observar o mapa de Vesconte Maggiolo hoje guardado na Biblioteca Federiciana di
Fano, notou que neste mapa, por detrás da linha de costa da América do Sul, mais ou menos
nas vizinhanças do Cabo de São Roque, se encontra uma legenda que diz literalmente: -TERA

DE GONSALVO COIGONOCATllR SANTA CROXE/R. PORTUGAL-. Sendo claramente Coigo a transcrição
em genovês do português Coelhoí "), concluiu-se que a legenda testemunhava a viagem de
que fala Damião de Góis, viagem que, tendo sido realizada em 1503, devia coincidir com a de
Vespucci.

Na realidade o mapa de Maggiolo demonstra exactamente o contrário, isto é, que as duas
viagens não podem ser identificadas. Mas antes de falar nisso, é preciso pararmos um momento
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neste belo mapa, que no conjunto da produção cartográfica dos primeiros anos do século XVI
relativa ao Novo Mundo, ocupa sem dúvida uma posição particularf!').

Um primeiro elemento que no passado provocou animadas discussões é a sua data. Ela
encontra-se noutra legenda, que fica ao lado esquerdo do mapa, em baixo, atrás do desenho
da costa meridional da América do Sul. Diz a legenda: ·EGO VESCONTE DE MAIOLLO COMPO-
XUY/HANC CARTAMDE ANNO DNJ 1.5 .4 DIEI VJJ]JUNY lN CIVITATEMJANUA·. A data está incompleta:
entre o 5 e o 4 no número que indica o ano fica com efeito um espaço vazio.

Este espaço foi interpretado de maneira diferente pelos estudiosos. Para Levillier nele se
devia ler um zero: portanto a data seria 1504; segundo outrosê-) entre os números 5 e 4 não
ficava espaço suficiente para outro algarismo ou encontrava-se só um ponto, e portanto a data
teria sido menos antiga pelo menos de um decénio. Por consequência o mapa não podia cons-
tituir de modo nenhum um testemunho autónomo da viagem vespucciana de 1501-1502 e o
aceno a Gonçalo Coelho derivaria, de maneira mais ou menos mediada, da Carta a Soderini
ou de outros documentos mais antigos.

Em primeiro lugar temos que reparar no facto de ambas as hipóteses tomarem em consi-
deração o mapa de Maggiolo só na sua função de potencial documento vespucciano, sem
examinarem outros elementos que aparentementenão tinham relação com o viajante floren-
tino e a relativa complexa problemática, mas que se revelaram úteis mesmo para estabelecer a
data do planisfério e portanto para definir essa relação.

Tive a sorte de examinar atentamente o mapa quando por ocasião das Celebrações do V
Centenário da primeira viagem de Colombo, ele foi levado, para ser restaurado, ao Instituto di
Patologia dei Libra di Roma, e pude constatar que no número que indica o ano de execução
do mapa o tercero algarismo tinha sido apagado, ou melhor raspado, muito provavelmente para
sobrepôr outro. Mas, se bem que apagado, via-se claramente que na origem lá tinha que estar
um zero(I3).

Como já disse, o mapa não estava em boas condições de conservação, também porque
aquando da sua descoberta, alguém o tinha lavado para tornar a utilizar o pergaminho. Por
isso nalgumas vinhetas as cores tinham-se confundido e especialmente no lado esquerdo o
desenho e a toponímia resultavam pouco claros ou até ilegíveis. Mas nenhum dos estudiosos
que se ocuparam desta preciosidade tinha notado que nalguns pontos o desenho não tinha
sido completado. Quer dizer, o mapa nunca foi acabado. No momento em que o trabalho foi
interrompido, Vesconte Maggiolo já tinha desenhado e repisado com a cor no centro da Arábia,
assim como tinha feito no interior da África meridional uma série de animais, alguns reais e
outros fantásticos: dois camelos, um lince, um unicórnio, um veado; tinha esboçado outros dois
animais de formas estranhas (talvez um pássaro e uma serpente) e tinha coberto com um elefante
o desenho de algo que aparece muito mal apagado e que não se percebe bem se fosse outro
animal ou uma vinheta. Outros elementos decorativos não acabados encontram-se no interior
da Ásia, ao norte do Golfo Pérsico e a este da palavra ÁSIA.

Então, dado que na subscrição que refere o nome do cartógrafo a data de composição
do mapa inclui também o dia e o mês (die vmJuny), é razoável pensar que no dia 8 de Junho
de 1504 Vesconte Maggiolo tivesse acabado uma primeira cópia do seu trabalho e que as
figuras que hoje aparecem incompletas (assim como o elefante sobreposto ao desenho prece-
dente) tenham sido desenhadas em época sucessiva, quando - não sabemos por que razão -
ele pegou outra vez no mapat-s) e decidiu fazer modificações. Foi nesta ocasião, provavel-
mente, que apagou o zero da data, propondo-se substituí-lo por um algarismo diferente, que
no entanto nunca foi escrito. O facto de o algarismo apagado ser só um, e somente o que Indí-
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cava as dezenas, parece-me demonstrar que o ano em que o mapa foi modificado pode ser só
em 1514, 1524, 1534 ou 1544 (Visconte Maggiolo morreu entre 1549 e 1551). Mas os últimos
três não se podem considerar, também porque nos anos vinte daquele século a imagem do
Novo Mundo do planisfério de Fano teria sido considerada superada. Parece-me lógico portanto
concluir que o desenho do mapa tenha sido iniciado em 1504 e retomado em 1514, ano em
que porém não foi acabado.

Além das duas legendas de que se falou, outros elementos característicos deste mapa são
o desenho da costa sul-americana, que recalca a divisão em dois sectores presente só em alguns
mapas dos primeiros anos do século XVI (como os assim chamados Hamy e Kustmann II); a
toponímia da mesma parte de costa, que é muito semelhante à do planisfério Caveri, e a presença
duma ilha não representada em nenhum outro mapa coevo, colocada a sudoeste do Cabo de
Boa Esperança e ao pé da qual se encontra a legenda: .ISTA YSOLLA VOCATUR SANTA TRINIDADE/

/INVENTA FUIT PRO REY DE PORTUGAL/DE ANNO DNI 150.3. orE] SES OTOBR(IS).(15).

Também à primeira vista, é possível notar uma certa semelhança deste mapa com o planis-
fério Caveri. A base da rede dos rumos, por exemplo, é idêntica à de Caveri; não idêntico mas
muito semelhante o desenho geral da África, com o Mar Vermelho orientado nos dois mapas
de NW para SE, e não de N para S como acontece no que se considera o protótipo de Caveri,
a saber o planisfério Cantino. Mas o grande círculo central que em Caveri inclui o esquema do
universo torna-se num simples mapa-mundi em Maggiolo e desloca-se mais para oeste, na direc-
ção do Golfo da Guiné, para deixar lugar ao curso do Nilo. Este nasce do Mons Lunae; um
pormenor associável a uma tradição cartográfica culta, quase seguramente italiana.

A comparação com outro notório mapa dos primeiros anos do século XVI, o assim
chamado Kunstmann II, demonstra outras e igualmente significativas afinidades, como a exten-
são da área representada (16) e o alongamento longitudinal da África, além da divisão da costa
sul-americana.

Tudo isto faz pensar numa complexidade de relações que se evidencia ainda mais quando
vamos analisar as particulares secções do planisfério de Fano, comparando-as ao menos com
as correspondentes de Cantino, Caveri, Kunstmann II, Hamye a Oliveriana de Pesaro (17), que
entre todos os produtos cartográficos dos primeiros anos do século XVI são os que mais se lhe
podem aproximar.

Assim na representação da Europa setentrional pode-se notar que o planisfério de Fano
manifesta uma notável independência não só em relação aos mapas de derivação mais estrei-
tamente portuguesa, mas também em relação a outros. Efectivamente, a norte do Mare Alama-
nia, a península escandinava é representada de maneira muito pormenorizada e o seu desenho
é relativaente mais aperfeiçoado do que em Caveri. Além do topónimo NORUEGA, que sobres-
sai na parte mais setentrional da peninsula, há muitos outros, não só ao longo da costa meri-
dional mas também ao longo da setentrional. Duas vinhetas de cidades enchem o espaço interior,
enquanto em redor da costa, a norte e a oeste, aparecem muitas ilhas, das quais uma muito
grande, sem nome, que corresponde claramente à 1bile da Anónima de Paris (o assim chamado
-Mapa de Colombo-) (18), ou seja a Islândia, representada na mesma forma e posição também
na Oliveriana. Nesta porção do desenho, a Oliveriana também apresenta pontos de contacto
com o nosso mapa; a mais distante é Hamy, que revela caracteres arcaicos, com uma aderên-
cia maior ao modelo tardio quatrocentesco derivado do Clavus.

Também interessante é o sector africano. Aqui, à parte a abundância dos elementos deco-
rativos postos no interior do continente, característica da produção de Maggiolo e dos seus
descendentes, evidenciam-se mais facilmente os pontos de contacto com a cartografia de deri-

194



vação portuguesa, principalmente no que diz respeito â toponímia inscrita nos litorais. Mas o
número dos topónimos é muito maior do que o de outros mapas coevos: só no sector orien-
tal há 45, em vez dos 12 de Juan de la Cosa, dos 32 de Hamy e dos 34 de Caveri.

Mas os sectores que têm maior importância e que melhor nos podem ajudar a reco-
nhecer as fontes deste mapa são as partes laterais, direita e esquerda, do desenho. Par ambas,
claramente, Maggiolo não se podia referir a uma tradição italiana, se não atingindo aos esque-
mas ptolomaicos, como tinham feito no recente passado e continuavam fazendo muitos cartó-
grafos que trabalhavam no meu país. Ele devia - e naturalmente queria - aproveitar das
novidades trazidas pelas grandes viagens de exploração. O interesse por tais viagens era fortís-
simo na Itália, como demonstra a complexa rede de despachos diplomáticos e de cartas fami-
liares relativas ao assunto trocadas entre os italianos no estrangeiro e as suas pequenas pátrias.
Todavia, as informações mesmo as mais especificamente cartográficas, que chegavam por estes
caminhos a Itália, eram sempre pouco precisas, sejam porque eram lacunares ou erradas desde
o início ou também porque eram indirectas e mediadas, e deviam ser ponderadas, medita-
das, reelaboradas. Não é por acaso que os produtos da cartografia italiana dos primeiros anos
do século XVI se diferenciam assim um do outro nestes sectores apesar de serem maturados
no mesmo ambiente cultural ou em ambientes culturais próximos, e de derivarem de protó-
tipos semelhantes. No que se refere em particular a Vesconte Maggiolo, sabemos que ele
escolhia os seus modelos considerando sobretudo os interesses do destinatário e, em geral,
os fins para os quais desenhava os seus mapas, mais do que a sua data ou a sua precisão,
também porque nem sempre os mapas mais recentes eram então também os mais perfeitos.
Efectivamente, as novidades trazidas pelas descobertas apareciam amiúde nos mapas sem
nenhum critério lógico, ou excogitando curiosos sistemas para os adaptar aos conhecimen-
tos já adquiridos.

A oriente o planisfério não vai além da costa sul-oriental do Deccan, assim como acon-
tece em Kustmann II, que de resto concorda com o nosso mapa na conformação dos litorais
do Mar Arábico e na forma do Mare Persicom. É verdade que tais elementos se encontram
também em Cantina e Caveri, mas estes mapas alargam o campo representado além da Penín-
sula de Malaca, baseando-se nas informações indirectas dos Portugueses na Índia. Pelo contrá-
rio o Golfo Pérsico de Maggiolo representa-se, com o mesmo cuidado, também o mar Cáspio,
que não aparece em Cantina e Caveri e tem forma diferente em Kustmann II.

Outra notável diferença em relação a Cantino-Caveri é a ausência de Madagascar: em
frente de Monsembinque há só umas ilhotas, ao pé das quais está uma legenda: -QUESTE INZOLLE

NASSE ZENZARO', que não encontra correspondente em Cantino, em Caveri nem em Kustmann II.
De qualquer modo, diferenças e semelhanças fazem pensar que esta parte do desenho

derive pelo menos de duas fontes: uma de tipo náutico, comum a Kustmann II, ou melhor
descendente de um protótipo comum, independente ou precedente de Cantino-Caveri, e outra
de tipo terrestre, cheia de elementos relativos ao interior das terras, talvez genovesa e diferente
das precedentes.

Do outro lado do mapa, a divisão em dois sectores do périplo sul-americano leva-nos
sem dúvida outra vez para um tipo de mapa que provavelmente se difundiu nos primeiros anos
do século XVI e de que nos ficou testemunho, entre os mapas manuscritos, em Hamy e em
Kustmann II. Falou-se muito nas razões de tal divisão, dado que na altura em que foram reali-
zados estes mapas, isto é, certamente depois de 1502, o litoral sul-americano se conhecia já
inteiramente desde a Venezuela ocidental até ao limite meridional da navegação vespucciana
de 1501-1502.
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Como se sabe, em Cantino e Caveri esta interrupção da costa elimina-se ao interpor entre
as duas extremidades uma parte onde o desenho é totalmente estereotipado, e a raia atesta-
-se no limite do litoral reivindicado pela Espanha.

Isto faz pensar que haja uma relação entre os três primeiros mapas, também pelo dese-
nho deste sector, com um protótipo idferente do de Cantino-Caveri. Se bem que provavelmente
chegado a Itália contemporaneamente ou até depois de Cantino, este protótipo devia registar
uma situação precedente. Nesta, os dados derivados das mesmas explorações às quais se refe-
rem Cantino-Caveri - ou seja a viagem de Cabral e a de Vespucci ao serviço de Portugal para
a América meridional e as de João Fernandez e Gaspar Corte Real para o Norte - não tinham
sido ainda suficientemente ponderados nos seus reflexos políticos e portanto preferia-se evitar
pô-los em relação com aqueles derivados das viagens dos Espanhóis no sector setentrional do
continente sul-americano.

Como se viu, a inscrição do planisfério Maggiolo foi riscada no dia 8 de Junho de 1504;
ela concorda portanto com a hipótese da utilização dum protótipo comum a Kustmann II e
talvez também a Hamy, ou mais provavelmente da derivação indirecta de um protótipo comum
por meio de dois ou mais mapas chegados a Itália depois de 1502 e antes do mês de Junho
de 1504.

Este protótipo ou os seus derivados tinham, por sua vez, em comum com o de Cantino-
Caveri o carácter geral e certos pormenores; pelo contrário faltavam outros, como por exem-
plo no Oceano Índico a representação de Madagascar, ou no lado esquerdo a conjunção dos
dois sectores do litoral sul-americano para uma delimitação mais certa da raia.

Mas todos estes mapas se baseavam no mesmo desenho da costa sul-americana: a deslo-
cação relativamente à raia e a reunificação actuada por Cantino-Caveri não o mudavam. Com
efeito, os traçados dos diferentes mapas, feitos à mesma escala, chegam quase a coincidir, natu-
ralmente calculando a variação da sua orientação. A toponímia também é muito semelhante e
diferencia-se, pode-se dizer, só porque é transcrita por mais mãos (19).

Mas o protótipo utilizado por Maggiolo, se bem que não adopte as inovações de Cantino-
Caveri, tinha sido actualizado com os resultados de outra viagem. Uma viagem que foi reali-
zada pouco tempo depois de 1501-1502 por Vespucci e nada tinha a ver com esta, nem com
a presumida viagem de 1502-1503. É a expedição de Gonçalo Coelho, iniciada e acabada em
1503 ou mais provavelmente nos primeiros meses de 1504; uma expedição até agora ignorada
só devido à ilusão de a poder identificar com uma das expedições atribuídas a Américo Vespucci.
Damião de Góis escreve que Gonçalo Coelho tinha partido de Lisboa no dia 10 de Junho de
1503 em direcção à Terra de Santa Cruz com seis navios; quatro destes perderam-se porque
naquela altura se tinha -pouca notícia da terra.(20).Os outros dois navios voltaram à pátria carre-
gados de madeira brasil e de outras mercadorias. O mapa de Maggiolo prova que Gonçalo
Coelho chegou ao Brasil e que depois, provavelmente no caminho de regresso, no dia 6 de
Outubro de 1503 descobriu uma ilha que chamou Santa Trinitate.

Estas informações são certamente escassas, mas suficientes para excluir que esta viagem
possa coincidir com a presumida quarta viagem vespucciana.

É verdade que o número dos navios que partiram de Lisboa é o mesmo, mas há um mês
exacto de diferença entre a data da partida de uma e outra frota. Não esquecer que a frota de
Vespucci levantou âncora - como refere a Carta a Soderini - no dia 10 de Maio de 1503 -
E não se pode esquecer que enquanto Gonçalo Coelho se dirigia à Terra de Santa Cruz, a presu-
mida expedição na qual teria participado Vespucci tinha que se dirigir para o oriente, à procura
de Malaca. E efectivamente, como se lê na Carta, de Cabo Verde a frota tinha-se dirigido para
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o Sul, chegando à Serra Leoa, para sul-sudoeste. Navegando nesta direcção durante 300 léguas
em mar aberto, tinha descoberto uma ilha, perto da qual na noite de São Lourenço, ou seja 10
de Agosto, o navio capitão tinha naufragado. Esta ilha não pode ser aquela representada no
mapa do Vesconte Maggiolo, que foi descoberta, como especifica a legenda, dois meses mais
tarde.

Os navios com que viajava Vespucci perderam-se todos menos um, no meio do oceano,
-pela teimosia do capitão ». Os quatro navios de Coelho que naufragaram, acabaram provavel-
mente contra os rochedos diante da costa brasileira, como parece sugerir a referência de Damião
de Góis ao escasso conhecimento daquela terra.

E também não lemhrando todos os outros pouco verídicos pormenores de que fala a
Carta ao Soderini (pormenores que fazem crer que o relato da quarta viagem atribuída a Vespucci
tenha sido, ao menos, muito manipulado, e que de qualquer modo não encontram nenhum
ponto de contacto com o pouco que sabemos de Coelho), seria suficiente observar que a data
do mapa - 8 de Junho de 1504 - precede de vinte dias a do presumido regresso de Vespucci
a Lisboa - seria suficiente reparar nisso para excluir que o planisfério do Maggiolo possa reflec-
tir esta quarta viagem e portanto que essa viagem possa coincidir com a de Gonçalo Coelho.

Ainda mais absurdo é identificar esta viagem com a terceira da tradição vespucciana, isto
é com a de 1501-1502 - como imaginou Levillier (21). Não só as datas das respectivas partidas
são ainda mais distantes no tempo, mas - se aceitarmos o relato da Carta a Soderini e as
reconstruções da viagem de 1501-1502 que se fizeram baseando-se nele (22) - depois da chegada
ao Brasil, em 17 de Agosto de 1501, a entrada na Bahia de Todos os Santos, no dia 1 de janeiro
do ano seguinte, a expedição em que participava Vespucci teria avistado em Abril de 1502 uma
nova terra entre os 50° e os 54° S. A identificação desta terra com a ilha da Trinitate do planis-
fério Maggiolo é simplesmente absurda. Não só pelo que se pode supor relativamente à posi-
ção em termos de latitude, mas principalmente porque esta ilha aparece no mapa de Maggiolo
com uma legenda na qual se especificam o dia, o mês e o ano da sua descoberta. Dia, mês e
ano que nada têm a ver com os tempos - declarados ou presumíveis - da viagem de 1501-
-1502, mas que concordam perfeitamente com as informações dadas por Damião de Góis respeito
à expedição de Gonçalo Coelho.

Em conclusão, o planisfério de Vesconte Maggiolo guardado em Fano, além de reflectir
a viagem vespucciana de 1501-1502, da qual derivam, como nos outros mapas dos primeiros
anos do século XVI que citámos, o desenho e a toponímia do litoral sul-americano, reflecte a
viagem sucessiva de Gonçalo Coelho.

Desta viagem o mapa dá claro testemunho nas duas legendas de que se falou, atribuindo
_ como costumava ser - numa delas o nome desta personagem à terra por ele visitada (Tera
de Gonsalvo Coigo) e perpetuando na outra a memória duma chegada ocorrida com certeza,
mas num lugar - a ilha de Santa Trinitate - dificilmente identificável, ou porque a sua posi-
ção não foi assinalada devidamente, ou porque o cartógrafo errou a sua colocação no mapa.
A data de 6 de Outubro de 1503 atribuída à sua descoberta e pormenorizada no dia, mês e ano
confirma porém que a -ílha- foi certamente alcançada, provavelmente no limite meridional da
navegação do Coelho.

Desta viagem, que se ia sobrepor a outras organizadas no mesmo lapso de tempo e que,
pelo que sabemos dela, não deu nenhum resultado importante, perdeu-se muito cedo a memó-
ria. Ficou só um débil rasto que foi retomado por Damião de Góis mais de meio século mais
tarde.
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Eliminadas todas as correlações com as viagens, verdadeiras ou presumidas, de Vespucci,
Gonçalo Coelho pode conquistar o seu lugar na história do conhecimento do Novo Mundo.
Talvez iso jã tenha acontecido desde hã muito tempo, se não se tivesse querido dar um nome
ao hipotético capitão da igualmente hipotética quarta (e depois também da terceira) viagem
vespucciana.

NOTAS

(I) Para a história da problemática vespucciana veja-se F. J. POHL, Amerigo vespucci, Pilot Major, New
York, Columbia Univ. Press, 1944, pp. VII-X;G. CARACIProblemi Vespucciani, Roma, CNR, 1987; I. LUZZANA
CARACI,(organizado por), Scopritori e viaggiatori dei Cinquecento e dei Seicento. I. Il Cinquento, Milano-Napoli,
Ricdardi Ed., 1992, pp. 209-217.

(2) I. LUZZANACARACI(organizado por), op. cit., pp. 223-224.
(3) Ibid., p. 249.
(') Ibid., p. 224.
(5) V. a edição da Carta organizada por L. FORMISANO:A. VESPUCCI,Iettere di tnaggio, Milano, Monda-

dori, 1985, p. 38.
(6) tua, p. 58.
(7) V. em particular C. MALHEIRODIAS, A expedição de 1503, em História da colonização portuguesa do

Brasil, Porto, 1923, vol. II, pp. 283-314.
(8) D. de GÓiS, Cronica do Felicíssimo rei D. Manuel, Coimbra, 1926.
(9) R. LEVlLUER,II MaiolkJ di Fano alla Mostra Vespucciana, em -L'Uníverso-, XXXIV, 1954, pp. 959-966;

ID, Oplanisfério de Maiollo de 1504. Novas provas do itinerário de Gonçalo Coelho á Patagónia em s;.ta viagem
de 1501-1502, em -Rev. de Hístóría-, S. Paulo, VII, 1956, pp. 431-440.

(l0) A propósito da passagem da forma Coelho a Coigo, veja-se G. CARACI,Amerigo Vespucci, Gonzalo
Coelho ed ilplanisfero di Fano, em -Memoríe Geografiche dell'lstituto di Scienze Geografiche e Cartografiche dell'U-
niversità di Roma-, III, 1956, pp. 129-156.

(11) O mapa, feito de muitas folhas de pergaminho, mede 140 cm de largura; enquanto a altura, varia dos
91,5 cm do lado direito aos 89,5 do esquerdo. O desenho apoia-se num sistema de 32 rosas dos ventos, com
centro no coração da África onde, em posição análoga mas não idêntica relativamente ao mapa Caveri, os rumos
convergem num pequeno círculo que contém uma representação da ecúmena, muito semelhante ao sistema do
Universo do mapa Caveri, o qual pela sua vez substitui - como se sabe - a grande rosa dos ventos central do
planisfério Cantino, conforme uma técnica típica da escola cartográfica italiana, e particularmente genovesa.

A área representada extende-se de Cuba, a oeste, até à península do Deccan a este, como em Kustmann II,
mas com uma diferente relação entre as massas terrestres e os mares; assim o resultado é uma menor extensão
longitudinal.

(12) G. CARACI,Sulla data dei planisfero di Vesconte Maggiolo conseruato a Fano, em -Memorie Geografi-
che dell'Istituto di Scienze Geografiche e Cartografiche dell'Università di Rorna-, citopp. 109-128; ID., La produ-
zione cartografica di Vesconte Maggiolo 0511-1549) ed ii Nuooo Mondo, em -Mernorie Geografiche dell'Istituto di
Scienze Geografiche e Cartografiche dell'Università di Rorna-, IV, 1956, pp. 221-289; ID., Ancom suua data dei
ptantsfero di Fano, em ·Memorie Geografiche dell'lstituto di Scienze Geografiche e Cartografiche dell'Università di
Roma-, VI, 1%0, pp. 89-126. Este autor utilizou reproduções fotográficas e confiou nas informações recebidas do
então director da Federiciana, o qual, talvez influenciado pelo carácter polémico e -nacionalista- que o problema
tinha assumido, declarou uma primeira vez ter visto entre o 5 e o 4 um ponto, e uma segunda que entre os dois
algarismos -não parecia. haver espaço para um terceiro número; afirmações estas que à luz do exame directo do
mapa que eu fiz parecem pouco críveis, dado que o zero se vê muito claramente, não obstante a raspagem, enquanto
não se vê nenhum ponto entre o 5 e o 4, mas vê-se nitidamente um ponto depois do 4, e o rasto de outro ponto
entre os dois primeiros algarismos da data.

(13) Infelizmente não podemos excluir que ao longo daquela reelaboração o Maggiolo (ou outros no seu
lugar) tenha introduzido novos elementos, nem podemos supor quais poderiam ser. O exame do mapa não revela
outros cancelamentos, além dos de que se falaram.
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De qualquer modo, a data de 1504 faz do planisfério de Fano o primeiro mapa do Vesconte Maggiolo
chegado até nós. O facto de na subscrição se especificar que foi composta -in dvltatemJaoWl» demonstra que
antes de passar por Nápoles Maggiolo tinha trabalhado em Genova, confirmando assim - se tivesse sido neces-
sário - a origem lígure da sua arte.

A propósito da vida e da produção de Vesconte Maggiolo, além das obras citadas, veja-se M. LONGHENA,
Atlanti e carte nauticbe dai secolo XIV ai XVII conseroati nella Btblioteca e nell'Arcbivio dt Parma, em -Archívio
Storico per le Provincie Parmensi-, n.s, VII 1907, pp. 135-178; A. FERRE1TO, I cartografi Maggtolo oriundi dt
Rapal1o, em -Atti della Socíetã Ligure di Storia Patría-, LlI, 1924, pp. 55-83; G. CARACI, Un atlarue sconosctuto dt
Vesconte Maiollo (1548), em -L'Universo-, VII 1926, pp. 4-7; ID., DI un atlante /XXO noto dt Vesconte Maggtolo,
em -La Biblíofllia-, XXXVI, 1935, pp. 1-29; P. REVELLI,Terre d'America e arcbivi d'Italia; Milano, 1926, pp. 95-96;
ID., Cristoforo Colombo e la scuola cartografica genovese, Genova, 1937, vol. II, p. 400; P. FRABElTl, Carte nauti-
cbe italiane dai XIV ai XV/I secolo conservate in Emilia Romagna, em -Archíví e biblioteche pubbliche-, Firenze,
1978, pp. 48-54; G. GROSEJAN, Vesconte Maggiolo, -Atlante nautico dei 1512.: Seeatlas vonjabre 1512, Zurich,
1979; G. FERRO, La tradizione cartografica genovese e Cristoforo Colombo, em -Nuova RaccoIta Colombiana-, voI.
XIII, Roma, 1992, pp. 135-138.

(") A hipótese de que o mapa tenha sido reelaborado não por Maggiolo, mas por outra pessoa, não se
pode excluir a priori. Mas isso não tem muita importância, porque também considerando a persistência dos mode-
los cartogrâfícos elaborados para representar o Novo Mundo nos primeiros decénios de 1500, acho que não se
pode admitir que o do planisfério de Fano pudesse ser julgado ainda actual e válido além da segunda década do
século. Naquela altura de facto também em Itália prevaleciam representações mais precisas e aderentes à reali-
dade.

(15) Nesta legenda vê-se perfeitamente a divisão dos algarismos em três grupos: 1. 50. 3, que se repete na
subscrição. A propósito das tentadas identificações da -llha da Trindade-, cfr. G. CARACI, Ancora aproposito, ecc.,
cit., pp. 114-119.

(16) Área que é exactamente igual à do planisfério Maggiolo, se bem que em Kustmann II as Antilhas
tenham uma forma e uma orientação diferentes.

(11) O único mapa datado, entre estes, é Cantino (502); para todos os outros têm sido propostas datas
diferentes, que porém não vão além de 1508, (G. CARACI, Sulla data del planisfero, ecc., cit. p. 122).

(18) I. LUZZANA CARACI, A propostto della cosiddetta -Carta de Colombo-; em -Oríente Occídente-, Napoli,
Istituto Univ. Orientale, 1993, pp. 121-147.

(19) I. LUZZANA CARACI, Alcune osservaztont sul Maggt% dt Fano ancbe in merlto alia questione oespuc-
ciana (no prelo).

(20) D. de GÓiS, op. ctt.
(21) R. LEVILUER, Oplanisfério de Maiollo, ecc., cit,
(22) Uma síntese destas reconstruções encontra-se em S. E. MORISON, Storia della scoperta dell'America.

II, I vtaggi dei Sud, Milano, Rizzoli, 1978, pp. 233-240.
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o Infante D. Henrique.
Um consagrado a Deus e à Igreja
prof. Dr. Franquelim Neiva Soares

Introdução

A 4 de Março de 1394, uma quarta-feira de Cinzas, na invicta cidade do Porto, provavel-
mente na Rua Formosa, via a luz do dia o infante D. Henrique, o quinto filho na genitura e o
quarto na varoníat') do matrimónio de D. João I com D. Filipa de Lencastre, senhora inglesa
cuja influência no País foi enorme devido às acções grandiosas da sua numerosa prole, a -ínclíta
geração. dos altos infantes, a qual marcou os destinos da nação desde os alvores do século XV.

D. Henrique foi baptizado em dia desconhecido entre essa data e 20 de Outubro, prova-
velmente dentro dos oito dias após o nascimento e no domingo imediato, caído também no
oitavo dia desse mês de Março, para cujos solenes festejos se fez um tablado na cidade tangendo
muitos homens nas matinadas. Foi seu padrinho o bispo de Viseu, D. João Homem (2).

A sua infância e educação decorreriam naturalmente dentro das melhores tradições da
cavalaria medieval, a grande escola de formação do tempo para os filhos dos reis e da grande
nobreza. Mas nele e nos irmãos devem ter-se reflectido e radicado mais profundamente por
influência da mãe, do padrinho e do ambiente da corte. Só assim se podem justificar os compor-
tamentos exemplares e geralmente impolutos de todos os seus irmãos. Para o caso do Nave-
gador há que atribuir especial realce ao seu temperamento e idiossincrasia, pois só dessa maneira
se pode explicar a sua acendrada vocação de consagrado à Igreja e de cruzado, acompanhada
da sua heróica dedicação a Deus e à Religião.

Não nos parece de aceitar o papel decisivo do padrinho, o bispo de Viseu - nesse tempo
os bispos eram mais senhores temporais que pastores -, porquanto também o fora do infante
D. Pedro, onde ninguém encontra, em grau eminente, essas qualidades humanas e cristãs que
tão bem individualizaram o primeiro duque de Viseu.

Já Zurara no capítulo das cinco razões do Infante apontou, além dessas 5, e como mais
importante e raiz de todas as outras, uma derradeira derivada da inclinação das rodas celes-
tiais, ou seja, a sua vocação de navegador e de cruzado não lhe terá advindo nem da esme-
rada educação familiar e cortesã nem dos estudos em que provavelmente se teria iniciado na
infância e juventude - pertencia a família culta de escritores e de pensadores, como D. João
I, D. Duarte e D. Pedro - mas das influências da astrologia (3). Mais do que devida à educa-
ção familiar e infantil, a sua vocação de consagrado, de navegador e cruzadística veio-lhe logo
com o nascimento constituindo algo de muito característico da sua vincada personalidade. Para
se penetrar no âmago das suas origens carece-se de conhecer melhor o ambiente literário da
corte: é inquestionável apreciarem-se e cultivarem-se nela as letras. Mas que obras literárias e
de formação seriam lidas pelos infantes (4)?

Não obstante não ser o benjamim, surge-nos nas fontes e crónicas como um filho predi-
lecto de D. João I: no papel assumido antes da conquista de Ceuta, na acção marcantíssima aí
desenvolvida, na sua nomeação (juntamente com o infante D. Pedro para duque de Coimbra)
para duque de Viseu e senhor da Covilhã logo no regresso da conquista daquela praça, em
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Tavira; na sua escolha paterna para defensor da cidade de Ceuta. O seu ideal apaixonado e o
seu entusiasmo por uma causa, neste caso a cruzada contra os Mouros; o seu poder de insi-
nuação no pai, na cunhada D. Leonor e noutras pessoas; tudo isso deve ter-lhe conquistado
rapidamente a simpática admiração de muitos circunstantes, fossem familiares ou não. Logo em
1420 é nomeado regedor e administrador da Ordem de Cristo. Possuindo no fundo e na base
a mesma educação dos outros irmãos, em especial do infante D. Pedro, ele ultrapassa-o rapi-
damente pelas suas qualidades humanas e morais obtendo a especial confiança do pai, que
felizmente não se enganara.

Pouco depois dos 14 anos, a 7 de Abril de 1408, vê-lhe montada a sua casa senhorial, tal
como aos seus dois irmãos mais velhos, D. Duarte e D. Pedro, ordenada pelas cortes de Évora,
dando-se-Ihe 5 contos por ano para moradias, mantimentos e vestidos, para si, para os seus
escudeiros, guardadores, oficiais e outras pessoas; e mais 1,5 contos para guarnecimentos e
atavios. Providenciou-se ainda que homens-bons dos concelhos cuidassem de comprar terras
e herdamentos à venda no país para se manterem dignamente e serem herdados, como cumpria
às suas honras e estados (5). Mas D. João I, não querendo vê-lo com património de fraca quali-
dade e disperso pelo país, rapidamente chamou a si essa tarefa recorrendo a permutas de bens
junto de pessoas da sua amizade. Assim a 23 de Março de 1411 fez um escambo com Gonçalo
Vasques Coutinho, marechal do reino, e sua mulher, D. Joana de Albuquerque, os quais lhe
cederem a sua quinta de Silvares no termo de Viseu, o couto de Reriz no julgado de Lafões e
a aldeia das Lájeas na terra de Seia por certos préstamos régios (6).

Mas a carta do património do Infante data apenas de 17 de Abril desse ano, dada pelo
rei de acordo com a rainha e o príncipe herdeiro D. Duarte (7), na qual se compreendem as
propriedades anteriores e outras mais, como algumas compradas já em Outubro de 1408 ao
escrivão da puridade do rei, Gonçalo Lourenço de Gomide, e a sua mulher, D. Inês Leitoa(8).

Posteriormente, mercê do seu empenho no engrandecimento do País, do seu apaixonado
entusiasmo na defesa da Igreja e na cruzada contra os Mouros de Marrocos, do seu devota-
mento completo e contínuo à causa da nação e da expansão marítima, quer nas Canárias e
noutras ilhas atlânticas quer na exploração do oceano para sul do Cabo Não, mereceu do pai,
dos irmãos e do sobrinho um extraordinário engrandecimento da sua casa senhorial, sem dúvida
das maiores do país no século XV (9): economicamente possuía enormes e extensos monopó-
lios, como os do sabão negro e branco, das pescarias e da tinturaria do pastel; humanamente
entre 1401 e 1460 a sua casa senhorial constava de, pelo menos 886 membros, entre os quais
121 fidalgos, 45 cavaleiros, 4 cavaleiros criados, 240 escudeiros, 73 escudeiros criados e 89 cria-
dos. Mas de certeza que teria muitos mais homens, porquanto haveria importante massa anónima,
não referida na documentação. Podem classificar-se em: funcionários da administração central
e local, funcionários palatinos, encarregados dos ofícios ou mesteirais, militares e navegadores,
criados (protegidos e servidores) e privilegiados (10).

o Infante D. Henrique um consagrado a Deus e à Igreja

O Navegador é bem um homem do seu tempo, nesse século XV em que se dá a transi-
ção do mundo medieval para a modernidade. Dotado duma personalidade ambígua, complexa
e polimorfa: cristão esclarecido, empenhado e convicto, casto e bondoso; cruzado da Igreja;
protector dos estudos teológicos; fidelíssimo e desvelado administrador da ordem militar de
Cristo. Mas simultaneamente apaixonado pela curiosidade, conhecimentos pre-científicos e novas

202



do Mar Tenebroso e Preste João; ambicioso nas conquistas e descobrimentos, e extraordina-
riamente cúpido de riquezas materiais, monopólios e ínsenções, não que as cobiçasse para si
e para luxo espampanante a fim de aureolar o seu efémero endeusamento pessoal- ele levou
vida austera de monge e deixou muitas dívidas - mas sim para os seus ambiciosos projectos
de engrandecimento do país. Como poucos do seu tempo, incarnou e viveu até à exaustào os
grandes ideais e dramas do homem medievo. Por outro lado, figura enígmátíca, altamente
complexa e, para muitos, contestada e contestável, como se documenta pela escola crítica defen-
sora da lenda henriquina: a Crónica de Guiné, de Zurara, é uma obra encomiástica da figura
do Infante, enquadrada no ambiente das lutas fratricidas entre D. Afonso V e o Regente, um
tratado encomendado pelo Africano para dar a visão oficial do poder constituído triunfante,
silenciando por isso todos os grandes feitos de D. Pedro durante os sete ou oito anos da sua
governação.

Deixando de lado a maioria desses aspectos da sua pujante personalidade, vou deter-me
unicamente no estudo do Infante D. Henrique como um consagrado a Deus e à Igreja. Consi-
derarei nele:

a) O varão com um acendrado ideal cristão onde tinham arraiais a bondade, a generosi-
dade e a caridade;

b) A sua virgindade para melhor doação à sua causa;
c) O desvelado e fidelíssimo administrador da Ordem de Cristo;
ti) O promotor dos estudos, em especial teológicos.

A) O varílo com um acedrado ideal crlstilo, boruloso,generoso e caritativo

Primeiramente varão duma fé profunda em Deus e na Igreja Católica cujas verdades e
magistério aceitava religiosamente com toda a alma; cobiçava as indulgências para si e para
os da sua casa; observava os jejuns da Igreja, não só nos devidos tempos litúrgico-canónicos
como ainda no decurso de todo o ano; praticava até certa ascese com algumas duras peni-
tências corporais, como o uso de cilício áspero de sedas de cavalo; manifestava uma grande
devoção às relíquias dos santos, em especial às do Santo Lenho da cruz (11); recebia os sacra-
mentos com fé profunda de crente convicto, especialmente a missa, a confissão e a comu-
nhão. O seu segundo testamento, de 1460, revela-o com imensa fé no sacrifício eucarístico e
com enorme devoção ao Espírito Santo e à Virgem Santíssima. Na verdade, as 15 cartas testa-
mentãríasfv) obrigam a celebrar um sem-número de missas pela sua alma, pelos freires fale-
cidos da Ordem de Cristo e pelas almas das pessoas das suas obrigações, missas essas incidentes
sobre os seus abundantes rendimentos ou da Ordem de Cristo. Aponto as explícitas para se
ter uma breve ideia:

_ uma missa semanal perpétua na igreja de Santa Maria de Belém (52 anuais);
_ uma missa semanal perpétua por todo o vigário ou prior ou capelão soldado pela

Ordem em cada igreja das terras da Guiné (52 anuais);
_ uma missa semanal perpétua pelos vígáríos da Ordem de Cristo nas ilhas açoreanas

de Jesus Cristo (Terceira) e Graciosa (104 anuais - 2 semanais);
_ uma missa semanal perpétua pelos vigâríos da Ordem de Cristo nas ilhas açoreanas

do Pico, Faial, S. Jorge, Flores e Corvo (260 anuais - 5 semanais);
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- uma missa semanal perpétua pelos vigários da Ordem de Cristo nas ilhas da Madeira,
Porto Santo e Desertas (52 anuais);

- uma missa semanal perpétua pelos vigários da Ordem de Cristo nas ilhas açoreanas
de S. Miguel e Santa Maria (104 anuais - 2 semanais);

- duas missas semanais perpétuas, uma na igreja de Santa Maria de África, em Ceuta, a
quem dera a imagem, que fazia muitos milagres, e outra na de Santa Maria da Mise-
ricórdia, em Alcácer Ceguer (e depois também em Tetuão e Valdânger quando conquis-
tadas) (208 anuais - 4 semanais);

- uma missa semanal perpétua na Vila do Infante por cada capelão ou vigário (Terça-
nabal no Cabo de Sagres) e outra na ermida de Santa Cataríana (104 anuais - 2 sema-
nais);

- uma missa semanal perpétua na Sé de Viseu pelas barracas da feira da Cava; mais uma
missa anual cantada na capela de S. Jorge no seu dia litúrgico; e mais 12 missas por
cada onça de prata do que sobrasse (53 anuais);

- mais 100 missas em Tomar pelas barracas à razão de 100 por marco de prata;
- todas estas eram missas rezadas (excepto uma, a cantada anualmente na capela de S.

Jorge, de Viseu, no seu dia litúrgico) de Santa Maria aos sábados (cantica canticorum);
- mais 3 missas diárias cantadas em Santa Maria da Vitória, no altar da sua capela (1095

anuais);
- mais uma missa cantada com pregação, no dia 25 de Março, pelo lente de Teologia

da Universidade de Lisboa, paga pelos dízimos da Madeira (13).

Todas estas missas de sufrágio possuíam certo ritual a observar: o celebrante, devida-
mente paramentado, antes de começar o acto litúrgico voltar-se-ía para o povo a pedir que por
amor de Deus rezassem por alma do Infante um pater noster e uma avé-rnaria, deviam ter todas
a comemoração do Espírito Santo e responso com a oração Fidelium Deus a pedir o descanso
eterno por todos os fiéis.

Número IncaUdade Total

MISSAS SEMANAIS
1 Belém 52
1 Guiné 52
2 Terceira e Graciosa 104
5 Pico, Faial, S. Jorge, (Flores), Corvo 260
1 Madeira, Porto Santo e Desertas 52
2 S. Miguel e Santa Maria 104
4 Ceuta e Alcácer Ceguer 208
2 S.la Maria e S.la Catarina na Vila do Infante 104
1 Viseu (Sé) 52

MISSAS ANUAIS
Ermida de S. Jorge (Viseu) (cantada) 1

100/marco/prata Tomar 100
1 Lisboa 1

MISSAS DIÁRIAS
3 S.la Maria da Vitória (Batalha) (cantadas) 1095

Total
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Nesses tempos de crise era enorme nos crentes a conscíêncí-i do pecado e o medo dos
castigos eternos. Também o Infante comungava desses sentimentos gerais. Daí o seu enorme
cuidado na escolha dos seus confessores, para quem obteve da Santa Sé excepcionais prerro-
gativas de jurisdição na absolvição dos pecados reservados e das censuras eclesiásticas, nomea-
damente das reservadas à Sé Apostólica.

Nos documentos não transparece a sua fé profunda na comunhão eurcarística, mas de
certeza que a possuía, e bem forte. A razão dessa omissão reside na tradição das poucas comu-
nhões até ao Concílio de Trento e, sobretudo, até S. Pio X, o papa da comunhão frequente.
Por essa altura comungava-se apenas pela Páscoa da Ressurreição e uma ou outra vez por ocasião
das grandes festividades e dos jubileus especiais. Antes dessas poucas comunhões as pessoas
confessavam-se sempre, recebendo o corpo do Senhor uma vez apenas por cada confissão.

Outro aspecto muito característico da sua piedade cristã devia consistir nas abundantes esmo-
las que dava. Era tal essa tradição nas pessoas importantes que possuíam os seus esmoleres.

A sua grande crença nos milagres transparece, por exemplo, na súplica do Infante e dos
habitantes da vila de Marvão a Nicolau V, para que autorizasse a fundação dum convento fran-
ciscano próximo dessa vila sob a invocação de Nossa Senhora da Estrela, em razão de ali se
terem operado muitos milagres e não haver igreja nem oratório nesse lugar. Foi-lhe concedido
pelas letras Fidelium vota mas sem prejuízo dos direitos paroquiais (14).

Tudo isto completado por uma enorme obediência e respeito à hierarquia, nomeadamente
ao papa, a quem frequentemente suplicava mercês para si e os seus. Chega a impressionar a
sua grande influência na corte pontifícia nesse século que vivia ainda as sequelas do cativeiro
de Avinhão e do Cisma do Ocidente. Ia ao ponto de pedir prerrogativas até difíceis de compreen-
der, e mais ainda de aceitar e tolerar, num varão sinceramente cristão, como a acumulação de
vários benefícios, mesmo incompatíveis e curados, para certos capelães seus ou dignidades reli-
giosas da Sé de Viseu e doutras igrejas, pois sabia-se de antemão que só se pretendiam os seus
rendimentos sem os respectivos encargos. Mas aqui o Navegador revela-se inteiramente como
indivíduo do seu tempo, porquanto nesse século dos Descobrimentos e do Humanismo os
homens, mesmo os da Igreja, estavam sedentos de riquezas e honras para as suas realizações
humanas e a sua valorização pessoal, como, por exemplo, através dos estudos. Por outro lado,
os benefícios eclesiásticos não seriam, em princípio, seriamente defraudados, dado que havia
que ter sempre neles curas ou vigários que cumprissem o essencial da cura de almas.

O Papa concedeu-lhe, em Maio de 1420, os privilégios seguintes:

- altar portátil para os lugares honestos e convenientes;
- ouvir missa em terra interdita;
_ escolher confessor próprio para os seus familiares e comensais;
- ouvir missa pouco antes da aurorra,
_ escolher confessor que, unicamente uma vez por ano, o absolvesse dos casos reser-

vados à Sé Apostólica.

Devemos completar este quadro de cristão empenhado apresentando mais alguns aspec-
tos da sua actuação noutros sectores relacionados com ele.

1.11 _ a construção de igrejas e ermidas: a igreja de Santa Maria de Belém, no termo
de Lisboa; a igreja de Santa Maria com mais a capela de Santa Catarina na Vila do Infante, a
primeira dentro e a segunda fora; as duas convertidas em igrejas paroquiais ainda na sua vida.
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Ambas para assistência religiosa às pessoas e aos navegadores, para cemitério e para adminis-
tração dos sacramentos. Duas igrejas importantes em Pombal (Santa Maria do Castelo de Pombal)
e Soure (Santa Maria de Finisterra) (15). Dava-se outro tanto não só nas terras conquistadas aos
Mouros no Norte de África como nas descobertas. A título de exemplo bastará referir as igre-
jas nos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

2.11
- O seu empenhamento na missionação e no proseHtismo. Uma das causas dos

Descobrimentos foi também a expansão da fé com a conversão dos infiéis e a cristianização
dos pagãos. Os escravos que se traziam vinham para trabalho e negócio, e ainda com o fito
da salvação das suas almas. Outros já cristianizados enviavam-se às terras de origem para faci-
litar a conversão dos seus irmãos de raça e de crença. Nas terras descobertas ou conquistadas
fundavam-se missões católicas com o mesmo objectivo, como aconteceu no século XV nas Caná-
rias em parte portuguesas.

Aqui deve incluir-se a cruzada contra o mouro numa época muito distante da aceitação
do actual ecumenismo. Cristãos e mouros pregavam a cruzada e guerra santa, concedendo os
papas muitas indulgências e outras graças espirituais a quem se alistasse pessoalmente ou contri-
buisse com dinheiro para essas expedições de cristianismo ofensivo. Concediam ainda auxílio
económico, como isenção de certas dízimas ou dízimas novas sobre as igrejas e outros bene-
fícios eclesiásticos. O caso mais concreto de Portugal é o Norte de África com a praça de Ceuta,
mantendo-se esse espírito de cruzada durante décadas e décadas com esforço hercúleo e ímpar
da Nação. O infante D. Henrique representa um dos casos mais acabados de cruzado no século
XV em Portugal.

j,1I- A sua enorme bondade, por sinal multifacetada. Em primeiro lugar na concilia-
ção de pessoas desavindas, fossem irmãos, familiares e pessoas da sua casa, fossem outras
amigas. Eis poucos exemplos da sua cção como anjo da paz: a 20 de Janeiro de 1434 houve
uma composição na pousada do Infante, em Pombal, entre Fernando Álvares Cabral e D. Teresa
de Andrade, sua mulher, e os filhos de Estêvão Soares, dum lado, e Rui de Melo e seus irmãos,
do outro, sobre a Quinta de Melo (16); em 1438-1439, embora afastado da governação pelo
testamento eduardino, coube-lhe elaborar dois compromissos de governo entre a viúva,
D. Leonor e o infante D. Pedro (17); a 12 de Novembro de 1448 consumou-se uma concórdia
entre o ex-Regente, o Infante D. Pedro e o Duque de Bragança por diligências de D. Afonso
V, a qual foi preparada pelo Navegador, enviado pelo rei nesse sentido (18). E outras houve
tentadas espontaneamente por ele, dentro do seu espírito pragmático e cirstão, entre D. Pedro
ex-Regent e D. Afonso V antes do trágico desenlace de Alfarrobeira, como, por exemplo, o
envio dos dois emissários Fernão Lopes de Azevedo e Martim Lourenço, respectivamente, comen-
dador e cavaleiro da Ordem de Cristo (19).

Em segndo na dádiva de presentes, em especial aos seus familiares e criados por ocasião
do casamento. Só três exemplos: a 16 de Janeiro de 1424 D. João I concedeu-lhe licença para
dar as suas terras patrimoniais de Benviver, Sul e a Quinta de Reriz a D. Pedro de Castro, seu
criado, em casamento com D. Teresa, enquanto lhe não pudesse entregar as prometidas 5000
coroas de ouro em herdades (20). A 13 de Outubro de 1443 doou a Lopo da Cunha, vedar da
sua casa e por ele criado de moço pequeno, em casamento com Maria Gonçalves, filha do
escrivão da purídade de D. João I, 2500 coroas, entregando-lhe logo 700 e arbitrando-lhe a
tença anual de 18.000 reais brancos pagos pelas suas saboarias de sabão preto de Santarém,
enquanto lhe não concedesse as restantes 1800 (21). A 18 de Agosto de 1449 prometeu dar aos
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nubentes Martim de Melo e Beatriz de Sousa as quintas e lugares de Aldeia e Pinhanços, como
costumavam ser de João Rodrigues Coutinho (22). Mais significativa ainda a sua dádiva para o
casamento da irmâ, a infanta D. Isabel, em Janeiro de 1430: concorreu o Infante com 2.272.060
libras, tendo o pai de pedir emprestadas 1000 coroas novas de Tournai (23).

Em tercero na consecussio de privilégos, cargos ofieJais e isenções do rei ou do
regente para homens da sua casa e pessoas amigas mercê da sua influência. Apenas três
exemplos também: a seu pedido o regente D. Pedro passou urna carta a 18 de Abril de 1443,
a privilegiar João Martins e Catarina Rodrigues, merceiros e especieiros do Infante (24); a 10 de
Dezembro do ano seguinte pediu ao mesmo regente por Estêvão Soares, seu escudeiro, tendo
conseguido para ele o ofício de escrivão das tercenas da cidade de Lisboa (25); a 21 de Junho
de 1445 obteve mais prívílégios para Fernão Taborda, seu escudeiro (26). E os casos destes pedi-
dos são às dezenas.

A sua bondade estendia-se até aos seus capelães, aos cônegos da Sé de Viseu e a outros
clérigos, para quem impetrou e conseguiu graças dos papas. Só dois casos: a 9 de Junho de
1426 suplicou a Martinho V dispensa a favor de João Rodrigues, tesoureiro da Sê de Viseu, seu
capelão-mor e comensal, e governador da sua capela, apesar de oriundo de nobre solteiro e de
mulher solteira, para ser promovido a todas as ordens sacras e usufruir benefícios eclesiásticos,
tendo-lhe sido concedido pudesse aceitar e reter durante cinco anos qualquer outro benefício
incompatível com o primeiro (27); a 20 de Setembro de 1436 fez súplicas a Eugênio IV a favor do
seu familiar e capelão Martim Pais, reitor de S. Julião de Cambra, já dispensado do defeito de
nascimento para receber todas as ordens sacras e um benefício, mesmo com cura de almas, para
que pudesse aceitar e permutar quaisquer benefícios incompatíveis entre si (28). Espcialmente signi-
ficativa a súplica a Eugênio IV, feita a 5 de Outubro de 1446 para dispensar João Afonso, clérigo
de Évora e de 9 anos, a fim de poder receber canonicatos e prebendas nas igrejas catedrais ou
metropolitanas, tendo-lhe sido concedida a graça pelas letras Viteet morum (29).

Em quarto no perdia das dívidas: Afonso Anes, rendeiro da casa de D. João I, teve
arrendada a sisa dos panos de cor da cidade de Lisboa por 2 anos (1408-1409), mas perdeu-
se grande soma de dinheiro, da qual foi parceiro na oitava parte João de Évora, colator do
Infante D. Henrique, pela qual foi mandado lhe fosse feita penhora nos seus bens até essa
quantia. A 23 de Janeiro de 1413 o Infante pediu ao pai que lhe fizesse mercê dessa dívida,
o que lhe foi concedido. Mas a 24 de Maio, em Santarém, o Navegador deu-lhe por quite
esse dêbito por ele lho pedir para ajuda de servi-lo (30).

Por último, na amizade e aproximação depois da morte com as pessoas da sua casa:
a 24 de Agosto de 1436 conseguiu autorização de D. Duarte para mandar sepultar na capela
da igreja de Santa Maria da Vitória, na Batalha, junto à sacristia, os criados que quisesse em
virtude de ter sido destinada a isso (31).

Resumindo: cristão sincero, autêntico e comprometido em profunda comunhão com a
hierarquia; cristão inteiramente ortodoxo nas suas devoções e na prática dos sacramentos; cris-
tão com o exercício das virtudes cristãs e morais; cristão confiante e crente na comunhão dos
santos, na misericórdia de Deus e na intercessão da Virgem Santíssima.

B)A sua virgindade para melhor doação à causa

Dentro da óptica desta sua consagração a Deus compreende-se melhor a sua virgindade (32),

inquestionável até à década de 30 do século XX, também fruto, talvez, da leitura de alguns
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romances de cavalaria, tendo escolhido como paradigma Galaaz e os cavaleiros da Távola
Redonda (33).

O ambiente da corte é que de certeza se não encaminhava nesse sentido, porquanto o
pai pensou seriamente em casá-lo, e já desde, pelo menos, 1418. Na verdade, neste ano supli-
cou a Martinho V concedesse dispensa aos seus filhos e filhas em geral de qualquer impedi-
mento em grau não proibido pela lei divina, isso a fim de poderem contrair matrimónio com
filhos ou filhas dos reis de Castela, da Inglaterra, de Aragão e de Navarra e com outros homens
ilustres; esclarecia na súplica que, se não quisesse outorgar dispensa assim geral, a concedesse,
ao menos, para os seus segundo o terceiro filhos e para Isabel, sua filha, porquanto o primo-
génito já a tinha conseguido. O papa atendeu parcialmente o pedido concedendo-a apenas
para o segundo filho, ou seja, o infante D. Pedro (34).

A 5 de Maio do ano imediato voltou o monarca a suplicar ao mesmo papa dispensa para
o seu filho, o infante D. Henrique, poder casar com qualquer pessoa e em qualquer grau não
proibido por direito divino, para permanecer no matrimónio depois de contraído e a rogar-lhe
declarasse legítima a prole dele oriunda. Desta feita foi plenamente atendido pelo pontífice,
que lha concedeu para além do segundo grau (35).

Não sei que se terá passado na vida privada do Infante em relação ao pai, porquanto
a 26 de Outubro desse ano este obteve de Martinho V a bula Apostolice sedis, dirigida ao
infante D. Henrique, duque de Viseu, a conceder-lhe pudesse casar com a mulher que dese-
jasse, qualquer que fosse o grau de consanguinidade e afinidade entre os dois, com excep-
ção da lei divina (36).

Todas estas diligências e dispensas de nada adiantaram, pois o Navegador permaneceu
virgem e casto toda a vida, como não é difícil de demonstrar através dos cronistas. O mais
antigo testemunho encontra-se na Cronica dei Rei Dom fobam I, de Fernão Lopes: -Hora leixamdo
o louuor da virgimdade dos que cassados nem foram, avemdo assaz tempo pera ello, e a doçe
castidade dos que ouueram molheres ...•(37).

Gomes Eanes de Zurara escreve a seu respeito na Crónica de Guiné: -Fortaleza de cora-
ção e agudeza de engenho foram em ele em mui excelente grau. Sem comparação, foi cubí-
çoso de acabar grandes e altos feitos. Luxuria nem avareza, nunca em seu peito houveram
repouso, porque assim foi temperado no primeiro auto, que toda sua vida passou em limpa
castidade, e assim que virgem o recebeu a terra ... Palavra torpe nem desonesta, nunca foi ouvida
de sua boca ... E assim havia em grande reverénça todalas cousas sagradas, e os ministros delas
tratava com honra, e aproveitava com benfeitoria. Quasi a metade do ano passava com jejuns,
e as mãos dos pobres nunca partiam vazias de ante a sua presença. Certamente que católico
nem religioso príncipe eu não saberei achar outro, que aqueste possa fazer igual. Seu coração
nunca soube que era medo, senão de pecar-O").

Inteiramente de acordo está o estemunho de Luís de Cadamosto, o qual resumo em poucas
palavras textuais: -Sõrnente direi que ele se deu inteiramente à milícia de nosso senhor Jesus
Cristo, guerreando aos Bárbaros e combatendo pela Fé. Não quis nunca tomar mulher, sob
grande castidade ...•(39).

Interessa sobremaneira o testemunho de Diogo Gomes de Sintra pelo seu carácter alta-
mente pessoal: -Eu chegando ao cadáver o descobri, e encontrei-o seco e intacto, excepto na
ponta do nariz. E achei-o cingido por cilício áspero de sedas de cavalo. Bem canta a Igreja:
não permitirás que o teu santo se corrompa (non dabis sanctum tuum vertere corruptionem).
O qual senhor Infante até à sua morte foi virgem, e fez muitos benefícios em sua vida, que
seria sem fim contar-C").
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Importa referir também o testemunho do Dr. Jerónimo Munzer, de 1494: -D. Duarte teve
tres filhos: D. Afonso, que foi o mais velho, D. Pedro e D. Fernando. D. Afonso foi o sucessor
de D. Duarte; D. Henrique, irmão de D. Duarte, viveu sempre em absoluta continência ... Como
o Infante D. Henrique nunca se casou, escolheu para herdeiro a D. Fernando, filho de seu irmão
D. Duarte ... A 13 de Novembro de 1464 morreu o Infante D. Henrique em Vila Nova, que está
situada no Cabo de S. Vicente, no Algarve. A sua morte foi muito sentida pelos nobres, porque
durante a sua vida tudo arriscou por êles e contra os mouros e sarracenos do reino de Fez. Foi
enterrado, vestido de cilício, na igreja da Batalha, onde se encontram os túmulos reais-Cü).

E os testemunhos vão continuando ininterruptamente até à quarta década da presente
centúria. Eis o de Duarte Pacheco Pereira no Esmeralda de situ orbis: -E, passados alguns anos
despois de Cepta ser tomada a el-rei su padre finado, ele fez no cabo de S. Vicente que, por
outro nome, antigamente Sacro promomtório se chamava, a sua vila de Terça Naval, situada
sobre a angra de Sagres, que hoje em dia ali está fundada; onde se apartou, com sua casa, das
fadigas e maldades deste mundo. E viveu sempre tão virtuosa e castamente que nunca conhe-
ceu mulher nem bebeu vinho nem foi achado em outro vício que de repreender fosse, trazendo
continuamente cilício a redor de suas carnes ...•(42).

Apresentemos agora o de Rui de Pina na Chronica do Senhor Rey D. A.ffonso V- -Foi mais
o Infante nas roupas de seu corpo muy onesto, e muyto mais nas palavras de sua boca, e por
mayor sua perfeyçam foy em sua vida sempre casto, e segundo o que se creo, virgem o comeo
a terra, que daa piadosa esperança de salvaçam de sua alma.(43).

E terminaremos com o testemunho de João de Barros: .A continencia do seu vulto era
assossegada, a palavra mança, e constante no que dizia, e sempre eram castas, e honestas; e
esta religião de honestidade guardou não sómente em as obras, mas ainda nos vestidos, trajos
de sua pessoa, e serviço de casa. Todas estas cousas procediam na limpeza de sua alma, porque
se crê que foi virgem-C").

Evidentemente que a castidade não é um campo de batalha na vida do Infante nem dom
essencial para se entrar no céu nem para se ser santo, encontrando nós na bimilenária Histó-
ria da Igreja e do Cristianismo muitos homens e mulheres casados nos altares, embora abun-
dem muitos mais os solteiros e celibatários.

Em 1937 José de Bragança pôs dúvidas a parte do passo transcrito de Zurara (stoda sua
vida passou em limpa castidade, e assim que virgem o recebeu a terra-), alegando tratar-se
duma interpolação de Diogo Gomes (45).Seguiram-no outros com base no argumento do silên-
cio sobre essa virtude: é inteiramente omissa a inscrição no monumento de D. Fr. Gonçalo de
Sousa, primeiramente em Tomar e agora no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa (46).

Segundo esses autores, acontece outro tanto com Damião de Góis e com o Dr. Pedro
Álvares Seco. Quanto ao primeiro, das palavras da Crónica do Príncipe Dom João a respeito
do Infante não se pode concluir em boa fé que negue a sua virgindade, antes pelo contrário,
como se pode facilmente verificar da sua transcrição: -No mes de Septembro destanno de
M.cccclx confirmou elRei ao Infante dõ Fernãdo seu irmão has ilhas ... no qual anno ahos treze
dias do mes de Nouembro, às onze horas da noite, faleçeo em Sagres este inclyto Principe
Infante dom Anrrique, magnanimo, virtuoso, de gloriosa memoria, em idade de sessenta, & sete
annos, de cuja morte todo ho Regno teve gram sentimento ...• (47).

Passando ao segundo, cronista da Ordem de Cristo, os mesmos críticos escrevem que lhe
atribuira uma filha natural, a quem ele quisera dar, e dera talvez, uma das comendas da dita
ordem. Agarraram-se a essas palavras, primeiro, Duarte Leite e, depois, Vitorino Magalhães Godi-
nho, apoiando-se nesses argumentos e, sobretudo, num verbete do Scbedario Garampi, refe-
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rido por Domingos Mauricio Gomes dos Santos, que haveria afirmado a Duarte Leite ter uma
vaga ideia de ter visto de corrida um verbete indicativo do documento no qual -um certo Henri-
que- pedia a legitimação duma filha natural.

Essa corrente critica, desejosa de demolir a figura respeitável e honrada do Infante, passou
logo a identificar esse Henrique com o Infante D. Henrique, acrescentando que ele a fizera
comendadeira da Ordem de Cristo. Para assegurar maior rigor e consistência à afirmação procu-
rou ainda Duarte Leite confirmar o verbete, e naturalmente examinar o documento, para apura-
mento da verdade, não tendo ido mais longe no exame por a pessoa a que recorrera lhe ter
dito que isso não era viável no momento por obrigar a fazer grandes pesquisas.

Entretanto o P. Domingos Maurício teve de entrar na liça a defender que se carecia de
maior rigor e de provas históricas para se poder pôr em dúvida a honra e virtude moral de quem,
por falecido, já não se podia defender, escrevendo para o efeito alguns artigos em a -Brotéría •.
Apaixonados por este problema os PP. António Brásio e De Witte, aquele espiritano e este bene-
ditino, ambos bons e sérios pesquisadores do Arquivo Secreto do Vaticano, após terem corrido
por várias vezes esses flcheíros ou verbetes acabaram por concluir que nada existia a esse respeito
no tão procurado Scbedario, nem sequer se encontrando o tão famigerado verbete.

Por outro lado, o P. António Brásio deu-se ao cuidado de estudar a verdadeira posição
do Dr. Pedro Álvares Seco, formado na Universidade de Paris, professor de Direito, desembar-
gador da Casa da Suplicação, conselheiro de D. João III, que o encarregou de escrever a histó-
ria da Ordem do Templo e da Ordem de Cristo, o autor do Tombo das rendas e direitos do
Convento de Tomar por mandado de D. Catarina quando regente por morte de D. João III,
para o que analisou a respectiva documentação por ele ordenada, quer na Torre do Tombo
quer na Biblioteca Nacional de Lisboa (48). Mas passemos ao elogio do Dr. Álvares Seco em
relação ao Infante: -Poy o oitauo Mestre (sic) ou gouernador e perpetuo administrador desta
Ordem o Iffante Dom Anrrique. Do qual se pode dignamente dizer que foi anjo proecursor. ..
vaso escolhido ... glorioso principe ... santo príncipe, que este nome merece, se deuião dese-
jar, e não empregar cem bocas e cem linguoas, como o poeta deseiava pera louuar feitos de
principes pagãos e profanos, mas infinitas, pera dar louuores ao senhor Deus, que a este Prín-
cipe fez delles dignos.

Este senhor Iffante nõ foi casado e viueo sempre muj casta e virtuosamente ...• (49).

Da análise da documentação resulta, pois, que uma das colunas da tese suspeitosa da
não virgindade do Infante é edifício construído sobre a areia ruindo naturalmente perante o
vento sereno da crítica. Uma segunda, sem ser explícita, não está muito distante desta.

Em conclusão: toda essa especulação à volta da virgindade do Infante não passou duma
bem orquestrada campanha para seu descrédito moral, a qual acabou, no fundo, por consoli-
dar ainda mais a corrente da sua defesa, não obstante Vitorino Magalhães Godinho escrever
teimosamente ainda, em 1956: -Ora, é fortemente improvável que o infante se conservasse virgem
toda a vida, e é-o à face do documento encontrado pelo P. Domingos Mauricio no Vaticano, à
volta do qual se fez silêncio significativo e que parece já lá não se encontrar-C"),

Dum lado uma tradição contínua e ininterrupta desde meados do século XV a afirmar a
completa honestidade e virgindade do Infante; do outro pouco mais que três respeitosos demo-
lidores e hipercriticos com base no argumento do silêncio e num hipotético verbete dum certo
Henrique a pedir a legitimação duma filha. Se noutras matérias tem plena aceitação a desmis-
tificação da pessoa do Infante, no âmbito da sua virgindade carece inteiramente de credibili-
dade e viabilidade por essa tradição se inaugurar já nos meados do século XV e por testemunhas
que conheceram pessoal e directamente o Navegador.
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C) o desvelado efidelíssimo admlntstrador da Ordem de Cristo

É dentro da sua consagração a Deus e à Igreja que tem de inserir-se a sua nomeação para
administrador da Ordem de Cristo, ficando relegado o infante D. Pedro.

A 25 de Maio de 1420 suplicava o rei D. João I a Martinho V concedesse a regência e o
governo da Ordem Militar de Cristo ao infante D. Henrique para aproveitamento dos seus rendi-
mentos na guerra contra os sarracenos e na dilatação da fé católica, pois alguns grãos-mestres
dispenderam-nos em fins ilícitos e diversos. O papa acedeu pela bula ln apostolice dignttatis
speculo, dirigida ao Infante e a nomeá-lo seu administrador-geral com base no desejo deo
monarca querer aproveitar os seus rendimentos na guarda e defesa da cidade de Ceuta (51).

No dia imediato o papa concedeu-lhe, a ele e aos ses familiares, uma cascata de privilé-
gios e graças espirituais:

_ ter altar portátil e que sobre ele, na sua presença e em lugares honestos e convenientes
se celebrasse missa e os demais ofícios divinos;

_ se acontecesse passarem por terra com interdito eclesiástico, ele e os seus familiares
pudessem ouvir missa celebrada em voz baixa e assistir aos outros ofícios divinos,
cerradas as portas, não tocados os sinos e excluídas as pessoas excomungadas e inter-
ditas, desde que ele e os seus não houvessem dado causa ao interdito nem fossem
especialmente visados;

_ cada um dos familiares e comensais do Infante poder escolher confessor próprio: um
presbítero idóneo e discreto que o ouvisse de confissão e o absolvesse dos pecados
não reservados à Sé Apostólica e lhe administrasse os sacramentos na forma acostu-
mada (52).

A 28 de Maio concedeu-lhe o mesmo romano pontífice, a seu pedido, que, quando os
seus trabalhos o exigissem, pudessem ele e os familiares ouvir missa um pouco antes do romper
da aurora e que ele Infante pudesse escolher presbítero secular ou religioso para seu confes-
sor com o poder de o absolver, uma vez por ano, dos casos reservados à Santa Sé (53).

O desejo de cristianização de Ceuta revelou-se na sentença executória da bula de Marti-
nho V, de 1417, dada pelos arcebispos de Braga e de Lisboa a 6 de Setembro de 1420, pela
qual elevaram a vila de Ceuta e a sua antiga mesquita à categoria, respectivamente, de cidade
e de catedral de diocese, cujo território abrangeria todo o reino de Fez e os territórios do reino
de Granada mais vizinhos do mar (54).

Em 1420 o duque de Viseu assumiu a regência da Ordem de Cristo passando a viver ordi-
nariamente em Tomar. Daí, por dispor dos seus avultados rendimentos, passou a entregar-se
com maior entusiasmo aos descobrimentos. Há quem sugira que ele parece ter sido escolhido
e preparado pelo pai para a execução dum programa ultramarino combinado entre os dois
devido ao seu espírito empreendedor, para o qual teria recebido, provavelmente, preparação
especializada desde a juventude em Viseu, onde tinha a presença não só do dedicado padri-
nho e bispo de Viseu como ainda doutros varões importantes dessa família dos Homens. Daí
ser o autor ou, pelo menos, o compilador do Secreto de los secretos de Astrologia (55).

A 24 de Novembro de 1420 o mesmo sumo pontífice pela bula Eximie devocíonis a.ffec-
tus nomeou-o administrador perpétuo ou vitalício da Ordem de Cristo (56). Empenhado na defesa
dos direitos e privilégios da Ordem, a 18 de Fevereiro do ano imediato obteve do rei a confir-
mação das prerrogativas outorgadas à mesma ordem e aos seus mestres (57).
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A 16 de Janeiro de 1422 o Infante passou procuração ao seu almoxarife em Lisboa por
que, atendendo a que algumas pessoas traziam bens aforados da ordem sem serem aproveita-
dos e zelados como devia, o autorizava a demandar herdades e estimas dela nessas condições
em Lisboa, Sintra e nos seus termos (58).

A 19 de Janeiro de 1425 D. Duarte suplicou a Martinho V, em nome dos administrado-
res das ordens militares de Cristo, de Santiago e de Avis, que aos respectivos membros fosse
confirmada a isenção da dízima para a guerra contra os infiéis, outorgada pelo mesmo romano
pontífice, em razão de os seus freires intervirem sempre corporalmente nas referidas lutas e
de D. João I a exigir (59).

A 15 de Abril de 1426 o Infante ordenou aos juízes e homens-bons da sua vila de Tomar
as normas precisas na arrecadação das primícías e dízimos das miuças (60). Um mês após elabo-
rou uma constituição e ordenação em Capítulo Geral sobre o destino dos bens dos freires depois
da sua morte e sobre os seus testamentos, salvando do saque muitos dos seus haveres, garan-
tindo-lhes os convenientes sufrágios e permitindo-lhes fazer testamento (61).

A 16 de Março de 1429 D. Fernando da Guerra, arcebispo de Braga, escreve ao admi-
nistrador da Ordem de Cristo sobre a igreja de Azinhoso, que era dele e que a Ordem de Cristo
disputava, prontificando-se a comutá-Ia com a Ordem por outros bens dela, como Pombal ou
Soure (62).

A 11 de Junho do ano seguinte D. João I escreve ao Navegador a autorizá-lo a poder
escambar as suas terras da Reigada e Pereira, em Riba Coa, e as casas que possuía em Lisboa
junto a S. Nicolau por bens da Ordem de Cristo em Tomar a fim de nesta povoação fazer hospi-
tal em que se mantenham e sejam vestidos, calçados e assistidos certos pobres (63).

No primeiro de Abril de 1434 suplicou a Eugénio IV muitos benefícios para a Ordem de
Cristo, obtendo simultaneamente outros do seu irmão D. Duarte:

- a confirmação da bula Ad ea ex quibus, de 14 de Março de 1319, da fundação da Ordem
de Cristo com todas as suas graças e privilégios, tanto para si como para os freires;

- a concessão à Ordem da dízima das terras, animais e outros rendimentos do paul de
Boquilobo;

- a concessão à Ordem das igrejas a fundar no paul de Trava;
- que 25 dos capelães e servidores da sua capela pudessem receber os frutos e rendi-

mentos de quaisquer ofícios e benefícos eclesiásticos sem obrigação da residência e
dispor deles livremente a fim de se ocuparem mais fervorosamente nos ofícios divi-
nos e terem estado mais decente e mais recursos; mas só lhe foi concedido para 5;

- a concessão de singulares e especiais indulgências aos fiéis que no dia de Sant'Iago
Maior visitassem a igreja de S. Tomás Mártir, de Tomar, e contribuíssem para a sua
conservação;

- a anexação ã freguesia de Santa Maria de África cuja igreja por ele foi mandada edificar,
das terras de Valdànger, Bulhões e Alcácer Ceguer, as quais esperava reduzir ã fé cristã;

- a remissão plenária dos pecados, culpa e pena aos fiéis que viessem acompanhá-lo
na luta que se propunha empreender e chefiar pessoalmente contra os sarracenos para
a sua redução à fé católica e que nela morressem a fim de eles se lhe associarem mais
fervorosamente;

- os freires e cavaleiros da Ordem poderem eleger confessor que os absolvesse, só por
uma vez, de todos os pecados, mesmo reservados à Santa Sé, e de todas as mais penas
eclesiásticas;
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_ poderem ser apreendidos e retidos pela Ordem de Cristo muitos bens imóveis perten-
centes à milícia de Calatrava mas passados durante o Cisma para pessoas laicas (foram
concedidos, se injustamente alienados);

_ a isenção do ordinário do lugar e anexação perpétua à Ordem de Cristo, conforme ao
direito de padroado, das igrejas que na terra de Castro Marim, da diocese de Silves,
fundasse à sua custa para seu repovoamento;

_ a união e anexação perpétua à Ordem de Cristo das igrejas construídas e dotadas à
sua própria custa na ilha da Madeira;

_ a união e anexação perpétua à Ordem de Cristo do ermitério de Santa Maria de Belém,
o qual mandou edificar à sua custa na beira-mar no termo da diocese de Lisboa;

_ a revisão das ordenações e estatutos da Ordem de Cristo podendo fazer-se uns novos
para seu salutar progresso;

_ a concessão perpétua ao mestre e freires presentes da Ordem de plenária remissão
dos pecados, da culpa e pena em artigo de morte;

_ a concessão perpétua ao mestre e freires de conservatória perpétua para manutenção
dos direitos e liberdades da Ordem;

_ a concessão a qualquer sacerdote deputado pelo mestre da Ordem de Cristo para poder
confessar na festa de Santa Maria de Belém pessoas de ambos os sexos absolvendo-
as dos pecados reservados à Santa Sé e das censuras eclesiásticas, e ainda de plená-
ria indulgência de culpa e pena no caso de virem a falecer no oceano;

_ D. Duarte concedeu-lhe que os rendimentos eclesiásticos dos benefícios vagos toma-
dos por D. João I na vacância da Sé fossem aplicados para extermínio dos infiéis que
atacavam Ceuta;

_ conseguindo ordenação de Duarte a alguns prelados para reduzirem e unirem hospi-
tais de menores recursos a outros maiores, o Infante fez de 14 pequenas casas de
hospitais, em Tomar, uma grande: o Hospital de Nossa Senhora da Graça (64).

A 22 de Novembro de 1434 obteve de Eugénio IV a bula Super gregem dominicum, diri-
gida a D. João Vicente, bispo de Lamego, a cometer-lhe a revisão e remodelação das ordena-
ções, estatutos e costumeiro da Ordem de Cristo (65).

Posteriormente, aí pelos finais de 1442, pensou seriamente em tomar o hábito de freire
da ordem chegando a solicitar a Eugénio IV a permissão de reter simultaneamente o ducado
de Viseu depois de professo, de administrar os seus bens pessoais e de poder dispor deles sem
ter de deixá-los à Ordem. E foi de facto autorizado pelo Pontífice pela bula Et si suscepta, de
9 de Janeiro do ano imediato (66).

A 19 de Dezembro do ano seguinte conseguiu do mesmo sumo pontífice a bula Licet is
para conceder indulgência de 7 anos e 7 quarentenas aos fiéis que visitassem, rezassem e ajudas-
sem com esmolas a igreja de S. Tomás, do convento de Cristo em Tomar, no dia de Sant'lago
Maior (67).

A 27 de Maio de 1449 D. Afonso V retirou o mestrado de Avis ao condestável D. Pedro
cometendo-o, até provimento pelo papa, ao infante D. Henrique por ser pessoa muito digna e
conveniente para tal cargo (68).

Só a 2 de Outubro de 1449 se concluíram, a seu pedido, os estatutos reformados da Ordem
de Cristo pelo bispo de Viseu (69).

A 6 de Fevereiro de 1456 o infante D. Henrique escreveu a Fr. Afonso Vasques de Sousa,
cavaleiro da Ordem de Cristo, a informá-lo de que os cavaleiros da Ordem estavam isentos,
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como os frades ou clérigos de ordens sacras e beneficiados, pelo que não deviam ser citados
pelos corregedores fora dos casos previstos (70).

A 13 de Março do mesmo ano, a pedido de D. Afonso Vedo Navegador obteve-se de
Calisto III a bula Inter cetera, por que se confirmava a Romanus pontifex, de Nicolau V, dada
a 8 de Janeiro de 1455, e se concedia perpetuamente ã Ordem de Cristo a jurisdição espiri-
tual (71).

E poucas mais medidas se conhecem do Duque de Viseu atinentes ã Ordem nos três
derradeiros anos da sua vida. A 20 de Janeiro de 1457 enviou carta sua a ordenar que nas igre-
jas da Ordem sem licença sua se não pusessem cepos para recolher esmolas (72). A 26 de Dezem-
bro desse ano há missiva sua a doar à Ordem de Cristo a vintena dos direitos dos escravos,
ouro, pescarias e mais coisas resgatadas na terra da Guiné desde o cabo Não em diante (73),
sendo confirmada pelo rei a 4 de Janeiro de 1458 (74).

A 21 de Outubro de 1458, a pedido do Navegador, D. Afonso V concedeu à Ordem de
Cristo o direito de padroado sobre Alcácer Ceguer, então conquistada, atendendo aos serviços
recebidos da Ordem e do Infante, e ainda a que ela fazia parte da freguesia de Santa Maria de
África (75).

Os derradeiros documentos importantes sobre o Infante como administrador-geral datam
de 14 de Outubro de 1459, treze meses antes do seu falecimento. Primeiramente as letras Ex
iniuncta nobis a erigir em paroquial a igreja de Santa Maria, na diocese de Silves, construída
por ele num sítio outrora deserto e depois povoado por sua iniciativa, unindo-se-Ihe não só a
de Santa Catarina, igualmente da sua construção, como ainda a ermida de S. Vicente do Cabo,
quando o seu ermitão morresse ou dela desistisse, tendo o pároco cuidado não só das ovelhas
como também dos mareantes que aí aportavam, isso durante a vida dele e com a condição de
pagar cinco libras de cera ao bispo de Silves pela última ermida (76). Depois as Inter cetera,
também de Pio II, a deferir as suas súplicas no sentido de erigir a igreja de Nossa Senhora de
Belém, junto ao lugar aonde atracavam os barcos, em igreja paroquial e de incorporá-la no
mestrado da Ordem, a qual possuía a extensão duma légua em volta (77).

Em suma: durante os quarenta anos da sua administração à frente da Ordem de Cristo o
Infante mostrou-se um regedor fiel e honesto no aumento dos seus bens materiais, empenhado
no progresso da Ordem cujos estatutos cuidou de reformar e no bem-estar espiritual e mate-
rial dos freires, executor como poucos do seu programa de cruzada contra os Mouros e de
conversão dos infiéis.

D) O promotor dos estudos teolôgicos

Prescindindo das origens da Universidade portuguesa, vamos resumir a acçào do Infante
D. Henrique em prol da Universidade de Lisboa, em especial na protecção e incentivo aos estu-
dos teológicos.

Parece remontar a 1431 (e não a 1418), como alguns pretendem) o protectorado do
Infante sobre a Universidade, se bem que o primeiro documento em que usou essa desig-
nação remonte apenas a 1436 (-protector dos estudos em Portugal-) (78). A base dessa tese
reside no facto de que a 12 de Outubro de 1431 comprou a João Anes e a sua mulher Maria
Rodrigues por 400 coroas de ouro da moeda de França -huuns paços, e assentamentos de
casas com seus pardieiros e chaãos e suas entradas e saidas e direitos e pertenças e exidos
que nós havemos na dita Cidade na freguezía de S. Tomé-, no Bairro dos Escolares, os quais
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doou à Universidade para a sua instalação em virtude de ela andar sempre por casas alheias
e alugadas, como coisa desatinada e desalojada (79). É interessante observar que nessa carta
se vêem, pela primeira vez, no elenco das suas disciplinas a Retórica, a -Aresrnêtica-, a Geome-
tria e a -Astrología-, verificando-se consequentemente uma viragem no sentido da sua baga-
gem científica (80). São também deste ano os chamados Estatutos do Estudo Geral de Lisboa,
de 16 de Julho, os quais se ocupam dos trajes, do comportamento dos escolares, dos anos
de estudo, da concessão de graus, etc.

A 29 de Abril de 1441 passou-se um alvará pelo corregedor da corte, Pedro Lobato, a
declarar certos caseiros da Universidade de Lisboa, do termo de Torres Vedras, dispensados
em nome do regente D. Pedro de certos serviços prejudiciais a eles e à Universidade, assunto
em que interferira já o Infante D. Henrique, -governador da dita Universidade, em alvará-C").

Conhece-se acção relevante do Infante na Universidade no decurso de 1443: como seu
protector a 23 de Agosto interferiu na sua administração mandando que na arrematação dos
seus rendimentos estivessem presentes dois lentes, que as suas contas fossem tomadas por dois
contadores régios, devendo ser vistas e assinadas pelo reitor e por dois lentes, e, finalmente,
que o bedel informasse semanalmente das lições não dadas pelos lentes para lhes serem descon-
tadas (82).

No primeiro de Setembro comprou o Infante a D. Álvaro de Castro, senhor de Cascais, e
a sua mulher D. Isabel casas, quintal e circuito no Bairro dos Escolares, em Lisboa, confron-
tantes com outros do Infante, por 400 dobras de ouro, para benefício da Universidade (83), as
quais lhe não foram doadas no seu testamento.

Mas a grande acção do Infante em prol da Universidade como cristão culto e compro-
metido deu-se, sobretudo, a 25 de Março de 1448: neste dia fez uma carta a conceder-lhe a
pensão anual e perpétua de 10 marcos de prata sobre os rendimentos da ilha da Madeira para
manutenção da cadeira de prima de Teologia, pagos ao respectivo lente em duas prestações,
ou seja, pelo Natal e por Santa Maria de março, com as obrigações seguintes:

- leccionar nela essa disciplina;
- fazer a oração de Sapiencia no início do ano lectivo;
_ pregar no dia de Natal na igreja do mosteiro do Salvador, de Lisboa;
_ cantar missa e pregar a 25 de março na igreja do mosteiro de Santo Agostinho de

Lisboa com assistência de professores, estudantes e demais pessoal da Universidade,
em memória das casas que lhe doara, os quais nessa ocasião encomendariam a Deus
as almas dele, dos defuntos da Ordem de Cristo e das pessoas da sua obrigação (84).

Mas essa verba estava longe de chegar para as despesas com a rainha das ciências na
Universidade de Lisboa. Por isso na sua carta testamentária de 22 de Setembro de 1560 orde-
nou que a pensão imposta sobre os dízimos da Ordem de Cristo da dita ilha fosse de 12 marcos
com as obrigações supramencionadas (85). E só após estas doações e providências do Infante
é que Portugal passou a ter uma Universidade completa, em especial depois da aprovação da
derradeira disposição henriquina pelas letras Apostolice sedis, de Sisto IV,passadas a 21 de Agosto
de 1472 a pedido de D. Afonso V. Um alvará do rei, de 12 de Dezembro desse ano, mandou
publicar e executar essas letras (86).

Em suma: no tocante à cultura, o Navegador preocupou-se com a comodidade e as boas
instalações da Universidade de Lisboa, com certa orientação mais científica e, sobretudo, com
a rainha das ciências, a Teologia.
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Conclusão

o infante D. Henrique apresenta-se-nos como um varão cristianíssimo, de religião comple-
tamente ortodoxa, em comunhão e grande respeito para com a hierarquia, com grande fé na
comunhão dos santos, na missa e na confissão, com grande confiança na Virgem Santíssima e
no Espírito Santo; como um cristão de vida moral impoluta mantendo-se casto e virgem no
decurso da vida mercê do seu ideal superior e da ascese dos jejuns, do cilício e doutras peni-
tências espirituais e corporais.

Como um cristão altamente militante e cruzado, não só através da missionação como da
cruzada contínua e por todos os modos contra os Mouros, dentro do espírito mais puro da
Ordem de Cristo, de que foi fidelíssimo e competentíssimo administrador.

Como um cristão bondoso para as pessoas da sua casa, a quem preocurou cumular de
bens e benesses; como um cristão culto e fomentador dos estudos teológicos.

As fraquezas que deve ter tido diluem-se perante a grandeza excepcional das suas virtu-
des cristãs e humanas.

NOTAS
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(") MH, II, pp. 152-153; ZURARA,Gomes Eanes de - Crónica da tomada de Ceuta por EI Rei D. João I,
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oEsforço Marítimo Português nos Tempos de Henrique:
Elementos para uma Sistematização
das Armadas Portuguesas no Século XV

Dr. Paulo Guinote; Dr. Eduardo Frutuoso; Dr. António Lopes

o período henriquino e o próprio Infante, enquanto momento e personagem históricos
responsáveis pelo arranque da Expansão Portuguesa, têm merecido um vastíssimo leque de
contributos historiográficos parcelares para o seu conhecimento e de interpretações explicati-
vas, de que se destacaram, ao longo do tempo, duas tendências dominantes:

- Inicialmente, glorificou-se a gesta heróica e o papel pessoal do Infante, num
empreendimento descobridor e civilizador (nas suas ligações aos aspectos cristianizado-
res de missionação, nascidos de um espírito de Cruzada) sem par na História Mundial.
Foi este o veio central de uma historiografia com matizes, ora românticos, ora naciona-
listas, quando ambos não se conjugavam numa mesma leitura;

- Em seguida, como alternativa crítica ao modelo explicativo anterior e tradicio-
nal, desenvolveu-se uma corrente de carácter mais racionalista, recorrendo a argumenta-
ções de tipo mais economicista da Expansão, recusando, em simultâneo, um excessivo
protagonismo do Infante e sublinhando a faceta mais colectiva de todo o processo, apre-
sentando-o como fenómeno que cristalizava as aspirações e necessidades materiais do
todo social. Esta leitura tenderia a integrar a expansão portuguesa num fenómeno de
expansão global à escala europeia, de que Portugal seria percursor e sublinharia os estí-
mulos económicos para o fluxo descobridor do período henriquino.

A primeira destas leituras estende-se, para além dos antecedentes anteriores, desde a
segunda metade do século XIX e, em especial, do quinto centenário do nascimento do Infante
(894), até similar efeméride, mas agora do seu óbito (960). Não significa isto que, ainda hoje,
não permaneçam visões passíveis de ser incluídas nesta corrente, só que, em termos historio-
gráficos, seria difícil considerá-Ias como dominantes. Da mesma forma, as raízes para uma revi-
são da tese épica do papel heróico do Infante, surgiram ainda durante o período áureo desta,
embora só se afirmassem verdadeiramente a partir dos anos 60.

Sem a pretensão de proceder a um levantamente sistemático, visto ser apenas um objec-
tivo lateral deste trabalho, iremos em seguida fazer um recenseamento histórico destas visões
do Infante, em particular das perspectivas actuais em que a sua figura surge enquadrada no
contextos dos Descobrimentos e Expansão, nas principais obras que presentemente procuram
fazer um ponto da situação, mais ou menos pacífico, da nossa História .

• •
Em finais de Oitocentos, ã aproximação da celebração do quinto centenário do advento

de Henrique, quando a Nação se começava a sentir em crise de identidade, perante a crescente
propaganda republicana que contrapunha às insuficiências do presente as glórias do tempo
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passado, o Infante era um dos temas forte de glorificação da memória dos faustos de tempos
áureos, que agora se sentiam perdidos.

Em 1884, Soares Romeo juníor, era apenas um dos que atribuía a D. Henrique todos os
atributos da excelência, mais ou menos fundamentáveis:

-Corno já dissemos, o infante D. Henrique não se consagrou unicamente às desco-
bertas marítimas, a sua valente espada desembainhara-se por duas vezes nas batalhas que
se feriram em Ceuta, e na expedição a Tanger; e além de guerreiro valoroso, foi tambem
politico, industrial e agricultor; e não deixaremos no olvido o muito que favoreceu as
letras, fundando diversas cadeiras de ensino, chegando por esse motivo a Universidade
a oferecer-lhe o titulo de seu protector.» aUNIOR: 1884, 31)

Um ano depois, o panorama permanecia inalterado para Porfírio de Carvalho Pereira, no
primeiro volume de uma série de pequenos opúsculos destinados a preservar a recordação dos
vultos históricos do passado:

-Vimo-lo, em Ceuta, guerreiro esforçado, de animo cavaleiroso. Celebrámos-lhe a
modestia, escusando-se duas vezes a receber honradamente as esporas de cavaleiro. Relem-
brámos-lhe a piedade christã e sentimentos caridosos. Archivámos o que d'elle atesta o
grande amor patrio. Apontámos-lhe o engenho, sabedoria e prudencia, que, alliando-se
a uma ferrea vontade e a um ardente desejo de saber, o tornaram grande e respeitado à
face do mundo.» (PEREIRA: 1985, 64)

Por ocasião da efeméride propriamente dita, em 1894, quando o Ultimatum britânico já
fizera sentir os seus efeitos devastadores sobre o orgulho nacional e pusera em causa o efec-
tivo poder de Portugal cumprir a sua vocação colonizadora, a necessidade de exaltação patrió-
tica dos heróis do passado redobrava. Do rico repositório panegírico, alinhemos apenas alguns
exemplos, quiçá menores:

-Ao mesmo tempo que os seus navios, pilotados - como já dissemos - pelos fidal-
gos da sua casa, singravam no mar, elle, de terra, como um profheta, dirigia as rótas, estu-
dando as cartas de marear com uma avidez mais profunda do que a dos alchimistas que
por essas éras se consumiam na chimera da transformação dos metaes.

Elle transformava os indicios em factos e os desertos em colonias, A sua eschola
de Sagres era um laboratorio de sciencia, de administração (, ..).

A sua eschola de Sagres era a grande academia cosmographica onde vinham os
sabios de toda a parte aprender as extraordinarias invenções d'este alchimista de especie
nova, que descobrira o segredo de roubar ao oceano Tenebroso as costas viridentes e as
ilhas encantadas.» (PEREIRA: 1894, 19)

-Irrompendo de seculos de barbarie, a austera figura do Infante D. Henrique appa-
rece-nos como o proprio genio da patria, no momento preciso da sua historia, na pleni-
tude de sua seiva, arrancando ao oceano a chave dos seus mysterios, e ao futuro a dos
destinos da sua raça.

Nunca uma ideia foi mais lucida e tenazmente cultivada, nunca os acontecimen-
tos deram razão mais eloquente à mão vigorosa que os preparou e dirigiu.

(...) Vivendo para a sua ideia, refugiou-se no isolamento, absorveu-se no estudo,
e pediu á intima comunhão com o Oceano a inspiração da verdade entreaberta á sua
alma creadora.. (VARETA:1894, 4, 11)
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-Resumindo: o Infante D. Henrique iniciou e deu o grande impulso ao extraordí-
nario movimento geographico do seculo XV; graças aos seus esforços tornou possivel o
conhecimento do mundo até então em grande parte vedado aos olhos dos homens da
Europa; pessoal e directamente dirigiu o descobrimento da extensa porção da costa afri-
cana e das ilhas que povoam o Atlantico septentrional; por esta fórma desenvolveu a arte
de navegar e a construção naval; abriu novos horisontes ao commercio portuguez; deu
logar ã manifestação do espirito colonisador dos nossos antepassados; augmentou o poder
da Ordem de Christo: alargou o ambito da religião do Crucificado; n'uma palavra poz a
pedra fundamental no edificio do Portugal maritimo.

Tal foi a obra portentosa que o Infante D. Henrique realísou.» (D'EÇA: 1894, 15)

Vozes discordantes desta leitura eram poucas e tímidas. Uma das excepções, embora mode-
rada, seria Silva Telles que, em conferência realizada no Clube Militar Naval a 28 de Fevereiro
desse ano, não hesitaria em fazer o resumo da perspectiva então dominante, expondo em seguida
as revisões que ela lhe merecia:

D. Henrique foi uma necessidade social, e se o papel que representou foi sublime
e a sua auctoridade volitiva grandemente intensa, é necessário procurar nas condições
do meio europeu em que surgiu as rasões de ser da sua personalidade, e não suppol-a
filha de uma acção espontanea nem despertada por factores secundarios. Por isso, o Infante
é como uma figura symbolica que representasse o esforço colectivo de um povo; é a expres-
são do nosso querer em um dado momento histórico; é a traducção personalisada das ener-
gias de toda uma collectividade. Não seria um sabio; no seu cerebro não faria luz o genio
de um artista; pagina branca de dizeres seria para elle o mundo dos affectos. Mas era uma
vontade; via limpido no horisonte o ideal de todo um povo; sentia que era alguem, e incons-
cientemente, bem longe, talvez divisasse por sobre o mar que o seduzia a visão do mundo
que ia abrir- (TELLES:1894, 10)

Mas, apesar do aparecimento de algumas visões alternativas, o mito estava já criado e
consolidado, desde o carácter visionário, atravessado de fervor patriótico, civilizador e cristia-
níssimo, até aos atributos do esclarecido cientista, fundador de uma Escola que faria obra imensa
e única no mundo e nos tempos. O século XX abraçaria esta visão gloriosa de um dos funda-
dores do seu poderio passado, em busca de salvação nos momentos difíceis e de exemplo nas
horas de exaltação nacionalista. Na emblemática História de Portugal de Damião Peres, já não
puramente republicana, mas ainda não convictamente salazarista, símbolo das aspirações comuns
de duas épocas de sinais opostos, Jaime Cortesão faria a súmula necessária de uma imagem do
Infante que perduraria durante as décadas seguintes:

-Animado, em pleno século XV,pela fé ingénua e anacrónica dum cruzado, possuía
todavia a inquietação, o apetite de saber, a sêde experimental e a segurança metódica, enfim
uma excedência [ síc l humana, que o tomam principalmente um homem do Renascimento.
A nosso parecer são as suas ousadas inovações de homem de sciência e a profunda visão
e espirito organizador de estadista que lhe dão o grande lagar que tem na historia.

(.oo) ao inaugurar com tamanha segurança e espirito inovador a colonização portu-
guesa no Atlântico, iniciava a formidável expansão dos povos europeus e a sua hege-
monia sôbre a humanidade dos demais continentes.

Profeta duma idade, foi-o igualmente da nação, cuja fisionomia ideal delineou forjando
com ciclópico esfôrço sua maravilhosa missão na história .• (CORTESÃO: 1931,384)
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Em seguida, seria articulado o conjunto de atributos associados ao mito - o -plano das
Índías-, a 'política de sigilo- e o reforço da ideia de uma -escola de Sagres- que o mesmo Cortee-
são e outros autores abraçariam com entusiasmo.

O ano de 1960 marcaria o momento seguinte de exaltação henriquina (visto que 1940 fora
antes de mais o apogeu de uma vontade de exaltação global de todo um passado da Nação),
durante o qual, paradoxalmente, não veriam logo a luz do dia as novas interpretações do papel
histórico de D. Henrique, que não tardariam a afirmar-se ao longo da década. A abertura dos
anos 60 marca, em termos práticos, o último florescimento da exaltação personalizada da gesta
heróica e precursora do Infante (de que A Cruzada dolnjante D. Henrique de Joaquim Bensaude
pode marcar o culminar), embora já em versões, de alguma maneira, secundárias e redundantes:

-Dirernos, com afoiteza, que este Príncipe do Mar, sempre viveu e mais se deu a
Deus, e ao maior engrandecimento da Pátria, do que se quedou embevecido, a procurar
qualquer reconforto pessoal, no ambiente familiar ou qualquer outro, dedicando-se na
sua sublime e profética previsão, aos trabalhos marítimos, de apoio e propulsores dos
descobrimentos dos portugueses. Homem de génio forte e decidido, nauta dos mais auda-
zes e destemidos, de invulgares e raras características, torna-se o epicentro do supremo
destino da Nação, que havia de dar novos mundos ao Mundo. Assim podemos afirmar
que o Infante D. Henrique inicia, e marca indelevelmente uma época, quasi define um
povo, e ilustra uma História.» (TAVARES:1960, 14)

A época que se anunciava era de contestação aos modelos dominantes na produção histo-
riográfica e de leitura das forças que modelavam o devir das sociedades; era o momento dos
indivíduos e das vontades singulares se anularem perante a força das massas e das condições
materiais da vivência do colectivo. Revisitavam-se e reviam-se os mitos, os heróis eram despo-
jados da sua aura de excepcionalidade e os seus feitos assombrosos reinterpretados a uma nova
luz. Pesquisava-se a documentação com um novo olhar, adoptavam-se novas metodologias de
pesquisa, introduziam-se os aspectos quantitativos na leitura da realidade, utilizava-se um outro
vocabulário, nasciam novas obras. Vitorino Magalhães Godinha publicava a sua Economia dos
Descobrimentos Henriquinos em 1962 (o mesmo ano da publicação da Introdução ã História
dos Descobrimentos de Luis de Albuquerque) e lançava os fundamentos de uma nova época
historiográfica, já anunciada em trabalhos anteriores, influenciados de modo muito directo pela
escola dos Annales. Os mitos, não fundamentados documentalmente eram apeados. A -Lenda
Henriquina- é posta em causa e o papel guerreiro do Infante é sublinhado, em contraponto à
vocação mais comercial de D. Pedro (GODINHO: 1962, 134 e 143). A explicação global do
movimento de expansão ganha uma dimensão colectiva (anunciada por António Sérgio, quase
meio século antes) que, embora reconhecida a orientação superior do Estado, diminui os exces-
sivos protagonismos individuais. Começa a vencer a tese da predominância dos diversos inte-
resses económicos das diferentes classes presentes na sociedade portuguesa quatrocentista:

·0desejo de engrandecimento das casas senhoriais por parte dos senhores, o desejo
de ascensão na hierarquia das honras e em cabedais por parte de cavaleiros e escudei-
ros (cuja condição quase os integra na burguesia), o desejo de riqueza mobiliária por
parte dos burgueses, são já característicos da era de quatrocentos.

c...) No entanto, consideramos ser justo admitir que a iniciativa não partiu de qual-
quer particular: efectivamente, para que se encetasse e prosseguisse, poder-se-ia julgar
indispensável uma prévia acumulação de capitais em escala não reduzida, de maneira a
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manter uma despesa que não se sabia quando seria compensada por futuros proventos.
Tanto assim que o primeiro acto da expansão portuguesa só pelo Estado pôde ser orga-

nizado,» (GODINHO: 1962, 107, 135)

Em 1964, Borges Coelho faria a formulação mais explicitamente marxista da expansão,
nas suas Raízes da Expansão portuguesa, onde o conceito operatório da luta de classes surge
de forma evidente. Anos mais tarde, Luis de Albuquerque procederia à síntese, ponderada, de
uma nova visão do Infante, mais humana, mais relativa nos qualificativos e no protagonismo,
num dos seus contributos para o clássico Dicionário de História de portugal, leitura que, com
alguns ajustamentos de pormenor, manteria nas duas décadas seguintes:

-É certo que aos motivos determinantes do seu interesse pelas navegações (de ordem
religiosa, política e económica) seriam alheios os objectivos científicos ou a previsão do
grande empório comercial a que, cinquenta anos depois da sua morte, elas iriam condu-
zir; é também exacto que as consequências, importantíssimas para a história de portugal,
do movimento que, em parte, orientou não seriam todas produto da sua visão omnisciente,
e que algumas delas teriam até negado, porventura, a linha geral dessa orientação; mas, de
qualquer modo, será talvez justo tomar o infante D. Henrique como símbolo das vontades
e dos esforços anónimos de navegadores, de cosmógrafos, de mercadores e de aventurei-
ros que, embora com as suas limitações e os seus prejuízos, ajudaram o homem moderno
a construir novas dimensões para a perspectiva do mundo> (ALBUQUERQUE:1971,422)

Com publicação no início da década de 70, e permanentemente actualizada e reeditada,
a História de portugal de Oliveira Marques, procede a uma leitura muito pragmática da acção
do Infante, na qual é dos poucos a acentuar o carácter mais marroquino e conquistador das
suas preocupações, do que propriamente atlântico e descobridor:

-Durante a maior parte da sua vida, preocupou-se principalmente com as campa-
nhas de Marrocos (assim como de Granada) e com um plano sistemático de conquista
militar no Norte de África. Como tal, defendeu sempre que se sustentasse Ceuta contra
os ataques muçulmanos, desempenhou o principal papel na infeliz expedição a Tânger,
esforçou-se fortemente pela manutenção de Ceuta mesmo a custo do abandono do infante
D. Fernando c. ..). Em 1458, velho e cansado ainda tomou parte na conquista de Al-Qasr
al-Sagir (Alcácer-Ceguer). Até ao fim manteve-se um militarista e um expansionista, mas
muito mais preocupado com Marrocos do que com as viagens de descoberta. Conquis-
tar o Norte de África, -reavê-lo- para a Cristandade, eis sem dúvida alguma o seu ambi-

cioso e acarinhado objectivo.c. . .) As viagens de descobrimento, se podem ter interessado o infante D. Henrique
(como certamente interessaram, mas num grau muito menor), foram não obstante enca-
radas, antes de mais nada, como uma maneira de aumentar património e receitas, cons-
tantemente em maré baixa devido aos seus empreendimentos políticos e militares e á sua

casa opulenta> (MARQUES: 1985, 252-253)

Com uma perspectiva de sentido contrário, sobrevivente em finais dos anos 70, em defesa
do papel individual do Infante e de diminuição do carácter determinante de outro tipo de forças,

encontramos a leitura de Veríssimo Sertão:

-crê-se que esta seja a visão correcta sobre o príncipe que ligou o nome à empresa
dos Descobrimentos e que merece ser considerado um dos grandes homens da história
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universal. No quadro português de quatrocentos não pode aceitar-se a dicotomia do poder
soberano e da vontade colectiva, o que levaria a fraccionar uma realidade histórica indi-
visa, mesmo admitindo a existência de classes sociais distintas. c...) Se a política do tempo
criou estímulos para a extroversão marítima, não se concebe a existência de franjas sociais
contrárias a esse movimento nem tão-pouco que fossem estar a determinar o processo
expansionista. Aceita-se que o infante D. Henrique para além do ideal de desbravamento
de novas terras, fosse o centro de variados interesses, surgindo como o realizador de uma
empresa para a qual não lhe faltavam o apoio da coroa e os rendimentos da Ordem de
Cristo. As forças nacionais participaram nesse movimento e nunca se lhe podiam ter oposto
no caso de não sentirem o ideal em marcha, pela simples razão de que à luz do século
XV não era possível um movimento de classes sociais que pusesse em causa a vontade
política superiormente traçada.» CSERRÃO:1979, 132)

Na actualidade, tomando para este efeito como amostra as principais obras de referência
publicadas sobre história geral ou, mais em particular, os descobrimentos nos últimos dez anos,
a imagem do Infante surge-nos, no seu conjunto, compósita e, em traços gerais, algo carente
de documentação nova que permita reformular traços que, mais ou menos recentes, começa-
mos a sentir demasiado repetidos.

A partir de meados dos anos 80, no início de uma vaga de revigoração das edições no
campo da historiografia, tornou-se corrente a leitura mais ou menos moderada de Luis de Albu-
querque, que se multiplicou na promoção, coordenação e colaboração em variadas obras de
divulgação, como o volume dedicado aos Descobrimentos Portugueses, o Dicionário Enciclo-
pédico de História de Portugal e a obra colectiva Portugal no Mundo, todos da responsabili-
dade das Publicações Alfa, na segunda metade dessa década. Na segtunda destas obras, no
artigo dedicado a D. Henrique, podemos encontar uma síntese possível desta corrente:

-Se todas aquelas características da personalidade do infante levaram quase à sua
divinização C...) certo é que o enquadramento em que a historiografia moderna situou a
sua acção nos permite ter da sua figura tão polémica durante tantos anos uma opinião
reflectida e porventura, por isso mesmo, talvez mais exacta. D. Henrique foi um príncipe
insistente nos seus projectos e insucessos (Ceuta é exemplo entre os primeiros e Tânger
conta-se entre os segundos, bem como a sua incapacidade de tomar as Canárias, empresa
em que insistiu teimosamente), obstinado na realização dos seus desejos (não trocar Ceuta
pelo irmão D. Fernando, cativo dos Mouros, será um exemplo desta teimosia); e foi um
homem profundamente marcado pelas condições e conveniências da vida do seu tempo
(a sua posição em Alfarrobeira mostra-o).» (ALBUQUERQUE: 1985, 309)

Nesta conjuntura, até um historiador de tipo mais tradicionalista como José Hermano
Saraiva, optaria por uma visão similar, na sua História de Portugal:

.A importância da acção pessoal do infante não pode com fundamento ser negada.
É porém certo que, com o tempo, se foi desenvolvendo um mito henriquino, muito dife-
rente da realidade que é possível comprovar. Um dos aspectos mais flagrantes desse mito
é o da fundação de uma escola marítima em Sagres, escola que não existiu. Outro traço
da imagem romântica do Infante é o do homem solitário, arrebatado por uma aspiração
linguística, refugiado em Sagres e preocupado só com os grandes ideais da propagação
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da fé e da defesa da cristandade contra os Turcos. Todas as informações nos revelam um
personagem completamente diferente. Era um homem de preocupações práticas, um orga-
nizador pertinaz, capaz de imaginar negócios novos e de os dirigir durante muito tempo
sem fadiga nem desânímo> (SARAIVA:1986, 383)

o início dos anos 90, entre outras obras passíveis de selecção, pode ser marcada, enquanto
se aguarda publicação completa dos volumes de uma Nova História da Expansão Portuguesa,
dirigida por joel Serrão e Oliveira Marques, pelo há muito esperado Dicionário de História dos
Descobrimentos Portugueses e pela História de Portugal dirigida por José Mattoso, iniciativa aspi-
rando a, sessenta anos depois, reproduzir o papel da velha -História de Barcelos-.

Na primeira destas obras, a renovação da geração historiográfica é visível, embora, pela
sua própria natureza, o resultado seja uma síntese entre as teorias em confronto, procurando-
se um equilíbrio entre o mito do grande passado pátrio e as constatações da historiografia
corrente, sem a introdução de novos elementos para a compreensão da personalidade do Infante
ou do fenómeno histórico que protagonizou:

.0 Navegador foi, pois, um homem que viveu numa época de transição, em que o
mundo medieval começava a ser substituído pelo moderno. Paradoxalmente foi um
homem imbuído de valores medievais que, ao actuar de acordo com esses mesmo valo-
res, veio a -tocar- na modernidade. Quando ordenou que se realizassem as primeiras
viagens para sul, os seus objectivos não eram inovadores, mas os resultados dessas nave-
gações foram revolucionários. Tendo vivido numa época de mudança e na periferia duma
civilização insatisfeita com os seus recursos, nascido no seio de uma família real, perma-
necendo próximo do poder político, mas sem nunca ter tido necessidade de o assumir
pessoalmente, D. Henrique possuía, pois, as condições estruturais fundamentais para ser
o pioneiro do expansionismo europeu. A estes factores externos favoráveis, juntavam-se
os da sua própria personalidade, marcada por um espírito determinado, ambicioso e sonha-
dor, que o tornou no agente involuntário da mudança, que contribuiu para alterar o destino
da Europa e acentuar a vocação marítima dos Portugueses.- (COSTA: 1993,489)

Muito mais surpreendente é a atitude dominante no volume A Monarquia Feudal
(1096-1480) da obra dirigida por José Mattoso, em que é quase por completo obliterado o
papel da Expansão Portuguesa neste período, surgindo apenas lateralmente na análise da situa-
ção interna da realidade portuguesa, acontecendo idêntica situação no volume seguinte dedi-
cado ao estudo dos alvores da modernidade. O mesmo sucede com a personalidade de
D. Henrique que praticamente desaparece dos nossos olhos enquanto figura destacada do período
quatrocentista. No entanto, este desaparecimento não parece dever-se a um menor interesse
metodológico em apresentar figuras isoladas como motores da acção histórica, visto que nessas
páginas a figura dos Reis surge, em contrapartida, como elemento essencial do discurso e como
elementos decisivos para a compreensão das diversas conjunturas em que se integram.
Por outro lado, a passagem, quase por completo, ao lado da Expansão, que poderia dever-se
a uma concepção menos conservadora da História dos povos, em que não fosse considerado
elemento fundamental de análise o vector ultramarino da História de Portugal, é desmentida
por diversas passagens da obra, em especial no final das suas principais partes, onde ressalta
um espírito vincadamente nacionalista da concepção do desenvolvimento do espaço e da socie-
dade portuguesa, no período. Desta maneira, restam duas hipótese, ou a História de Portugal
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é considerada essencialmente como história do território encerrado nas nossas presentes frontei-
ras, sendo as suas passadas extensões coloniais consideradas indevidamente portuguesas (e não
passíveis de caber numa História de Portugal), ou existirá um plano de produção de uma outra
História autónoma apenas sobre o tema da Expansão e dos Descobrimentos Portugueses.

No presente mais imediato, novamente como fruto de um periódico espírito comemora-
tivista, os maiores ímpetos elegíacos voltam a surgir, embora temperados por três décadas de
relativização do fenómeno henriquino. Curiosamente, parecem renascer, embora localizados,
mesmo ao lado dos ambientes de revisitação revivalista do mito, alguns fócos de transferência
de uma eventual -Maldíção da Memória-, de que seria vítima D. Pedro, agora para o próprio
D. Henrique, embora com uma fundamentação argumentativa com pouco de novo e uma mili-
tância combativa não perfeitamente compreensível. Contra o mito heróico do «Infante de Sagres.
procura-se agora contrapôr um novo mito, o do Infante D. Pedro como responsável pelos Desco-
brimentos. Mas, no fundo, revisitação do mito e propaganda do anti-mito, quer na linguagem
como na fundamentação, não deixam de ser duas faces de uma mesma moeda e frutos direc-
tos de um mesmo espírito:

·0 Infante D. Henrique é, com certeza, uma figura complexa e polémica, austera e
pouco ou nada simpática, de uma grandeza distante e algo enregelada, a resvalar cons-
tantemente da História para o mito, por vezes aproximando-se excessivamente deste na
razão inversa do conhecimento daquela. Mas, se a historiografia tem contribuído utilmente
para descontruir alguns aspectos de tal mito, essas operações acabam por ser um tanto
ou quanto irrelevantes no plano da consciência colectiva, onde ele habita, por direito
próprio, desde Gomes Eanes de Zurara até Fernando Pessoa, de resto bastante próximos
no singular enquadramento zodiacal da sua figura, o que bem mostra como se prolon-
gam e exprimem certos aspectos que escapam à racionalidade operatória do hístoriador..
(MOURA: 1994, 5)

·e..) no lançamento dos Descobrimentos Portugueses, a importância do Infante
D. Pedro, então Regente de Portugal, foi tão grande, ou maior, do que o seu irmão mais
novo, o Infante D. Henrique - o qual para futuro só ficou mais conhecido e, continua-
mente veio a ser celebrado, devido à maneira como a sua figura veio a ser usada para
substituir a Memória, amaldiçoada e silenciada, do irmão morto na batalha de Alfarrobeira.

( ...) O Infante D. Henrique não foi, de facto, o pioneiro da ciência náutica, o
fundador de qualquer -Escola de Sagres-, o iniciador do -Plano da Índía-, o criador de
qualquer -Política de Sígílo-, o precursor da Missionação, etc. Todos esses desenvolvi-
mentos decisivos - e esses pioneirismos gloriosos dos Descobrimentos Portugueses, datam
da segunda metade do século XV, e são, na verdade, essencialmente devidos ao grande
Rei D. João II, o neto e herdeiro político do Infante D. Pedro.» (MARQUES: 1994)

Por todos estes contributos, de maior ou menor valor, leia-se uma revisitação crítica das
diversas teses em presença que, embora originalmente já com uma década, debate e confronta
com as suas limitações as diferentes ideias (elas próprias com origens bem mais remotas) sobre
as origens da expansão portuguesa do século XV, produzida em 1983 e publicada em 1989 por
Luis Filipe Thomaz (THOMAZ: 1989).

. .
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Comuns a praticamente todas as leituras deparamos com dois aspectos - as fontes docu-
mentais e uma apetência especial por tresler selectivamente determinadas passagens dos mesmos
materiais, apresentando-as como as mais relevantes, em detrimento das escolhidas pela argu-
mentação adversa.

Acompanhando estas interpretações de tipo mais globalizante e estrutural da Expansão,
em busca do seu motor e do seu sentido, enquanto processo histórico de, digamos, -longa dura-
ção-, tivemos outro nível de debates, mais ou menos acalorados, sobre uma variedade de aspec-
tos mais restritos dos descobrimentos:

_ A questão das prioridades a estabelecer no processo de descobrimento, povoamento
e exploração das terras encontradas no Atlântico e ao longo das suas costas (disputa
essencialmente luso-espanhola, com uma vaga intervenção italiana/genovesa);

_ A extensão geográfica exacta de diversas viagens de descobrimento realizadas em
Quatrocentos e as fases de maior movimento expansionista;

_ Os momentos de adopção/utilização de determinadas inovações técnicas (ou de instru-
mentos anteriormente já conhecidos) ligadas aos métodos de navegação e de orien-
tação em alto mar;

_ As características físicas dos diversos tipos de embarcações envolvidas na empresa
descobridora.

Embora quase todos estes pontos de discussão continuem ainda a merecer periodicamente
polémicas mais ou menos acesas e desenvolvidas, isso tem acarretado, de certa forma e em nossa
opinião, uma diversão ou um certo descentramento dos debates para longe de um campo que
consideramos igualmente essencial para compreender o verdadeiro papel e impacto dos Desco-
brimentos quatrocentistas, em geral, e henriquinos, em particular, na evolução interna de Portugal
e da sociedade que os protagonizou. Ou seja, continua, em parte, por estabelecer a real dimen-
são do esforço desenvolvido pelo Infante em relação às capacidades nacionais, aos meios huma-
nos e financeiros disponíveis, e como a aplicação destes foi evoluindo, e a partir de que pólos.

Simultaneamente, interessa tentar comparar esse esforço com o de outros, eventuais ou
possíveis, protagonistas do processo, independentemente de leituras a posteriori dos factos
consumados e das consequências que tiveram. E interessa também procurar reconstituir o
balanço dessas viagens para o todo nacional, no momento da sua realização, e a forma como
elas terão sido encaradas pelos seus promotores - como pólo central da acção do país ou
como factor relativamente lateral, predominantemente de responsabilidade henriquina.

No presente, já dispomos de estudos sistemáticos sobre a casa senhorial e riqueza temporal
do Infante (SOUSA:1991,muito em particular, mas também, em menor escala, CUNHAe PIMENTA:
1984), pelo que interessaria, então, aferir o peso relativo no seu seio dos empreendimentos marí-
timos e a dimensão (absoluta e relativa) dos recursos que essa empresa monopolizou.

Os meios para proceder a este estudo não são muitos e, para além disso, na maior parte
dos casos, são fontes razoavelmente conhecidas e exploradas até à quase exaustão: O que não
se apresenta como um dos melhores panoramas possíveis para avançar com o nosso propó-
sito. De qualquer maneira, neste momento e na prática, o que pretendemos apresentar desde
já é uma proposta mais ao nível da metodologia de trabalho e desdobra-se em dois planos:

_ Reler as fontes, não no sentido de interpretar à partida aquilo que é lido, em especial
o que se tem como opiniões dos cronistas ou como fórmulas da época mais ou menos
estereotipadas, mas de registaras factos concretos descritos e analisá-los criticamente,
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na medida em que isso é possível, atendendo às limitações da documentação conhe-
cida;

- Sistematizar essa informação, nas suas diferentes versões e expô-las comparativamente,
com o objectivo de se sublinharem os seus elementos comuns e não apenas de hiper-
trofiar as respectivas divergências, embora sem deixar de as assinalar. A finalidade é
o apuramento, em primeiro lugar, das tendências dominantes detectáveis e, só em
seguida, determinar os detalhes factuais.

- Em seguida, na carência actual de novos núcleos documentais mais ou menos ricos e
inovadores para um conhecimento mais aprofundado das viagens henriquinas, seria
conveniente compararo que se tem corno certo com outros tipos de indicadores (popu-
lação, recursos do Infante, da Coroa, da camada comerciante) ou, inclusivamente, com
dados externos, para avaliar, em termos relativos, o grau de esforço dispendido.

Esta metodologia, embora aproximada à que desenvolvemos em duas linhas de investi-
gação anteriores (FIGUEIRÓ, LOPES, FRUTUOSO e GUINOTE: 1991 e LOPES, FRUTUOSO e
GUINOTE: 1992 e 1994), e ainda em decurso (visto que, num último momento, se destinam a
integrar um mesmo quadro panorâmico da evolução do esforço marítimo português no período
colonial), apresenta especificidades próprias do material documental, do tipo de informações
que aí é possível colher e da própria natureza dos factos concretos. Um exemplo disso, é o
muito menor nível de arribadas e perdas verificadas no século XV em relação ao que se passou
com a Carreira da Índia, o que justifica um menor espaço para a exploração deste tipo de dados.
Do mesmo modo, é do maior interesse o conhecimento dos pontos de onde partiam as arma-
das quatrocentistas, visto que as que se dirigiam à Índia no século XVI saíam exclusivamente
da capital do Reino.

As fontes tradicionais para este tipo de pesquisa são sobejamente conhecidas, desde a
panegírica crónica de Zurara até aos relatos pessoais de Diogo Gomes ou Cadamosto, não esque-
cendo as crónicas de Rui de Pina, Jerónimo Osório e João de Barros, a mais tardia Ásia Portu-
guesa de Manuel Faria e Sousa e muitos outros testemunhos mais ou menos avulsos. O modelo
de ficha que propomos para registo das informações relativas às viagens que aí se podem recen-
sear, procura prever as ocorrências mais significativas de que se pode colher em tal documen-
tação (cf, Anexo 1).

De qualquer maneira, atendendo aos nossos objectivos mais imediatos, optámos, neste
momento, por recensear a informação recolhida e já mais ou menos sistematizada por alguns
dos autores que, num passado mais ou menos recente, estudaram as viagens henriquinas. Ou
seja, proceder. a uma certa -arqueología- da historiografia das viagens henriquinas, decompondo
as diversas camadas que se foram sobrepondo ao longo do tempo.

A obra por nós inicialmente seleccionada para servir de ponto de partida para uma apli-
cação prática do nosso método de trabalho, por procurar ela própria (no seu tempo, os meados
do século XIX) proceder a uma organização da informação existente, foram os Annaes da Mari-
nha Portuguesa de Ignacio da Costa Quintela. Embora fonte secundária, pela sua natureza espe-
cífica e atendendo às circunstâncias que rodearam a nossa participação neste Simpósio,
considerámo-la adequada para funcionar como base de trabalho, a completar e esclarecer
progressivamente, com contributos posteriores.

O resultado final da série de dados recolhidos, infelizmente nem sempre completamente
esclarecedores e em vários pontos omissos, vagos ou contraditórios com as leituras mais recen-
tes dos factos descritos, permitiu o estabelecimento de uma grelha de viagens, consultável no
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nosso Anexo 2. Muito pouco tempo depois, D. Francisco de S. Luiz ou Cardeal Saraiva, publi-
caria um Índice Cbronologico das Navegações, Viagens, Descobrimento e Conquistas dos Portu-
guezes nos paises Ultramarinos desde oprincípio do século XV; que duplica o esforço de Costa
Quintela, com uma sistematização semelhante, (Anexo 3) embora não de uma forma aparen-
temente tão exaustiva (SARAIVA:1841).

Em 1888, José Candido Corrêa, num improvável Catálogo dos objectos enviados à exposi-
ção Internacional Portuguesa de 1888, faz incluir uma listagem das viagens portuguesas dos
tempos dos Descobrimentos, que deve muito à obra de Costa Quintela, seguindo-a de muito
perto, mas que apresenta uma organização bastante mais esquemática e clara.

Com uma cronologia nem sempre muito clara e alguns equívocos mais ou menos eviden-
tes no cotejo das armadas e da sua constituição, estas grelhas foram sendo aperfeiçoadas, atra-
vés de uma mais atenta leitura das suas fontes, que permitiu a elaboração de sistematizações
posteriores como aquela que, em meados dos anos 40, Fernando Barreira Fernandes realizou,
distinguindo as viagens atribuíveis a D. Henrique e as que se ficaram a dever a iniciativas (por
ele autorizadas) de particulares (Anexo 4).

Teixeira da Mota, por sua vez, organizaria ainda na mesma década, sendo reeditada mais
tarde (MOTA: 1972) uma cronologia específica para o período henriquino, após passagem do
Bojador, que nos permite completar e esclarecer alguns pormenores de mais problemática fixa-
ção (Anexo 5).

Finalmente, para não nos alongarmos demasiado com as inúmeras versões existentes e
discordantes em mais ou menos pontos, optámos por apresentar o quadro-síntese que é possí-
vel construir com os elementos fornecidos por Damião Peres, como autor que procede a um
exaustivo trabalho de análise das fontes e comparação entre as diversas teorias interpretativas
em confronto, embora nem sempre isento de ambiguidades (Anexo 6).

A partir da análise conjunta destes elementos (a que se acresceram os dados da obra de
Manuel de Faria e Sousa e as informações da Carta de privilégio de 1443), e apesar das restri-
ções da nossa base de trabalho e das imprecisões, omissões e contradições que a caracterizam
(mas que, no presente, são dificilmente superáveis), os elementos acumulados podem (cf. Anexos
7 e 8) conduzir-nos ao seguinte conjunto de considerações, do ponto de vista de uma segmen-
tação cronológica, do ímpeto descobridor:

• Entre a conquista de Ceuta e o fracasso de Tânger, o ritmo das viagens é possivelmente
anual, da responsabilidade exclusiva do Infante, que para isso recorreria, em diversas
situações, ao mesmo navio em viagens sucessivas, o mesmo sucedendo com o capitão
e, hipoteticamente, com parte da tripulação;

• Após paragem devida ao fracasso anterior, de 1441 a 1447 sucedem-se, intercaladamente,
dois tipos de viagens, em especial a partir da chegada dos primeiros escravos e do
primeiro ouro em pó:
_ As mais ou menos anuais, em crescendo após 1443, de descobrimento e da respon-

sabilidade do Infante, como antes;
_ As promovidas por particulares predominantemente da cidade de Lagos, com auto-

rização superior, com intuitos comerciais e que, lateralmente, contribuem para o
avanço dos descobrimentos;

• Entre 1448 e 1455, por carência de documentação apropriada e esclarecedora ou menor
interesse efectivo, temos poucas e deficientes referências a viagens destinadas a alar-
gar a área explorada ou a aproveitar as suas potencialidades comerciais;
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• A partir de 1455 e até 1460, retomam-se as expedições, mas com um carácter menos
sistemático, ficando a dever-se ao interesse de navegadores estrangeiros próximos do
Infante, culminando com a viagem do português Pero de Sintra até à Serra Leoa, talvez
ainda em vida de D. Henrique.

A partir de então, encontram-se dois ciclos de características distintas dos anteriores:

- O da exploração devida ao burguês Fernào Gomes e desenvolvida, eventualmente,
em viagens comerciais de rotina e/ou em empresas anuais de descobrimento entre-
gues a joão de Santarém, Pero de Escobar, Soeiro da Costa, Fernão do PÓ,Lopo Gonçal-
ves e Rui de Sequeira.

- Um outro de viagens de maior dimensào (mais demoradas e espaçadas no tempo,
implicando talvez maior preparação) e ambições a partir de 1482 que, sob a orienta-
ção de D. João II procuram encontrar a passagem para o Índico e que são entregues
a Diogo Cão e Bartolomeu Dias, as quais culminam com a viagem de Vasco da Gama
que fecha o século e este ciclo com o seu regresso em 1499.

Entre estes dois ciclos estende-se um período intermédio 0475-79) de esforço de conso-
lidação das posições e exclusivos adquiridos, através da constituição de armadas numerosas de
combate ao esboço de concorrência castelhana.

Se voltarmos novamente, agora mais em particular, ao período henriquino, pensamos ser
possível destacar as seguintes linhas de leitura, abertas a discussão:

• O esforço descobridor parece centrar-se efectivamente em torno do Infante e de um
grupo de seus colaboradores directos. É ele o patrocinador principal do empreendi-
mento expansionista anual ao longo da costa africana, coordenando o sucessivo envio
de embarcações para exploraçào sempre um pouco além da viagem anterior e recom-
pensando os sucessos;

• Embora se manifeste a um ritmo metódico, esse esforço não mobiliza uma grande quan-
tidade de recursos, quer humanos como financeiros, ao desenvolver-se, aparentemente,
sempre sobre uma estrutura-base restrita de embarcações e colaboradores - um navio,
um ou dois capitães, poucas dezenas de marinheiros. Isto poderia ficar a dever-se possi-
velmente a uma eventual racionalização dos custos, atendendo aos fracos rendimentos
inicialmente gerados pela iniciativa;

• A iniciativa e o investimento particular surgem quando parecem proporcionar-se algu-
mas hipóteses comerciais mais sólidas (década de 40) e que justificam o recurso a meios
mais assinaláveis. No entanto, em termos globais, nunca se revela o sinal de um esforço
colectivo no sentido de uma moblização geral da sociedade. Pelo contrário aponta para
focos localizados de acção, ocasionalmente articulados (armadas de Lançarote), mas
ainda sem obedecerem a um plano sistemático, mas antes dependendo das circuns-
tâncias do momento. Falta de meios, de pessoal, receio do risco, tudo pode explicar
um pouco que não se armem para exploração da costa africana armadas com uma
dimensão (mesmo que de longe) próxima das que levam as Infantas aos seus maridos,
em momentos de casamento, ou das que se armam para atacar a concorrência estran-
geira nas costas portuguesas.

• As conquistas em solo marroquino, pelo contrário, mostram-se como momentos de
maior mobilização de recursos, em especial quanto à conquista de Ceuta, no reinado
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de D. João I, mas também nos reinados seguintes. Apesar dos poucos meios reunidos
(por receio como expressam alguns cronistas P), para tomar Tãnger, e embora as fontes
omitam o quantitativo de embarcações envolvidas, a sangria de homens e meios só
para essa expedição ultrapassa em muito os frágeis recursos desponibilizados para o
descobrimento de novas terras. E o próprio D. Henrique parece partilhar, se não mesmo
protagonizar, este tipo de prioridades.

Em síntese:
_ O modelo que é seguido na empresa descobridora consiste numa frágil cadeia de elos

que se vão encandeando a pouco e pouco, num ritmo sistemático mas prudente, de
avanços e pausas. Um pouco como se viria passar com a Carreira da Índia à aproxi-
mação de meados do séc. XVI, quando também se parece optar por uma racionaliza-
ção cuidadosa dos poucos recursos disponíveis.

_ No entanto, no seu aspecto sistemático e, aparentemente, de racional gestão dos recur-
sos, o esforço do Infante parece apresentar uma modernidade que fica ainda por apurar
se é consciente ou meramente um fruto da força das circunstâncias;

_ De tudo isto, se infere que os descobrimentos henriquinos não são o culminar de um
desígnio colectivo, mas antes uma actividade dominada pela vontade do Infante que
a promove de forma aparentemente autónoma;

_ As iniciativas particulares são de início muito tímidas e só se organizam de uma maneira
mais efectiva quando a conjuntura se revela favorável e, mesmo então, sem uma mobi-
lização massiva e constante, antes se revelando hesitante e muito prudente.

_ O impacto global destas viagens na sociedade portuguesa terá sido, portanto, bastante
limitado do ponto de vista humano e financeiro, em especial quando comparado com
outros fenómenos que então mobilizavam as capacidades do reino (casamentos na
família real, conquistas, armadas defensivas). Mesmo no contexto dos recursos do
Infante, a parcela ocupada pelos descobrimentos é relativamente menor. Seria esta uma
tarefa excessivamente especializada e vanguardista? O país não consegue, ou não tem
interesse, durante a maior parte do século (em média, em todo ele) em armar mais de
uma embarcação por ano para feitos descobridores?

_ Esta foi uma empresa conduzida de maneira que, se falhasse, não representaria gran-
des perdas, não comprometendo a situação dos seus promotores, mas que, em contra-
partida, também não revelou (na falta de documentação mais rica para o conhecimento
das viagens comerciais a partir de 1447), uma grande capacidade de crescimento ao
longo da Centúria. Era esta uma estratégia de racionalização dos recursos, através de
uma minimização dos custos (variável conhecida) em contraponto a uma mais arris-
cada tentativa de maximização dos proventos (variável desconhecida?)

Nesta ordem de ideias, outra questão que se pode levantar é a seguinte: ter-se-á mantido
exclusivo nacional da exploração africana pela precedência dos conhecimentos técnicos, pela
sua acérrima defesa ou, em paralelo, por relativo desinteresse alheio?

Posto isto, a figura do Infante aparece-nos com contornos algo contraditórios e ambíguos.
Ele é o responsável de uma empresa que tudo indica seguir um método de desenvolvimento
racional, mas sem correr riscos excessivos e gerindo os recursos existentes de forma quase
parcimoniosa (atendendo ás dificuldades materiais com que se foi debatendo, cm especial no
final da vida, devido às enormes despesas da sua casa senhorial), não parecendo encarnar ou
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resultar de um processo de mobilização colectiva. Em contrapartida, envolve-se activamente na
reunião de meios a uma escala muito mais ampla para iniciativas que, como as conquistas marro-
quinas, se não revelaram êxitos de rentabilização dos esforços dispendidos.

O resultado destas contradições deixa uma questão no ar: qual seria, afinal, a ordem de
prioridades do Infante?

Que ideiais efectivamente encarnava ou protagonizava e o levavam a manter a sua empresa
descobridora?

Respostas para isto, com as fontes conhecidas, não podem ser, infelizmente, ainda muito
conclusivas. A nossa leitura aponta para uma preferência pelas conquistas territoriais, no primeiro
caso, mas para a segunda questão não existam materiais disponíveis que permitam uma resposta
minimamente segura e fundamentada. Talvez o aprofundamento da nossa pista de trabalho
ajude um pouco a desvendar o que continua pouco claro, apesar de tudo o que se tem suces-
sivamente escrito.
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ANEXOS

Ao; listagens e contagens que se em seguida se apresentam (anexos 2-7 e) são, em várias situações, contra-
ditórias entre si, revelando evidentes pontos de discordância, apesar dos autores em causa utilizarem, no funda-
mental, a mesma documentação. Para além de leituras divergentes dos mesmos materiais, os próprios autores são
muitas vezes pouco claros e mesmo ambíguos na forma como apresentam a sua versão dos factos, mesmo quando
isso acontece a coberto de uma teórica sistematização.

Por tudo isto, optámos por expôr comparativamente as diversas séries de dados para, como no texto ante-
rior se referiu, detectar as tendências dominantes do fenómeno em estudo, abdicando conscientemente de tentar
construir uma série única, com a pretensão da exactidão ao pormenor. Mais do que isso, interessam-nos os pontos
de contacto e intersecção das diferentes versões, no sentido de, com a sua sobreposição, se obter uma visão
global das viagens henriquinas. É isso que se procura no gráfico final onde se conjugam seis curvas de origem
diversa (anexo 8).

Anexo 1

LOCAl _ ARMADOR _

DATA _ CAPITÃO _

TIPO DE NAVIO OBJECTIVO

CARGA _

Arribada Causa

Não [ 1 Sim [ I

Perda Local

Não [ 1 Sim [ 1 Causa

Escalas Motivos

L I.

2. 2.

3. 3.

DATA _ LOCAL. _

CARGA _

OBSERVAÇÓES

FONTES
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Anexo 2 - ARMADAS PORTUGUESAS NO SÉCULO XV (1405-1497)
Data N.·..mos TIpos de viagem Destinino Promotor P:u1iclpantes Observações

1405 31 Protocolar Inglaterra Coroa Casamento de D.' Brites
1412 1 Exploração Barberia Infante
1415 2 Protoc.lEspion. Sicília/Ceuta Coroa

212 Conquista Ceuta Coroa 50.0Il0 homens
1418 ? Socorro Ceuta Coroa Infante como General
1419 ? Exploração Costa Africana Infante

3 Povoamento Porto Santo Infante Zarco, Teixeira e Perestrelo
1424 ? Conquista Canárias Coroa D. Fernando de Castro 2.500 infantes/120 cavalos
1429 39 Protocolar Flandres Coroa Casamento Infanta D.' Isabel
1431 I Exploração Atlântico Infante Gonçalo Velho Cabral
1432 ? Exploração Atlântico Infante Gonçalo Velho Cabral
1432 1 Exploração Bojador Infante Gil Eanes Nâo atingiu
1433 1 Exploração Bojador Infante Gil Eanes Data equivocada?
1434 2 Exploração Sul do Cabo Infante Gil Eanes/Afonso Baldaia
1435 2 Exploração Sul do Cabo Infante Gil Eanes/Afonso Baldaia Equivoco. Só terá partido o 2.'
1437 , Conquista Tânger Coroa 60110homens
1440 2 Exploração Costa Africana Infante Arribam
1441 1 Exploração Econ. Costa Africana Infante Antão Gonçalves Peles de lobos marinhos

I Exploração Costa Africana Infante Nuno Tristão
1442 1 Comércio COSla Africana Infante Antão Gonçalves
1443 1 Exploração Costa Africana Infante Nuno Tristão
1444 6 Comércio Costa Africana Particulares Lançarote de Lagos Navios da Cia. de Lagos

I Exploração Costa Africana Particular Dines Fernandes
1445 1 Exploração Costa Africana Infante Gonçalo de Sintra

1 Exploração Costa Africana Infante Cademosto
2 Exploração Costa Africana Infante António de Noli

1446 3 Exploração Costa Africana Partic.lInfante Cadamosto/Noli
3 Cristianização Rio do Ouro Infante/D. Pedro A. Gonçalves/D. Afonso/D. Afonso Gomes Pires (D. Pedro)
1 Exploração Costa Africana Infante? Nuno Tristão
3 Salvamento Costa Africana Infante A. Gonçalves/D. Afonso/G. Mende Encontrar João Fernandes
3 Explor.!Com. Costa Africana Particular Dinis Eanes da Grâ/ A. Gil/Mafalda Armador Gonçalo Pacheco
14 Comércio Costa Africana Particulares Lançarote de Lagos
2 Comércio Costa Africana Particular Álvaro de Ornellas Amador Tristão Vaz Teixeira
1 Comércio Costa Africana , Álvaro Fernandes
27' Comércio Costa Africana Particulares Dinis Fernandes, João de Castilho r--.-. o de navios em dúvida
1 Exploração Costa Africana Particular Nuno Tristão

1458 Mais de 20 Defesa Mar Alto Coroa Contra piratas. Sairam?
90 Conquista Alcãcer Ceguer Coroa D. Afonso V De Setúbal

1459 26 Reforço Alcácer Ceguer Coroa Para construir o molhe

-ARMADAS PORTUGUESAS NO SECULO XV (Após D. Henrique)
Data N.• ..mos TIpos de viagem Destinlno Promotor Participantes Observações
1461 , Reforço Arguim Coroa Soeiro Mendes
1462 2 Exploração Costa Africana Coroa Pero de SintralSoeiro da Costa
1463 ? Espionagem Tânger Coroa Conde de Vila Real
1463 ? Conquista Tânger Coroa Luis Mendes de Vasconcellos Objectivo não alcançado
1469 ? Conquista Anafe Coroa Infante D. Fernando
1470 ? Exploração Costa Africana Fernão Gomes Soeiro da Costa
1470 2 Exploração Costa Africana Fernão Gomes João de Santarém/Pera Escovar Descobrem a Mina
1471 2? Espionagem Arzila Coroa Pedro de A1cãçova/Vicente Simões
1471 338 Conquista Arzila Coroa Rei/Príncipe D. João 24.000 homens
1472 ? Exploração Costa Africana Fernão Gomes F. de Siqueira
1481 ? Pescaria Mina Coroa Pero de Évora Esperar pela esq. seguinte
1481 12 ou mais Reforço Mina Coroa Diogo de Azambuja 500 homens e 100 mestres
1484 ? Exploração Costa Africana Coroa Diogo Cão
1485 , Exploração Congo Coroa Diogo Cão Regressa em 1489
1486? ? Comércio? Costa Africana Coroa João Afonso de Aveiro Descobre o Benim. Pimenta
1486 3 Exploração Costa Africana Coroa Bartolomeu Dias Cabo da Boa Esperança
1487 30 Secreto Barberia Coroa Diogo de Almeida 1000 inf./950 cavaI. para ardil
1488 30 Reforço Arzila Coroa Fernão Martins 150 cavaleiros
1487/88? 1 Correio Senegal Coroa Gonçalo Velho Responder ao rei Bemoy
1488 20 Socoora Senegal Coroa Pedro Vaz da Cunha Levar Bemoy. Correu mal
1489 ? Reforço Larache Coroa Gaspar juzarte Construir castelo

? Reforço Larache Coroa João de Sousa Reforço, Reforço Larache Coroa Aires da Silva, Diplomático Larache Coroa Rui de Sousa/ Afonso de Monroi, Tratado para o abandono
1490 50 Reforço Ceuta Coroa D. Fernando de Menezes Ataque na zona

3 Protocolar Congo Coroa Gonçalo de Sousa Levar embaixador do Congo
1497 4 Exploração Índia Coroa Vasco da Gama

FONTE: lgnâcio da Costa Quiotela.
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Anexo 3 - CRONOLOGIA DAS ARMADAS PORTUGUESAS NO SÉCULO XV

Ano Nnegadorcs Navios Local

1415 200 Ceuta

1418 Bartolomeu Perestrelo 1 Porto Santo

1419 B. Perestrelo, João G. Zarco 3 Madeira

Tristão Vaz Teixeira

1429 Gil Eanes 1

1430 Gil Eanes 1 Cabo Bojador

1431 Gonçalo Velho 1 Formigas

1432 Gonçalo Velho 1 Santa Maria

1434 Gil Eanes, Afondo G. Baldaia 2 Angra dos Ruivos

1135 Gil Eanes, Afondo G. Baldaia 2 Rio do Ouro

1437 D. Henrique 1 Tânger

1439 ou 40 Dinis Fernandes 1 Rio Senegal

1440 Nuno Tristão e Antão Gonçalves 2 Porto do Cavaleiro

1441 Nuno Tristão 1 Cabo Branco

1442 Antão Gonçalves 1

1443 Nuno Tristão 1 Arguim

1443 ou 44 Dinis Fernandes 1 Cabo Verde

1444 I.ançarote, G. Eanes, Estevão Afonso 14' Naar, Tider

R. Alvarez, J. Dias,
Nicolau Coelho e Gonçalo Nunes
Martim Vicente, joâo Vasquez, etc.

1444 Gonçalo Velho Cabral 1 S. Miguel

1445 Gonçalo Velho Cabral 1 S. Miguel

1445 Vicente Dias e Cadamosto 1 Gãmbia

1445 António de Nola e criados do Infante 2 Gâmbia

1445 Gonçalo de Sintra 1 Angra de G. de Sintra

1446 Cadamosto e António de Nola 2 C. Verde e Rio Grande

1446 A. Gonçalves, Diogo Afonso e Gomes Peres 3

1447 Nuno Tristão, Álvaro Fernandes 2 Rio de Tabile

1448 Fernando Afonso 1

1448 Diogo Gil Homem 1

1449 Soeiro Mendes 1 Arguim

1449 jacome de Bruges 1 Terceira S. Jorge, etc.

1458 D. Afonso V 200 Alcâcer-Ceguer

1460 Pedro de Sintra
1469 João de Santarém e Pera Escobar 2 Mina e S. Catarina

1469-71 Vários 1 S. Tomé, F. PÓ, etc.

1471 D. Afonso V 300 Tânger e Arzila

1481 Diogo de Azambuja 12 S. Jorge da Mina

1484 Diogo Cão 11 Rio Zaire

1485 Diogo Cão 11 Cabo Negro

1486 João Afonso de Aveiro 1 Bením

1486 Bartolomeu Dias, Pedro Dias e Lopo Infante 3 Cabo

1487 ? 11 Senegal

1488 ? 11 Senegal

1490 ? 1 Zona do Cabo Negro

1493 Álvaro de Caminha 1 S. Tomé

1497 Vasco da Gama, Paulo da Gama, 4 Índia

Nicolau Coelho e Gonçalo Nunes

FONTE: Cardeal Saraiva.
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Anexo 4 - VIAGENS HENRIQUINAS E PARTICULARES (1419-1460)

TIPO
Data Promotor capitJes <observações)PIraL/COm. Desc.

1419-33 15 Nada Infante Gonçalo Velho?
Gonçalves da Câmara'

1419? X Porto Santo Particulares Zarco e Tristão V. Teixeira
1419/20? Madeira Particulares Zarco, Tristão e B. Perestrelo
1433 X Infante Gil Eanes
1434 Cabo Bojador Infante Gil Eanes
1434? Angra dos Ruivos Infante Gil Eanes, Afonso G. Baldaia
1436 Porto da GaJé Infante Afonso Baldaia
1437 X Particular? ?
14381 Selvagens? Infante ?
1440 2? Particular? ? (além-Bojador)
1441 Cabo Branco Infante Nuno Tristão
1441 X Infante Antão Gonçalves
1443 Gente e Garças Infante Nuno Tristão
1443 X Particular Antão Gonçalves
1444 X Infante Gonçalo de Sintra
1444 X Infante/D. Pedro A. Gonçalves, D. Afonso, Gomes Pires
1444 X Infante Nuno Tristão
1444 X Naar e Tider Particular Moradores de Lagos
1444 Arguira Particular/Infante Gonçalo de Sintra
1444 Norte do rio Senegal Particular Nuno Tristão
1444 Cabo Verde Particular Dinis Dias
1445 X Cabo do Resgate Particular A. Gonçalves, Garcia Homem e D. Afonso
1445 X Cabo de Santa Ana Particular Dinis Eanes da Grã, Álvaro Gil e Mafaldo
1445 X Bala do Lévríer Particular De Lagos, Lisboa, Madeira e Tavira
1445 X Particular Álvaro de Omelas (às Canárias)
1445 Particular Álvaro Fernandes
1445? X Particular João de Omelas (às Canárias)
1446 X Particular Moradores de Lagos
1446 X Particular Gomes Pires
1446 Gâmbia Particular Nuno Tristão
1446 Particular Álvaro Fernandes
1447? Comércio Infante Diogo Gil (a Meça)
1447 X Particular Antão Gonçalves
1447 Pesca Particular Jorge Gonçalves
1447 Diplomacia Particular Fernando Afonso e VaJarte (din.)
1448 Pesca Particular Moradores de Lagos
? Comércio Particular Lourenço Dias (a Budomel?)
1450 X Infante (a Lançarote e Gomera)
1452 X Infante (a Lançarote)
1452? Flores, Corvo Particular Diogo de Teíve
1455 Comércio Particular Uso di Mari
1455 Comércio Particular Cadamosto
1455? 5 ilhas de C. Verde Particular António de Nole
1456 Comércio? Infante Escudeiros do Infante (ã Guiné)
1456 Guiné Infante Diogo Gomes
1456 Particular Cadamosto
1458 Comércio Infante ?
14601 Serra Leoa Particular? Pedro de Sintra
14601 Comércio Particular Gonçalo Ferreira (ã Guiné)
146O? Comércio Particular António de Nole (ã Guiné)
146O? Comércio Particular (viagem do -Prado- (ã Guiné)

FONTE: Fernando Bandeira Fernandes.
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DATA

Anexo 5 - VIAGENS À COSTA AFRICANA (1434-1462)

N.·CAPITÃES

1434
1435
1436
1441
1443
1444

1445
1446

1447
1450
1453
1454

1455

1456

1458
1458, 60 ou 62
1458,60 ou 62
1458, 60 ou 62
1458, 60 ou 62
1460
1461 ou 62
1462

Gil Eanes
Gil EaneslBaldaia
Baldaia
Nuno Tristão
Nuno Tristão
Lançarote
Nuno Tristão
Dinis Dias
Álvaro Fernandes
Nuno Tristão
Álvaro Fernandes
Estevão Afonso
Valarte e Fernando Afonso

Cid de Sousa e Nuno Ant.· de Góis

Usodirnari
Cadamosto e Escudeiros do Infante
Diogo Gomes
Cadamosto, Usodimari e mais um
João Delgado
Diogo Gomes
Gonçalo Ferreira e António de Noli

-Prado-
Pedro de Cintra
Pedro de Cintra

1
1
1
8
1
3

1
2
3
3

FONTE: Teixeira da Mota.
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DATA

Anexo 6 - CRONOLOGIA DAS VIAGENS À COSTA AFRICANA NO SÉc. XV

IJMlTESCAPITÃES

1456

1460
1460-68
1470/71

1474/75
1475/79
1482/84
1485/86
1487/88
1497/99

1426
Até 1433
1433
1434
1434/35?
1436
[14371?
1441

1443
1444

[1444J
[1444]
[1444/45l?
1445
[1445]
[1446J
[1446]
[1446J
1450-55
1455

Gonçalo Velho
Vários (I5 viagens)
Gil Eanes
Gil Eanes
Gil Eanes e Afonso Gonçalves Baldaia
Afonso Gonçalves e Baldaia e Gil Eanes'
Garcia Homem

Antão Gonçalves
Nuno Tristão
Nuno Tristão
Lançarote de Lagos, etc.
Gonçalo de Sintra
Antão Gonçalves
Nuno Tristão
Dinis Dias
Antão Gonçalves, Garcia Homem, D.Q Afonso

Dinis Eanes da Grã, Álvaro Gil, Mafalda de Setúbal
Lançarote de Lagos, etc. (Álvaro Fernandes)
Nuno Tristão
De Lagos e da Madeira
Álvaro Fernandes
, (em número desconhecido)
Cadamosto e Vicente Dias
Usodimare
Cadamosto, Usodimare e um português
Diogo Gomes e mais dois
Pedro de Sintra (com Soeiro da Costa?)

João de Santarém/Pero de Escobar
Soeiro da Costa
Fernão do Pó
Lopo Gonçalves
Rui de Sequeira
(Armadas de defesa contra intrusos)
Diogo Cão
Diogo Cão
Bart. Dias, João Infante e Diogo/Pedro Dias
Vasco da Gama, P.OGama, Nicolau Coelho, Gonçalo Nunes

Não passam o Bojador

Cabo Bojador
Angra dos Ruivos

Rio do Ouro e Pedra da Galé

Cabo Branco
Arguim
Naar e Tider

Terra dos Negros
Cabo Verde e ilha das Palmas

Cabo dos Mastros
Rio Gânbia ou Salum

Cabo Roxo

Rio Geba
Serra Leoa (2 viagens ?)
?
Rio do Lago
Rio do Soeiro
llha Formosa (F. PÓ)
Cabo do Lopo
Cabo de S. Catarina

Cabo de S. Agostinho
Cabo Padrão
Cabo da Boa Esperança
Índia

FONJ'E: Damião Peres.
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ARMADAS

Anexo 7 - ARMADASHENRIQUlNAS (Quadro comparativo)

NAVIOS

Arro(Fonle MF5 CQ Thl FBF DP cartII.

141Z 1 1

,.,9 1
1e 1
,..21 1
1<422 1
1423 1
1'12" 1
1425 1
1<426 1 1
1427 1
1<428 1
,..29 1
,..30 1
1431 1 1
143Z 2 1
,..33 1 1 1 1
,.3<1 1 1 1 2 1
1<135 1 1 1 1
1436 1 1 1
1437 1 1
1<138
1439
1+40 1 1 1,.•.• , 2 1 2 2
1442 1 1
, ••••3 1 1 1 2 1
1<1.••• 1 2 3 7 6
1445 1 3 1 6 2
144& 3 9 3 4 3
1447 8 1 4
1448 3 1
1449 1 1
1450 , 1
1451
1452 2
1453 1
1454 2
lEli 2 3 3
1456 3 2
1457
1458 2 1
1459
1460 1 4 4 1
1461 1,. 1 2
1463
1464
1465
1466
1467 1,.
1469 2
1<170 2 1
1<171 1
1472 1 1
1473 1
1474 1
1475

1412-10462 24 2B 2B 47 2B

Ano/Fonla MF5 CQ Thl FBF DP Carla

1412 1 1

1419 1 1
1420 1
1421 1
1<422 1
1423 1
1424 1
1425 1
1<126 1 1
1427 1
1428 1
1429 1
1430 1
1431 1 1
143Z 2 1
1433 1 1 1 1
143<1 2 2 2 1
1435 2 2 2
1436 1 1
1437 1 1
1438
1439
1440 2 2 2
1441 2 2 2
1442 1 1
1443 1 1 1 2 1,.. .•.• 6 7 3 ,.. 13
1445 4 1 33 17 ?
144& li 68 10 4 12
1447 36 1 5
1448 3 1
14. 1 1
1460 3 1
1451
1452 2
1453 2
145<1 2
1S 3 3 3
1456 3 6
1457
145& 2 1
1459
1460 3 4 4 2
1461 2
1462 2 2
1<463
1464,_
1468
1467 2
1488
1469 2
1<170 3 1
1471 1
1472 1 1
1473 1
147 .• 1
1475

km·1. 83 8!i 34 83 83
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Anexo 8

ARMADAS (l412-7S)

9
8
7
6IS

~~
3
2
1
O*"'•..•..•..•..•...•..•..•..•..•...•..•..•-++•..•..•-++•..•..•-++•..•..•..•..•..•..•..•-t+ .•.•.••..•..•++<•..•..•++<•..•..•++<•..•..•++<

LEGENDA:

MFS - Manuel Faria e Sousa.
CQ - Costa Quintela.

TM - Teixeira da Mota.
FBF - F. Barreira Fernandes.

DP - Damião Peres.

Carta - Carta de 1443.
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EMBARCAÇÕES (l412-7S)

60

50
I
I
I
I
I
I
I

11
11
II
11
! .

10
..• .L' ' •...0~ __ ~~~~,..;;:;,::r:;;l..~_.;:.;:;.._....:t++++<>-+++~f=l-4

NAVIOS PREPARADOS

PI'otocoll!ll Defesa
70, 2%

ExpIor/COm. '.
10%

Reforço
17%

Conquista
64%

---t.IFS

-----ca
................. 11101

-'-'-'-" FBF
_..- ..- .._... DP

---CIIIIa

---t.IFS

-----ca
····..·······..··nA
-.-._._ •. FBF

_.._.._.._•.. DP

---CIIIIa
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Tratado das Alcáçovas
e a reformulação da estratégia nacional

Dr. Humberto Nuno de Oliveira
Dr. Miguel Metelo Seixas (1)

Criar fontes de riqueza e prouincias ultramarinas será uma
consequência e sequência de Aljubarrota. As espadas do Mestre de Avis
e do Condestável D. Nuno ÃluaresPereira uão tornar-se, nas mãos pode-
rosas do Infante D. Henrique, o leme das caravelas.

JAIME CORTESÃO

INTRODUÇÃO

Ao escolhermos o presente tema fizemo-lo convencidos, não da eventual novidade do
mesmo mas, tão somente, da necessidade de reflectir sobre um tão importante período da nossa
história: um Reinado que interrompe e escapa à lógica política iniciada com D. João I conso-
lidando, todavia, as bases da grande aventura que havia de levar os portugueses ao domínio
dos mares.

A DINASTIA DE AVIZ E A GRANDE ESTRATÉGIA NACIONAL

Desde a fundação do Reino, Portugal teve de delinear uma estratégia que lhe permitisse
sobreviver e expandir-se, durante a primeira Dinastia, o momento áureo de definição da grande
Estratégia Nacional produziu-se no Reinado de D. Dinis. Este soberano soube lançar as bases
estratégicas correspondentes aos Objectivos Nacionais Permanentes, aliando desde logo o destino
da jovem Nação ao mar; e promovendo a definição dos limites do território nacional - quase
inalterados até aos nossos dias - permitindo a aposta na maritimidade como forma de garan-
tir a independência (2).

Na Crise Nacional de 1383/85 a decisiva vitória alcançada em Aljubarrota "conduziu ã

projecção do país para o Atlântico (. ..) o que juntou ã maritimidade (que lhe permitiu resistir
à força centrípeta de Castela enquanto confinado apenas ao continente), a atlanticidade com
que pode vir a opor-se ao acrescido poder centrípeto do resto do corpo peninsular. (3).

Assim, a segunda Dinastia visou desde a sua génese, de facto, uma Estratégia conducente
ao desenvolvimento do Poder Efectivo do estado em consolidação, através de uma Praxis racio-
nal, orientada pelos Objectivos Nacionais Permanentes, então perfeitamente actuais. Na reali-
dade, pelo menos antes de 1415 que a opção Atlântica se opõs em definitivo ao Euro-Iberismo,
como verdadeira garantia da nossa sobrevivência, face ao potencial desequilíbrio geopolítico,
produzível pelas crescentes tendências de unificação política dos estados vizinhos.

Esta opção, lançada pelo Rei de "Boa Memória-, com o início da fixação portuguesa no
além-mar, foi meticulosamente preparada e dirigida pelo Infante D. Henrique até à sua morte
em 1460.
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VECTORES ESTRATÉGICOS DO REI .AFRICANO.

D. Afonso V, promoveu a alteração do binómio estratégico da dinastia de Aviz: neutrali-
dade na Península, como garantia da empresa ultramarina. No xadrez estratégico peninsular, degla-
díam-se três potências cujo objectivo primeiro consistia em não deixar que nenhuma das outras
obtivesse a hegemonia. Neste complexo jogo, a potência cujo poder económico e militar mais se
evidenciasse sofreria imediatamente a hostilidade das duas restantes, coligadas para o efeito. Na
realidade, D. Afonso V,depois da triunfal campanha africana de 1471, reforçado economicamente
por três décadas de tráfego de ouro, congeminou o projecto da união das coroas ibéricas sob a
égide portuguesa. -Em termos geopolíticos, esta posição correspondia a uma consciência sobre
o papel de Portugal no contexto peninsular, diferente do que era tradicional (. ..). A causa só
pode ser o aumento da importância que, entretanto, o Atlântico tinha tomado, com a consequente
capacidade política da intervenção portuguesa, a partir dessa valorização> (4).

Ao longo do seu Reinado D. Afonso V constrói três vértices de uma mesma estratégia de
expansão portuguesa: a expansão para o Norte de África, o descobrimento da costa ocidental
africana e por último a hegemonia portuguesa na península.

Expansão para Marrocos

Resultante directa da vitória do soberano em Alfarrobeira, sobre os sectores da sociedade
portuguesa enfeudados a objectivos estranhos ao corpo da nação, pôde o Africano retomar a
herança militar dos Reis seus antecessores. Esta expansão representa uma continuidade na
compreensão do mar como factor decisivo para a estratégia nacional, já que 'Portugal estava
geobloqueado pela Espanha e assim, com coerência, orientou a sua acção política por outras
vias possíveis, quase exclusivamente marítimas. Quando partiu para o norte de África foi pela
tendência defensiva (a tendência geopolítica para as costas opostas) de encontrar pontos de
apoio que, simultaneamente, obrigassem a Espanha a diminuir as suas supostas intenções agres-
sivas e de domínio-C'). D. Afonso V, logrou assim, dar continuidade ao objectivo de constituir
uma marca norte africana, para o qual contávamos com o apoio da Santa Sé. Tal marca, foi
durante este Reinado, amplamente alargada com as capturas de Alcácer Ceguer (1458), Anafé
(1469) e Arzila (1471).

Tendo Eugénio IV, em 5 de Janeiro de 1443, pela bula Rex Regnum reafirmado o dirteito
á cruzada e à posse de todas as terras a conquistar em África; pela bula Divino amare commu-
niti, de 18 de Junho de 1452, Nicolau V autorizava o Rei de Portugal a fazer guerra aos sarra-
cenos com direito à conquista dos seus domínios, podendo reduzi-los de muçulmanos e infiéis,
e à posse dos seus bens particulares e públicos, criando as bases do vulgarmente designado
direito de padroado.

Descobrimento da Costa Ocidental Africana

o Reinado de D. Afonso V é geralmente considerado como uma época de relativo desin-
teresse da Coroa pela expansão ultramarina ao longo da costa africana. Todavia, parece-nos
que esta análise peca por omitir alguns dados fundamentais:

- se a Coroa não procurou, neste período, explorar directamente a costa africana,
nào deixou porém de conceder o mais intransigente apoio ao Infante D. Henrique;
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_ a dilatação portuguesa no norte de África, em que D. Afonso V tanto se empe-
nhou, fornecia uma base essencial para o combate da pirataria e das incursões atlânticas
de outras potências, tornando-se consequentemente numa base imprescindível para as
viagens de exploração e comércio na costa africana.

Desta forma, o reinado do -Africano-, não correspondendo ao envolvimento directo da
coroa no empreendimento dos descobrimentos africanos, não deixa de o incentivar e de lhe
prestar precioso auxílio. Na realidade, atendendo a que, durante este Reinado foi explorada
uma considerável extensão de costa compreendida entre o cabo dos Mastros (um pouco a sul
do Cabo Verde/Dacar no actual Senegal) e o Cabo de Santa Catarina (no actual Gabão) difícil
se torna sustentar a ideia de abandono.

A bula, de 8 de Janeiro de 1454, de Nicolau V, Romanus Pontifex, prende-se já com a
questão da partilha do mundo, na qual o papa entrega a Portugal os territórios africanos, ,e
esta conquista que vai desde o Cabo Bojador e do Cabo Não, correndo por toda a Guiné, e
passando além dela, vai para a plaga meridional, declaramos pelo teor da presente que também
tocou e pertenceu ao mesmo Rei D. Afonso e a seus sucessores C. . .) e concedemos e atribuí-
mos em propriedade perpétua ao dito Rei D. Afonso as províncias, ilhas, portos, lugares e mares
já adquiridos ou que de futuro eles vierem a adquirir, qualquer que seja a sua quantidade, gran-
deza, qualídade-C). Proibindo que neles alguém entrasse sem a sua autorização, podendo -
após consentimento dos superiores eclesiásticos - para lá enviar sacerdotes e pertencendo-
lhe, sob pena de os transgressores incorrerem em excomunhão, o monopólio comercial nessas
terras. A bula Inter cetera, de Calixto III, de 13 de Março de 1456, confirmava a doutrina de
Romanus pontifex e concedia ao prior-mor da Ordem de Cristo a jurisdição espiritual das terras
do Ultramar português, podendo conferir e erigir benefícios eclesiásticos. Esta bula -respeita ao
Padroado, porque os privilégios reverteram a favor do Rei, principalmente desde que o mestrado
de Cristo passou para a coroa (551).(7), o mesmo sucedendo com a bula Aeterni regis, de 21
de Junho de 1481, expedida pelo Papa Sixto IV.

A Hegemonia Portuguesa na Península Ibérica

Ao longo do século XV,o equilíbrio peninsular foi-se alterando em favor de Portugal. Os
reinados de João II e de Henrique IV de Castela correspondem a uma época de enfraqueci-
mento da Coroa castelhana e, consequentemente, de diminuição do poder de intervenção caste-
lhano no xadrez peninsular.

O reinado de Henrique IV abre uma época de aumento do poder da grande nobreza
castelhana, num clima de guerra civil latente. Com a morte deste soberano em 12 de Dezem-
bro de 1474, a questão sucessória aberta pela suposta legitimidade da Princesa D. Joana trans-
forma-se num duelo entre as diversas facções que pretendem dominar a coroa castelhana.

Aproveitando a alteração de forças na Península, proporcionada pela momentânea fraqueza
castelhana, D. Afonso V propõe-se instalar a hegemonia portuguesa. Para esse efeito, sustenta
os direitos de sua sobrinha D. Joana, anunciando simultaneamente o seu casamento com ela,
e promovendo portanto uma união dinástica. Contava o Rei português com o apoio de nume-
rosos fidalgos castelhanos, e ainda com a aliança com o Rei de França Luís XI. Tinha como
adversários a Princesa de Castela e seu marido Fernando de Aragão. A campanha conduzida
por D. Afonso V em Castela saldou-se porém por um fracasso, visto que a batalha de Toro, de
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resultado militar duvidoso, acabaria por levar ao abandono da maior parte dos partidários caste-
lhanos de D. Joana. A derrota das ambições peninsulares de D. Afonso V conduziria a uma
reformulação da estratégia portuguesa.

Causas e Consequências estratégicas do Tratado de Alcáçovas

A rivalidade luso-castelhana nas navegações atlânticas, já assinalada com a disputa das
Canárias, havia-se intensificado durante o século XV.Já no reinado de João II de Castela se veri-
ficava tal intensidade: Alonso de Palência referindo a embaixada de João II de Castela a Portu-
gal em 1454, comenta: -Ia muerte de D.Juan hizo fracasar la embajada y su sucesor D. Henrique,
como se ha visto en lo anteriormente narrado, dió más liberdad á los portugueses para sus core-
rias, arrostando la verguenza de pedir permiso ai Rey de Portugal para que no se molestara á
los subditos de Castilla quando aportasen á Guinea á traficar con los naturales, siempre que
pagasen á D. Alfonso el quinto de las transaciones. Llegó á tanto la insolencia de los portugue-
ses, que á los castellanos que apresaban más aliá de las Canarias les hacian morir, á unos, entre
crueles tormentos, y para infundir á los demás perpetuo terror, mutilaban á otros cortándoles
piés y manos-te), Esta situação foi agravada pela incursão castelhana de D. Afonso v.

Com efeito, frente à invasão de Castela levada a cabo por EI-Rei D. Afonso V, -os Reis
Católicos, vendo os seus interesses peninsulares seriamente ameaçados e conhecedores das gran-
des vantagens que para Portugal advinham da navegação e do comércio ao longo da costa de
África, decidiram atacar-nos vibrando um golpe decisivo na Guiné e em Cabo Verde e, apro-
ximadamente três meses após a entrada de Afonso V em terras de Castela, já estavam a ser
dados os primeiros passos no caminho da ofensiva por mar contra os domínios africanos de
Portugal-I"). Esta ofensiva tomou dimensões alarmantes ,À la faveur de la guerre, les castillans
ont tenté, non sans succês, de símmiscer en Afrique, jusque-Ià monopole portugais. Les marins
basques ont infligé à I'ennemi des pertes; des corsaircs castillans ont multiplié les coups de
main sur les bateaux de commerce portugaís, des andalous ont monté des expéditions dans le
golfe de Guínée-Cw). Para remediar esta situação mister se tornava abandonar as pretensões
peninsulares para salvaguardar os interesses ultramarinos: o que gera o Tratado de Alcáçovas.

Foi este Tratado, verdadeira expressão do novo equilíbrio ibérico resultante da batalha de
Toro (476) (II), firmado em 4 de Setembro de 1479, entre D. Afonso V e os Reis Católicos. Apre-
senta, no entanto, uma mudança de entendimento sobre o equilíbrio peninsular. Com efeito,
após as cláusulas de devolução de terras e despojos, estabelecia fundamentalmente que
D. Afonso V desistia de utilizar o título de Rei de Leão e Castela e que Fernando e Isabel- já
então consumada a união Castela/Aragão - tão pouco poderiam usar o de Reis de Portugal.
Dividia-se o ultramar, na interpretação portuguesa (12), por um paralelo traçado ao sul do arqui-
pélago das Canárias, cerca do Bojador. Diz o texto do Tratado: -Otrosy qujsieron C. .. ) E prome-
tierion de agora para en todo tienpo que por si njn por 000 publico njn secreto njn sus herederos
e subçesores non turbaran molestaran njn ynqujetaran de fecho njn de derecho C. .. ) los dichos
seüores rreye prinçipe de portogal c. .. ) la posesión e casí posesión en que estan en todos los
tractos tierras rrescates de gujnea con sus mjnas de oro. E qualesqujer otras yslas costas tierras
descubiertas e por decobrir falladas. E por fallar yslas de la madera, puerto santo e desierta e
todas las yslas de los açores e yslas de las flores E asy las yslas de cabo verde E todas las yslas
que agora tiene descubiertas. E qualesquier otras yslas que se fallaren o todo lo que es fallado
E se fallare conquerír o descobrir en los dichos termjnos allende de lo que ya es fallado ocupado
descubierto finca a los dichos rrey E prínçipe de Portogal e sus rreynos- (13).
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Devemos notar que, desfeito o equilíbrio peninsular pela união de Castela e Aragão, as
atribuições feitas para sempre aos soberanos e seus sucessores mais provavelmente funciona-
riam contra os interesses de Portugal- como veio a acontecer em 1580 - do que vice-versa,
dada a desproporção potencial de forças que a junção da Castela interior fazia com o mais
próspero Aragão mediterrãnico e trans-peninsular. Mesmo assim, D. João II viria a solicitar ao
Papa Xisto IV, poucos anos mais tarde, a confirmação papal referente às conquistas portugue-
sas, ao que o Pontífice acedeu.

Portugal optara pela expansão marítima e a Espanha escolhera, aparentemente, uma polí-
tica continental. Todavia, a opção espanhola parecia algo duvidosa, dado Aragão ter tradições
marítimas e interesses bem definidos na área mediterrânica, a sua construção naval ser de exce-
lente qualidade e possuírem, no arquipélago das Canárias, um excelente ponto de apoio junto
à costa africana, entre outras razões.

Clara derrota da política do -Africano- a nível europeu, desvio da política de Aviz; clara
vitória num plano muito mais importante para o estado português - o Atlantismo africano.
Porém, como muito bem realça Borges de Macedo -Significava também que se o Atlântico tinha
peso para defender eficazmente a independência portuguesa ainda não tinha para dar a Portu-
gal uma dimensão no equilíbrio europeu. (14).

A ESTRATÉGIA DE D. JOÃO II:
A ALTERAÇÃO DA EQUAÇÃO ESTRATÉGICA PORTUGUESA

Entre 1476 e 1481, o Príncipe D. João assegurou a regência do Reino. A crise da expan-
são peninsular consagrada em Toro em 1476 havia levado, como vimos, a uma reformulação
da estratégia nacional portuguesa. O reinado do Príncipe Perfeito consagra três vectores estra-
tégicos já delineados em Alcáçovas.

Em primeiro lugar, a Coroa portuguesa desiste dos seus projectos hegemónicos na Penín-
sula Ibérica, o que corresponde a uma nova distribuição de forças peninsulares. Tanto Portu-
gal como Castela e Aragão (estas duas potências unidas por via dinástica) relegam para segundo
plano a unificação da Península pela via das armas. Opta-se pelo contrário por uma solução
dinástica, presente ao longo da regência e do reinado de D. João II: nas terçarias de Moura,
no casamento do Príncipe D. Afonso com Isabel de Aragão-Castela, e mesmo no pedido de
casamento de D. Jorge de Lencastre com uma das filhas dos Reis Católicos (15). Conservava-se
pois na Península um estado de neutralidade vigilante.

Em segundo lugar, prosseguia-se a expansão para o Norte de África, embora com menos
empenho do que no reinado anterior, e por via pacífica (casos de Safim e Azamor). As posses-
sões africanas não deixavam de ter importância, sobretudo se considerarmos que desde a bula
Romanus Pontifex, de 8 de janeiro de 1454, o Papa Nicolau V havia enaltecido o -esforço e
diligência (que) tornasse o referido mar navegável até os índios que, segundo se diz, adoram
o nome de Cristo, de maneira que se pudesse entrar em comunicação com eles e movê-los em
auxílio dos cristãos contra os sarracenos, e ao mesmo tempo que se pudesse fazer contínua
guerra a alguns povos gentios ou pagãos, que por lá existem imbuídos da seita do maldito
Maforna-U''). A possibilidade de uma aliança com o mítico Preste João mais fascinaria D. João
como providencial aliado contra a ascensão do poderio turco.

Em terceiro lugar, aumentava-se o ritmo da expansão ao longo da costa africana. Mais
ainda, D. João II compreendeu a importância estratégica de todo o continente africano: às viagens
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de exploração no Atlântico, somavam-se as operações de reconhecimento operadas desde o
Egipto e a Arábia até às vizinhanças do Cabo da Boa Esperança, na costa oriental africana (como
as de Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva). O continente africano via-se então envolvido numa
poderosa -tenaz- de explorações marítimas e terrestres, cujo resultado seria a revelaçào do cami-
nho marítimo para o Oriente. A estratégia joanina concentrava pois os seus esforços na empresa
ultramarina.

Tal como os anteriores Reis da Dinastia de Aviz e o Infante D. Henrique, também D. João II
compreendeu e procurou o apoio da Santa Sé para o empreendimento ultramarino. Os ponti-
ficados de Sixto IV (1471-1484) e de Inocente VIII 0484-1492) garantiram este apoio; mas a
situação alterar-se-ia com a eleição de Rodrigo de Bórgia (Alexandre VI, 1492-1503).

Esta expansão deveria a todo o custo ser preservada das ingerências estrangeiras. É signi-
ficativo o facto de nas cortes de 1481/82 de Évora/Viana, com que se abriu o reinado do -Prín-
cipe Perfeito-, num dos capítulos dos povos, estes lhe terem pedido que '0 Rei determine um
prazo dentro do qual todos os estrangeiros estantes no Reino se vão embora; que todos os
estrangeiros vindos ao Reino para mercadejar regressem nas naus e navios em que vieram, sob
uma pena taxativa-C") alegando-se então várias razões e mencionando-se expressamente Floren-
tinos e Genoveses que -a estes reinos nunca fizeram proveito, salvo roubá-los de moeda de
ouro e prata e descobrir vossos segredos da Mina e das Ilhas-C''). Tal facto demonstra de
modo inequívoco que tais pedidos, resultantes de largo consenso nacional, enformam, por conse-
quência, uma parte fulcral da Grande Estratégia Nacional de então.
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(') ALMEIDA,Políbio Valente de, Do Poder do Pequeno Estado, p. 360. Entendamos por Espanha, neste

contexto, o reino de Castela e Leão.
(6) Marques, João Martins da Silva, Descobrimentos Portugueses, vol. I, p. 511.
(7) Oliveira, Pe. Miguel, História Eclesiástica de Portugal, p. 200.
(8) Apud. CORTESÃO,Jaime, op. cit., p. 23.
(9) CARDOSO,Pedro, As informações em Portugal, p. 20.
(lO) PÉREZ,Joseph, Isabeüe et Ferdinand, p. 115.
(11) Foi, aliás, esta batalha o confronto de duas concepções de unidade hispânica.
(12) Mais tarde, a leitura dos Reis Católicos será diversa, segundo estes e utilizando uma interpretação

restrita do Tratado, defendia-se a ideia de que tal acordo consignava apenas a garantia de expansão ao longo da
costa africana.

(13) MARQUES,João Martins da Silva, Descobrimentos Portugueses, vol. III, p. 205.
(14) Op. cit., p. 65.

(15) Sobre este assunto, veja-se a curiosa descrição dos Ditos portugueses dignos de memória, p. 217.
(16) MARQUES,João M. S., Descobrimentos ... , vol. I, p. 509.
(17) SOUSA,Armindo de, As Cortes Medievais Portuguesas ... , p. 478.
(18) CORTESÃO,Jaime, A Política de Sigilo nos descobrimentos, p. 28. Veja-se ainda, Cardoso, Pedro, As

Informações em Portugal, p. 22.
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Tratado de Tordesllhas:
Um problema estratégico e diplomático

Dr. João António Salvado

INTRODUÇÃO

Diversos historiadores têm levantado hipóteses, sobre quais as motivações que levaram
D. João II a aceitar as conclusões do Tratado de Tordesilhas. Há a opinião generalizada de que
a actuação do monarca foi condicionada por um prévio conhecimento do continente ameri-
cano. Segundo a lógica deste raciocínio, as orientações diplomáticas do monarca português
procuraram, desde o início das negociações que terminaram em Tordesilhas, assegurar para a
Coroa portuguesa esses territórios, cuja existência era do conhecimento de um restrito número
de súbditos, aos quais o Rei impunha um apertado silêncio.

Quem melhor sintetizou este pensamento foi Jaime Cortesão, ao defender que -D. João II
visou, durante as negociações do Tratado de Tordesilhas, não só a posse do caminho marítimo
para a Índia, já verdadeiramente descoberto por Bartolomeu Dias, mas também a posse duma
grande parte dos territórios do Brasil actual, de cujo conhecimento teria mais que vagos indí-
cios. (').

Mais recentemente, Luís de Albuquerque opôs-se a esta hipótese. Começa por fazer a
crítica que -nenhum dos historiadores partidários daquela tese logrou até hoje apontar qual-
quer viagem anterior àquele ano (1494) de que fosse possível dizer, com alguma verosimilhança,
que atingira esporadicamente as praias brasileiras (2). Confrontado com o problema de D. João II
reclamar em Tordesilhas, a posse do Atlântico até 370 léguas a poente das ilhas de Cabo Verde,
encontra a justificação -que a corte portuguesa ainda então estava sobretudo interessada no
Atlântico de Nordeste. (3), destas palavras, tira-se a ilação que D. João II teria pretendido asse-
gurar a posse da Terra Nova.

Sem questionar a validade de ambas as hipóteses, verificamos que os historiadores mini-
mizam dois aspectos que possibilitam uma compreensão do Tratado de Tordesilhas.

Em primeiro lugar, já que o tratado divide o Atlântico, é necessário ter em atenção as
causas naturais que condicionam a navegação neste oceano. Estes condicionalismos foram estu-
dados, com particular cuidado, pelo Almirante Gago Coutinho, cuja obra mantém, em alguns
aspectos, uma admirável actualidade.

O segundo ponto a ter em consideração prende-se com a alteração económica que ocor-
reu no comércio com a África, em especial a Mina, que tem uma importância económica cres-
cente ao longo do reinado de D. João II.

A análise da conjugação destes dois factores contribui para a compreensão dos inte-
resses vitais que D. João II procurou defender no Tratado de Tordesilhas, ao mesmo tempo
que salvaguarda aspectos fundamentais, tanto presentes como futuros, para a economia da
expansão.
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A IMPORTÂNCIA DO COMÉRCIO DA GUINÉ E MINA

Desde 1474 que D. João, na altura príncipe, dirigia uma política atlântica (4) vocacionada
para uma rentabilização das trocas comerciais com o Norte de África. Deduzindo-se, por isso,
que tenha sido o responsável pela inclusão no Tratado de Alcáçovas, da cláusula onde se defende
a exclusividade dos portugueses no comércio com a costa guineense, o que evitou os cons-
tantes actos de agressão, por parte dos castelhanos, às caravelas portuguesas. Segundo uma
cláusula deste tratado, não era permitido ir ou negociar as partes da Guiné -syn liçencia de los
dichos Senores Rey e prinçipe de porogal-C), A navegação a baixo do Cabo Bojador só se reali-
zava com autorização do Rei de Portugal, por entender como sua propriedade o mar que banha
o senhorio da Guiné. Isto é confirmado na bula Aeterni regis clemencia, de 21 de Junho de
1481, que confirma as anteiores concessões dadas pelos Papas. Nela se lê: -Rey Dom Afonso e
soçessores e jfante podessem fazer nas ditas partes e açerca do que a ellas pertençer quaees
quer deffesas os statutos ordenações e mandados (. .. ).(6).

Esta concepção de que os mares desconhecidos passam a propriedade de quem pela
primeira vez os navega, está presente nas relações diplomáticas de D. João II e não a altera ao
longo do reinado. Antes da assinatura do Tratado de Tordesilhas exprime este conceito quando
escreve aos seus embaixadores junto dos Reis de Castela e Aragão: .E loguo por tirareem duui-
das e debates dantre nos e todollos rreix e primcepes christããos que antam eram e ao diamte
fosem (. . .) demtro dos quaaes todallas teerras Resgates provinçias Jihas maares ajaçerntes pescar-
yas abras e portos descubertos e por descobrijr (. .. ) declaram pertemçereem a nos e aa coroa
de nosos rregnnos-C),

O Rei tinha a percepção que a rentabilidade económica em África, em especial na Mina,
só era conseguida com uma política de interdição da navegação a barcos estrangeiros. Foi aliás
dentro dessa perspectiva monopolista que -fez crer em sua vida, que nauios redondos não
podiam tornar da Mina por caso das grandes correntes, somente nauios latinos, e isto porque
em nenhua parte da Christandade os há •.(8)

D. João II para consolidar a posição estratégica e a exploração económica, mandou
construir em 1482 a fortaleza de S. Jorge da Mina. Com ela, pretende alcançar os objectivos
de conseguir um embarque seguro das mercadorias, procura aumentar a autoridade portu-
guesa junto das populações africanas, aumentando deste modo, a troca dos produtos portu-
gueses pelo ouro. Assim, a actuação de D. João II, do ponto de vista estratégico, foi muito
clara, pois o forte de S.Jorge possibilitava a defesa dos ataques vindos de estrangeiros. Apesar
do seu desejo nunca conseguiu evitar a presença castelhana na costa africana, devido à nave-
gação para as -Ilhas das Canárias, que el Rey sempre desejou para mayor segurança de
Guine -.(9)

A dimensão económica da Mina sensibilizou Jaime Cortesão, que a classifica como -um
ponto de partida de expansão comercial e conhecimento geográfico, facto que hoje apenas
podemos rastear na sua totalidade- (10). De um leitura atenta do texto de João de Barros, quando
se refere á construção da fortaleza de S. Jorge da Mina, podemos compreender como as ques-
tões económicas moviam os interesses do Rei português, ao ponto de colocar os bens mate-
riais num plano hierárquico dúbio, em relação às questões religiosas, pois 'com esta jsca do
beês temporáes que sempre aly auiam de achar, recebessem os da fé (. . .).(11). Isto foi acom-
panhado do desejo D. João II de conseguir os produtos na sua origem, pelo que incrementou
uma forte penetração no interior da costa guineense, com vista a obtenção do ouro na sua
fonte CI2), o que também -vísava a desviar o ouro do Islame norte-afrícano-O').
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Para avaliar o volume de ouro transportado da Mina para Lisboa e perante a falta de
dados quantitativos para o reinado do Príncipe Perfeito, podemos apresentar como exemplo o
caso da caravela real, pilotada por João Dias, que com a ajuda de alguns franceses desviou a
dita embarcação que transportava o valor de 20.000 dobras (14). Um outro exemplo, retirado
da crónica de Garcia de Resende, é o do cavaleiro Nunes Antunes que -veyo da Mina por Capi-
tam de hüa caravella, e trazia trinta mil pesos douro, (15). Estas afirmações dão uma imagem,
se bem que fragmentada, da quantidade de riqueza que as caravelas portuguesas transporta-
vam da Mina.

A prosperidade económica de S. Jorge da Mina levou a um aumento populacional, em
parte incrementado por D. João II, que procurava desta forma, consolidar a presença dos portu-
gueses. Nesta sequência, quatro anos após a construção da fortaleza, em 15 de Maio de 1486
(16), elevou o lugar ã categoria de cidade, pretendendo também aumentar as trocas comerciais,
quer entre a cidade e os reinos locais, quer entre a cidade e o Reino.

D. João II, para consolidar o objectivo comercial africano, que consta na instituição de
monopólio régio e a interdição da navegação, desencadeou uma actividade diplomática para
protecção do senhorio da Guiné e Mina. Em 1485, junta ao seu título de Rei o de senhor da
Guiné. Para dar a conhecer o seu novo título e intenções, envia uma embaixada ao Rei Eduardo
de Inglaterra, para que com o título -que el Rey tinha no senhorio de Guiné, para que depois
de visto el Rey de Inglaterra defendesse em todos seus Reynos, que ninguém armasse, nem
podesse mandar a Guine (. .. ). (17), mas, como nota João de Barros -narn quis notificar este
título de senhor de Guine em sua cártas e doações, senam dhy a tres annos que este castello
de sam Jorge era fundado-C"). Isto demonstra que o Rei entendia a importância dos novos terri-
tórios e pretendia consolidar a presença portuguesa antes de demonstrar na Europa as novas
potencialidade económicas.

O Príncipe Perfeito mostrou-se firme em relação aos assuntos da Mina e estava decidido
a defendê-la por qualquer meio. O exemplo mais conhecido ocorreu em 1492, quando -toma-
ram os franceses hüa caravella da Mina com muyto ouro-C"). Como represália D. João II mandou
apreender dez naus francesas que se encontravam nos portos portugueses. Não temendo um
conflito, aguardou que a embarcação fosse restituída, sabendo que estava a violar o acordo de
paz e amizade que tinha celebrado com o Rei de França em 7 de Janeiro de 1485 (20). Este
cuidado especial do Rei na defesa deste território, levou o cronista Garcia de Resende a afir-
mar que D. João II era -tam cioso da Mina, e guardandoha tanto -,(21) repare-se que uma persis-
tente dissuasão foi o meio que D. João II encontrou para manter o monopólio africano.

Em 1492, temos indícios de um elevado estado de tensão diplomática entre os países
ibéricos em torno das questões da Guiné e Mina. Colombo afirma que -os reis de Castela lhe
tinham ordenado que não fosse ã Mina nem a parte alguma na Guiné, o que tinham mandado
gritar em todos os portos da Andaluzia antes de partir para esta viagem-C"). Também uma carta
dos reis de Castela e Aragão, de 20 de Maio do ano seguinte, expõe este desejo ao ordenar
que -nin vosotros (Cristovão Colombo), nin alguno de vos, non vayades ã la Mina nin aI trato
della que tiene el serenísimo Rey de Portogal (. .. ).(23).

Mesmo nos acontecimentos mais importantes de política interna, as questões do senho-
rio da Guiné têm uma importância tão relevante. Nestas circunstâncias a divulgação do segredo
da Mina era considerado um acto de traição, tão abominável como o regicídio. Com efeito, no
libelo acusatório do Duque de Bragança, destacam-se um conjunto de acusações relacionadas
-nas missivas trocadas com Castela, em que se procura estabelecer um entendimento com vista
a desfazer o Tratado das Terçarias, provocar a absorção do reino de Portugal e revelar ao país
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vizinho o segredo da Mtna-O«). Garcia de Resende faz referência a um encontro secreto entre
um mensageiro da rainha Isabel de Castela e o Duque de Bragança. Nesta união faz-se uma
capitulação, onde consta no segundo ponto do acordo, -que o trato de Guiné lhe não fosse
defeso por el Rey.(25).Se tal não traduz a realidade dos factos, pelo menos transmite um estado
de espírito onde as questões da Mina aparecem com um lugar de muito destaque.

Se as riquezas vindas de S. Jorge da Mina representavam uma importante receita para
Portugal e se D. João II procurava manter por todos os meios a sua rentabilidade e posse, é
então crível que o Rei estivesse disposto a defendê-la nas negociações ibéricas. Sabemos que
as questões da Guiné e Mina tiveram uma importância relevante nas negociações que termi-
naram em Tordesilhas, como prova o acordo celebrado sobre a navegação e pescas nos mares
da Guiné, assinado ao mesmo tempo em que se acordou a divisão do Atlântico.

REACÇÃO À CHEGADA DE COLOMBO

A questão de violação do espaço marítimo da Guiné coloca-se no momento da chegada
de Colombo ao Reino de Portugal que, como já vimos, o Príncipe Perfeito considerava a nave-
gação exclusiva dos portugueses. João de Barros justifica a tristeza inicial do monarca -quando
vio a gente da terra com elle vinha nam ser negra de cabelo reuolto e do vulto como a de Guíne-P').
D. João II sabia que Colombo não tinha navegado por água da Guiné, mas apercebeu-se que,
em consequência da viagem, iriam resultar graves problemas para o Reino. Diz o autor das
Décadas: -Ca verdadeiramente lhe parecia q a vinda delle auia de prejudicar a este reyno, e
causar algum desassossego a sua alteza, por razam da conquista que lhe éra concedida pelos
summos pontífices da qual conuista parecia que este Colom trazia aquella gete.(27). Destas pala-
vras pode-se concluir que D. João II tinha a concepção de que o senhorio da Guiné incluía
todo o Atlãntico frente à costa guineense .. Rui de Pina sintetiza mais o pensamento exposto
por João de Barros ao afirmar que -creer que o dícto descobrimento era fecto dentro dos mares,
e termos de seu Senhorio de Guinee.(28).

O movimento diplomático entre D. João II e os Reis de Castela e Aragão começa imedia-
tamente após a chegada de Colombo. O Príncipe Perfeito procurava defender pela via diplo-
mática o senhorio da Guiné, que no seu entender pertencia a Portugal conforme o estabelecido
no Tratado de Alcáçovas, incluindo no dito senhorio também a Índia -sobre que elle tanto traba-
Iháua.(29).

IMPUCAÇÕES DAS BULAS ALEXANDRINAS NOS NEGÓCIOS DA MINA

Se os portugueses fundamentaram os seus direitos na costa africana com um conjunto de
documentos pontifícios, era imperativo aos espanhóis legitimar pelo mesmo processo as suas
descobertas feitas por Colombo. Pelo que os Reis Católicos conseguem do Papa Alexandre VI
uma série de bulas que comprometem, não só os planos portugueses de expansão para a Índia,
como afectam gravemente a realidade comercial com a Mina.

A primeira das bulas alexandrinas data de 3 de Maio de 1493, a Intercaetera (30), na qual
o Papa estabelece os objectivos presentes nos documentos papais seguintes.

Em primeiro lugar esta bula procura delimitar geograficamente as concessões anterior-
mente dadas pela Santa Sé a Portugal, pelo que refere: -como alguns reis de Portugal, também
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por concessão apostólica que lhe foi feita, descobriram e adquiriram nas partes de África e nas
de Guiné a Mina de Oiro e outras ilhas e a Sé Apostólica lhe concedeu vários privilégios, graças,
liberdades, imunidades, isenções e indultos-C").

Num segundo objectivo procura fundamento para concessões aos Reis de Castela e Aragão,
idênticas ás que a Santa Sé tinha dado aos soberanos portugueses sobre a costa guineense. Diz
o mesmo documento -ern tudo e por tudo os tornamos extensivos em pé de igualdade e os
ampliamos a vós e aos vossos ditos herdeiros e sucessores-C"). Assim, concedia ao Reino de
Castela e Aragão todas as ilhas e terras que descobrisse -desde que não estejam constituídas
em domínio actual temporal de algum soberano cristão-O'). Procura portanto retirar a possibi-
lidade de reivindicação de D. João II sobre esses territórios.

O Papa Alexandre VI, numa outra bula, a Eximia devotionis (34), dirigida aos Reis de
Castela e Aragão, reafirma a concessão dos territórios encontrados por Colombo, desde que
não estivessem sob a tutela de um príncipe cristão. Mas nesta bula acrescenta à doação a expres-
são -Occídentales et mare Oceanum-. Ou seja, o Atlântico fica dividido sob duas esferas de
influência: -terras firmes e ilhas remotas e desconhecidas, existentes para as bandas de ocidente
e no mar Oceano-C") que entrega a administração aos Reis de Castela e Aragão; e -nas partes
de África e de Guiné a Mina de Ouro e outras ilhas.(36) que ficam sob a responsabilidade da
Coroa portuguesa.

Esta pequena mas importante alteração invalida todas as argumentações usadas por
D. João II para fazer valer os seus direitos sobre as novas terras e ao mesmo tempo não contra-
diz as doações anteriores, pelo que não retira nem altera os direitos que o monarca português
tem sobre o senhorio da Guiné.

A concepção geográfica do Atlântico contida nesta última bula criam uma indefinição polí-
tica. Como já vimos, D. João II tem desde início a concepção de que o seu senhorio da Guiné
abrange todo o Atlântico fronteiro até à Guiné (.mar ouçiano comtra guinee-), conforme consta
nas instruções a uma embaixada de 1494 (37). Por outro lado, os espanhóis passam a chamar
-rnar Oceano. à parte do Atlântico onde encontraram as novas terras.

Perante a diferença de concepções geográficas justifica-se, portanto, que seja emitida
uma terceira bula, onde se pretende por termo à questão. Assim, a bula de 4 de Maio de
1493, Inter caetera (38), divide o Atlântico de modo a que nenhum dos monarcas possam
ter ou argumentar dúvidas interpretativas. O Papa limita claramente a área de influência de
D. João II como sendo -todas as ilhas e terras firmes achadas e por achar, descobertas e por
descobrir para as bandas do ocidente e sul de uma linha imaginada e figurada desde o polo
Ártico ou setentrião até ao polo antártico ou meio-dia, não embargando a esta linha quais-
quer ilhas ou terras firmes que se encontrem ou venham a descobrir para as handas da Índia
ou quaisquer outras partes, e devendo a mesma distar para os lados do ocidente e sul cem
léguas de qualquer ilha vulgarmente chamadas dos Açores e de Cabo Verde-C"). Como justi-
ficação para retirar o monopólio concedido aos portugueses, defende que os espanhóis só
depois da conquista do reino de Granada tiveram oportunidade de iniciar a sua expansão,
pelo que estando a desempenhar uma missão de interesse para a cristandade não deveriam,
por tal facto, ser prejudicados. Esta bula vem limitar ainda mais a possibilidade de reivindi-
cação territorial por parte de Portugal, pois introduz limites temporais para uma anterior
ocupação cristã. Refere a bula que as terras descobertas por Colombo serão entregues aos
reis de Castela e Aragão -desde que não tenham sido possuídas de facto por qualquer outro
Rei ou príncipe cristão antes do dia de Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo próximo
passado-C"),
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A VOLTA DA MINA

Para alguns historiadores, entre os quais Damião Peres, a questão das cem léguas a
ocidente de Cabo Verde ou Açores era portadora de uma -sensível imperfeição (. ..) desde logo
condenava a insucesso a concessão pontíficía-C"), apesar da sua inaplicabilidade, estabelece o
princípio de divisão do Atlântico, presente no Tratado de Tordesilhas.

Considera-se, para fins didácticos, que o meridiano referido na bula Inter caetera de 4 de
Maio, passa a cerca de 36 e seis graus Oeste, considerando o início da contagem nos Açores
ou a cerca de 30 graus a Oeste de Greenwich, se se iniciar a contagem das cem léguas em
Cabo Verdde. Com efeito, a bula ao dividir o Atlântico conhecido na época, dá um rude golpe
na estratégia de D. João II. Muito mais grave, é que a divisão papal representava um perigo
para a navegação na Mina, pois dificultava a navegação para o Golfo da Guiné. A D. João II,
não podendo aceitar a divisão contida na bula, restava-lhe a negociação directa com os Reis
de Castela e Aragão.

Determinadas características da navegação no Atlântico, obrigavam as caravelas que vinham
da Mina, procurarem uma rota apropriada. Neste caminho procurava-se evitar alguns fenóme-
nos naturais que obrigavam os navegadores a dar uma volta a Sudoeste dos Açores - a Volta
da Mina.

Uma caravela saída da Mina estava sujeita a uma rota complexa que foi mantida, o mais
possível em segredo. Este facto justifica o boato atrás referido e posto a correr por D. João II
de que só certos barcos podiam vir da Mina. É este o segredo da Mina que o Duque de Bragança
foi acusado de pretender transmitir aos espanhóis.

O Almirante Gago Coutinho apresentou propostas cartográficas para um conjunto de rotas
no Atlântico, encontrando-se entre elas a Volta da Mina (42). A viagem <iniciava-se indo ganhar
Oeste, pelo sul do Equador, onde a corrente era favorável; só se metia para o Noroeste cerca
do meridiano de Cabo Verde.(43). Quando no paralelo das Canárias a ·400 léguas da costa de
África até lá, a meia largura do Atlântico-C"), ou seja, a cerca de 40 graus a Oeste de Green-
wich, rumavam aos Açores.

Aplicando o determinado na bula Inter caetera, quando as caravelas vinham da Mina,
carregadas de riqueza, -a cerca de 40 graus a Oeste de Greenwich-Co) estavam a meio Atlân-
tico, a navegar em águas juridicamente pertencentes aos Reis de Castela e Aragão.

Esta situação não podia ser aceite por D. João II, pelo que, como já dissemos, era impe-
rativo negociar com Espanha. Havia a concepção de que o mar pertencia a quem pela primeira
vez o navegava. Portugal conhecia uma parte do Mar dos Sargaços, pois por lá navegava
aquando do regresso de S. Jorge da Mina, daí desejar a sua posse. Deste modo, salvar a nave-
gação da Mina foi para o Príncipe Perfeito urna das prioridades, não embargando o desejo de
atingir a Índia.

Nas negociações do Tratado de Tordesilhas, D. João II vai conseguir que o meridiano que
divide o Atlântico seja desviado 270 léguas para Oeste em relação à segunda bula Inter caetera.
Assim, quando se atinge o ponto mais ocidental da Volta da Mina, permanece-se em águas sob
o domínio da Coroa Portuguesa, apesar do meridiano acordado em Tordesilhas passar a uns
escassos 7 graus a bombordo. A facilidade com que os reis de Castela e Aragão aceitaram a
proposta de D.João II deve-se ao facto dos Espanhóis saberem que na latitude das suas desco-
bertas e ã luz dos seus conhecimentos geográficos, apenas existia água.

Após a assinatura do tratado; D. João II consegue limitar os movimentos castelhanos nas
águas portuguesas.
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Os barcos dos reis de Castela e Aragão podem navegar por águas portuguesas em direc-
ção às ilhas a ocidente do Atlântico, desde -que leuem seus caminhos direitos per honde elles
acordarem de hiir(. ..).(46).

No que respeita à costa africana foi acordado que -de aqui a delante durante el tienpo
de tres anos no vayam a pescar naujos algunos de los Reynos de castilla nj a fazer otras cosas
algunas dei dicho cabo de bujador para abaxo fasta el dicho rrio del oro nj dentro abaxo-C"),

Repare-se que a concepção marítima de D. João II não aceita a possibilidade de navios
castelhanos navegarem por águas portuguesas. Por esta lógica não aceitaria que caravelas portu-
guesas navegassem por águas castelhanas, pelo que o Tratado de Tordesilhas nem prevê esta
possibilidade (48).

Dentro desta perspectiva compreendemos as palavras de Rui de Pina ao afirmar que no
final das negociações -perque as dictas ilhas, e terras descubertas ficaram com os dictos Reys
com muita parte do mar e da terra sem prejuízo da Costa, e Ilhas da Conquista de Guinee-C").
Em 5 de Setembro de 1493, numa carta dos reis de Castela e Aragão para Cristóvão Colombo
aparece expresso esta questão -y porque despues de la venida de los portogueses en la platica
que com ellos Se há aujdo algunos quieren decjr que lo que esta em medio desde la punta que
los portogueses llaman de buena esperança que esta en la rota que agora ellos lIeuan por la
mina de oro y gujnea abaxo fasta la Raya que vos dixistes que deuja venir en la bulia dei papa
piensan que podra aver yslas y avn tierra firma (. ..). (50). O que ilustra as pretensões portu-
guesas.

CONCLUSÃO

Podemos então concluir que com o Tratado de Tordesilhas, D. João II conseguiu um
conjunto de vitórias do ponto de vista estratégico e económico, entre elas a salvaguarda da
rentabilidade e navegação para a Mina, bem como a possibilidade de continuar a navegação
em direcção à Índia. No entanto, no ponto de vista da diplomacia, D. João II perdeu a vanta-
gem da iniciativa, sendo obrigado a negociar com os reis de Castela e Aragão, devido à Santa
Sé propor para o Atlântico um projecto contrário aos interesses portugueses.
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o Problema da determinação da longitude
no Tratado de Tordesilhas

Cte. Estâcio dos Reis

o Tratado de Tordesilhas tem, quanto a nós, um lugar privilegiado na história da diplo-
macia.

De facto, não parece ter havido, ao longo dos tempos, um convénio que tenha apaixo-
nado tanto os estudiosos e são várias as razões que nos levam a fazer tal afirmação. Quem ler
atentamente o seu articulado, constata que, para além do propósito bem claro de dividir o Atlân-
tico em duas áreas de influência, o Tratado deixa-nos dúvidas que não sabemos explicar, criando
uma problemática que constitui um permanente desafio a todos aqueles que se têm debruçado
sobre este palpitante assunto.

Mas para além do mistério que encerra, este convénio tem uma particularidade curiosa,
invulgar em documentos deste tipo. Isto, porque os negociadores sobrestimaram a capacidade
científica dos executantes, não se apercebendo que estes, na época, não dispunham dos meca-
nismos indispensáveis para levar a cabo a missão que lhes competia.

Entre os problemas que se levantaram ao estudarmos o Tratado de Tordesilhas parece-
nos que o primeiro é, sem dúvida, tentar explicar a tão rápida concordância em alargar a área
de domínio português, empurrando 270 léguas para oeste, a linha divisória que a bula Inter
Caetera tinha estabelecido um ano antes.

Têm sido apontadas várias razões. Uma delas, seguida por alguns autores, pretende afirmar
que D. João II teria forçado a levar o meridiano divisório para oeste porque assim os navios dispu-
nham de maior área de manobra para realizarem as navegações no Atlântico, dado que, como é
sabido, elas faziam-se descrevendo uma larga volta para aproveitar os ventos de feição (1).

Não nos parece de aceitar este argumento pelas seguintes razões:

a) Não era possível, no mar e na época, exercer uma fiscalização que permitisse asse-
gurar a entrada de um navio português na zona de influência dos nossos vizinhos
ibéricos, por não se dispor de meios capazes de definir com rigor a posição do meri-
diano divisório. Se houve, ao longo dos tempos algumas intromissões de navios portu-
gueses e consequentes reclamações, não consta que estas tivessem tido seguimento,
talvez por falta de provas.

b) Se estivesse na mente de D. João II, e daqueles que o representaram em Tordesilhas,
defender o direito de passagem de navios portugueses para além da linha divisória
que viesse a ser estabelecida, esse aspecto teria sido, certamente, negociado com
sucesso, com fundamento no incontestável direito de reciprocidade. De facto, no ponto
4 do Tratado, assenta-se que os navios dos -senhores Rei e rainha de Castela e de
Leão e de Aragão, etc. possam ir e vir, e vão e venham livre, segura e pacificamente
sem contradição alguma pelos ditos mares que ficam com o dito senhor Rei de Portu-
gal dentro da dita raia, em todo o tempo e cada e quando suas altezas e seus suces-
sores quiserem e por bem tiverem. (2). Excepção à passagem inofensiva era quando
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os navios espanhóis, antes de atravessarem a linha de demarcação, encontrassem novas
terras que teriam de entregar ao Rei de Portugal.

Portanto, a nosso ver, a única justificação, que parece válida, para ter levado o soberano
português a defender o alargamento da sua zona de influência, teria sido a certeza, ou pelo
menos, a suspeita da existência, a oeste, de novas terras, fossem elas ilhas ou um continente.
Não nos vamos deter neste campo, aliás várias vezes abordado, mas para além dos argumen-
tos que têm sido usados para defender esta hipótese, há um que julgamos imperioso atender.
Reportamo-nos ao texto do Tratado quando refere o traçado do meridiano divisório, e que diz
muito claramente que no caso de se topar alguma ilha ou terra firme" se faça algum sinal ou
torre- (3), afirmação que, só por si, nos garante que as suspeitas que hoje admitimos já exis-
tiam na época.

Todavia, não nos parece que o afastamento da linha divisória para as 370 léguas de Cabo
Verde conviesse apenas a Portugal, como é comum afirmar-se. A nosso ver, um convénio, a
menos que seja negociado pela força das armas, o que não é o caso, só é possível quando há
interesse para ambas as partes e, por isso, parece-nos importante avaliar quais as vantagens
que em Tordesilhas, poderiam advir para os Reis Católicos.

A nós parece-nos que, estando Colombo a procurar o caminho do Oriente por oeste,
tomava-se conveniente, para Fernando e Isabel, que o início da sua área de influência se situasse
o mais possível para ocidente, desde que, bem entendido, não pusesse em causa as terras desco-
bertas pelo Almirante. Deste modo, assegurava-se aos Reis católicos uma área mais alargada,
onde se poderiam encontrar novas terras durante a viagem que se pretendia fazer até alcançar
o Catai.

Aliás, como se constatou, alguns anos mais tarde, com a célebre questão das Molucas,
era inevitável a divisão do mundo em dois hemisférios de influência como na realidade veio a
acontecer. Assim conseguimos explicar, de certo modo, a pronta concordãncia dos Reis Cató-
licos (4).

Um problema sério na aplicação do Tratado, para além da indefinição, já referida, de não
se indicar qual a ilha do arquipélago de Cabo Verde, a partir da qual se faria a medição das
370 léguas, era a dificuldade que existia na época, para proceder à marcação da linha divisó-
ria. Esta dificuldade, aliás, que já se verificava aquando da bula Inter Caetera de 4 de Maio de
1493, atrás referida, que definia aquela linha como um meridiano, alterando a filosofia de um
outro Tratado que, pondo termo à guerra que D. Afonso V moveu a Castela e Aragão, se cele-
brou em Alcáçovas no ano de 1479 e foi firmado em Toledo no ano seguinte. Neste caso, entre
outras cláusulas, os Reis Católicos, para que a paz fosse firme, estável e para sempre duradoura
prometiam ao Rei de Portugal "de agora em diante para todo o tempo. o direito "à possessão
e quase possessão em que estão em todos os tratos, terras, resgates da Guiné com suas minas
de ouro e quais quer outras ilhas, costas, terras descobertas e por descobrir achados e por
achar, ilhas da Madeira, Porto Santo e Deserta e todas as ilhas dos Açores e ilha das Flores e
assim as ilhas de Cabo Verde e todas as ilhas que agora tem descobertas e quaisquer outras
ilhas que se acharem ou conquistarem, as ilhas de Canária para baixo contra Guiné, porque
tudo o que é achado e se achar, conquistar ou descobrir nos ditos limites para além do que
está achadom ocupado, descoberto, fica para o dito Rei e príncipe de Portugal e seus reinos,
tirando apenas as ilhas de Canária, a saber: Lançarote, Palma, Fuerte Ventura, La Gomera, EI
Hierro, la Graciosa, La Gran Canária, Tenerife e todas as outras ilhas de Canária ganhas ou por
ganhar, as quais ficam para os reinos de Castela. (5).
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Assim, neste tratado de Alcáçovas/Toledo estabelecia-se que seriam portuguesas as terras
e ilhas -descobertas e por descobrir- a partir das ilhas Canárias -para baíxo-, isto é, para o sul,
o que envolvia a noção de latitude que, com os conhecimentos da época, era possível deter-
minar a partir da altura da estrela polar ou do Sol ao meio-dia. Ao contrário, na apressada bula
de Alexandre VI e no tratado de 1494, a linha divisória, por ser um meridiano, criava um
problema que só foi possível resolver a bordo quase três séculos mais tarde.

Todavia, o convénio estabelecido em Tordesilhas era bem claro. Deveria ser traçada no
-mar oceano uma raia ou linha direita de polo a polo, a saber, do polo ártico ao palo antár-
tico, que é de norte a sul. A qual raia ou linha se haja de dar e dê direita, como dito é, a 370
léguas das ilhas de Cabo Verde para a parte do poente, por graus ou por outra maneira como
melhor e mais prestes se possa dar de maneira que não sejam mais.» (6)

Para dar cumprimento a esta cláusula, estabelecia-se mais adiante no Tratado que, -dentro
de dez meses primeiros seguintes contactados do dia da factura desta capitulação, os ditos senho-
res seus constituintes hajam enviar duas ou quatro caravelas, a saber uma ou duas de cada
parte, ou mais ou menos segundo se acordar pela ditas partes que são necessárias-o E nelas
embarquem pilotos, astrólogos e marinheiros e quaisquer outras pessoas que conheçam -tanto
de uma parte como de outra para que juntamente possam melhor ver e reconhecer o mar e os
rumos e ventos e graus do Sol e norte, e assinalar as léguas sobreditas, tanto que para fazer o
assinalamento e limite concorram todos juntos os que forem nos ditos navios que enviarem
ambas as partes e levarem seus poderes. Os quais ditos navios todos juntamente continuarem
seu caminho às ditas ilhas de Cabo Verde, e dali tomarão sua rota direita ao poente até às ditas
pessoas que assim forem acordarem que se devem medir, sem prejuízo das ditas partes. É ali
de onde acabarem se faça o ponto e sinal que convenha, por graus do Solou do Norte ou por
singraduras de léguas, ou como melhor puder em concordar- (7). E que esta raia -seja havido
por sinal e limitação perpetuamente para sempre jamais- e no caso de se topar alguma ilha ou
terra firme- se faça algum sinal ou torre, e que em direito do tal sinal ou torre se continuem
daí em diante outros sinais pela tál ilha ou terra em direito da dita raia, os quais partem o que
a cada uma das partes pertencer dela- (8).

Sem dúvida que o tratado incluía os ingredientes para se cumprir a soberana vontade dos
reis que governavam os destinos dos habitantes da Península Ibérica, mas apenas no perga-
minho e não no mar, pelas razões a seguir indicadas, uma delas, aliás, já atrás referida:

a) Indeterminaçào do início da contagem das 370 léguas, dado que o arquipélago se
estende por 2°42' de longitude, sem ser indicada a ilha de referência;

b) Indefinição do valor da légua, pois ao tempo da assinatura do Tratado usava-se 16
2/3 ou 17 1/2 léguas por grau, para não referir o de 18 léguas, proposto por Duarte
Pacheco Pereira no Esmeraldo de Situ Orbis, escrito entre 1505 e 1508, mas que o
autor já teria em mente quando foi testemunha em Tordesilhas.

Se não bastassem estas dificuldades, o articulado estipulava ainda que, percorridas pelos
tais navios, as 370 léguas para poente a partir das ilhas de Cabo Verde, -se faça o ponto ou
sinal que convenha- (isto no caso de não se topar alguma ilha ou terra firme) o que certamente
não seria no mar, por razões óbvias, mas sim numa carta onde se traçaria a mencionada -línha
direita de polo a polo-, constituindo assim o padrão que, muitas vezes copiado, seria o ates-
tado formal da execução do Tratado.

O problema fundamental do tratado era, portanto, saber onde traçar a linha divisória.
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o assunto foi muito discutido pelos negociadores do referido convénio e haveria de conti-
nuar a sê-lo posteriormente. Há no entanto uma contribuição acerca da qual merece a pena
que nos detenhamos um pouco.

Para o efeito teremos de nos deslocar a Blanes, não muito longe de Barcelona. Aqui vive
Jaime Ferrer, nascido em Vidreras, em Gerona, possivelmente em 1445, que navegou largos
anos á procura de pedras preciosas para a corte de Nápoles e que, a partir de 1480, se dedi-
cou ao comércio e lapidação de gemas. Filósofo, apaixonado pela obra de Dante, Jaime Ferrer
interessou-se pela cosmografia, onde atingiu notável prestígio que chegou ao conhecimento
dos Reis católicos. Alguns historiadores chegam a afirmar que Ferrer, com os seus conselhos,
influenciou os soberanos a darem apoio à proposta de Colombo de viajar para ocidente (9).

Certo é, porém, que após a assinatura do Tratado, Fernando e Isabel preocupados com
a sua aplicação, procuram quem os possa ajudar a resolver o problema da marcação do meri-
diano divisório. E é precisamente neste contexto que se inicia uma troca de correspondência
entre aqueles soberanos e Ferrer. Em 27 de Janeiro de 1495, este envia uma carta para a corte,
acompanhada de um planisfério onde diz que -la distancia de las dichas trescientas setenta
léguas cuando se estiende la línea occidental, partindo dei dicho Cabo Verde (oo.) que en el
equinócio distan viente e tres grados.» (10)

Vallicrosa transcreve este texto (11), dizendo que as 370 léguas se deveriam contar no
paralelo das ilhas de Cabo Verde e não no equador, mas não nos parece correcto este comen-
tário porque a diferença de longitude entre os meridianos de Cabo Verde e de Tordesilhas, uma
vez definida na latitude deste arquipélago, mantém-se como não podia deixar de ser, ao longo
de todo o globo. Luís de Albuquerque fez também idêntica advertência acerca deste passo, mas
quanto à equivalência entre as 370 léguas e os 23°, procura explicá-Ia dizendo que o cosmó-
grafo chegou a este resultado usando o módulo de 16 2/3 léguas por grau (12).

Em 28 de Fevereiro de 1495, os Reis Católicos responderam a Ferrer, ordenando-lhe que
se desloque a Madrid, o que o cosmógrafo faz, acompanhando depois a corte até Burgos, onde
esta se mantém durante os meses de Junho a Agosto.

Aqui, Ferrer volta ao assunto, notando que as ilhas de Cabo Verde distam do equador 15Q

e que as 370 léguas contadas a oeste das ditas ilhas equivalem a 18Q, pois cada grau, contado
em tal paralelo equivale a 20 léguas e 5/8 de légua (13).

Como este último texto é seguramente de 1495 (14), não se compreende como é que no
mesmo ano aquele ilustre cosmógrafo tenha usado dois valores tão díspares para o grau equi-
nocial, como o de 16 2/3 léguas, conforme deduzido por Albuqueruqe mas que Ferrer nunca
refere, e o de 21 5/8 léguas, que parece incontestavelmente ser o que ele admite para o grau
do equinócio ou do meridiano (15). Vamos tentar ilibar o cosmógrafo de Blanes dum erro que

/ /ele não cometeu. .
Os textos que temos referido fazem parte de uma obra de Ferrer, compilada pelo seu

criado Rafael Ferrer Coll e publicada em 1545, após a morte do autor que teve lugar certamente
pouco depois de 1523, pois nesta data o seu estado de saúde já era muito precário.

A obra com o título Sentencias Cathólicas dei Divi poeta Dant florenti compiladas per lo
prudentissim mossen laume Ferrer de Blanes, M. D. XLV, reúne vários opúsculos, e num deles
o autor fala da sua -gran pratica em Cosmographia y malta experiencia en lart de Navegar- (16).

Nós temos estado a seguir os textos desta obra publicados por Navarrete, mas no que respeita
á carta de 27 de Janeiro, solicitamos à Biblioteca da Universidade de Barcelona para nos enviar
cópia fiel do texto original (17) e assim verificamos que, quando Ferrer afirma que as trezentas
e setenta léguas -distan (del equinócio) XXIIIgrados-, esta cifra está escrita, aliás por duas vezes,
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em algarismos romanos. Parece-nos perfeitamente possível que o impressor tenha tomado um
V por um X, cometendo um erro. Aliás comum, deixando assim de imprimir o valor correcto
de .XVIII grados ». Deste modo, todo o texto de Ferrer fica coerente com as 20 5/8 léguas que
utiliza no paralelo de Cabo Verde (18).

Este cosmógrafo de Blanes tem um lugar destacado no processo de Tordesilhas, porque
apresentou uma solução prática para calcular no mar a posição do meridiano divisório. É certo
que o próprio Tratado indicava que esta linha devia ser estabelecida por -rurnos de vento- e
-graus do sol e do norte. (19) o que, para Luís de Albuquerque, significa o recurso ao Regimento
das Léguas e à latitude pela determinação das alturas daqueles astros (20). Todavia coube a
Ferrer o mérito de ter apresentado aos Reis Católicos uma proposta para se chegar á posição
do meridiano de partilha.

Para o efeito, o cosmógrafo aconselhava que se largasse das ilhas de Cabo Verde, que se
situam na latitude de 15° N, navegando para poente, ao rumo oeste/noroeste, isto é, 281° 15',
até se atingir a latitude de 18° 1/3. Ao chegar a este ponto, o navio faria rumo S e ao atingir a
latitude de Cabo Verde, estaria numa posição distanciada 370 léguas dquele arquipélago. Ferrer
diz ainda que aqueles 3° 1/3, correspondem a 74 léguas à razão de vinte por cento (21).

18° 1/3 N

l

!
11°1/4 (

C 370 léguas )
15° N ILHAS DE CABO VERDE

Esta solução nunca foi posta em prática porque seira extremamente difícil ou melhor,
seria impossível fazer com que o navio seguisse o caminho correcto com o rigor exigido, dado
que quando se navega à vela é-se obrigado a fazer bordos, quando o vento não sopra dos
sectores da popa, fugindo-se constantemente ao rumo base. Além disso, há factores que não
era possível corrigir, como por exemplo o abatimento do navio devido ao vento e à corrente.
Aliás, mesmo na época, havia consciência que -esta maneira é muito dificultosa pela impossi-
bilidade que há de caminhar o navio em linha recta-, como afirmou Fernando Colombo na
Junta de Badajoz - Elvas que teve lugar em 1524 (22).

Todavia, apesar de impraticável, esta foi a única proposta que se conhece, destinada a
definir a posição do almejado meridiano de partilha. Curioso é o facto do Tratado de Tordesi-
lhas ser abolido em 1750, exactamente no século em que se inventam os instrumentos de dupla
reflexão e o cronómetro de bordo, que permitiram determinar a longitude no mar e, portanto,
calcular com rigor a posição do meridiano de Tordesilhas.
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NOTAS

(I) -Assim, insisto em que o primeiro convénio de Tordesilhas primeiro, para não confundir com o chamado
das pescas só foi para o Príncipe Perfeito uma vitória na medida em que lhe deixava campo de manobra marí-
tima no Atlântico-, Luís de Albuquerque, Os Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 1985, p. 117.

(2) Tratado de Tordesilhas e Outros Documentos, Lisboa, 1989, p. 70.
(3) Idem, p. 70.
(4) Já há alguns anos atrás, Ramon Ezquerra dizia -síernpre han considerado los historiadores portugueses

um gran triunfo proprio la modificación introducida en Ia Iínea de partición pero, dada Ia incertidumbre de lo
descubierto por Cólon, suponiendo que eran aqueIlos países Ias sofia das Índias y que habia lIegado a Ias cerca-
nias del Catay, el traslado occidental de Ia Iínea suponía asegurar a los Reys Católicos más extensión hacia el Oeste
... - Las juntas de Toro y de Burgos, in El Tratado de Tordesillasy su projecciôn. ValIadolid, 1973, Tomo I. p. 154.

(5) Tratado de Tordesilhas e outros Documentos, Lisboa, 1989, p. 46.
(6) Idem, p. 68.
(7) Idem, pp. 69-70.
(8) Idem, p. 70.
(9) VaIlicrosa, José M.· MilIás, Estudios sobre história de la ciencia espanola, Barcelona, 1949, p. 469.
(10) Navarrete, Martin Fernandez, Colección de los viajes y descubrimientos, Madrid, 1895, Tomo II, p. 112.
(II) VaIlicrosa, op. cit., p. 472.
(12) Albuquerque, Luís de, O Tratado de Tordesilhas e as dificuldades técnicas da sua aplicação, in EI Tratado

de Tordesillas e su projeccion, voI. I, p. 124.
(13) Navarrete, op. cit., p. 113.
(14) Navarete, op. cit., p. 117.
(15) Nos textos de Ferrer, transcritos por Navarrete, que estamos a seguir, são urilizados os seguintes valo-

res para a extensão de 1Q;

a) no equador: 21 5/8 léguas. Todavia, Duarte Leite na História da Colonização Portuguesa do Brasil-
Duarte Pacheco Pereira, Percursos de Cabral, Lisboa, 1923, vol, I, p. 237, citando o texto de Ferrer que
estamos tratando, chama a atenção para o facto deste cosmógrafo preferir o grau de Eratóstenes, de
700 estádios igual a 871/2 milhas e como 1 légua tem 4 milhas, o valor do grau seria de 21 7/8 léguas
e não 21 5/8 como é referido várias vezes no texto. Aliás, o mesmo se deduz do texto de Ferrer.

b) Na latitude de 15°: 20 5/8 léguas.
c) No trópico: 20 4/360 léguas.
(16) Jaime Cortesão, em A Ciência Portuguesa e as negociaçóes do Tratado, in Obras Completas, Os Desen-

volvimentos Portugueses-III, Lisboa, 1990, diz-nos que possuía um exemplar de uma edição fac-similada, de que
se fizeram apenas cem exemplares, em Barcelona (1922). Não encontramos nenhum outro exemplar desta obra
em Portugal e quanto ã que pertenceu a Jaime Cortesão, estará provavelmente na Biblioteca Nacional, onde foi
recentemente depositada a bibIíoteca deste ilustre historiador, mas que ainda não foi tratada

(17) Agradecemos a gentileza ao Dr. Jordi Torra, pelos elementos que nos enviou.
(18) De facto, 370 léguas I 20 5/8 léguas = 17°, 939.
(19) Tratado de Tordesilhas e Outros Documentos, op. cit., p. 69.
('O) Albuquerque, op. cit, em 12, vol. I, p. 124.
(21) Navarrete, op. cit., pp. 113 e segs. O cálculo feito por Ferrer é rigoroso, pois a tangente de 11° 1/4 é

0,1989, o que dá, para a escala de 21 5/8 por grau, 3° 25'.
(22) Navarrete, op. cit., ed. 1837, tomo IV, p. 337.
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La Légua de Tordesillas y sus antecedentes
Prof. Ádám Szászdi Nagy

IA LEGUA DE TORDESIILAS Y SUS ANTECENDENTES (*)

Hace algunos anos recibió mucha publicidad um intento de reescribir la historia dei primer
cruce ide y vuelta dei Atlántico, mediante el empleo dei ordenador o computadora. Poco después
pasó por Puerto Rico el Dr. Paolo Emilio Taviani, y le pedi su opinión, la cu ai fue negativa.
Decidí entonces indagar en el asunto, con mente abierta. De ahí resultó, escrito sobre la marcha,
un estudio abarcador de diversos aspectos de la cuestión, que en sus conclusiones refutaba,
inevitablemente, los métodos, argumentos y conclusiones dei citado artículo.C')

Entre los puntos tocados era uno de de tantos, si bien medular, la difinición de la legua
empleada en eI Diario de Cristóbal Colón; pues como se puede aplicar la computadora, si no
se define con exactitud la medida itineraria empleada? Y, por otra parte, si la definición que se
le da es errada, los cómputos resultantes lo son igualmente.

Mi conclusión por entonces fue, que la llamada -Spanísh Leagne- de los autores de aquel
estudio era mera fantasía, pues no tenía base en la documentación de la época, aunque se invo-
cara la autoridad de dos tratadistas ingleses de la segunda mitad dei siglo XVI.

Empero, no dejaba de ser de interés desmadejar el intricado problema de la legua empleada
por Colón, pues mucho se había escrito sobre los viajes dei genovés y siempre se dejó a os cu-
ras ese aspecto. En el estudio resultante remonté hasta los orígines de las medidas europeas,
y sefiale la diversidad de éstas, así como la confusión resultante ai suponer muchos - entre
ellos Colón - que con decir legua o milla ya todo estaba dicho.G)

En este último trabajo dediqué algunas páginas a "Ia legua de Tordesillas-. EI presente
estudio es una elaboración dei tema.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Digamos, como planteamiento inicial, que el Tratado de Tordesillas resultó ínejecutable
en lo que concierne la línea de demarcación en el Mar Océano, debido a que en él no se define
la legua empleada, consideración en que no parecen haberse fijado mucho los historiadores
que discuten este convenio. Sólo la voluntad recíproca de las partes de seguir adhiriendo a lo
ello pactado evitó su formal denuncia. Unos pocos anos después la discrepancia fue superada
ai adoptar los castellanos el módulo portugués de 17.5leguas por grado dei meridiano.

Efectivamente, el Tratado prevé, que la -raya o línea e senal se haya de dar y dé derecha
... a trescientas setenta leguas de las íslas de Cabo Verde para la parte de Poniente, por grados
e por otra manera, como mejor y más presto se pueda dar-o

Por grados, es decir, mediante la toma de latitudes y el cálculo de la longitud a través de
operacines matemáticas ad hoc o utilizando el regimiento de las leguas que daban las guías
náuticas, los manualcs de pilotos; o "por otra manera .., es decir por estima de pilotos. esta dobla
solución se conforma con el artículo dei Tratado sobre la fijación ín situ de la línea de dernar-
cación: -Envíen ... personas, así pilotos como astrólogos y marineros, y cualesquier otras pers-
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noas que convengan ... para que juntamente puedan mejor ver y reconocer la mar y los rumbos
y vientos y grados de Sur y Norte, y asignar las leguas sobredichas ... Y allí donde se acabare,
se haga aI punto y serial que convenga, por grados de Sur o de Norte, o por singladuras
de leguas, o como mejor se pudiere concordar.

En eI primer caso, el cómputo cosmográfico de la longitud, era necessario ponerse de
acuerdo y estipular el módulo que se iba a emplear; es decir, cúantas leguas por grado deI meri-
diano, conforme a los tratadistas antiguos o la prática observada por los pilotos: 141/6 conforme
a Colón quien seguía a Pedro d'AilIy y éste a Alfragano; 15 5/8 según se interpretaba a Claudio
Ptolomeo; 16 2/3 como acostumbraban los pilotos en la segunda mitad deI siglo XV; 17 1/2 según
acababan de fijarlo los portugueses; o 21 7/8 tal como se interpretaba a Eratóstenes, Hiparco y
Estrábon. También eI otro método, esencialmente de estima, exigía la definición de la legua. La
legua terrestre portuguesa, de tres millas y de origen árabe, medía unos 6257 metros, y la Regia
comisión enviada a Guinea - con participación de Joseph Vizinho y de Duarte Pacheco - defi-
nió la legua de los pilotos em términos geodésicos, como de 17,5 leguas por grado. En cambio,
la legua terrestre castellana era de tres millas de 1393 1/6 metros, y la legua marítima de cuatro
millas totalizaba 5572 2/3 metros, lo que conforme a las dimensiones ahora conocidas de la Tierra
daría unas 16,94leguas por grado geográfico. Sin embargo, la legua que usaban los pilotos castel-
lanos -los de Colón en el Primer Viaje - oscilaba entre 19 y 19,5 leguas por grado. En cambio
la legua de Colón, en la práctica, apenas si llegaba a unos 5100 metros.(3)

Pero ni de la una, ni de la otra manera se definió la legua en Tordesillas.

WS ANTECEDENTES INMEDIATOS

Podemos estar seguros, que para los negociadores portugueses de Tordesillas la legua
valia - en su fuero interno -los 6350,32 metros resultantes deI módulo de 17,5 por grado.
Y cuál era la legua de los procuradores de Isabel y Fernando?

AI firmarse el Tratado de tordesillas el 7 de junio de 1494, Cristóvan Colón se hallaba en
águas cubanas. Por Castilla negociaron tres miembros deI Consejo Real: eI Mayordomo Mayor
don Erique Henríquez, el Contador Mayor don Gutierre de Càrdenas, y el Doctor Rodrigo Maldo-
nado. EI último era salmantino, pero ningún cosmógrafo de aquel Estudio asistió, ni consta la
presencia de otros cosmógrafos o pilotos.

Sin duda, no se consideraría apropriado involucrar en unas negociaciones entre tan Altas
Partes a gente de tan poco relieve como los pilotos; en cuanto a cosmógrafos, se puede decir
que escaseaban en los dominios peninsulares de la Regia pareja. Pero, además, ellos y sus conse-
jeros contaban con el asesoriamiento que habían recibido de su Almirante deI Mar Océano. Se
puede afirmar que, si bien ausente físicamente, Colón fue el aesor, el perito de los negocia-
dores castellanos en Tordesillas.

En su simplicidad y desorientación cosmográfica, Fernando y su mujer quedaron profun-
damente impresionados com el supu esta saber, la tan cacareada -ciencia- de su Almirante. No
cesaban de repetir, cuántas veces se ofreciera la ocasión, su fascinación com el profético -cono-
cimiento- de Colón. A manera de ejemplo, citaremos de su carta fechada en Segovia el 16 de
Agosto de 1494 que acompaõaba una copia deI Tratado de Tordesillas: (4)

-Vimos vuestras letras e memoriales que Nos enviastes con Torres ... Y una de las
principales cosas por que esta nos ha placido tanto, es por ser inventada, principiada y
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habida por vuestra mano, trabajo e industria. E parécenos, que todo lo que ai principio
Nos dejistes que se podría alcanzar, por la mayor parte todo ha salido cierto, como si
hobiérades visto antes que Nos lo dijésedes. Esperanza tenemos en Dios, que en lo que
queda por saber, así se continuará v • ,»

Lo que no sabían los Reyes - y no hay peor ciego que el que no quiere ver - es que
la profética previsión de Colón de debía a que les mentía sistemáticamente sobre las realida-
des de sus Indias - el nombre en sí es una grosera falta a la verdad - independentemiente
si lo hacía por frío cálculo, impulsado por un estado de ansiedad, o guiado poe su delirio
geográfico. Porque esas tremendas riquezas de que hablaba nadie más las veía, sólo existían
en su imaginación.

La necesidad de asesoramiento - más aliá de todas las fantasías colombinas hasta enton-
ces disfrutadas - se hizo sentir en la Corte a partir de Agosto de 1493, alllegar a Barcelona
los negociadores enviados por Juan II, el Dr. Pedro Diiz (o Dias) y ai Notario de la Corte Ruy
de Pina.C') En vista de las dudas, las discrepancias que de pronto se asomaban, el Cardenal
don Pedro de Mendoza despacha el día 26 un bíllete dirigido ai lapida rio de Blanes Iaime Ferrer,
para que se trasladase com urgencia a la Corte (6).

Mossen jaume se presentó en Barcelona efectivamente. Fernando e Isabel no tenían a otro
en quien apoyarse frente a los bien informados portugueses.C) Ellapidario pronto se dia cuenta
de la privanza de que gozaba junto a los Reyes el flamante Almirante del Mar Océano - ausente
en Sevílla donde se preparaba para el regreso a las -Indias- - por lo que se cuidó desde enton-
ces a mostrarse solidaria con sus ideas - a seguirle la corriente, como diríamos - y a alabar
su persona. No obstante, las conversasiones luso-castellanas de Barcelona no dieron frutos, por
una serie de razones que no constituyen un misterio. Una de ellas era que no se podía nego-
ciar en torno a algo nebuloso y misterioso, pues de las -Indias- de Colón, amén de lo que él
mismo quisiera revelar oralmente y de lo que se les podía sacar a los dos -indios- dejados en la
Corte, sólo se conocía lo contenido en la famosa carta dei 15 de febrero que seguramente el
proprio Descubridor - en su desmedido afán de gloria y publicidad - había puesto en circu-
lación mediante la imprenta. Su Diario lo había entregado a los Reyes, pero encargándoles el
máximo secreto en cuanto a su contenido, lo que efectivamente imposibilitó su utilización.

EI 5 de septiembre Fernando e isabelle escriben a don Juan de Fonseca, encargado de
los preparativos en Sevílla de la armada con que Colón debía regresar a la Isla Espafiola, y le
dicen (8):

-Nos escribimos ai Almirante ... faciéndole saber, que con estas mensajeros que
aquí vinieron dei Rey de Portugal fasta agora no se ha tomado asiento alguno, y creemos
que habrán de consultar con el Rey ... Y cuanto más platicamos en este negocio, más
conocemos, cuánd grande fue el servicio que nos fizo, y que en ello él sabe más que todos;
y asi se debe todo remitir a él ... '

Curiosamente, gracias a los dotes cortesanos de Jaime Ferrer, esa misma apreciación reapa-
rece en el voto y parecer que da éste unos acho meses después (9):

•Y si en esta mi determinación y parecer será visto algún yerro, siempre me refe-
riré a la corrección de los que más de mí saben y comprenden, especialmente dei Almi-
rante de las Indias, el cu ai tempore existente en esta materia más que otro sabe, porque
es gran teórico y mirablemente plático ...•
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EImismo dia en que escriben a Fonseca, Fernando y Isabel se dirigen a Colón también ('0).
Le informan que -no se ha tomado asíento alguno fasta agora. con Ru de Pina y el Dr. Diiz. Le
encargan de neutralizar los efectos dei envio por Juan II de cuatro carabelas con rumbo ai oeste:
-Miréis mucho en esta y lo praveáis de manera que ... non puedan descubrir, ni llegar a cosa
de lo que pertenece a Nos en ninguno de los limites que vos sabêís-,

Luego viene una clara alusión a Ferrer:

.y porque después de la venida de los portogueses, en la plática que con elles se
ha habido, algunos quieren decir, que lo que está em medio desde la punta que los
portogueses llaman de Buena Esperança ... fasta la raya que vos dijistes que débia venir
en la Bula dei Papa, piensan que podrá haber islas y aun tierrra firme .. .»

Como se puede comprobar ai confrontar esta con la carta que Ferrer le escribe a Colón
el 5 de agosto dei afio siguiente, 1495, por encargo de la reina, algunos se refiere al lapidarío
de Blanes (11).

Y aüaden los Reyes:

-Y porque sabemos, que desta sabéis vos más que otro alguno.C") vos rogamos que
luego Nos enviéis vuestro parecer en ello. Porque, si conviniere y os pareciere que aquéllo
es tal negocio cual acá piensan que será, se enmiende la Bula. Por eso, por servicio Nues-
tro, que luego Nos escribáis ».

Se observa aqui el papel que Colón había desempenado en la génesis de la línea de
demarcación papal de la Bula fntercaetera, antefachada 4 de mayo de 1493, así como su inter-
vención en la incepción de la última Bula, la Dudum siquidem (13). Luego se reficrcn Isabel
y Fernando ai Diana colombíno, y comentan:

-Nosotros mismos, y no otro alguno, habemos visto algo dellibro que Nos dejas-
teso Y cuanto más en esto platicamos y vemos, conocemos cuán gran cosa ha seído este
negocio vuestro, y que habéis sabido en ello más que nunca se pensó que pudiera
saber ninguno de los nacidos ... -

Pera se ven constrenídos a observar, sin duda debido a la situación surgida en el curso
de los intercambios con Ruy de Pina y el Dr. Diiz:

.y porque para bien entenderse mejor este vuestro libra, habíamos menester saber los
grados cn que están las islas y tierra que fallastes, y los grados dei camino por donde fuis-
tes, por servicio Nuestro, que Nos los enviéis luego; y así mismo la carta/mapa que vos roga-
mos que Nos enviásedes antes de vuestra partida, Nos enviad luego muy cumplida, yescritos
en ella los nombres. Y si vos parccicre, que no la debemos mostrar, Nos lo escribid •.

Mal pudo enviar Colón el mapa solicitado, si en su viaje no había levantado ninguno, ni
tampoco podía dar coordenadas, pues no sabía utilizar los instrumentos requeridos, y aI pare-
cer sus pilotos tampoco. En Barcelona hubo quien se diera cuenta de tales limitaciones - segu-
ramente Ferrer - por lo que los Reyes afiaden:

-Y platicado acá en estas cosas, Nos parece que sería bien que llevásedes con vos
un buen estrólogo. Y nos parecía, que sería bueno para esto fray Antonio de Marchena,
porque es buen estrólogo, y siempre Nos pareció que se conformaba con vuestro
parecer. Por eso, si a vos parece, sea éste. Si no, sea otro, cua! vos quisiéredes ... Pero
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por esta non vos detengáis una hora de partir; que, si agora no fuere, él podrá ir en
alguna o algunas carabelas que converná que vos enviemos, para vos facer saber lo
que acá se ficiere •.

Es decir, en la negociación com Portugal. Y ocurre entonces algo insólito. Como si no
bastara la misiva anterior, la Reina Dona Isabel despacha otra, en solitario, más corta, en la que
enaltece lo logrado por Colón, de que -tenernos de vos grande cargo-, dice, y le promete -mucha
más honra e merced y acrecentamiento, como es razón e lo adebdan vuestros servicios y meres-
cimientos .•(14) No se refiere ai astrólogo, pero sí ai Diario: el copiaria -ha tardado tanto, por
que se escribiese secretamente, para que éstos que están aquí de Portogal, ni otro alguno non
supiese dello ...• Y anade: -La carta de marear que habíades de faser, si es acabada, me enviad
luego •. Como en la otra Cédula, la Soberana le promete a Colón que se le hará saber -de todo
lo que hobiere-,

Marchena no se embarcó, para lo que pudo tener más de un motivo. Lo cierto es que el
buen fraille ha dejado su huella en la Historia, como la humbre cosmográfica que había sido
de aquel conciliábulo de la Rábida compuesto además de Martin Alonso Pinzón y tal vez su
hermano Vicente Yánez, por ele físico de Palas García Hernández y eI antiguo marinero de
una carabela dei Infante Don Henrique, Pedro Vázquez de la Frontera, con los que Colón díscu-
tió su proyecto; conciliábulo de donde salieron los argumentos, -pruebas- y demonstraciones
con que fray Juan Pérez luego convenció a Dona Isabel, cosa que la -cíencia- dei antiguo lanero
genovés no había logrado en siete afias. Pero loss conocimientos de Marchena se habrían limi-
tado a las relaciones de sus hermanos de hábito que habían ido ai Extremo Oriente, con -
posiblemente - algunas salpicaduras de Ptolomeo, Estrábon o Sacramento. Y, de hecho, muy
pocas salpicaduras, pues basándose, por ejemplo, en la obra dei sabia greco-egipcio, difícil-
mente pudo haber dictaminado la factibilidad dei cruce de Espana a la China. Así que no se
perdió gran cosa con su ausencia dei Segundo Viaje, excepto quizás en el terreno misional.
Pero tampoco consiguió Colón, ní tampoco Fonseca, otro cosmógrafo en los antiguos Reinos
de Sevilla y Córdoba.

En cuanto ai mapa, lo levantó Juan de la Cosa bajo la dirección, dicen, de Colón (15). Este
lo remitió con Antonio de Torres a principias de 1494, por lo que estuvo a tiempo para la nego-
ciación de Tordesillas. Escriben sobre ello los Reyes a su Almirante-Virrey el 16 de agosto de
1494: parece que no quedaron plenamente satisfechos, no por lo que a su propria capacidad
crítica concernia, sino obviamente por la falta que hicieron en Tordesillas algunos detalles (16):

.y visto todo lo que Nos escribistes, como quiera que asaz largamente decís todas
las cosas, de que es mucho gozo y alegría leerlas. Pero algo más queríamos que Nos
escribiésedes, ansí en que sepamos, cuántas islas fasta aquí se han fallado, y a las que
habéis puesto nombres, qué nombre a cada una - porque, aunque nombráis algunas en
vuestas cartas, no san todas - y a las otras, los nombres que les l1aman los indios, y
cuánto hay de una a otra ...•

Abora bien, el Tratado estipulaba -que dentro de diez meses primeros siguientes, conta-
dos desde el día de la fecha de esta capitulación-, es decir, para el7 de abril de 1495, tendrían
que haberse reunido en Gran Canaria una o dos carabelas de cada una de las partes, para que
luego en ellas procedieren a efectuar la fijaciôn de la línea de demarcación -así pilotos como
astrólogos y maríneros y otras personas- que sepan,
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No había que dejar los preparativos para el último momento. Lo que se hallaba más a la
mano era esa Casa de todas las sabidurías, la Universidad salmantina. Los Reyes despacharan
el 30 de julio de 1494 - acabado de ser ratificado el Tratado en Arévalo - una Cédula diri-
gida a Don Gutierre de Toledo, Maestrescuela de Salamanca (H}

-Nos habemos menester algunas personas que supiesen e tuviesen experiencia de
astrología e cosmografía, para que con otras que aquí están, sobre algunas cosas de la
mar. Por ende, Nos vos encargamos y mandamos, que vos informéis y sepái, qué perso-
nas hay en ese estudio que tengan noticia de aquésto, e los más suficientes déstos que
os pareciere Nos enviéis aquí lo más presto que ser pudiere •.

Quiénes eran los -otros que aquí están-? Tenían que ser los portugueses y entre ellos
Duarte Pacheco.

Es plausible que como resultado de este despacho se trasladara desde Salamanca a la
Corte, en la cercana Segovia, el Licenciado Yerva, el mismo que sabemos que será lIamado aI
afio siguiente (Ia). Por ahora se trataría de una consulta inicial, para orientarse y para discutir
con los portugueses las bases de la prayectada expedición de límites. No obstante, en el caso
de que eI Licenciado hubiera sido efectivamente consultado, el resultado no fue enteramente
satisfactorio, más aliá de una simple orientación, pero sin darles solución a los problemas funda-
mentales que se presentaran. Es por entonces que los Reyes le contestan a Colón, el 16 de
agosto de 1494, le anuncian la firma de la capitulación con Portugal, y le remiten copia dei
Tratado, con orden de que observe y se obedezca. Luego, le hacen saber que le necessitan en
Espafia con urgencia:

-Y en lo de la raya o límite que se ha de hacer, porque Nos parece cosa muy difi-
cuItosa y de mucho saber y confianza, querríamos - si ser pudiese - que vos os hallá-
sedes en ello y la hiciésedes con los otros que por parte deI Rey de Portugal en ello han
de entender-o

Es increíble de veras la fe ciega que tienen en el que, pocos afias había, pertenecía ai
honrado gremio de laneros de Saona. Mientras Juan II seguramente en enviar a Las Palmas más
de un perito, para Isabel y Fernando sería más que suficiente Colón. Empero,

-si hay mucha dificuldad en vuestra ida a esta, o podría traer algún incoveniente en
lo que ende estáis, ved si vuestra hermano/Bartolomé, el cartógrafo/ o otro alguno tenéis
ende que lo sepa, e informados muy bien por escripto y por palabra, y aun por pintura,
y por todas las maneras que mejor pudieren ser informados, e inviádnoslos acá con las
primeras cara belas que víníeren-

En eso caso, -con ellos enviaremos otras de acá, para el tíempo que está asentado-. De
cualquier forma, -quier hayáis vos de ir a esto o no, escribidnos muy largamente todo lo que
en esto supiéredes y a vos pareciere que se debe hacer, para Nuestra información, y para que
en todo se pravea como cumple a Nuestro servícío-, Y una última recomendación, que na manda-
miento, de los Soberanos:

-Y faced de manera que vuestras cartas y los (19) que habéis de enviar vengan presto,
por que puedan volver adonde se ha de hacer la raya, antes que se cumpla el tiempo
que tenemos aseotado coo el Rey de Portugal, como veréis por la capitulación •.
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Desafortunadamente - o acaso, afortunadamente para Castilla - el Virrey de las Indias,
tras haber sufrido una crisis de un mes de duración en la Isabela, se fue a explorar hacia el
oeste. Se enmarafió entre los islotes y bancos de arena de la costa meridional de Cuba, contó
allí - para satisfacción de los Soberanos - setecientas insulas, y luego hizo jurar las tripula-
ciones - bajo pena de cortalrle la lengua a quien se dasdijere - que la gran Antilla era tierra
firme, lo que para él significaba que se trataba de la costa dei Imperio de los Sung en la China,
llamado Mangi por Marco Palo. Luego retrocedió hacia el este, y frente ai Cabo Rojo de la isla
de Boriquén (Puerto Rico), estalló la crisis más aguda y prolongada de que iba a ser víctima
en el transcurso de los anos. Así se llevaron, totalmente incapacitado, a la Isabela, donde le
tomó cinco meses e! volver en sus cabales. Por ello, Antonio de Torres no emprendió su segundo
regreso a Espana hastafines de febrero de 1495, para llegar a Cádiz a principios de abril. Entre
tanto Fernando e Isabel, ai no tener noticia alguna de su Virrey, creían que pudo haber falle-
cido, y nombraban ya su reemplazo (20).

LA INTERVENCIÓN DE JAIME FERRER

Es en tales circunstancias que los Reyes de Castilla y León se ponen a buscar quien pudiera
representarias en la comisión de demarcadón. De los diez meses dei plazo fíjado en el Tratado,
ya sólo quedan tres cuando se acuerdan dellapidario de Blanes, el que les sacara de apuros -
más o menos - a fines dei verano de 1493. Al escribirle ai Lugarteniente General de Cataluna,
probablemente a fines de 1494, en dos o más capítulos de su cartaFemando le hace saber que se
necesitan los servidos de Ferrer en la Corte. Este les escribe a los Soberanos e! 27 de enero (21):

-Don Juan de Lanussa ... por dos veces me ha mostrado unos capítulos en que sus
Altezas mandan saber la determinadón acerca dei comparimiento que ... han fecho con
el Ilustrísimo Rey de Portugal en el Mar Océano, partiendo de! Cabo Verde por línea occi-
dental fasta el término de tresdentas setenta leguas-.

Mossen jaume se hizo rogar, pero por fin se decidió a intervenir:

-Yo he mirado cuanto mi bajo entender ha podido, aunque tarde y no tan presto
como quisiera, or alguna mía indisposición. Y ansí envió con un hombre a Sus Altezas
una forma mundi, en figura extensa, en que podrán ver los dos hemisferios: conviene a
saber, el nuestro ártico y e! apósito antártico. Y ansí mismo verán el vínculo equinocial
y los dos Trópicos de la declinación dei Sol, y los siete climas, y cada uno de estas círco-
los puestos en su propio lugar, según en el Tratado de la Esfera y en Situ Orbis los Docto-
res mandan y comparten por grados •.

Las refeencias son a la muy divulgada obra de John Holywood, alias Sacrobosco, de! siglo
XIII, impresa por primera vez en Ferrara en 1472 (22);Y a la Geografia de Claudio Ptolomeo,
Libra Octavo, capítulo V, según la cita de Ferrer.(23) Vale indicar, además, que llevado por, los
menesteres de su oficio, el de Blanes había viajado por el Levante, particularmente visitó e!
Cairo y Damasco, y con el fin de informarse, de dónde venían las piedras preciosas, pudo inter-
rogar a -índios y árabes y etíopes-o No olvidemos tampoco, que Paolo Toscanelli decía haber
obtenido ínformacíon sobre el Oriente de -mercaderes que hau tratado mucho tiempo en aquel-
las partes, hombres de mucha autoridad-, hombres, diríamos, de la misma cIase que Ferrer.(~4)
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Obsérvese que lo que Ferrer remite a los reyes - y de ahí el mensajero especial que
envía - es un globo, una esfera terrâquea: forma en figura extensa. O como pane en su
voto y parecer de mediados de 1495, suscrito en la Corte:

.y porque la carta de navegar no sirve del todo ni abasta en la demonstración mate-
mática de la regia sudodicha, es menester una forma mundi en figura esférica, y en dos
hemisferios, compartida por sus líneas y grados ...•

Nuestra los dos hemisferios - como no puede dejar de hacerlo, siendo una esfera - en
contraste con los mapamundi acostumbrados, como los que ilustraban a Ptolomeo, que no solían
llegar siquiera ai Trópico de capricornio.

Ferrer era aparentemente hombre de medios, además de culto -lector de Dante - y como
comerciante, con contactos en muchas partes, sin duda en Italia, debiéndose de considerar además,
que la clientela de un tratante en piedras preciosas forzosamente tenía que ser selecta. Sospe-
chamos que había obtenido su esfera de Italia, y en particular de Florencia. Incluso parece que
hubo unas relaciones estrechas entre Lisboa y la ciudad dei Arno, por lo menos desde que llegó
allí la comitiva portuguesa deI Cardenal Don]aime, el cual murio en Florencia en 1459 y quedó
sepultado en su propia capilla, en la iglesia de San Miniato dei Monte.C") Creemos que es por
entonces que habría llegado a Italia Fernando Martins y conoció a Toscanelli. Por sugerencia de
Toscanelli se hacen en Lisboa esferas basadas en el mapa que remitió a Alfonso v, y de ese tronco
deriva, creemos, el de Martín Behaim; como igualmente habría sido Toscanelli el punto de partida
de los mapamundi y esferas que en esos afios - entre 1477 y 1490 - producían en la ciudad
toscana Donnus Nicolaus Germanicus, alias Nicolaus Laurentis, de Breslau, así como Heinrich
Hammer, conocido por su nombre latinizado en Enricus Martellus.(26)El intercambio entre Lisboa
y Florencia explica también que los mapas de Martellus reflejan inmediatamente la información
puesta en circulación por la Corte lusitana en tomo a los resultados dei viaje de Bartolomé Dias.
Y, hablando de esas relaciones entre ambas ciudades, no pasemos por alto las que mantuvo la
Reina Dona Leonor con un convento de monjas florentíno.G')

En todo caso, Ferrer ilustra en la esfera que remite la demarcación hecha en Tordesillas,
según su mejor entender, y sin el beneficio, ai parecer, del texto de la capitulación. AI recibir
el globo, es quízás la primera vez que Fernando y Isabel cuentan con semejante auxílio mate-
rial para poder visualizar y comprender mejor los alcances dei Tratado que con sus firmas y
sello habían ratificado en Arévalo el 2 de julio de 1494.

Y el catalán explica a los Soberanos:

•Y porque más claramente sea visto la distancia de las dichas trescientas setenta
leguas, cuánto se extiende por línea occidental partiendo dei dicho Cabo Verde, por esta
he yo intercecado de Polo a Polo la dicha distancia con líneas coloradas - que en el
Equinoccio dista veinte y tres grados - y con ángulos agudos: las dichas líneas corres-
ponden a los Polos dei Mundo en esta figura; y todo que será traves ado de líneas amaril-
las, será el que pertenece ai Ilustrísimo Rey de Portugal la vuelta dei Polo Antártico. Y
esta distancia de mar termina las dichas trescíentas setenta leguas, que son veinte y tres
grados como suso dicho es, partiendo dei Cabo Verde por línea occidental •.

Y afiade Ferrer, ofrecíéndose.

.y si por esta determinación mandaran Sus Altezas yo vaya aquí, por cierto de muy
grande y muy obediente amor yo andaré a todas mis costas, sin ningún interés ...•
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Para Fernando y Isabel el anuncio de Ferrer era, en las circunstancias, casi providencial.
Le contestaron de Madrid el último día de febrero:

-Vimos vuestra letra y la escriptura que en ella nos enviastes, la cual Nos parece
que está muy buena ... Pero, porque para entender en ello sois acá menester, por servi-
cio Nuestro, que pongáís en obra vuestra venida, de manera que seáis acá para en fin de
mayo primero ...•

El 7 de abril expiraba el plazo en el Tratado para la delimitación de lo pactado en Torde-
sillas. Para esa fecha nada aun se había hecho, y la no ejecución de esa cláusula de la capitu-
lación podía poner en entredicho el instrumento en su totalidad. Por ello, el 15 de Abril, en
Madrid, los Reyes expiden una real Provisión en que de su parte declaran:

-Nos place por esta Nuestra carta prorrogar e alargar la ida de las dichas carabelas
e personas, sin embargo dei término que cerca dello en la dicha capitulación fue asen-
tado e capitulado •.

Las dos Cortes se hallaban en comunicación continua, por lo que se entiende que el Rey
de Portugal expidiera simultáneamente un documento similar. La solución que se adopta y que
modifica la respectiva cláusula dei Tratado consieste en encargar, -que en todas las cartas de
marear que en Nuestros Reinos e Sefíoríos de hicieren de aquí adelante los que hobieren de ir
por el dicho Mar Odéano, se ponga la línea de la dicha participación ... de la forma que acor-
daren la medida della los dichos astrólogos e pilotos e marineros que así se juntaren, seyendo
todos conformes •.

Y aclaran los Reyes:

-Esta carta mandamos así facer solamente para que los dichos astrólogos e perso-
nas se junten, e dentro dei dicho tiempo tomen asiento de la orden e manera en que la
dicha demarcación de haya de facer, e para prorrogar e alargar el tiempo de la ida de las
dichas cara belas e personas, fasta tanto que sea sabido ser hallado en cada una de las
dichas partes la dicha isla o tierra a que hayan de ir, e para mandar en las dichas cartas
de marear la línea de la dicha participación (28).

Sin duda, en un principio Isabel y Fernando no se imaginaron todo lo problema que iba a
ser la demarcación in situ. La Corte seguía en Madrid a mediados de mayo, y allí llegó esteban
Vaz (alias Baêz), Secretario de Juan II, el cual, el afío anterior, había presenciado la firma dei
Tratado y luego fue encargado, junto com el Secretario Fenán Alvarez, de hacerlo pregonar. Venía
ahora como portador de ciertos planteamientos de parte de su Sefior, pidiendo aclaración. Se la
dieron Isabel y Fernando el12 de mayo de 1495; uma de los puntos atafíia a la demarcación (29):

-Cuanto a la carta que se ha de hacer para que se junten los astrólogos e pilotos que
se han de juntar en las fronteras para dar forma en la demarcación que ha de hacer, se
responde que ya la dicha carta se vida cómo se allá vida ordenada, y en ella se apuntaron
algunas cosas que pareció que convenían para mayor declaración dei caso. La cual dicha
carta mandaron enviar Sus Altezas ai dicho Esteban Báez, firmada de Sus Altezas e sellada
con su sello de piamo, para que la dé ai Sefíor Rey de Portugal, para que si le paresciere
que aquélla está como conviene, mande enviar otra tal suya, firmada de su nombre e sellada
con su sello. Y si aquélla no le paresciere así, quel dicho Esteban Báez torne a enviar a sus
Altezas la misrna carta que ahora le mandan entregar. De que dejá conoscimiento eI dicho
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Esteban Baer, lo cual ha de complir dentro dei término contenido en su conoscimiento. Y
cuanto a los astrólogos y marineros que se han de juntar, paresce a Sus Altezas que basta-
ban dos astrólogos y dos pilotos de cada parte, si ai sefior Rey de Portugal así paresciere,
los cuales serán juntos en Badajoz y en Ye!bas en todo el mes de agosto venidero •.

Pensamos que se relacionaría con la misión de Esteban Vaz y la devolución dei mapa a
Lisboa, la real Provisión dei 7 de mayo por la cual se ratifica la delIS de abril, pero se pospone
la reunión en la frontera de agosto a septiembre.(30)

Entre tanto, se proseguía con los preparativos. Dándole continuidad a la gestión iniciada
el afio anterior apud Salmanticam, se despacha e! 27 de julio una Cédula ai Maestrescuela
Doctor Alanis, para que se trasladare a la Corte el astrónomo Licenciado Yerva. EI mismo día
se escribre a Juan de Fonseca, en Sevilla, en torno ai mismo asunto (31):

-Sabeís lo asentado con el Rey de Portugal, que para fín de! próximo septiembre enviá-
semos ciertos astrónomos, pilotos e marineros a Badajoz, y él a Yelvez, para que juntos en
la raya, platicasen sobre la participación dei Océano. Os escribimos tiempo ha, que enviá-
sedes un astrónomo, dos pilotos y dos marineros, y no habéis dado respuesta. Buscadlos
luego, y si os parece que debe venir Pinçon, el que fue la primera vez •.

EIpoder contar con la participación de Vicente Yafiez hubiera sido ciertamente un acierto,
y sabemos que el hermano de Martín Alonso gozaba de la confianza de la Corte, como lo
demuestra su larga permanencia en ella en 1493.(32) Pero tratándose de cosmografia, él solo no
hubiera bastado en 1495 para representar con acierto la parte castellana.

Así que, ai final, e! servicial Jaime Ferer resultó ser el hombre providencial de Fernando
e Isabel, aunque - como veremos - tampoco él pudo hacer realidad la ejecución cabal dei
Tratado. En algún momento entre fines de abril y comienzos de agosto, el catalán rinde su voto
y parecer. Este, por cierto, no es la escritura a que aluden los Soberanos en su carta dei 28
de febrero, término que probablemente se refiere a las consideraciones técnicas insertas en
medio de la carta dei lapidaria: -vuestra letra y la escriptura que en ella Nos envíastes-, escri-
ben. Existen en ella algunas diferencias notables con el voto y parecer; la cuenta de las 370
leguas comienza en el propio Cabo Verde, mientras en el parecer se hace desde las islas; y en
la carta Ferrer dice que las 370 leguas equivalen en el Ecuador a 23 grados, mientras en su
dictamen el módulo de Eratóstenes que utiliza arrojaría una cifra inferior a los 17 grados.

En el voto y parecer hay un primer punto objectable, la determinación dei punto de
partida de las 370 leguas:

-Y dista dei Equinoccio quince grados, y la isla dei media de las que están delante
dei Cabo Verde ... y de aquesta isla dei medio se toma el término de las trescientas setenta
leguas por Poniente, el cual término es a diez y acho grados de la dicha isla dei medio
verso Occidente ».

Cuando en su carta de Barcelona Ferrer hácia arrancar las 370 leguas desde el Cabo Verde
en la costa senegalesa, lo hacía sin duda por no tener claros los términos dei tratado. Pera,
haliándose ya en la Corte, no puede haber tal desconocimiento. La capitulación estipula:

-La cual raya o línea se haya de dar y dé derecha ... a trescientas setenta leguas de
las islas de Cabo Verde para la parte de Poniente •.
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Es cierto, que el Tratado no precisa el punto exacto de donde debe arrancar la cuenta de
las leguas. Pero, habiendo buena fe, tampoco era necesario. Ni siquiera hubiera sido, si el texto
leyera -del Archipiélago de Cabo Verde-; pues, si por ejemplo se contara cierta distancia -dede
tal bosque-, a nadie de ocurriría tratar de fijar la posición dei árbol más céntrico de dicho bosque,
sino se entendería llanamente que el punto de partida correspondía ai perímetro. Máxime si se
dice: -de las islas ... para la parte de Poniente-. Pues, si se comenzara a contar desde la isla en
media -lcual de ellas? -Ia mitad de las islas, las dei centro hacia el oeste, quedarían auto-
máticamente borradas dei mapa, ai no ser tomadas en cuenta. Es obvio que no le tocaba ai
cosmógrafo determinar en este caso, desde cuál de las islas debía partir el conteo de las 370
leguas. Se trata probablemente de una leguleyada de los Consejeros de la Corona que, tal vez
arrepentidos de haber de haber aceptado la distancia de 370 leguas, y quizás por simple cíca-
tería, querían ganarle a Portugal un grado de longitud.

Es muy que el supuesto -arrepentimiento- de la Corte castellana en tomo a la distancia
pactada se debiera a Colón, en cuanto sabemos que nunca se conformará con las 370 leguas:
hasta su hijo reclamará jurisdiceión desde la raya de 100 leguas de la Bula alejandrina. Lo pactado
en Tordesillas le parecía deberse a una equivocada generosidad de parte de Isabel y Fernando.
Y, consultado sobre el Tratado en agosto de 1494, su contestación llegó en abril de 95, a tiempo
para influir en el dictamen de Perrer.C')

Lo cierto es, que la posición que asume por entonces Castilla sobre este punto no podía
dejar de constituir un notable impedimiento a la ejecución dei Tratado.

Planteamos igualmente la posibilidad, que la devolución dei mapa portugués con Estebán
Vaz pudiera haberse debido a la llegada de Ferrer a la Corte, ya los objeciones que hubiera puesto;
si no, suponiendo que el de Blanes aún no hubiera llegado, las correceiones sugeridas por Castilla
podían haberse originado en las discrepaneias entre el mapa y la esfera enviada por Ferrer.

Otros historiadores han escrito sobre los métodos propuestos por el catalán para la deter-
minación de la línea de demarcación, como Luis Mendonça de Albuquerque.(34) Por consiguiente,
aquí no trataremos de ese aspecto técnico, sino que concentraremos nuestra atención en las
léguas y los módulos. Y citemos a Ferrer:

-EIAlmirante dice en su carta, que el Cabo Verde dista dei Equinoccio nueve grados
y un cuarto. Según Ptolomeo veo es en cuenta, dando quince leguas y dos tereios por
grado. Pero yo fallo, según los otros doctores, que distan las dichas islas dei Equinoccio/
quince grados.C')

EI catalán está en lo correcto, si se trata de la isla Santiago. Si las 370 leguas arrancan de
la isla más oceidental, San Antón, entonces la tatitud es de 17 grados.(36)

Por otro lado, se ve que Ferrer remite a una carta escrita por Colón: la carta escrita en
febrero de 1495 y traída de la Isabela por Antonio de Torres. No se conoce su texto, pera pode-
mos estar enteramente seguros, que en ena Colón sigue insistindo en que cada grado geográ-
fico contiene en la línea equinocial 14 1/6Ieguas. Y es allí que tenemos que buscar la explicaeión
para los nueve grados de latitud en que el descubridor colocaba a las Islas de Cabo Verde. Atri-
buir el error a Ptolomeo es sólo posible mediante la interpretación dei mapamundi que se incluía
en su Geografia. Pero dice Ferrer en otra parte, que la diferencia entre el módulo de Ptolo-
meo y el utilizado por Eratóstenes, Estrabón, Alfragano y otros - 500 contra 700 estadias por
grado - carecía de significado, pues -aunque sea diverso número ... in esencia todo acude a
un fin, porque el Ptolomeo pone los estadios más grandes: de manera que los suyos cíento y
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ochenta mil estadios de circunferencia terrestre son de los dichos doctores doscientos cincuenta
y dos mil, por la línea equinocial, como dicho es •.

Pero en tal caso, no debería de haber diferencia en la latitud de las islas. Mas la hay, y
sin duda - ai margen de la divergencia entre Ptolomeo y Erastótenes - porque Colón tenía
su propia milla, su propio módulo de millas por grado, y una gran capacidad para agarrarse
de ciertas ideas fijas. En todo caso, lo dicho por Ferrer concuerda con las notas marginales en
el ejemplar colombino de Imago Mundi dei Cardenal Pierre d'Ailly, en que el autor de dichas
notas - fuese Bartolomé o Cristóbal Colón - atribuye a las islas de Los Idolos la latitud de
un grado y cinco minutos (l°05'N), siendo su posición verdadera la de 9°30', discrepancia de
más de ocho grados, reduciéndose el errar en el caso de Cabo Verde a seis. En cambio, coloca
el Cabo de Buena Esperanza en diez grados más hacia el sur. Toda esa información, conforme
a las notas, hubiera provenido de Joseph Vizinho y Bartolomé Dias, que así informaron, supues-
tamente, a Juan II, a lo que afíade el glosador: «ln quibus omnibus interfui».

Coincidimos con jaíme Cortesão en el sentido de que EI-Rey intencionalmente montó un
teatro para enganar a los Colón, así como a otros, siendo uno de las vlctimas de la treta el
cartógrafo Martellus. (EI exceso de diez grados en el Cabo sigue todavía en el famoso planis-
fério de Waldseemüller). Y simultáneamente se le hacía creer ai futuro Descubridor - puede
ser que proporcionándole un ejemplar de Imago Mundi, obra que fue impresa en 1480 y 1483
- que había 14 1/.6leguas por grado dei meridiano, en vez de las 17 1/2 cuyo módulo acababa
de adoptar Portugal.C")

Aludimos ya a los grandes dotes de -convívencía- que poseía Ferrer. Viendo la sólida
privanza dei Almirante de Indias, no dice que está totalmente equivocado, sino que la latitud
que da para las Islas de Cabo Verde es de origen ptolomáica, y que Ptolomeo y los doctores
dicen lo mismo aunque discrepen. Por lo demás, vimos que el Tratado preveía las alternativas
de fijar la raya, sea mediante el módulo, tantas leguas por grado, en cuyo caso no era necesa-
rio medir el valor de la legua, sea mediante estima de los pilotos, en que habría que comen-
zar por establecer la extensión de la legua.

En sua carta de enero de 1495 Ferrer decía que las 370 leguas en la línea equinocial equi-
valían a 23 grados, producto de un módulo de 161eguas por grado (o 64 millas), no sabemos,
si utilizado por entonces por los pilotos catalanes; en todo caso parecido, mas no igual ai módulo
de 162/3 que en el primer cuarto dei siglo XV introdujera en Portugal Jácome de Mallorca.
Pero en su informe final el de Blanes renuncia a esa medida y acude a las fuentes escolásticas,
es decir, lo determinado por los cosmógrafos de la Antígüedad, yen conformidad con los comen-
taristas medievales.

Los dos módulos helenísticos que se conocían eran basados en la circunferencia terres-
tre estimada por Ptolomeo - quien sígue a Posidonio y a Marino de Tiro - en 180.000 esta-
dias, y calculada por Eratóstenes como de 252.000 estadias, siendo seguida esta última opinión
por Hiparco y Estrabón. Como acho estadias griegos hacían una milla romana, los 500 esta-
dias por grado de Ptolomeo producen un módulo de 62 1/2 millas, y los 700 de Eratóstenes
otro de 87 1/2. Y como jácome de Mallorca decide, que hay que contar en la mar cuatro millas
por legua, 500 estadias son 15 5/8leguas por grado, y 700 hacen 21 7/8 leguas. Y para deter-
minar la línea de Tordesillas, es cosa de decidirse por uno u otro módulo.

Teniendo que escoger entre Ptolomeo por un lado, y Eratóstenes y Estrâbon - y los otros
doctores - por el otro, Ferrer opta por los últimos. No obstante, como para obviar la sospe-
cha de que las autoridades de la Antigüedad podían estar equivocados - y tambíen, para tapar
la gaffe colombina dei módulo de 14 1/6 - Ferrer declara repetidamente, que la diferencia
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ers sólo aparente: Ptolomeo y Eratóstenes están perfectamente de acuerdo, sólo que utilizan
medidas, estadias de valor diferente.

No es de creer, por lo dernâs, que el de Blanes se inventara tal explicación: quizás provenga
de Sacrobosco, tal vez de la edición que poseyera de la obra de Claudio Ptolomeo, no lo sabe-
mos. Mas esta explicación de la discrepancia es más que plausible, aunque moderadamente -
hace ya más de un siglo - Sir Edward Herbert Bunbury la rechazara con el argumento de que
existia prueba de un solo estadia, el de 600 pies gríegos.C") Lo que ocurre es que el estadia
es el mayor de las medidas itinerarias o de longitud dentro dei sistema griego: el estadia efec-
tivamente siempre vale 600 pies, mas hubo una variedad de pies de valor diferente.

Por los estudos de metrología sabemos, que entre los diversos pies - griegos y roma-
nos - dei Imperio Romano, después de 280 a.c. tuvo extenso y luego prevaleciente uso en
su parte oriental elllamado pie flleterio, medida reconocida legalmente. Equivalia a los dos
tercios dei antiguo cúbtto Real egipcio - rela~ión normal entre pie y cúbito, exactamente como
en el sistema castellano un pie contenía 16 dedos, y un cada 24 - YFlinders Petrie le asigna
el valor de 13,8 pulgadas inglesas, es decir, 350,52 mm. Seiscientos de tales pies hacen esta-
dias de 210 m32.(39)

AI mismo tiempo, el módulo de 500 estadias por grado se debe ai sirio Posidonio, radi-
cado en Rodas, el cual vivió entre 135 y 50 a.c. Lo adoptó Marina de Tiro, a quien siguió luego
Ptolomeo.

Quinientos estadias fileterios hacen 105,156 metros por grado, o sea 37.856,16 km para
la circunferencia de la Tierra. En cambio el módulo de Eratóstenes, de 700 estadias normales
por grado - me refiero a estadias de 600 pies dei Partenón (40) - da 46.645,2 km. Se ve, que
a pesar de todo lo que se diga en los libras de texto en torno a la -hazaüa- del sabio de Cyrene,
Posidonio, Marina y Ptolomeo andaban más cerca de la verdad.

La distorsión dei Mediterráneo por Ptolomeo, aiiadiendole más de 20 grados de longitud,
tiene como explicación el hecho de que utilizara información que daba las distancias en esta-
dias normales: ai dividir esas distancias por 500, aumentaba eI número de grados correspon-
dientes en un veinte por ciento (41).

Ahora bien, regresando a Ferrer, si aceptamos que acierta ai juzgar que los módulos de
500 y de 700 estadias por grado corresponden a medidas de valor distinto, ai suponer que los
500 de Ptolomeo eran iguales a los 700 de Eratóstenes se equivoca ... Pero esta no es todo.
Díce Ferrer que según Ptolomeo, la circunferencia de la Tierra es de 180.000 estadias, y según
los doctores, de 252.000. Luego:

180.000 estadias, a 8 estadias por milla y 4 millas por legua = 5625 leguas
252.000 estadios, a 8 estadias por milla y 4 millas por legua = 7875 leguas

Si segun Ferrer, la cuenta de Ptolomeo tiene el mismo valor que la cuenta de Eratóste-
nes - sólo que usan medidas distintas - entonces eI múltiplo por acho y por treinta y dos,
es decir, sus respectivas millas y leguas, tienen que ser igualemtne diferentes, como para poder
decir que 5625 leguas es la misma distancia que 7875 leguas. En todo caso, lo correcto seria
decir, que ambos utilizan e1 mismo sistema, pero que sus medidas no comparten el mismo
valor. Y de hecho, sólo utilizan el sistema de 600 pies por estadia, que es el patrón griego,
sistema ai que luego los tratadistas engancharon la milla romana y la legua medieval, especifi-
camente la legua de Jácome de Mallorca. Todo ello produce un sistema híbrido de dudosa legi-
timidad, muy especialmente ai contar treinta y dos estadias por legua. Y si confrontamos estas
dos estimas con los 40.000 km de la circunferencia dei planeta, el estadia de Ptolomeo vale

283



222m.2222, y el de Erastóstenes, 158m.73016, con millas de 1777m.7777 y 1269m.8413 respec-
tivamente. Sin embargo Ferrer hace como si se tratara de las mismas medidas; que es como
decir que la octava parte de una hogaza de einco libras pesa lo mismo que la octava parte de
una hogaza de una libra.

Esta capacidad de distinguir entre el nombre y el valor de una medida la compartían
muchos, notablemente Colón, pero también el legislador castellano, el cu ai tres siglas antes
decretó que 5000 pies castellanos - terei os de la vara de Burgos, de 296,3 mm, hacían igual-
mente una milla. En cambio, el Reino portugués retuvo el modelo árabe, con un valor para
la milla de 2085,65 metros, término media entre la milla del sistema baxémtco y la del Califa
AI-Mamún. Por lo que no sólo las millas derivados de estadias diferentes eran incompatibles
entre sí, lo eran también la milla caste11ana y la portguesa según definidas por la ley y la
costumbre.

Naturalmente, conforme al texto de! Tratado, se podía fijar la raya astronómicamente pres-
eidiendo de las millas discrepantes de ambos estadias. Pero si la demarcaeión se hacía partiendo
de módulos, por qué precisamente el de Eratóstenes? Era éste un módulo que no tenía uso
práctico, ni tampoco Ferrer explica la razón de su prefereneia, tanto más necesaria tal justífl-
cación cuanto en su carta del 27 de enero invocaba un módulo totalmente distinto. La explí-
cación, creemos, es muy sencilla: mientras menor el módulo - menos leguas por grado _
más grados de longitud abarcan las 370 leguas de Tordesillas, y mientras mayor, más se reduce
esa distancia. De ahí que Ferrer opta por Eratóstenes, obviamente no porque algunos libros de
texto dei siglo XX expresan su admiración por la exactitud de su cálculo, sino porque e! móidulo
de 21 7/8 leguas por grado es el que más favorece a la parte castellana.

Esta, por otra parte, sugiere que la Corte de Isabel y Fernando se había arrependido de lo
negociado, y creemos que tal arrepentimiento se debía precisamente a que ellapidario de Blanes
abriera los ojos de los Consejeros de Castilla e las diferentes alternativas que se ofrecían; o, cuando
no, es el propio Ferrer quien se decide por la opción menos favorable a Portugal.

La deeisión tomada de escoger a Eratóstenes es tanto más llamativa cuanto Ptolomeo
gozaba de un enorme prestigio que, amén de rnerecerlo, se debía a la gran difusión de su obra
- acompafiada de mapas - desde hace varios siglas, tanto en manuscrito como impresa, desde
la edición de Bolofía de 1447, todo ello independientemente dei hecho escueto de la mayor
corrección de sus cálculos. Ocurre, además, en el caso de Ferrer, que tiene que acudir a Ptolo-
meo para calcular en leguas de Eratóstenes la extensión dei paralelo 15, con el empleo de lo
que 11ama -la regla de tres-, que consiste realmente en dividir las distancias ptolomáticas tradu-
cidas a millas por el cociente de 2,8571429: el resultado equivale al número de leguas conforme
aI módulo de Eratóstenes.

La aplicación de este cociente es un método efectivo para obtener dichas equívalencías.és)
sólo que cada legua calculada a base deI móidulo ptolémáico es de 7111m,111, partiendo dei
valor en metros dei grado geográfico, y de 6729m,984, si multiplicamos el pie fileterio por 600
y luego por 32 (8x4); mientras en el caso de Eratóstenes las cifras son 5079m.365 y 5923m.2
respectivamente (utilizando el pie dei Partenón). Pero tales discrepancias no afectan los cómpu-
tos de Ferrer que tratan de grados, y no tienen que tener presente e! valor de las distancias en
medidas itinerarias modernas.

Ferrer dice, que Ptolomeo calculó el círculo de! Trópico (23°27') en 164,672 estadios
-lo que él expresa como de 20,584 millas o 51461eguas - y e! paralelo 15 como de 168,960
estadias (21,120 millas o 5280 leguas). Por conseguiente, según la cuenta de Eratóstenes serían
7204,4 y 7392leguas respectivamente. No obstante, a Ferrer le sale el cómputo de otra manera,
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pues da 7425leguas para el paralelo 15, las que, con el cociente que usa, resultarían de 21,214,286
millas ptolemáicas (en vez de 21.120 millas).

Ahora bien, 7425 leguas dan 20 5/8 leguas por grado, como dice Ferrer en su voto, mien-
tras 7392 leguas equivalen a 20,533333 leguas por grado. En términos de las 370 leguas de
Tordesillas, son 17,939394 grados y 18,019481 grados respectivamente. Ferrer dice 18 grados,
lo que está bien.

Empero, si sacamos correctamente la extensión dei paralelo 15 en términos de la circun-
ferencia de Eratóstenes (252.000 estadias), obtenemos 234,4068 estadias, con 651,13 estadias o
20,347,813 leguas por grado y 18,183772 grados en 370 leguas.

En cambio, con las medidas ptolemáicas, las cifras que corresponden ai paralelo 15 son:

si 168.960 estadias (como dice Ferrer)
5280 leguas; 142/3 leguas por grado; 25,2272 grados en 370 leguas
si 173,862 estadias (lo correcto)
5433,1875Ieguas; 15,0921881eguas por grado; 24,515995 grados en 370 leguas

Si aplicamos las medidas modernas, y redondeando la circunferencia de la Tierra en 40.000
km, obtenemos los siguientes cálculos:

Paralelo 15

circunferencia: 38.636km = 107 km 32222 por grado
en leguas cstellanas de 4 millas de 1393m.1667 = 5572 213m.

370 leguas = 2061 km.8867 = 19,212114 grados
en leguas portuguesas de 17,5 leguas por grado = 6349m.2063

370 leguas = 2349 km.2063 = 21,889282 grados

Mas vimos, que la isla de San Antón, la más occidental, se halla en el paralelo 17:

Paralelo 17

circunferencia: 38.252 km = 106,255556 km por grado
370 leguas casterllanas = 2061 km.8867 = 19,404977 grados
370 leguas portuguesas = 2349 km.2063 = 22,10902 grados

iQué otras medidas podrían ser consideradas? Había una medida -real-, si bien algo vaga:
la milla marcada en las cartas portulanas de! mediterráneo, que según los cálculos de Konrad
Kretschmer promediaba unos 1250 metros. Era una milla de medir en las cartas, y carecía de
carácter legal. Colón tenía esa idea, vagamente, de lo que valía una milla, seguramente por
haberse dedicado a copiar mapas y por su transfondo genovês. Característica de esta milla es
e! hecho de que en las cartas dei Mediterráneo tres millas hacían una legua, y cuatro millas la
constituían en la costa dei Atlántico. Pienso que esa medida para la milla procede de la apli-
cacíon dei módulo de Eratóstenes y Estrabón a una medición correcta dei grado dei meridiano:
a 700 estadias por grado, los 111.111m,11 dei grado dan estadias de 158m.73016, que multi-
plicado por acho arroja 1269,8413 metros por mílla.C")

En cuanto a la -rnílla rornana-, a veces llamada pomposamente -mila marítima italiana-, care-
cia de uso legal en el siglo XV,y también práctico, con su valor de aporximadamente 1480 metros.
Era de uso literário. Los humanistas - quienes, por ejemplo, transformaban con su típica pedan-
tería latinizante la muy castellana dignidad de Almirante en praefectus maris - trocaban las
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millas y leguas medievales en tantos miles de pasos en los textos escritos en latín. Por ejemplo,
los mll-pasos de Jerónimo de Osório, medidos entre Montemayor y Evora y entre Sagres y el
Cabo de San Vicente, equivalen a aproximadamente un cuarto de legua o 1500 metros (44): bastante
cerca de los aproximadamente 1480 metros de la milla dei Capitolio. Pero hasta la milla romana
medieval, el mig1io, se había alargado a 1488.6 metros.

Por otra parte, entre las medidas castellanas existía el paso, igual a 2 pies de Burgos, lo
que significa que 2500 pasos hacían una milla, en vez de mil. Mas, para asimilarse a las medi-
das romanas, se creó el paso geométrico, igual a cinco pies, por lo que mil de esos pasos
daban una milla. Empero, mientras el paso romano medía 1481.5mm, el paso geométrico castel-
lano era de sólo 1393.15 milímetros.

Dicho sea de paso, en la Antigüedad sí se llego a conocer con exactitud la circunferen-
cia de la Tierra: 216.000 estadias, con 600 estadias por grado. De ahí procede el módulo de 20
leguas por grado que, curiosamente, los ingleses emplean ya en el siglo XVI. Estudiarernos esta
medida más abajo. Pero veamos entre tanto, qué resultados hubiera dado este módulo, si hubiera
aplicado a las 370 leguas de Tordesillas (45):

circunferencia: 216.000 estadias
radio de la Tierra: 34.377,468 estadias
radio dei paralelo 15: 33.205,196 estadios
extensión paralelo 15: 208.634,4 estadias
estadias por grado: 579,54 con 30 estadias por legua, 370 leguas = 19,153121 grados
radio dei paralelo 17: 32.875,173 estadias
extensión paralelo 17: 206.560,8 estadias
estadias por grado: 573,78 con 30 estadias por légua, 370 leguas = 19,345394 grados

LA INJUECUTABllIDAD DEL TRATADO

Hubiera sido lógico, que los negociadores castellanos hubieran acudido a Tordesillas
teniendo en mente la legua castellana. Adernás, los miembros dei Consejo Real, y aun Fernando
Y Isabel, hubieran debido reflexionar en torno ai valor de la legua desde el momento que reca-
ban de Alejandro VI una raya de demarcación a 100 leguas ai oeste de los archipiélagos portu-
gueses. Mas aparentemente no tenían conciencia de la existencia de diferentes valores. Como
dice Rolando Laguarda Trías:

.EI problema de la equivalencia, que para los metrólogos es esencial, tuvo en la
realidad valor secundarío-Cs)

Pero como lo expresó Flinders Petríe:

-Es necesario observar, que la mayoría de los nombres de medidas son genéricos y
no específicos, y abarcan una gran variedad de unidades. Así, pie, dígito, palmo, cúbito,
estadia, milla ... y muchos otros nada significan, a menos que fuesen cualificados por el
nombre de su país o de su ciudad ...• (47)

La falta de orientación de los negociadores castellanos sin duda no era compartida por
los portugueses. Podemos dar por descontado, que acudieron a Tordesillas con el nuevo
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módulo de 17,5 en mente. iCómo es posible entonces, que no definieron el valor de la legua
durante las reuniones con los castellanos, y luego en el texto de la capitulación. La cues-
tión no carecía de importancia, ya que - como vimos - en el paralelo 17 existía una dife-
rencia de 2,7 grados, dependiendo si se utilizaba la legua dei módulo portugués o la de
cuatro millas castellanas. Incluso si se dejaba la medición de las 370 leguas en manos de los
pilotos, había una diferencia apreciable entre sus estimas, siendo la legua de los pilotos portu-
gueses más larga.

Descartando e! factor de impericia de parte de Duarte Pacheco y sus compafieros, máxime
siendo por entonces Portugal e! país puntero en materia de navegación, encuentro una sola
explanación para lo ocurrido en Tordesillas. Los portugueses acuden, efectivamente, con su
legua geodésica, 17,5 por grado, 6300 en la circunferencia de la Tierra. Sea que planteen su
utilización, sea que la guarden en su mochila, se encuentran que los caste!lanos juran por otra
medida: e! módulo de 14 1/6 leguas por grado de Aliaco, que es la de Colón.

Si en un principio me he extendido en mostrar la influencia de Colón junto a los Reyes,
es precisamente porque esa ilimitada confianza en la profética sabiduría dei Almirante, junto
a la inquebrantable seguridad de éste, de que ésa era la medida correcta - con 5100 leguas
de circunferencia - nos quita de dudas en cuanto a las idéas de la comisión castellana en
Tordesillas.

Ahora bien, independentemiente de quién había hecho !legar a manos dei Descubridor
un ejernplar de la obra dei cardenal d'Ailly, su módulo da un radio para la Tierra de 811.69021
leguas, y dei paralelo 17, de 776.21935Ieguas, con 4877.13Ieguas para la extensión dei para-
lelo 17, y 13.5475831eguas por grado. Esto da a las 370 leguas de Tordesillas una extensión de
27.311145 grados. Bastaba no abrir la boca, y se ganaban 5°12'. Quizás algún día iba a explo-
tar esa intrígulis: por lo mismo la Corte de Juan II tenía prisa de lIevar a cabo la demarcación
in situ, pues una vez echa, conforme a la capitulación, ya nadie iba a mudar los padrones con
las quinas Reales.

La línea así definida hubiera cortado e! paralelo 17 a 27°18'36" ai oeste de la isla de San
Antón, y hubiera intersecado la costa de Sudamérica más aliá de la actual frontera franco-brasi-
lena, en la Guayna. Para ello, a los negociadores de Juan II les bastaba guardar su módulo para
sí, y -acceptar con espíritu de franca colaboración- el módulo colombiano.

Colón, ai escribirles a los Reyes en febrero de 1495 no pudo darse cuenta de todo esta,
pero es perfectarnente sabido que le disgustaba el cambio de las 100 leguas papales a las 370
dei Tratado. Su reacción negatiba sin duda contribuyó a que se le encargara a Ferrer a darle
un giro distinto a la cuestión de la demarcación. EI catalán vino a aguarles la fiesta a los veci-
nos, con su cómputo de 18 grados que restaba un total de 9 grados de lo que resultaba dei
módulo colombino, amén dei grado adicional resultante de la pretensión de comenzar el
cómputo de las 370 leguas desde el meio de! archipiélago; un total de diez grados.

Tal vez fue Esteban Vaz, ai regresar a Lisboa en mayo de 1495, el portador de la nueva
posición asumida por Fernando y Isabel. Ante la nueva actitud castellana, los Consejeros de El-
Rei tuvieron que darse cuenta, que el Tratado se había tornado inejecutable, y que la,propuesta
reunión de los peritos en la raya de Caia carecía de sentido mientras las respectivas Cortes no
se pusieren de acuerdo, logrando el denominador común que faltaba. Y era obvio, además,
que no existía esa voluntad de parte de la Corte Isabelina, como lo mostraba la,pretensión de
comenzar a medir la distancia desde la isla más céntrica. La reunión de Badajoz-Elvas simple-
mente no tuvo lugar - por entonces - por lo que no se ejecutó uno de los artículos funda-
mentales dei Tratado.
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EI hecho ha llamado la atención de los historiadores. EI Profesor Rumeu, por ejemplo,
escribe (48):

-Cuando todos los trámites se habían cumplido para la reunión de las comisio-
nes castellana y lusa en Badajoz-Elvas, ésta quedó suspendida sine die No ha quedado
en la abundante documentación de la época ninguna explicación sobre la extraãa y
desconcertante medida •.

AI Padre Casas también le llamó la atención el default - abandono - dei encuentro en
la frontera. Comenta ai pie de la carta Regia a Colón, dei 16 de agosto de 1494 (49):

-Lo que en esta después se hizo, no lo puede saber; sólo esta fue cierto, que ni e1
Almirante ni su hermano pudieron ir a ello, o por el descubrimiento que hizo de Cuba
y Jamaica y enfermedad dei Almirante y otras adversidades que luego les vinieron, o
porque el tiempo dei asiento era pasado ...•

Por cierto, hubo otro enfermo: el Príncipe Perfeito, quíen fallece en Algarve, víctima de
su dolencia, antes que terminara el afio.

Tienen razón los historiadores que subrayan las crecientes prosperidades de ambos Reinos
en sus exploraciones hacia el este y e! oeste, respectivamente, por lo que la raya de Tordesil-
las perderá interés de momento. No entraremos aquí a analizar el impacto dei viaje de Vasco
da Gama - casi desde antes que zarpara - y la reactión exaltada de Colón en el Memorial
de la Mejorada, documento que posiblemente resultara decisivo en abrirles los ajas a los Sobe-
ranos de Castilla en cuanto a las falacias geográficas de su Almirante.

Sin embargo, la cuestión de la inejecutabilidad dei Tratado resultante de la indefinición
de la legua se subsana desde que los pilotos ai servicio de Castilla - en número creciente
portugueses - y la misma Casa de la Contratación aceptan el módulo de 17,5 leguas por
grado. Yen 1524 se reunen por fin las comisiones de ambos Reinos en la raya de Caia, aunque
esta vez es para tratar de algo no previsto en Tordesíllas. la fijación dei antemeridiano en aguas
de las Malucas.

Abordamos aquí el tema de pasada, para mostrar que, si bien en treinta afias se había
progresado mucho en conocimientos prácticos, en el aspecto de la cosmografia teórica se estaba
donde se estuvo en 1494. La comisión castellana la integraban Hernano Colón, fray Tomás Durán,
Sebastián Caboto y Juan Vespucci. Citaremos de sus informes técnicos.

El hijo dei Descubridor escribe (50):

-La certidumbre de saber, cuántas leguas castellanas o marinaras de cuatro millas
por legua corresponden a un grado, tiene fundamento en el experiencia, y como el esecu-
tar e! tal experimento sea difícil, ha dado causa a que por ninguno no es con evidencia
manifiesto, ni puede en ello hablar a.ffirmative, salvo por autoridad o acotación de autor.
Y como en este caso los autores discorden, queda a elección dei cosmógrafo allegarse ai
que más le pareciere que se conforma con la verdad .

•Lo cual puesto por máxima y fundamento, dice que no sigue la opinión del tiempo
de Aristótiles I le! seudo Aristótiles? I que daba 800 estadias a cada grado, de que viene a
contenerse en el ámbitu de esphera 12,500 leguas. Ni recibe la de Estrabo en el Libro Tercero,
que así rnísrno es de Ambrosio y Teodosio y Macrobio y Eurístenes, que daban 700 esta-
dias, de que viene ai esphera 7875 Ileguas /. No acepta la de Marina y Tolomeo en e1
Primero y Sêptimo Libra, que dan SOOestadias, de que resuItan aI ámbitu 5625 leguas: pero
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que sigue y tiene por buena la de Tebit y Almeón y Alfragano, en la Diferencia 8.i, ai cual
siguen algunos modernos de autoridad, como es Pedro de Aliaco en ell0." cap. de Imagine
Mundi, y el autor dei Esphera en la división de los climas, y fray Juan de Pecán en el 4."
cap. dei tratado de su Esphera, y e! primero Almirante de las Indias, como consta por
muchas escrituras de su mano. Los cuales todos dan a cada grado 56 millas y dos tercíos,
que constituyen 141eguas y dos tercios de milla. Do se infiere y concluye haber en el mayor
círculo de! esphera 5100 leguas. Y si a esta ex adeverso mere ooluntarie no vinieren los
portugueses, de fuerza se ha de recurrir a verificallo por esperiencia ...•

Se ve que la cosmografia colombina no cambió ni un ápice en treinta afias, y el hijo no
hace más que repetir las ideas fijas de su padre. Pero veamos también el dictamen de los otras
tres.C")

Dicen que a Castilla le conviene contar pocas leguas por grado. La razón es que en tal
caso las 370 leguas de Tordesillas abarcan mayor número de grados hacia el oeste: en 1494
esta favorecía a los portugueses en el Atlántico; treinta afias después la preocupación de los
peritos de Don Carlos era empujar el antimeridiano hacia el poniente para abarcar así ai Maluco
que -lo sabemos ahora - quedaba ai oeste de aquella línea por muy escaso margen. Yafiaden
Caboto, Vespucci y el Padre Durán:

-Empero, como ya en otra escrito dijimos, parécenos que tenemos de venir a lo que
comúnmente usan los marineros, ansi en Portugal como en Castilla, ques dar a cada
grado dei cielo 17 leguas y media ... EI segundo fundamento es que nos conformaremos
con el Tolomeo, astrólogo gravísimo y experimentado, el cual escribió después de Pompo-
nio e Marina e Plinio e Estrabo, el cual pane 62 millas e media a cada grado .•

EI módulo portugués de Joseph Vizinho y sus compaiieros era la solución que dictaba
entonces el sentido común, y fue con él que desaparició el inconveniente que surgió dei
Tratado de Tordesillas ai haber quedado sin definición la legua empleada. En cambio, las
elucubraciones escolásticas dejaban e! problema de las Malucas tan enredado como antes de
las jornadas de Badajoz e Elvas. Y sin embargo, ello se debía únicamente a la defectuosa
transmisión dei saber antiguo; no por la Edad Media, sino por culpa de los anteriores inter-
mediarias griegos.

IA PRIMERA MEDICIÓN EXACTA DE IA CIRCUNFERENCIA TERRÃQUEA

En la parte inicial dei estudio que hice de La legua y la milIa de Colón traté de remon-
tar hasta los orígenes de las medidas de longitud europeas, apuyándome en los trabajos metro-
lógicos dei que fuera Catedrático de la Universidad de Valladolid, Don Vicente Vásquez Queipo
de Llano, así como dei ilustre egiptólogo W. M. Flinders Petrie. Mediante ellos me enteré dei
origen egipcio de las medidas griegas y romanas; y no pude evitar el observar, que el valor dei
estadia gríego derivado dei pie utilizado en la construcción dei Partenón era una fracción de
la mil/a marítima moderna, o más correctamente, de la mil/a geográfica, o geodésica, como
se diría ahora.Cs) Escribí entonces:

-Saltan a la vista los valores de la orguia - corresponde a la braza - y dei esta-
dia: 1 metro 851 y 185,1 metros, respectivamente. Lo que significa que la mil/a maritma
modema es igual a 10 estadios o 1000 erguias o 6000 pies gríegos ...•
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Petrie sefiala la relación entre el pie griego y e1 dígito egipcio. Basándose en él, escribí
en mi citado trabajo:

-En tumbas de las Dinastías IV y V, el dígito tiene un valor de 18,47 mm.; pero A.
Bõckh ... da como valor promedio en el Egipto prehe1énico el de 18,52 milímetros. Este
es exactamente el valor que se obtiene a base de un pie de 308,66 mm - con un cúbito
igual a 1,5 pie - resultante de la división de 1852,000 mm - 10 estadias - por 6000.
Y 1852,000 mm equivalen a una mil/a marítima moderna; es decir, ai minuto dei grado
dei meridiano terrestre. A 18,52 mm por dígito, el valor dei minuto dei grado dei meri-
diano es igual a 100,000 dígitos egípcios .•(53)

Petrie le hurtó el cuerpo a la necesidad de opinar sobre la increíble coincidencia, y en
lograria le ayudó el hecho de que utilizara medidas inglesas, que mientras no se convierían a
sus equivalentes métricos, no dejan ver esas relaciones. Pero hace poco consulté la c1ásica obra
de Sir Edward Herbert Bunbury (tI895) - se sitúa cronológicamente entre Don Vicente Vásquez
y Petrie - y hallé que por lo menos síete veces alude a que 10 estadias equivalían a una milla
geográfica moderna.Cs)

Me dediqué luego a otros temas. Entre tanto, adquirí un ejemplar de la obra dei Cate-
drático de Egiptología de la Universidad de Londres, Walter Bryan Emery 0903-1971),
Archaic Egypt - Culture and Civilization in Egypt Five Thousand Years AgO.(55) Una
primera lectura rápida sólo produjo una mejor comprensión dei cuarto mil enio egipcio. Pero
un dia me ocurrió le ídea de utilizar los planos a escala de edificios publicados por Emery,
con el fin de precisar lo indicado por Petrie de que el digito cambiara de valor levemente
con el paso de los siglas. Mi idea inicial fue que los egipcios llegaron a precisar eventual-
mente, con el paso de los siglas, el valor dei digito en términos geodésicos, y en la obra
de Emery lo que buscaba era su valor original. No obstante, en mi citado trabajo ya había
escrito:

-Tal vez habría que distinguir entre la religión y la ciencia 'profana'. AI fin ai cabo,
qué les impedía utilizar el método que empleará Eratóstenes. Aun más, en el caso de que
hubíeran desarollado los fundamentos teóricos, tPor qué no hubíeran podido tomar los
antiguos egípcios la altura dei Sol, o la de la Estrella Polar? (56).

Además de los valores dei dígito ya mecionados, Petrie consideraba como valor típico
el de 0,729 pulgadas, es decir, 18,5166 milímetros. Con estas cifras como punto de partida,
y con la ayuda de una calculadora de bolsillo, me puse a buscar una fracción que, apli-
cada a los edificios reproducidos a escala por Emery díera números redondos, exactos, ya
que es lógico suponer que sus constructores los planearan y trazaran sus cimientos con
unidades exactas. En otras palabras, el valor correcto y preciso dei dígito correspondía a
aquella fracción que, ai convertir la escala milimétrica en digitas díera un número no frac-
cionaria.

Después de una breve búsqueda encontré la fracción buscada: una fracción infinita que
se repíte: 18.518518518 ... milímetros por dígito. Confíeso, que en ese momento no proyecté
mi razonamiento consciente más allá de esa cifra, pero si me ocurríó multiplicaria por 60, lo
que me dia 1111.11111 milímetros. Esta secuencia dei número 1 ya me resultaba familiar: se
trataba de una fracción decimal dei valor métrico dei grado dei meridiano, computado a base
de una circunferencia terrestre de 40.000 kilómetros.
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Con este valor dei dígito - superior ai dígito -típico- de Petrie en sólo 0,001918 milíme-
tro - hallemos las síguíentes equivalencias con el sistema griego empleado en la construcción
dei Partenón:

1 orguia/braza = 100 dígitos egipcios = lm.851
100 orguias = 1 estadio = 10.000 dígitos egipcios = 185m.185

1.000 orguias = 10 estadios = 1 milla geográfica = 100.000 dígitos = 1851m.851

Si seguimos con la aplicación geodésica de este dígito:

10 estadios = 1 milla geográfica = 1/60 del grado = 100.000 D. = 1851m.851
30 estadios = 1 schoinos = llegua geográfica = 1120dei grado = 300.000d. = 5.555m.5555

600 estadias = 1 grado geográfico = 6.000.000 D. = ll1km.1111
216.000 estadios = 360 grados = 2.160.000.000 dígitos - 39.999km.9999999999

Con posterioridad - recientemente - ai consultar a Bunbury, pude observar que por lo
menos en seis ocasiones dice que el valor real dei grado geográfico era de 600 estadios - en
vez de los 500 de Posidonio, Marino, y Ptolomeo, o los 700 de Eratóstenes, Hiparco y Estra-
bón - pero no da explicaciones.(57)

Tal vez Sir Edward se inhibía ante opiniones negativas como la de Petrie (58):

-Otra idea que ha estado perseguiendo a los metrólogos más viejos, pero que es
aun monos probable, es la conexión de varias medidas con grados de la superficie terres-
tre. La cojera de los griegos en medición angular bastaría por sí para demostrar, que no
pudieron haber derivado medidas itinerarias partiendo de distancias largas, determinadas
con precisión ».

Pero esto es precisamente lo que hicieron, no los griegos - un pueblo inculto y analfa-
beto hasta el siglo séptimo - sino los egipcios, cuya ciencia descansaba en dos puntos de
apoyo: la observación y medición dei firmamento, y la medición dei campo o agrimensura.
Sólo la sostenida influencia de la mentalidad renascentista, con su exagerada helenofilia e desin-
terés por lo que no huele a grecorromano, puede hacer creer - lo que se repite a saciedad
_ que -los griegos ensefíaron a pensar a la humanidad ». Sin negar los importantes adelantos
logrados después de 300 a.c., la llamada eieneia se relaciona de una manera abrumadora con
Alejandría - capital de Egipto bajo su última Dinastía, la de los Lágidas - y con el Egipto
helenístico. Hasta Arquímedes estudió en la ciudad de los Ptolomeos. En cuanto a la cieneia
de la época clásica - bastante magra - corresponde casi exclusivamente a jonía, cuyas ciuda-
des - como Mileto - eran las que tenían contactos más estrechos con Egipto, a través de
Naucratis, fundada y poblada por comerciantes jonios.

No se puede limitar las matemáticas agipcias a lo que contienen algunos papiros halla-
dos en algunas tumbas (59).Y no toda la eieneia egípcia llegó a conocimiento de los griegos;
y de lo que llegó, no todo fue transferido a la Edad Media, como se puede juzgar fácilmente
por las vieisitudes de la biblioteca de Alejandría, a partir dei incendio que sufrió a manos dee
la soldadesca de julio César en el afio 47 a.c., ocasión en que se perdieron las ochenta obras
de Demócrito, el cual había escrito: -No hay quien me haya superado en construcciones y demos-
traciones geométricas, ni siquiera los geómetras de Egipto, entre quienes he pasado cinco anos
cabales de mi vida.(60)·
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EI determinar las medidas con precisión, partiendo de distancias largas, es una consi-
deración básica, como lo sugiere la enterior cita de petrie. En mi trabajo sobre La legua y la
mllIa de Colón, cito una observación de Laguarda Trías en torno a la definición precisa deI
pie romano (61):

-Según un autor, / Uzielli / la equivalencia métrica del pie romano es de 0.2955, y
para otros su longitud es exactamente de m. 0,296318. Entre ambos valores la diferencia
es de m. 0,000818, o sea, inferior a um milímetro. Desde el punto de vista actual, el hecho
acusa diversidad de longitud entre los distintos pies romanos que los metrólogos han
comprobado. Sin embargo, los romanos no debían interpretaria así, ya que los medias
técnicos con que contaban no les permitía observar diferencia alguna entre los distintos
pies, que para ellos eran prácticamente iguales; lo expuesto significa que la antigüedad
no alcanzó, en las medidas lineales, a precisiones inferiores al milímetro. Constituye, pues,
una pedantería expresar la equivalencia deI pie del Campidoglio con seis o más cifras
decimales, pues de hecho las equivalencias de m. 0.2955 y m. 0,296318 se reducen a una
equivalencia real de 0.296.-

Comenté yo entonces: -Multiplícado por 5000, da 1480 metros, valor aceptable para la
milla. No obstante, si en vez de partir deI pie, eI metrólogo toma como base una medida mayor,
la división de ésta produce, Iícitamente, fracciones del milímetro-.

Ya que hablamos del pie romano, Petrie (62) - quien le asigna el valor de 11,62 pulga-
das inglesas, o sea, 295 mm.148 - reconoce que el sistema romano deriva de la unidad egip-
cia deI dígito, y observa que en Roma, -aunque dividido por el sistema duodecimal italiano,
siempre mantuvo sus 16 dígitos originales que se hallan marcados en algunas varas de medir-o
Y comenta que Don Vicente Vásquez, si bien -ha rechazado esta conexión (al darse cuenta deI
eslabón griego deI dígito), concede que la apoya la medida cuadrada egipcia del pletrón, igual
aI actus romano-o

Analicemos, pues, las medidas lineales romanas a la luz del dígito definido como de
18,518518mm, confrontándolas con el valor que les daba el escéptico Don Vicente.Cé)

Medida Romana Digitos Egipcl08 Valor Métrico segua Vasquez

1 dígito 1 18.518518mm. / 18.51875mm. /
1 pulgada (uncia) 1 113 24.691667mm. 24.69mm.
1 pie 16 296.29629mm. 296.3mm.
1 paso 80 1481.4814mm. 1481.5mm.
1 decempede 160 2962.9629mm. 2%3mm.
1 milla 80.000 1481m4814 1481.5m(64)
1 estadia 10.000 185m1851 / 185m1875 /

Observemos de paso, que las antiguas medidas castellanas - grado de cebada, dedo,
mano, pie, cada y paso - todas derivan deI sistma deI dígito egipcio, sea directamente, sea
mediante griegos, romanos y otros. De echo, la vara de Burgos tiene su origen en Egipto, pues
es igual a 45 dígitos de 18.575555mm, con 0.057037mm mayor que el dígito geodésico. Veamos
las equivalencias con el sistema castellano:

1 pie
1 cada

1 vara

1braza

278.63333mm.
417.95mm.
835.9mm.

1671.8mm.

15 dígitos
22.5 dígitos
45 dígitos

90 dígitos
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La unidad de la cual parte este sistema parece haber sido una de 120 dígitos u 8 pies,
que equivale a 5 cubitos egipcios de 24 dígitos cada uno; con una equivalencia métrica de
2222.2222 mm., igual a la cienmilésima parte de 2 grados dei meridiano.

Ahora bien, cien de esa hipotética unidad de 120 dígitos hacen 222m.,222222, cantidad
que si multiplicamos por 500, da 111.111m.l1, que es la medida dei grado dei meridiano. Acor-
démonos dei módulo de Posidónio y Ptolomeo, de 500 estadias por grado: el estadia griego
contiene 600 pies; 222m.2222 dividido por 600 da 370 mm.37036, que podríamos llamar el pie
ptolemáico, y éste contiene 20 dígitos de 18.518518 mm.

En antes interpretamos los 500 estadias de Ptolomeo como de 600 pies fíleterios,
siguiendo en esto a otros autores, y por lo que dice Petrie de la difusión de esa medida. El
pie meteria contiene 19 dígitos. Con esa medida, el cómputo ptolemáico de la circunferen-
cia de la Tierra - 500 estadias por grado, en vez de 600 - quedaba corto. Sin embargo, si
su pie era de 20 dígitos, entonces sus 500 estadios por grado y 180.000 de circunferencia dan
la medida exacta, de 44.000 kms. Aboga a favor de esta solución el hecho de que en las varas
de medir egipcias aparece una serial marcando 10 dígitos, y con el nombre de palmo menor:
el palmo era la mitad de un cúbito, y el cúbito primitivo - de acuerdo con el sistema bina-
rio - era de 24 dígitos, como se puede comprobar en muchas de las construcciones antí-
guas. EIpalmo menor habría sido una innovación que permitía convertir el sistema digital de
binario en decimal, con cúbitos de 25 dígitos, y luego pies de 20, lo que en todo resulta más
lógico, -racional- - tratándose de gentes que usaban el sistema decimal - que el pie me-
teria de 19 dígítos.Cé)

En cuanto a la medición dei grado dei meridiano por los antiguos egipcios, nuestra hipó-
tesís consiste en suponer, que la medición se hizo para darle ai dígito - medida antigua cuyo
origen se pierde en la prehistoria - un valor geodésico. Los trabajos respectivos se habrían
llevado a cabo en el arco de dos grados antre la frontera meridional dei Alto Egipto, en la isla
de Biga (24° 01' N), o tal vez el islote situado ai sur dei extremo meridional de la isla de el-
Hesa, aproximadamente en 24° 00' 13", y en el norte la ciudad de Keft (Coptos), acutal Qiift, en
26° N, o el-Qalá, inmediatamente ai norte. Aquí se veneraba el dias Min, dios protector de
Coptos y dias dei desierto oriental; y en Biga se hallaba la tumba (una de tantas) de Osiris. La
longitud de Coptos es de 32° 49' ai Este de Greenwich, mientras la de Biga es de 32° 53'. EI
valle dei Nilo entre los dos puntos era el corazón dei Alto Egipto.(66)

Aun cuando e! río describe una gan curva entre Nekhen y Coptos, los agrimensores esta-
ban en condición de medir con toda exactitud la distancia incluida en esos dos grados, así
como determinar el meridiano común - como generalmente determinaban la orientación norte-
sur de sus grandes construcciones - mediante la observación de la estrella polar, que en aquel
tiempo era Alfa de la Constelación dei Dragón. Los encargados a fijar así el valor dei dígito
aventajaban por conseguiente a Eratóstenes en conocer e! valor, medido con precisión de norte-
sur, dei arco de! meridiano, entre los 24 y os 26 grados (67).

En cuanto a la capacidad de los egipcios de tomar la altura, se trata realmente de un proceso
sencillo que se efectúa con el cuadrante (68).Y naturalmente podían confrontat el resultado con
e! obtenido mediante e! método que utilizará Eratóstenes, midiendo la sombra proyectada.

Lo que queda por saber es si los egipcios sabían dividir el círculo en grados. Si nos dejá-
ramos !levar por la tradición helenizante, parecería que no, pues se nos dice que Eratóstenes
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y Estrabón dividían el meridiano por 60. Se le atribuye ai astrónomo Hiparco (162-125 a.C.) la
división por 360.(69)

Empero, no se habría esperado hasta el siglo segundo antes de Cristo para estudiar el
círculo y los ángulos. Se sabe, dei resto, que los antiguos egipcios habían logrado obtener una
notable aproximacíón ai valor dei W3,1415927, comúnmente 3,1416 como 3,16 (Papiro Ahmés)
y 3,14 (Papiro de Moscúj.C") Por otra parte, acostumbramos asociar el sistema duodecimal y
hexagésimal con Mesopotamia, y sin embargo se originó en Egipto, con el primer calendario
solar - de onde derivan los calendarios solares de otras partes dei mundo - el cual contenía
360 días divididos entre 12 meses y 36 décadas. Este calendario derivó probablemente dei ano
lunar (354 días, y luego fue corrigido ai anadírsele los cinco días epagomenales. Desde esa
reforma se inició el primer ciclo sótico de 1460 anos.C")

Luego los egipcios dividieron el día en 24 horas, 12 diurnas y 12 noturnas. El hombre
primitivo medía el tiempo por la posición dei sol y de las estrellas. Como el sol describía un
círculo - semicírculo durante el día - un cuarto dei camino lo situaba verticalmente sobre el
observador ai mediodía, formando un ángulo de 90 grados, si se tomaba la decisión de dividir
el círculo solar en imitación dei ano (360 días, 12 meses). Aplicando el patrón de 12, a cada
hora le corresponderían 15 grados dei círculo.Cê)

La división de la noche en 12 horas se regulaba apoyándose en las estrellas que marcaban
con su reaparición helíaca el primer día de cada una de las 36 décadas en que se subdividía el
ano. La hora nocturna era e! lapso de tiempo entre la aparición de dos de esas estrellas (73).

En otras palabras, dei calendario solar primitivo procede la división dei círculo en 360
grados, y de! mismo calendario - por las 36 décadas - la división de la noche en 12 horas,
y por analogía, la división dei día.

Observemos aquí, que en la cosmovisión egipcia la Tierra esférica se dividía en dos hemis-
férios: éste, cuyo eje central era el meridiano central de Egipto, extendiéndose -este mundo» a
90 grados hacia e! este y hacia el oeste. El -otro mundo, o DUAT- donde moraban los dífun-
tos - lo iluminaba el Sol durante las doce haras nocturnas. Se podía llegar ai Duat cruzando
el Océano; de ahí las barcas funerarias de los Faraones (74).

El concepto geográfico primitivo de los griegos, derivado sin duda de los egipcios, coin-
cidía en su esencia con este esquema. Pero para la época helenística, ya juzgar por la Geogra-
fia y mapamundi dei egipcio Ptolomeo (siglo II A.D.), el Duat se había transformado en la
mitad (180 grados) desconocida de la esfera - el otro lado - presumiblemente toda ocupada
por el Mar Oceano. Esta era tarnbíén la forma de pensar de Colón, quien pretendia cruzar lo
que había sido el Duat, con el fin de reaparecer ai otro extremo dei hemisferio conocido. Más
de una vez se refiere a las "horas, que descubrió, es decir, las zonas o espacios de 15 grados
de longitud. Y hasta en el parecer de Jaime Ferrer se asoma el concepto.

Pero volviendo sobre el tema dei dígito, los antiguos egipcios contaban, pues, con los
conocimientos necesarios para llevar a cabo la medición que transformara el dígito de la círcun-
ferencia de la Tierra. De esa medición derivan, tanto el estadia griego como la milla romana,
y lo mismo la milla geográfica y la légua, llámase ésta schoinos, parasanga, o de cualquier otra
manera hasta la legua geográfica moderna, de trea millas por legua y veinte leguas por grado.
Ya no ser que Posidonio hiciera sus propias mediciones y que contara 20 dígitos no será igua-
lada - y ciertamente no por Eratóstenes - hasta la que efectúan los Académicos franceses en
el siglo XVIII.

iEn qué época ocurre esta medición? La obra de Emery permite precisaria. Los edificios
- tumbas - cuyos planos reproduce, pertencen a la Primera Dinastia, a raiz de la uníflcación
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dei Alto con el Bajo Egipto, y en su mayor parte se hallan en los cementerios Reales de Abidós
(Alto Egipto) y Sakkara (Bajo Egipto).

La construcción más antigua es la tumba de la Reina Nithotep, esposa dei unificador
Narmer, en Nagadeh. EI dígito de 18,518518 no es aplicable aquí: aparentemente se empleó el
dígito primitivo, con valor fluctuante entre 18,4 y 18,6 milímetros. La falta de definición precisa,
tratándose de diferencias de décimo y centésimos de milímetro, se puede considerar normal.
La tumba de Nithotep se puede fechar en aproximadamente 3300 a.c.. En cambio, la tumba de
Narmer en Abidós refleja el uso dei dígito geodésico.C")

A Narmer le sucedió Hor-aha, el fundador de Menfis. Su tumba en Sakkara - junto a
Menfis - muestra igualmente el empleo dei dígito de referencia.C") Estas dos Faraones de la
Primera Dinastía se hacen construir dos tumbas, una en Abidós es igualmente compatible con
el dígito de 18,518518mm. Además de la tumba de Nithotep, sólo la tumba dei octavo Faraón,
Ka'a, parece sustraerse a este dígito.C") En cambio, otras nueve sepulturas en Abidós y cinco
más en Sakkara - son las que reproduce Emery - muestran su utilización, o de algún múlti-
plo, como por 6, 8 o 24.(78)

En los siguientes milenios se seguirá utilizando este valor dei dígito en las construccio-
nes egipcias, con algunas excepciones, entra las que figura el empleo dei cúbito Real, como
en la pirámide de Cheops y en Medinet Habu (79).Pero todo parece indicar, que la medición
de los dos grados del meridiano entre los paralelos 24 y 26 se hiciera por orden de Narmer, o
por lo menos que él decretara el valor legal dei dígito como igual a la seis milionésima parte
dei grado. Pues, tratándose de una gran distancia, medida a cordel, era posible observar la
mínima diferencia de centésimas y milésimas de milímetro que la reforma implicaba.

Ahora bien, es algo muy razonable pensar,que las construcciones monumentales siguen
y no preceden la revolución intelectual: la ciencia produce las obras, no son las obras que
producen la ciencia. Igualmente, no parece haber lógica en exigir un gran desarrollo artístico
como precondición para el desarrollo de las matemáticas. Y decimos esto en particular porque
siempre nos ha parecido poco razonable la solitud de los que negaban la existencia de tres
ciclos sóticos - cada uno de 1460 anos - y hacían arancar el primero dei ano 2782 a.c., para
cuando la civilización egipcia se puede decir que había alcanzado tiempo ha su madurez.

Si para 3300 los egipdos pudieron calcular correctamente la circunferencia de la Tierra
como equivalente a los 40.000 kilómetros de nuestro sistema de medir - 7 km menos que la
circunferencia por los polos medida en nuestros dáis - se impone sin duda otro ciclo sótico
a partir de 4242 a.c., ano que marcaría la incorporación ai calendario solar de los días epago-
menales. La revolución científica, intelectual, habría comenzado en los siglas anteriores.

Por lo mismo, parece válido pensar, que la civilización mesopotamia surgió por estímu-
los recibidos de Egipto, seguramente por la vía marítima, razón por la cual fueron los sume-
rios, junto ai Golfo Pérsico, los primeros en asimilar aportación.

Vemos también, que gradas ai expolio y destrucción de la civilización egipcia, por etapas,
tuvieron que pasar cinco mil anos hasta que en Europa se lograra obtener el mismo resultado
en la medición de la Tierra, gradas ai patrocinio de los Gobiernos Borbónicos.

Y, finalmente, esa idea de unos egipcios de lo más primitivos y reducidos ai empleo de
barcas de papiro - ai estilo de las basillas de totora dei Lago Titicaca - con que intentarían
buscar no sé qué en águas del Atlantico, no refleja con exactitud el nível de conocimientos de
los súbditos dei Faraón. La cosmovisión de los antiguos egipcios en poco era inferior a la de
Cristóbal Colón, además de tener un conocimiento exacto de las dimensiones dei planeta, cono-
cimiento de que el Descubridor - y no sólo él- manifiestamente carecía.
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NOTAS

(*) No puede dejar de hacer en esta ocasión un reconocimiento de las respectivas contribuiciones a la histo-
ria de la marina y de los Descubrimientos por dos ilustres Marinos espailoles: Don Martín Fernández de Navar-
rete y Don Cesáreo Fernández Duro, de cuyos trabajos seguimos beneficiándonos los que venimos después de
ellos. Tamien quiero recordar a dos amigos que ya no estãn con nosotros: el Almirante Julio Guillén, y el Capi-
tãn Roberto Barreiro Meiro.

En un plano muy personal, familiar, y en vista dei papel destacado que desempeiian en este trabajo los
autores ingleses, quiero dedicarlo a mis primos Hobson, a mis tíos ya fallecidos, y a mi tio, abuelo, Catedrático
de Matemáticas que fuera de la Universidad de Cambridge.

(1) Se publicó bajo el título de La primera tierra americana descubierta, Cuadernos colombinos XV,Univer-
sidad de Valladolid, Valladolid 1987-88. Desafortunadamente, la publicación de este trabajo fue demorado por dos
anos después de la entrega dei manuscrito.

(2) La legua Y la milla de Colón, Cuadernos Colombinos XVIII, Valladolid 1991. (Escrito en 1989).
(3) Szâsdí, La legua - Rolando A. Laguarda Trías, La aportaciôn cientifica de mallorquinos y portugueses

a la cartografia náutica en los siglos XN al Xv.T, Madrid 1963. - Salvador Garcia Franco, La legua náutica en la
Edad Media, Madrid 1957. Luis mendonça Albuquerque, O Tratado de Tordesilhas e as dificuldades técnicas da
sua aplicação rigorosa, en El tratado de Tordesillas y su proyección, Universidad de Valladolid, Valladolid 1973,
I, 119-136.

(4) Martín Fernández de Navarrete, Obras, Bilblioteca de Autores Espaüoles, tomo LXXV,Madrid, 1954, I,
393-394, doe. LXXIX.

(5) Ruy de Pina, Cbrônica d'El-ReiDom foão II, en Cronicas de Rui de Pina, Porto, 1977, pp. 10-17. Juan
Pérez de Tudela Busso, La armada de ViScaya, en EI Tratado de Tordesillas, I, 32-92.

(6) -jaíme Ferrer, especial amigo: Nos querriamos fablar con vos algunas cosas que cumplen. Por ende,
rogámosvos que, vista esta letra nuestra, partâis y vengáis aquí a Barcelona, y traed con vos el mapamundi y otros
instrumentos, si tenéis, tocantes a cosmografia. En Barcelona hoy lunes veinte y seis de agosto de noventa y tres.
EI Cardenal.. - Fue impresa con el resto de este expediente en Barcelona en 1545, en ellibro que había compi-
lado Ferrer bajo el título de Sentencias catholicas dei divi poeta Dant. Le reprodujo Navarrete, I, 357, doe. LXVIII.

(7) Ruy de Pina era incluso autor para entonces (1492) de un trabajo sobre el Reino dei Congo.
(8) Navarrete, I, 362-363,. Doe. LXIX.
(9) Navarrete, I, 360. Lo referente ai Diario, en I, 363, 365, does. LXX-LXXI.
(10) Navarrete, I, 364-365, doe. LXXI.
(li) Navarrete, I, 362.
(12) En Navarrete se lee -más que de otro alguno •.
(13) Alfonso Garcia-Gallo, Manual de Historia dei Derecho Espanol, Madrid, 1984, II, 634-651. Antonio Rumeo

de Armas, El Tratado de Tordesillas, Madrid, 1992, pp. 115-125.
(14) Esta correspondencia es bajo la forma de Reales Cédulas. La que va en nombre de ambos Monarcas

es de la pluma dei Secretario Fernand Alvarez, la de la Reina de Juan de la Parra.
(15) Según deposícíón de testígos en los Pleitos Colombinos.
(16) Navarrete, I, 393, doe. LXXIX. También en fray Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, Libro

1.0, cap. CII; BAE, tomo XCV, Madrid, 1957, I, 287-288.
(17) Navarrete, II, 287, doe. XVII. La Corte seguía en Segovia.
(18) Rumeu (1992), p. 174. Tomado de CDIAO, XXX, 371.
(19) Navarrete, I, 394. EI texto impreso lee las en vez de los: el artículo se refiere a los peritos.
(20) Navarrete, I, 395-402. Casas, I, 277-286, caps. cr-cnt. Fray Bartolomé dice que Torrer zarpó de la Isabela

el 2 de febrero, pero tiene que ser con Torres que el Receptor Seabastián Olano escribió a los reyes, y su carta
está fechada a 14 de febrero.

(21) Navarrete, I, 357-358.
(22) Sacrobosco era natural dei Condado de York, murió en 1244 01256. Estudió en Oxford, yeventual-

mente fue Profesor de matemáticas en la universidad de París. Autor de un número de obras: De Astrolabio, De
anni ratione en la cual seiiala el error dei calendario juiliano y propone la corrección que luego se adoptará. Su
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tratado, Tractatus de Spbaera fue la segunda obra de astronomia a ser impresa. Tuvo veinticuatro ediciones hasta
1500, y cuarenta más hasta 1647. Ejerció una gran influencia en el Portugal de los descubrimientos, donde contri-
buyó ai desarrollo de la navegación de altura, y fue traducida ai portugués. Es en el capitulo I que indica la forma
de medir el grado dei meridiano tomando la altura de la Estrella Polar con eI cuadrante. Su saber era un compen-
dio de Ptolomeo y sus comentaristas árabes. Véase: Luis de Albuquerque, Portuguese navtgation: its bistoricaJ
development, en Circa 1492. Arl in tbe Age of Exploration, edited by Jay A. Levenson, National Gallery of Art,
Washington, and Vale University Press, New Haven, 1991, p. 37. - Tbe Bncyclopaedia Britannica, 11.'" ed.,
Cambridge, 1911, II, 811; XXIII,988.

(23) Ptolomeo fue impreso muchas veces y con los mapas que acompafian la obra: Boloüa, 1477, Roma,
1478, Florencia, 1482, etc. Véase el estudio de R.. A. Skelton, en la reproducción facsimilar de Francesco Berling-
hieri, Geograpbia, Teatrum Orbis Terrarum, Amsterdam, 1966.

(24) Casas, I, 47, cap. XII: carta de Toscanelli supuestamente a Colón, y cuya autenticidad se ha puesto en
duda. Mi criterio es que la carta, menos el encabezamiento, es auténtica, pero que el destinatario fue Alfonso V.

(25) Circa 1492, p. 145.
(26) Breslau es la capital de Silesia. Aunque de población alemana, Silesia estaba unida ai reino de Bohe-

mia, a su vez parte dei Sacro Imperio Romano Germânico, siendo su Rey uno de los siete Electores imperiales. A
la muerte, dei Rey Jorge Podjebrad, disputaron su sucesíôn su yemo, el Rey de Hungría Matias Corvino, y Vladis-
lao Yaguelón, hijo dei Rey de Polonia. La guerra de sucesión terminó con un reparto: Vladislao quedó con Praga
y Bohemia, Matias con Moravia y Silesia. EI único hijo de Matias lo tuvo en una burguesa de Breslau. Durante
varias afias tuvo a su servicio ai maternâtico Regiomontano. Sobre los asuntos de Bohemia y Hungria se puede
consultar la citada obra de Gómez Canedo. Véase también: Circa 1492, pp. 86 y 230; R. A. Skelton, asi como a
jozef Babicz, Tbe celestial and terrestrial globes of tbe Vatican Library, dating from 1477, and the maker Donnus
Nicolaus germanus (c. 1410-1490), en Der Globusfreund 35-37 (1987), pp. 155-168.

(27) Circa 1492, pp. 145, 230.
(28) Navarrete, I, 403-404, doe. XCI.
(29) Navarrete II, 286, doc. XV.Navarrete da el afio como 1494, pero es acertada la rectificación que hace

Rumeu, de que tiene que ser 1495. I Rumeu (1922), pp. 167-168 I.
(30) Rumeu (1992), p. 174, tomado de Ballesteros, CristóbaJ Colón, II, 247.
(31) Rumeu, p. 174, tomado de CDIAO, t. XXX,371.
(32) Juan Manzano y Ana maria Manzano Fernândez-Heredia, Los Pinzones y el Descubrimiento de América,

Ediciones Cultura Hispânica, Madrid, 1988, I, 177-178.
(33) Los Reyes a Colón, Segovia, 16 de agosto de 1494, en Navarrete, I, 393-394, doe. LXXIX;contestación

de Colón, Isabela, 26 de febrero de 1495, en el Libra copiador, tomo II, edición de Antonio Rumeu de Armas,
obra que no he podido consultar: cito la carta de referencia mediante el trabajo de Ilaria Luzzana Caraci, Nuovi
(e oeccbi) documenti colombiarü; en Medioevo, saggi e rassegne, n." 17, p. 66. En cuanto a la llegada de Antonio
de Torres, el 9 y el 10 de abril los Reyes, en Madrid, aún carecen de noticias de Colón, pero el12 de abrille dicen
a Fonseca: -Despuês de haberos escrito y enviado el despacho que os enviamos ... rescibirnos vuestra letra con
un correo, por lo cual nos facéis saber la venida de Torres coo las cartas que de allâ trae ... - Navarrete, I, 398-
402, does. LXXXV-LXXXVII.En un lugar, el P. Casas afirma que Torres zarpó de la Isabela en 24 de febrero de
1495, luego que el 2 de febrero - aqui sín duda se omitió un guarismo - y que llegó a Câdiz -cuasi entrante o
a los 8 o 10 de abril-o I Historia de las lndias, Libro Primero, caps. CII y cm, ed. BAE, pp. 283-286. I

Para la continua reclamación de parte de Colón de todo lo que caia a oeste de la línea papal de las 100
leguas, véase su testamento dei 19 de mayo de 1506, I Navarrete, I, 490, doe. CLVIII Si lo reclama Diego Colón
en 1511: _... le aya e tenga Vuestra Alteza ... por su Vissorrey ... de las yslas e tierra firme ... aI poniente de una
raya que passa sobre las yslas de Cabo Verde y de los Açores cien leguas ... - I Pleitos coJombinos, Escuela de
estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1967, I, 5. Para la actitud negativa de Colón respecto ai Tratado, véase el
Memorial de la Mejorada (1497).

(34) Luis Mendonça de Albuquerque, °Tratado de Tordesilhas e as dificuldades técnicas da sua aplicação
rigorosa, pp. 119-136, esp. pp. 122-127, en El Tratado de Tordesillas y su proyecctõn, Valladolid, 1973, tomo I. Albu-
querque cita la obra de MillasVallicrosa, Bstudios sobre historia de la ciencia espanola; Barcelona, 1959, pp. 545-578.

De paso notemos, que Ferrer escribe de uno de los métodos propuestos: -Esta segunda forma es íncíerta
y puede errar, porque no tiene fundamento sino de nudo, y sólo juicio y parecer de marineros ... -. Lo que sugere
el empleo ya por entonces de la corredera, si la voz está transcrita correctamente.

(35) -Quínce grados-o omitido en Navarrete, pero lo dice al principio.

297



(36) Creo que fue en la isla de San Antón que recaló el í.s de enero de 1949 el vapor de bandera griega Cairo
en que hice mi primer cruce dei Atlântico, ocasíón en que el dentista Dr. Silva - de muy grato recuerdo - me libró
de una muela y de los infernales dolores que me causaba, siendo la tal extracción la causa de dicha recalada.

(37) A. Teixeira da Mota, Bartolomeu Dias e o valor do grau terrestre, Lisboa, 1960. Salvador García Franco,
La legua náutica en la Edad Média, Madrid, 1957. Rolando Laguarda Frías, La aportaciôn cientifica de mallor-
quines y portugueses a la cartografia náutica en los siglos XIV ai XV1, Madrid, 1963. Jaime Cortesão, A política de
sigilo nos descobrimentos nos tempos do Infante D. Henrique e de D.joão II, Lisboa, 1960, p. 52. Szászdi, La legua,
pp. 56-62. Circa 1492, pp. 232-233.

(38) Edward H. Bunbury, A History of Ancient Geography, Segunda edição, 1883; ed. facsimilar, Dover Publi-
cations, New York, ]959, I, 209-210, 539-540, 624.

(39) Bunbury, I, 539; II, 94-96, 5]9-546. William Matthew Flinders Petrie, .Weights and measures: Ancient
historical-, en Tbe Encyclopaedia Britannica, Eleventh edition, Cambridge, ]99], XXVIII,483.

(40) Petrie escribe (p. 483): Pie de ]2,45 pulgadas inglesas: -Thís was especially the Greek derivate of the 20,63
I 524mm I cubit. It originated in Babylonia as the foot of that system ... ln Greece it is the most usual unit, oecurring
in the Propylaea at Athens ]2,44 I 315,976mm I, the Olympic course 12,62 I 320,548mm I; thirteen buildings giving
an average of ]2,45 I 316,23mm I ... », Cúbito egipcio de 25 dígitos, igual a 18,23pulgadas inglesas 463,042mm I: -Has
no relation to the 20,63 cubit. Thís cubit ... was used in judaea in the times of the kings ... This is also evidently the
Olympic cubit ... Then, taking 2/3 of the cubit, ar 1/6 of the arguia as a foot, the Greeks arrived at their foot of 12,14
1308,356mm; this, though very well known in literature, is but rarely found, and then generally in the form of the
cubit, in monumental measures. The Parthenon step, celebrated as 100 ft. wide, and apparently 225 ft. long, gives by
Stuart 12,137 I 308,2798mm, by Penrose 12.165 I 308,991, by Paccard 12,148 (308,5592mm, differences due to scale
and not to slips in measuring. Probably 12,16 1308,864mm is the nearest value. There are but few buildings wrought
on this foot in Asia Minor, Greece ar roman remains. The greek system, however, adopted this foot as a basis for deci-
mal multiplication, forming 110 pies - 1 acaena, 100 pies - 1 plethron ... This is the itinerary seríes..

A su vez, Don Vicente Vásquez Queipo de Llano había dado el valor dei pie griego como. de 308,5mm,
compuesto de 16 dáctilos de 19,28mm; 24 de éstos hacían un cúbito (olímpicos); seis pies hacían 1 arguia, 100
pies un pletrón, y seis de éstos, un estadia (igual a 400 cúbitos o 600 pies) de 185,1 metros. V. Vásquez Queipo,
Essai sur les systémes métriques et monétaires des anciens peuples, paris 1859, II, 442.

(41) Véase en apoyo de esta hipótesis a Bunbury, II, 567, 638.
(42) Porque 550:8 = 62,5; 700/8 : 4 ~ 21.875, Y 62,5: 2],875 = 2,8571429.
(43) Sobre el valor de la milla portulana, véase: Konrad Kretschmer, Historia de la geografia, Barcelona,

1930, pp. 66, 68.
(14) Jerónimo Osório, Da vida efeitos de El-Rei D. Manuel, Pano, 1944, 1, 13, 16,34. EI original fue escrito

en latin. Szászdi, La legua, p. 44.
(45) EI coseno de 15 grados es .9659; el de 17 grados. 9563. EI radio de! paralelo es coseno por radio de

la Tierra, y êste es, circunferencia dividida por 2 II.
(46) Laguarda, pp. 26-27.
(47) Petrie, p. 482.
("') Rumeu (992), p. 174. De la composición de las respectivas delegaciones escribe Rumeu (pp. 141-142):

-La representación de espana [sic] recayó en Don Enrique Enríquez, mayordomo mayor de la corte y tío ... del rey
Don Fernando; Don Gutierre de Cárdenas, comendador mayor de LOOny contador mayor dei reino, y el doctor
Rodrigo Maldonado de Talavera, preeminente consejero. Actuaron de auxiliares o colaboradores Pedro de León,
comendador, Fernando de Torres, comendador, y Fernando Gamarro, comendador, los tres, por afiadidura, continos
de la Real Casa ... Ia representación de Portugal ... Ia componían Rui de sousa, seãor de Sagres y Beringe!; Pedro
de sousa, su hijo, almotacén mayor dei reino, y Aires de Almada, 'coregidor de los fechos cevilles, en la nuestra corte
e dei nuestro Desembargo', los tres conspicuos miemhros dei Consejo Real lusitano ... Acompaàaban a los embaja-
dores en calidad de expertos ... João Soares de Sequeira, Rui de Leme y Duarte Pacheco ... Rui de Sousa ... era el
comandante de la segunda flota preparada para hacerce a la mar, rombo a occidente, en e! momento de la máxima
tirantez con Castilla, por razón de los nuevos descubrímíentos. Rui de Leme, natural de la isla de la Madera, era hijo
de Antorlio de leme, de quien se aseguraba en Portugal que había comunicado a Colón diversas noticias sobre la
existencia de islas en el Atlântica. Duarte pacheco Pereira era un experto marino y sabio cosmógrafo ... '

(49) 1, 268, cap. cm.
(50) Parecer dei 13 de abril de 1524, en Badajoz: Navarrete, II, 612-613, doe. XXXIV.A cuatro millas por legua,

los 800 estadios por grado darían 9000 leguas de circunferencia, y 12.000 leguas, contando tres millas por legua.
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(51) Navarrete, II, 164-165, doe. XXXV.
(52) Véase la nota 40.
(53) Szászdi, La legua, pp. 16-17.
(54) Bunbury, 1,623-624,665; II, 524, 531, 567, 637.
(55) (Primera edición: 1961). Penguin Books, Harmondsworth, 1987.
(56) Pág. 18.
(57) Bunbury, I, 209-210, 539-540, 624. También en su artículo: -Ptolemy-, lhe Encyclopaedia Britannica,

11.'" edition, XXII, 623. Vn schoinos equivalía a 30 estadios: Bunbury, I, 531.
(58) Pág. 482.
(59) -The historian would be wise not to judge hastily by the very few genuinely mathematical papyri and

ostraca that hace come down to us, by making criticai comparisons with the more numerous and detailed works
of the greeks, which have been known and studied for over two thousand years. Pharaonic mathematics has been
available to the student and the historian for barely a century, although it originated nearly four thousand years
ago ... or ali the ancient papyry and ostraca that have been recovered ... relatively few are of a mathematical
nature, About a dozen of these ... are briefly listed below ... -: R. J. GiIlings, -The mathematics of Ancient Egypt.,
Dictionary 0/Scienttftc Biograpby, Charles Coulston GiIlispie, Editor in Chief, New York, 1971, XV,681.

(60) Lancelot Hogben, Matbematics for tbe Mi/lion, London, 1936, p. 113. Vale la pena citar a Hogben exten-
sivamente (pp. 111-114): -The constructive achievments ofthese people are far more impressive than a few tablets
on commercial arithmetics which have been unearthed at Nippur, or the papyry which tell us all we know about
the priestly lore to the truths about triangles, passed on from mouth to mouth by priest to noviliate, by master
craftsman to apprentice ... maybe it will stand when we have ceased to learn how thw Greeks built a great pyra-
mid of logic not less stiff or unyelding. We may be sure that the temple architects and tax surveyors had already
begun the practice of tracing models on the sand to guide them in the art of shadow-reckoning and mensuration,
long before there were people who set about recording diagrams of figures and trying to piece together the guiding
principies. Sand tracings remained for centuries the method of working out geometrical problems .,. The steps by
which men made the first geometrical constructions with cord and peg, plumb-líne and water levei, are more
remarkable than the writing of books about them .

.. When the chinese were writing the first mathematical textbooks, the mainland of Greece was ínva-
ded by nomadic savages from the north ... They had no script. They had not learned the arts of building and
commerce. They had no weighs and measures. They overran the seabord of Asia Minor on the fringe of a chain
of trading ports founded by the greatest merchants and navigators of antiquity ... Nordic man learned to read
and to write and to calculate ... Two men are reputed to be founders of Greek geometry, Thales (640-546 BC)
and Pythagoras (582-507 BC) were both of Phoenician parentage. Science and mathematics did not reach the
mainland of Greece until it was already nearing the end of its forma tive period. It was brought to the court of
Pericles at the behest of Aspasia, his mistress, a woman of Miletus ... From Miletus, lhe native city of Thales
himself, Anaxagoras came at her invitation ... The star of Greek science had set when the cult of Athenian philo-
sophy began. It had never been Greek in the continental sense. ln its beginning it was not even Greek in a
racial sense,

-The Tyran parentage of Pythagoras gives us a clue ... He travelled in Asia ... Thales was a merchant with
a knowledge of engíneeríng, He travelled far afield and vísíted Egypt; he used lhe principies he worked with to
compute the height of the Great Pyramid in the course of his travels ...

'. ,. Caesar .. , looked on while the first library of Alexandria was burned. With ít perished the eighty works
of Democritus and the great astronomical achievements of the Alexandrians. Maybe a great deal of rubbish peris-
hed. The evils of Greek intellectualism have surveyed the havoc of the flames. The good is interred with their
banes. The substancial remains are the corrupt science of Aristotle and the Platonic geometry which Euclid brought
lo Alexandrtia-,

(61) Laguarda, pp. 20-21. Szászdi, La legua, p. 19.
(62) Pág. 483. Anade: -The .729 dígít /18.5166mm being lhe decimal base of the Greek long measures, it is

not surprising to find it in use in Italy as a digit, and multiplied by 16 as a foot. The more 50 as lhe half of this
foot, or 8 digits, is marked off as a measure on the Egyptian cubit rods-. Sin embargo, en lo que concierne las
medidas romanas, creo que el origen egipcio es directo, sin pasar por Grecia.

(6') Vásquz, II. 443.
(64) En la tabla impresa se lee, como valor de la milla, 1481.890 metros, pero se trata de una errata por

1481,5, como se comprueba ai multiplicar el valor del pie por cinco mil, y el del paso por mil.
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(65) Petrie, p. 483: ·A length of 10 dígtts is marked on ali lhe inscribed Egyptian cubits as the 'Iesser span' ».

Y anade: -In Assyria the sarne digit appears as ,730 /18,542mm ... and in Persia buildings show lhe 10 dígít length
of 7,34 pulgads. ln Syria it was about ,728/18,4912mm, but variable; in eastern Asia Minor more like the Persian,
being .732. ln these cases the digit itself, or decimal multiples, seem to have been used -.

(66) Véasejohn Baines,jaromir Málek, Atlas of Ancient Egypt, Faets on File Publications, lnc., New York, 1982.
(67) Bunhury, I, 615-665, D. R. Dicks, -Eratosthenes-, Dictionary of Scientific Biography, IV, 390 y ss.
(68) Hogben, p. 235.
(69) Bunbury, en Tbe Encyclopaedia Britannica, XXII, 632.
(70) Hogben, pp. 58-59.
(71) Richard A. Parker, -Egyptian astronomy, astrology and calendar reckoníng-, en Dictionary of Scientific

Biograpby, XV, 706-709. Fechas de inicio de ciclos sóticos: 2782 y 1322 antes de Cristo.
(72) Hogben, p. 59.
(7') Parker, pp. 711-714: -Our unknown astronomer also knew that a star rising heliacally, which might

then for a time be called the moming star, did not stay on the orízon, but every day was a little higher in the sky
at sunrise. After some days another bright star might rise heliacally, and this in tum might be named the moming
star. His brilliant scheme to divide the night was simply to go lhrough one year of the civil calendar and pick a
star ar group of stars, whích we now conventionally term -decans-, that rose heliacally on the first day of each of
the thirty-six decades ar ten-day weeks of the year. During the night, then, he called the interval between lhe
rising on the eastern horizon of one such decanal star and the rising of its immediate follower an 'hour', It is
important to observe that the twelve-hour division of total darkness, with two to three 'hours' of twilight after
sunset and before dawn, is the direct result of the division of the civil calendar into thirty-six decades

Opina Parker que la división de la hora en 60 minutos, y dei minuto en 60 segundos, es contribuición
babilónica. Aunque esto fuero así, no excluye la primacía de Egipto en la división dei círculo en 360 grados; con
la consideración adicional de que un grado dei meridiano equivalia a 6 milliones de dígitos, y los dos grados que
suponemos que se mídíeron, 12 millones.

(74) Parker, p. 714.
(75) Emery, fig. 7, pp. 47-38.
(76) Emery, fígs, 15, 17, pp. 54-56.
(77) Emery, fig. 53, pp. 88-89, tumba 3505 en Sakkara.
(78) Emery, pp. 61,64, 67, 70, 72, 77, 79, 81, 82, 85, 87, 96 y 102: tumbas 0, Y, Z, T, X, D, Q, P, V, en

Abidós, y 3471, 3503, 3504, 3035 y 3038 en Sakkara.
(79) Baines y Málek (pp, 70-80) describen esa zona nuclear dei Alto Egipto donde la ocupaci6n humana

fue continua desde el 6000 a.c. aproximadamente. EI digito de referencia 18,518518mm se aplica en la mayor
parte de los monumentos descritos por Baines y Málek, notablemente en Luxar y Karnak, siendo excepciones
Medinet Habu, donde Se empleó un cúbito de 519,54545mm, así como la tardia Dendara. Petrie (p, 482) indica el
uso de un cúbito de 523mm748 en la Gran Pirámide y en el templo de Edfu.
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Recapitulacion en torno a los tratados
de las Alcáçovas y de Tordesi11as*

Prof. Ádám Szászdi Nagy

EI Tratado de Tordesillas - el dei Mar Océano - es fundamentalmente una ratífícacíón de
la capitulacián firmada en las Alcáçovas en 1479. Las circunstancias que exigen la ratificación
com modificaciones de aquel convenio son conocidas. Si hay crisis diplomática entre Portugal
y Castilla, es precisamente porque el acuerdo de 1479 acaba de ser violado por esta última. Y
la crisis se resuelve, porque Juan II es realista, pues lo que cede no es el continente americano,
sino unas islas tropicales de gente desnuda, y de menos entidad que los habitantes de Africa
occidental.

OPINIONES DE IDSTORIADORES ESPANOLES

Antes de proceder ai análise dei texto Tratado de 1479, resumiré las interpretaciones dadas
por algunos destacados investigadores espaüoles, conforme ai análisis que de el1as hiciera el
Dr. Paulino Castaiíeda (1).

En primer lugar, don Manuel Giménez Fernández opinaba, que el convenio de las Alcá-
çovas, en lo que a tierras concierne, reservó para Castilla el archipiélago de las Canarias, y todo
los demás era para Portugal. EI Océano, según don Manuel, era res nullis. Pero en vista de la
posesión potencial por Portugal de todas las tierras, la Reina Isabel - así opina el ilustre Cate-
drático de Sevilla - habría interpretado el Tratado como que vedaba la navegación a los castel-
lanos, excepto en la Mar de Castílla - expresión que emplea Colón - es decir, entre Canarias
y la Península, amén de la acostumbrada navegación en aguas europeas.

Por su lado, don Alfonso García-Gallo opina de modo parecido sobre este tema. Casta-
neda, quien está de acuerdo com él, resume su tesís así:

-Comienza recordando que la finalidad dei Tratado ... era poner fin a la guerra penin-
sular, reconociendo mútuamente ambos seüoríos. Y de hecho, de esto se tratá. Es pues,
inútil buscar en el tratado una definición sobre el Atlántico, a no ser de las aguas nave-
gadas por portugueses y castellanos ... En el reconocimiento que hacen los Reyes Cató-
licos dei seãorío portugués, se alude en concreto a 'tratos, tierra, rescates de Guinea com
sus minas de oro ... ' etc. Se compromete a no inquietar a Portugal en dichos tratos y no
autorizar a nadie para negociar allí. Parece, pues, claro que no les importaba el Atlántico.
Sólo Guinea y la ruta comercial. .. •

A lo que aiíade Castaiíeda:

-Qual fue entonces la situación dei Océano, si nada se há dicho de él? Com toda
lógica contesta García-Gal1o: 'continuó siendo aquéllo que el derecho común de la época
le atribuía'. Sobre cuál fuera este ... García-Gallo ... lo considera en la situación de res
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commune, sin perjuicio ... de que los mares próximos a las costas estuvieran sometidos
ai pueblo que fuera duefio de ellas ... Este principio, comenta García-Gallo, explica el domi-
nio que en la Edad Media pretenden algunos Estados sobre los mares próximos e ello,
por ejemplo, Inglaterra, Venecia, etc., y también Portugal en los mares de Guinea .»

Florentino Pérez-Embid afiade algunas reflexiones sobre la cuestión dei mar. según el
resumen que hace Castaneda:

-Reconoce ... que el Tratado 'no habla para nada del mar'. Y aunque admite que
'el Tratado de Alcaçovas reseva a éstos - los Portugueses - exclusivamente el control
absoluto de la navegación dei Oceano', precisa después, y com acierto indiscutible, que
se trata 'del camino de Guinea' ... '.

Considera Pérez-Embid que hay un reparto del Océano entre las dos Caronas, pero - y
vuelvo a citar a Castaneda - -matíza a continuación la extensión en que debe entenderse: 'Es
evidente - dice - que el Océano hacia Occidente no entra para nada en la letra de los trata-
dos de las Alcaçobas'. Esta se plantará cuando Colón haya demostrado la viabilidad ... En Alca-
çobas, el único ámbito oceánico sobre el que se podía pactar, era el que bordeaba la costa
africana, que era el tramo asequíble a los barcos peninsulares. "No se olvide - conduye Pérez-
Embid - que la distinción entre la ruta de la costa y la ruta del mar libre hacia Occidente no
tiene sentido en 1479; sólo se plantea cuando resulta que la segunda es también posible, es
decir, en 1492»,

La principal voz discordante en Espana - y el único de los cuatro estudiosos aqui rese-
nados que aún está com nosotros - es la dei historiador canario Dr. Antonio Rumeu de Armas,
Catedrático de la Universidad de Madrid y Director que fuera de la real Academia de la Histo-
ria. Conforme a la interpretación dei Dr. Rumeu, en las Alcaçobas lo que se le reserva a Portu-
gal son las tierras nombradas y sus tratos, y además, en general, «todas las tierras descubiertas
y por descubrir de Canarias para baxo contra Guinea •. Por su lado, Castilla recibe las Cana rias
y la costa africana comarcana ai archipiélago; y -según la interpretación posterior - y racional
- de los Reyes Católicos, el resto del Oceáno •. (2)

ANÁLlSIS DEL TRATADO DE LAS ALCAÇOBAS

Lo que realmente procede es un análisis, línea por línea, de lo estipulado en 1479 en las
Alcaçobas. Estudiaremos aquí el Capítulo 8 de los capítulos adicionales ai Tratado de las Paces.
EI texto dei Tratado adolece de la falta de un articulado sistemático, lo que evidentemente difi-
culta su cabal comprensión. (3)

Después de expresar que la voluntad de las Partes es que el Tratado - esta paz - "se
firme, estable e para síernpre duradera en todo tiempo, se estipula:

I. EI Rey y la Reina de Castilla e de Aragón e de Sicilia se comprometen a no turbar a los
dichos seiiores Rey e Príncipe de Portogal, nin los Reyes que por tiempo fueren de Portogal,
nin sus Reínos-,

A. en -la posesión e casi posesión en que están en todos los tratos, tierras, rescates de
Guinea, com sus minas de oro
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B. -e cualesquier otras islas, costas, tierras, descubiertas e por descubrir, falladas e por
fallar- así
1.• islas de la Madera, Puerto Sancto e Desierta
2. -e todas las islas de los Açores e islas de las Flores
3. ·e así las de Cabo Verde
4. -e todas las islas que agora tiene descubiertas, e cualesquier otras islas que se falla-

ren o conquirieren, de las islas de canaria para baxo contra Guínea.»

En el punto A, se trata de la tierra firme de Guinea, en cuanto a su posesión por Portu-
gal y el monopolio económico que allí tiene.

En el punto B se trata de la posesión actual y futura, eventual, de -cualesquier otras islas,
costas y tierras-, que en pura lógica son distintas a las tierras contempladas en el punto. Esto,
además de la lógica, se prueba por los cuatro incisos. EI primero - Madeira - se refiere a islas
ai norte de Guinea así como de las Canarias; el segundo - Azores - habla de islas ubicadas a
una buena distancia ai oeste de Lisboa; el tercero - Islas de Cabo Verde - nos lleva ai sur de
las Canarias, pero com un considerable desvio hacia el oeste - para fines prácticos, ai sur de
los Azores - por lo que es inaplicable, o por lo menos, de dudosa aplicación, la frase -contra
Guinea-; el cuarto, por fin, contempla todas las islas, descubiertas e por descubrir, a, sur dei
paralelo 27° N, Yai este de aproximadamente el meridiano de 20° Oeste.

Entiendo que se podría argumentar que, puesto que los incisos uno ai tres se refieren a
islas ya descubiertas y poseídas por Portugal, las -otras islas, costas, tierras .,. por descubrir ...
e por fallar- se refieren únicamente ai inciso 4, que trata de lo -de Canaria para baxo contra
Guínea-.

No obstante, ai inciso 4 sólo habla de islas, y no de costas ni de tierras: luego el enca-
bezamiento dei punto B no se restringe en su efecto ai inciso 4. Y como tal encabezamiento,
que precede los incisos, constituye un precepto general, aplicable a los cuatro incisos. Esos
incisos son especificaciones geográficas que ilustran, mas no limitan mediante exclusión, la ínten-
ción abarcadora, no deslindada, dei precepto general.

Tómese en cuenta además que, a pesar de la creencia general de que los portugueses
antes de 1493 nunca pesaron de los archipiélagos de Cabo Verde y de los Azares - error que
propaló Colón desde mayo de esse afio, y seguramente ya antes, mientras hacía antesala en
la Corte de Isabel y Fernando - e! hecho es que desde tiempos dei Infante DonEnrique, Portu-
gal enviaba a explorar hacia el oeste y el noroeste a capitanes comisionados a tal efecto. Los
portugueses no llegaron a los Azores y a la isla de Flores navegando -contra Guinea-, no descu-
brieron todas esas islas de un solo golpe, y creían además en la posibilidad de que existieses
otras islas más allá. Daban por casi segura la existencia de la Isla de las Siete Ciudades (Anti-
lia) - aparece en la esfera de Martín Behaim - isla supuestamente colonisada por refugiados
lusitanos a principios de! siglo VIII y avistada por uno de los navíos dei Infante; y hablaban
asimismo de la despoblada isla dei Brasil, frente a Lisboa, -que pueden encontrar los nave-
gantes-,

En cambio, nunca pasó por la mente de nadie en la andariega Corte castellana, (y menos
en la aragonesa o la siciliana) enviar a explorar más allá de la longitud de 20 grados.

Aparentemente, ai redactarse el texto dei capítulo 8 dei Tratado, quedó fuera, más por
sistematización defectuosa que por omisión, un inciso entre la mención de las Islas de Cabo
Verde y la de las islas -de Canaria para baxo contra Guinea-. Se trataba de algo obvio, por
haberse expresado en el inicial precepto general, siendo además poco relevante, en vista deI
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total monopolio de facto de Portugal, y la total falta de interés y de precedentes de Castilla.
Esse inciso, pasando por alto por el redactoe dei texto, hubiera leído:

-e cualesquier otras islas, costas, tierras, por descobrir e por fallar, allende de las
dichas islas ... -

Empero, el punto r. B. no termina allí. Después dei nombre de Guinea (final deI inciso
4), este artículo termina com lo que constituye una recapitulación dei precepto general:

-porque todo lo que es fallado e se fallare, conquerir o descobrir (sic) conquiriere
o descobriere en los dichos términos allende de lo que es ya fallado, ocupado, descu-
bierto, finca a los dichos Rey de Portugal e sus reinos, TIRANDO SOLAMENTE LAS ISLAS
DE CANARIA, a saber, Lançarote ... Tenerife, e todas las otras islas de Canaria, ganadas
o por gana r, las cuales fincan a los Reinos de Castilla .•

Que esto no se restringe ai inciso 4 no podría ser más obvio, ya que no se puede hacer excep-
ción dei archipiélago canario dentro de una zona geográfica bien definida, de la cual no forma
parte, puesto que la tal zona, Guínea, comienza precisamente ai sur de las Islas Afortunadas.

Se há especulado en torno a la dimensión geográfica de la frase -Ios dichos términos •. En
primer lugar - y acabamos de argumentarlo - no se trata sólo de -para baxo contra Guinea •.
Ergo: -dichos términos. incluyen las íslas mencionadas, así el grupo de Madeira, Azores, Islas
de Cabo Verde. Tales islas son posesiones de situación geográfica determinada, no son Iinde-
ros: se hallan dentro de los términos, no los demarcan. Son hitos indicativos dentro de una
inmensa masa marítma, que no reconoce otros linderos que las riberas continentales. Nadie há
llegado por esse camino a la China, pero la obra de Ptolomeo, además de su amplia circula-
ción en manuscrito, acaba de ser incluso impresa, incluyendo su famoso mapamundi. Y cinco
aõos antes de la firma deI Tratado, Alfonso V - aconsejado por y por intermedio deI Canónigo
Fernando Martins (a quien presumimos retratado por Nunho Gonçalves junto ai Cardenal Alpe-
drinha, EI-Rei, el Príncipe y San Vicente) - había acudido ai médico y cosmógrafo florentino
Paolo Toscanelli, y obtenido la respusta que se conoce, así como un mapa a manera de -carta
de rnarear-, en que se mostraba el Mar Océano bordeado por Europa y Africa a mano derecha,
y por el Lejano Oriente a mano izquierda; esencialmente de la misma manera, presumimos,
como se ve en la esfera de Martín Behaim.

Será muy cierto que en el Tratado de las Alcaçovas ni una sola vez se hace mención, por
su nombre, dei Mar Océano. Pero sus aguas, hasta las playas y acantilados que lo bordean, son
-dichos térmínos-, simplemente porque no hay otros. Es en la confirmación deI Título de Colón,
el28 de mayo de 1493, que aparecerá por primera vez, de parte de Isabel Y Fernando, el efugio
de hacer de las islas de Cabo Verde y de los Azores el término, el fin, ellímite de los derechos
portugueses.

En todos esos términos - entre Asia oriental y Europa y Africa occidentales - todas las
-islas, costas, tierras, descubíertas e por descubrir-, se asignan en el Tratado ai Reino de Portu-
gal, com la única excepción de las Canarias, -gana das o por ganar •. Esa unicidad de la excep-
ción canaria a favor de Castilla se confirma mediante el Capítulo Décimo deI Tratado, enteramente
dedicado a la garantía que el Rey y el Príncipe de Portugal brindan a la soberanía castellana
en Canarias; garantía que fue pregonada en la Corte y en todos los puertos de Portugal. No
hubiera sido oportuno incluir en el Capítulo 10 cualquíer outra posesión actual o eventual de
Castilla más allá de sus playas atlánticas?
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EI capítulo 8 dei Tratado de las Alcáçovas pasa luego ai tema dei comercio, el cual conl-
leva el de la navegación. Nos proponemos dividir esta segunda parte dei capítulo entre los
puntos A, B Y C:

A. Los Reyes de Castilla -no turbarân, molestarân, nin inquietarân cualesquier personas
que en los dichos tratos de Guínea, nin las dichas costas, tierras descubiertas e por
descubrir, en nombre o de la mano de los dichos sefiores Rey e Príncipe ... negocia-
ren, trataren, o conquierieren por cualquier título, modo o manera que sea e ser pueda »,

B. -Antes, por esta presente prometen e seguran a buena fee, sin mal engano, a los dichos
seãores Rey e Príncipe ... que non mandarân por sí, nin por otro, nin consentírán,
antes defenderãn, que sin licencia de los dichos sefiores Rey e Príncipe de Portugal
non vayan a negociar a los dichos tratos, nin islas, tierras de Guinea, descubiertas e
por descubrir, sus gentes naturales o súbditos ... nin otras cualesquier gentes extran-
jeras que estovieren en sus Reinos e sefiorios, o en sus puertos armaren o se abitul-
laren, ni darán a ello alguna ocasión, favor, lagar, ayuda, nin consentimiento, directe
nin indirecte, nin consentirán armar nin cargar para allâ en manera alguna •.

C. ·E si alguno de los naturales o súbditos de los Reinos de Castilla, o estrangeros ...
fueren a tratar, impedir, danificar, robar o conquirir a dicha Guinea, o a los tratos, resca-
tes, minas, tierras, islas della, descobiertas o por descobrir, sin licencia e consentimiento
expreso de los dichos sefíores Rey e Príncipe ... que los tales sean punidos en aquella
manera, logar e forma que es ordenado por el dicho Capítulo desta nueva reforma-
ción e retífícacíón de los tratados de las pazes, que se tenía e deve tener en las cosas
de la mar contra los que salen a tierra en las costas, prayas, puertos, abras, a robar,
danificar o mal fazer, o en mar largo las dichas cosas fazen •.

EI punto A brinda proteección a la navegación portuguesa frente a los castellanos, en lo
que podríamos llamar -aguas ínternacíonales-, pero teniendo en cuenta que las Canarias se atra-
viesan en la ruta hacia Guinea, la garantía de -no inquietar los tratos. de Guinea reviste una
especial importancia.

Mientras la garantía que ofrece el punto A puede interpretarse como expensiva ai Océano
entero - pues las costas y tierras no pertenecen de necessidad a Guinea - en el punto B se
cambia el orden e las palavras, y se habla de -los dichos tratos, ... islas, tierras de Guinea-.
Como los tratos simpre se refieren a Guinea, hay que entender que las isJas tmbién le corres-
ponden. EI punto no deja de ser curioso, en vista de que en él se prevé com precisión - se
podría decir, com clarividencia -Ia primera expedición colombina. Sin embargo, la veda impuesta
a la navegación castellana se limita a Guinea, es decir, -de Canaria para baxo •. Y lo mismo
ocurro com la cláusula punitiva en el punto C, y com mayor claridad aun: -a dicha Guinea,
tratos, rescates, minas, tierras, islas della .•

EI precepto penal que aquí se invoca contra los transgresores castelhanos, se reproduce
ai pie de la letra en e! Capítulo 10 de! Tratado, aplicado a los portugueses que atentaren contra
las Canarias, en tierra o -en el mar largo •.

Ahora bien, aun cuando la mención de -otras cualesquier gentes extrangeras- hacen pensar
en Colón, son los puntos B y C de esta segunda parte dei capítulo 8 dei Tratado que perrniten
justificar eI primer viaje coIombino. De ahí la repetida msistencia, tanto deI genovês como de
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los Soberanos, de que la expedición no iba a transponer, ni transpuso, el paralelo meridional
de las Canarias. Se trata acaso de un lapso de la diplomacia portugesa? Realmente no, en el
contexto de las realidades de 1479, ya que se trata de reglamentar, de hecho, vedar, la activi-
dad económica, y com la excepción de Madeira, eso se reducía a Guinea.

Hay que tener presente, que no se atenta jurídicamente contra la liberdad de los mares,
garantizada por el Derecho romano, así como las Partidas. En la zona de exclusión al sur de
las Canarias lo que se prohibe no es la navegación, sino el comercio, junto a la piratería
en la mar y la rapina en tierra. En el caso de actividades que pudieran ser juzgadas legítimas,
el camino a seguir seda solicitar una licencia portuguesa. Portugal se reserva el derecho de la
inspección en alta mar; los intrusos son prejuzgados contrabandistas, piratas o ambas cosas.

Así que, mientras de jure el Océano astá abierto a la navegación de todas las naciones
cristianas, de facto hay una zona de exclusión absoluta portuguesa al sur de las Canarias. Cuál
es su límite occidental? Sin duda hasta donde lleguen naves portuguesas capaces de apresar las
de outra bandera.

Al norte de aquel paralelo se navega libremente, aunque sabemos que en el siglo XV,
hablando generalmente, esa libertad es más bien relativa. Pero, además, una cosa es la nave-
gación (segunda parte deI Capítulo 8) y outra cosa es la posesión o adquirición de tierras (primera
parte). Y en las Alcáçovas Castilla reconoció el derecho exclusivo de Portugal en cuanto a poseer
o adquirir tierras en eI ámbito dei mar Océano.

Dicho de outro modo, Castilla no violaba el Tratado ai enviar naves hacia eI oeste, y si
en eI viaje llegaban a cruzar eI paralelo meridional de las Canarias, no violaban por ello el
Tratado, mientras no intentaran dedicarse a las actividads prohibidas. Les seda lícito igualmente
llegar a Cipango, a Cathay, a Mangi y a la India, y podían comerciar com aquellas gentes. Empero,
bajo ningún concepto podían adquirir títulos de posesión los navegantes castellanos: en caso
dado, una tierra descubierta por castellanos correspondía automáticamente ai dominio portu-
gués, tal como se estipulará eventualmente en el Tratado de Tordesilhas.

Por la Bula Aeterni Regis dei 21 de junio de 1481, Sixto IV impartió su confirmación a
lo pactado en las Alcáçovas, transformándolo de un acuerdo bilateral en uno de alcance -univer-
sal-, es decir, reconocido por los Reinos católicos. Aunque no se mencionen en eI Tratado otros
países, se establece lo que pertenece a Castilla y lo que es de Portugal. En torno a la Bula
escribe Mufioz Pérez (4):

-La bula ... de 1481, gestionada por Portugal, viene a ser, no solo confirmatoria dei
tratado de Alcáçovas, sino que da una mayor amplitud ... en la demarcación dei espa-
cio: 'ab insulis de Canaria ultra et citra et in conspectu Guinee ... ' La delimitación dei espa-
cio queda expresada com tal vaguedad que se nos antoja aventurada cualquier
interpretación más concreta que se quiera hacer de la frase. Se han empleado esos térmi-
nos para englobar a las Azores, Cabo Verde, etc.? iO pretenden indicar todo el Atlántico?
Creo que nuestro análisis há contestado la pregunta.

EN EL CAMINO A TORDESILLAS: CASTILLA

Hasta donde sepamos, en eI curso de los trece afias que separan la firma dei Tratado de
las Alcáçovas y la capitulación de Santa Fé, punto de partida de las empresas de expansión
marítima ultra-Canarias de Castilla , los nuevos Soberanos de esse Reino se abstienen de todo
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instancias en que Fernando y Isabel disponen el castigo de súbditos suyos, contraventores de
la zona de exclusividad, pero aun así no deja de ser cierto que se observa un estricto cumpli-
miento de las Paces Generales, dentro dei marco de una política de acercamiento en un período
en que vemos el sobreseimiento dei problema constituido por los derechos de la Excelente
Seiiora, la culminación de las negociaciones matrimoniales com las bodas dei Príncipe Don
Alfonso com la Infanta Dona Isabel- aun sin que las Canarias formaran parte de la dote, como
deseaba Juan II - la colaboración portuguesa en la conquista dei Reino de Granda, y ai final,
el reconocimiento dei Duque de Beja como nuevo sucesor en lugar dei malogrado Don Alfonso.
Lo que no vemos, en absoluto, es algún acto de afirmación de parte de Isabel y Fernando de
unos derechos supuestamiente garantizados o no cedidos en las Alcáçovas.

AIcontrario, los supuestos derechos de los Reyes de Castilla surgen como deus ex macbina
en eI momento mismo en que endosan el plan dei proyectista genovés. La famosísima capitu-
lación de Santa Fé dei 17 de Abril de 1492 comienza así:

-Primerarnente que Vuestras Altezas, como Seiiores que son de las dichas mares
Océanas, fazen dende agora ai dicho don Cristóbal Colón su Almírante-, (5)

Había que darle una aparencia legal, mediante un subterfugio, una superchería, a un
nombramiento para el cual no existía la requerida base jurídica. AI fin y ai cabo, com el mismo
derecho pudieron haber proveído ai genovés Almirante dei Mar Caspio o dei Golfo Pérsico, y
Virrey dei Império Otomano. Porque, si Fernando y Isabel eran Seiiores de todas las mares
Océanas, el momento oportuno para hacer mención de tal Seiirio había sido ai negociar las
cláusulas dei Tratado de las Alcáçovas, pues el invocar allí los derechos de ello resultantes no
pudo haber sido más pertinente. Amén de la ausencia de semejantes pretendones com ante-
rioridad, el no exponerlas en 1479 es la mejor prueba de la antijuridicidad dei título dei que
emanan los derechos de Colón.

Pero hay más. Cuando el 30 de Abril de 1492 Fernando y Isabel suscriben en Granada el
Real Título mediante el cual se hace público, oficial, en forma solemne, lo concedido en prin-
cípio a raíz de la negociación entre el Secretario Real Juan Coloma y fray Juan Pérez, se titu-
lan Reyes de Castilla, de León, de Aragón ... , pero brilla por su ausencia el Seiiorio de los
Océanos. Es que, lo que era pasable en un escrito oficioso- el papel aguanta todo - era inad-
misible en un documento oficial. Y los Títulos Reales no se podían improvisar ai gusto y exigen-
da dei momento, pues nunca los Reyes de Castilla, ni antes, ni despues, asumirón el tal título
de Sefiores de las mares Océanas.

Creemos que esse título, supuesto, desempena el papel que desempeiian las hipótesis de
trabajo en una investigación científica: si se confirma, bien; en caso contrario, se descarta. En
otras palabras, Castilla jugará la baza dei derecho por descubrimiento.

Y efectivamente, cuando Fernando Y Isabel envían junto a Juan II como su embajador
ad hoc - mensajero, se decía en aquel entonces - a Lope de Herrera, después de la llegada a
Barcelona dei emisario portugués Ruy de Sande (6), en sus instrucciones le dicen:

-Pues nosotros somos los primeros que hemos començado a descubrir por aquel-
las partes. E como él sabe, ningún outro derecho tuvieron sus antecessores a poseer e
tener por suyo aquello que agora tiene e posee e procura de descubrir •. (7)
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A lo que observa el Profesor Rumeu: -La argumentación de los monarcas hispanos era de
una solidez lógica aplastante -.

Lo que es una apreciación que rifie no sólo com el Tratado de 1479, sino también com
la posición asumida anteriormente por la Corona de Castilla. En las Alcáçovas, Fernando y Isabel
renunciaron al derecho de posesión derivado del descubrimiento, aI reconocer a favor de los
Reyes de Portugal la posesión exclusiva de tal derecho, mientras éstos nunca hicieron tal renun-
ciación a favor de nadie. Además, en el Concilio de Basilea, en 1435, Alonso de Cartagena,
Obispo de Burgos, aI argumentar a favor de los derechos castellanos sobre las Canarias - en
oposición a las apetencias portuguesas - argumenta que el archipiélago está poblado por descen-
dientes de antiguos súbditos de los Reyes (visigodos) de Espana, e invoca por consiguiente el
Código de Justiniano, en lo que concierne las islas habitadas (8}

-Por tanto, nadíe debe ocuparias si no tiene título para ello, porque lo que no es
suyo, cada cual debe saber que pertenece a otros-.

Tómese en cuenta, que todas las islas ocupadas hasta entonces por los portugueses habían
sido inhabitadas, lo que obviamente no es el caso de las descubiertas por Colón, ni en su mente
- ni en la conciencia de los Reyes de Castilla, después deI 17 de Abril de 1492 - iba a ser él
Virrey y explotador económico de tierras yermas y de rocas solitarias.

Por conseguiente, el invocar em Abril de 1493 la reciprocidad de Castilla respecto a Portu-
gal en cuanto aI derecho de posesión derivado del descubrimiento, no pasa de una leguleyada,
hecha a la medida - satrería jurídica - para replicar aI reclamo del Rey de Portugal.

No obstante, cinco semanas después Fernando y Isabel adoptan una postura distinta en
la confirmación de los títulos de Colón. Conforme a la Real Provisión - o Carta de Merced _
del 30 de Abril de 1492, el genovés entraba en la posesión y ejercicio de sus oficias de Almi-
rante, Virrey y Gobernador desde el momento que encontrara tierras, que para fines prácticas
resultó ser la pequena Guanahaní. (Dicho sea de paso, don Martín Fernández de Navarrete
publicó las instrucciones que dio Colón a Mosén Pedro Margarite cuando le dejó por su Lugar-
teniente, suscritas -en la cibdad Isabela que es en la isla Isabela, en las Indías- el 9 de Abril de
1494, y en que se titula -Almirante mayor del Mar Océano e Visorrey e Gobernador perpétuo
de la isla de San Salvador e de todas las otras islas e tierra firme de las Indias, descubiertas e
por descubrir ... por el Rey e la Reina, nuestros senores-. (9)

Es obvio que los reyes hicieron por entonces una concesión que pasaba por alto las nocio-
nes más elementales de prudencia, pues tan altisonantes y encumbrados títulos se ofrecieron
a Colón a cambio de unas promesas de fantásticas riquezas ubicadas en las Indias, y no com
el aliciente del hallazgo de islas comparables a las Canarias o las islas portuguesas. Es cierto
que ni en la Capitulación del 17 de Abril, ni en la carta de merced del 30, se nombran las Indias,
sólo se habla de -íslas e tierra firme en la dicha mar Océana-, mas por toda la información
disponible es incuestionable que aquéllas constituyeron el meollo de la negociación. La super-
chería colombina de llamar índios a los aborígenes de las islas Lucayas y de las Antillas, e Indias
las tierras en que vivían, se engendró en Granada, en Abril de 1492. Lo curioso del hecho es,
que cuando volvió el genovés, los Reyes de Castilla ni siquiera se molestaron a compro bar que
aquél hubiera cumplido su parte de lo convenido, y en la Real Cédula deI 30 de marzo que le
dirigen desde Barcelona en contestación a la carta-informe dei Descubridor, le titulan ya -Don
Cristóbal Colón, Nuestro Almirante deI Mar Océano e Visorrey y Gobernador de las Islas que
se han descubíerto en las Indias •. (10)
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Se trata, sin duda, de la confirmación de los títulos otorgados once meses antes, aunque
de un modo casual. Pero el28 de mayo de 1493, hallándose Colón en Barcelona, a punto de
partir para Sevilla, los Reyes suscriben un documento de extraordinária solemnidad: es una Real
Provisión o Carta de Privilegio, que es precedida por un Préambulo a manera de invocación:

-En el nombre de la Santa Trinidad e eterna unidad, Padre e Fijo e Espíritu Santo,
tres Personas realmente distintas e una esencia Divina, que vive e reina por siempre sin
fin, e de la Bienaventurada Virgen gloriosa Santa María, Nuestra Sefíora, Su Madre, a quien
Nos tenemos por Sefiora e por abogada en todos los Nuestros fechos, e a honrra e rreve-
rencia suya e dei bienaventurado Apóstol Santiago, luz e espejo de las Espanas, Patrón
e guiador de los Reyes de Castilla e de León, e así mismo a honrra e rreverencia de todos
los otros Santos e Santas de la Corte Celestial •.

Lo que sigue no há recibido hasta ahora suficiente atención de parte de los historiado-
res, pues contiene una exposición de los principios teológicos y políticos de la Monarquía de
Derecho Divino.

Tras este preámbulo viene el encabezamiento de la Real Provisi6n: -Nos Don Fernando
e Dona Isabel, por la gracia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Secilia,
de Granada ... _.Tras el encabezamiento se reproduce íntegramente la Real Provisión del 30 de
Abril de 1492. En seguida se explica:

.E agora, porque plugo a Nuestro Sefior que vos fallásedes muchas de las dichas
islas, e esperamos com la ayuda suya que fallaréis e descubriréis otras islas e tierra firme
en el dicho Mar Océano, a la dicha parte de las Indías-,

Colón suplicó, se le confirmase el Título expedido en Granada:

.E Nos, acatando el arrisco e peligro en que por Nuestro servicio vos posistes en ir
a catar a descobrir las dichas islas, e en el que agora vos ponéis en ir a buscar e desco-
brir las otras islas e tierra firme ... E por vos facer bien merced, por la presente vos confir-
mamos a vos e a los dichos vuestros hijos e descendientes e subcesores ... los dichos
oficios de Almirante del dicho mar Océano, e de Visorrey e Gobernador de las dichas
islas e tierra firme que habéis fallao e descubierto, e de las otras islas e tierra firme que
por vos e por vuestra industria se hallaren e descubrieren de aqui adelante en la dicha
parte de las Indías»,

Al llegar a este punto, la confirmación ya está hecha, aunque más adelante se especifi-
quen las prerrogativas, funciones, alcances o razón de ser de dichos oficioso Pero se inserta,
tras la primera confirmación sucinta, un párrafo que nos interesa especialmente:

.E es Nuestra merced e voluntad, qur hayades e tengades vos, e después de vues-
tros dias, vuestros hijos e descedientes e subcesores ... el dicho oficio de Nuestro Almi-
rante del dicho Mar Océano, que es nuestro, que comienza por una raya o línea que
Nos babemos fecho marcar, que pasa desde las islas de los Azores a las Islas de Cabo
Verde, de Septentrión a Austo, de Palo a Palo. por manera que todo lo que es allen de
de la dicha línea ai Occidente, es Nuestro e Nos pertenece. E así vos facemos e creamos
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Nuestro Almirante ... e así mismo vos facemos Nuestro Visorrey e Gobernador ... de las
dichas islas e tierra firme descubiertas e por descubrir en el dicho Mar Océano, a la parte
de las dichas Indias, como dicho es-.

Se afirma que el Mar Océano pertenece a los Reyes de Castilla, e se fija el límite orien-
tai de tal seii.orio en un meridiano común, compartida por las islas de Cabo Verde y las de los
Azores. EI suponer que ambos archipiélagos comparten la misma longitud apunta hacia Colón
como autor intelectual de dicha raya. A la raíz de todo ello se halla la división de la Tierra en
dos atlas escolares, en que el hemisferio oriental incluye todo el Viejo Mundo, yel Occidental
el continente americano y la mayor parte de los Océanos Atlántico y Pacífico. Ese concepto
colombino dei mundo se origina en el mapamundi de Ptolomeo, y mucho más allá, de las ide as
geográficas de los antiguos egipcios, com el duat -las doce horas de la noche - constituyendo
los dominios dei más allá. Y, efectivamente, Colón medía el alcance de sus descubrimientos en
horas - 15 grados de longitud por hora - y sostendrá ya desde el Segundo Viaje que había
recorrido diez de las doce horas dei mundo desconocido.

Esto en cuanto ai origen de la idea de la raya divisoria. Pero para nuestro propósito aquí
es más importante notar, que Fernando e Isabel declaran, que aquélla -Nos habemos fecho
marcar ... por manera que todo lo que es allende de la dicha línea ai Occidente es Nuestro e
Nos pertenece-.

Es decir, los Reyes de Castilla se autoconstituyen en dueiios, proprietarios dei Mar Océano,
aunque no utilicen aquí formalmente el título de Sei'íores, como en la Capitulación dei 17 de
Abril de 1492. Pero no invocan para respaldarlo, ni e! Tratado de las Alcáçovas, ni el Breve
Papal deI 3 de Mayo de 1493 (primer Inter caetera) que acaban por entonces de recibir de
Roma. Se atribuyen esse senorío sin base jurídica alguna y en violación deI principio de la liber-
tad de navegación contenido en el derecho romano, las Partidas de Alfonso X, y reconecido,
teóricamente, por el Tratado de las Alcáçovas. Y com ello, se declaran Seiiores de la mitad dei
Mundo, no se puede decir siquiera que por razón de descubrimiento, pues aquí no la ínvocan,
y ya el 17 de Abril de 1492 se habían declarado por tales.

Creemos que el instigador detrás de todo esse comportamiento jurídico tan poco acorde
com las prácticas dei acumene europeo medieval es precisamente Cristóbal Colón. Y aquí cabe
detenerse en la hípótesís de don Manuel Giménez Fernández, en e! sentido de que existía en
el caso de Isabel y Fernando un problema de consciencia que de hecho hiciera demorar el
acuerdo entre la Corona y el genovés (11): Problema de conciencia, porque ellos sabían que las
pretensiones colombinas violaban el Tratado de las Alcáçovas; y aãadíríamos, porque las apeten-
cias dei proyectista genovés que ellos hacían suyas superaban com creces lo que se podía espe-
rar de! Gran Turco.

Pensamos que el Breve dei 3 de Mayo de 1493 (primer Inter caetera) responde a esta
inquietud de conciencia que planteó Giménez Fernández. EI Breve- de menor categoría diplo-
mática que las Bulas - no fue publicado nunca por los Reyes, aunque su publicación es prevista
en el texto, ya pesar de que, para que un mandato, una ley, tuviera vigor, se requería su previa
publicación. Se podría plantar la nulidad dei Breve, por haberse obtenido mediante falsa infor-
mación, como lo muestran las inexactitudes en los por cuanto, como cu ando se afirma que
-sabernos ciertamente, que vosotros desde hace tiempo, en vuestra intención os habéis
propuesto buscar y descubrir algunas tierras e islas lejanas y desconocidas y no descubiertas
por otros ... y que hasta ahora, muy ocupados en la conquista y recuperación de este reino
de Granada, no pudisteis conducir vuestro santo y laudable propósito ai fín deseado-. Porque,
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si Colón no progresó en sus gestiones por razón de esa guerra, no quiere decir que Fernando
y Isabel realmente tuvieran por entonces la intención de hacerle caso.

En todo caso, el Papa premia a los Reyes de Castilla por el triunfo sobre -la tiranía de los
sarracenos-, así como porque su meta, ai parecer única, es propagar la verdadera Fe. EI Vica-
rio de Cristo da su aprobación a esse -santo y laudable propósito-, tanto en lo ya logrado por
Colón, como en lo venidero. Trasluce dei texto del Breve, que los Reyes revelaron ai Papa el
contenído de la carta-informe de Colón, y que Fernando e Isabel habían insistido - como en
las instrucciones a Lope de Herrera - en la primada dei descubrimiento, pues se trata de -íslas
lejanas y desconocidas y no descubiertas hasta ahora por otros-, y que a Colón se le había dado
naves y hombres para que -buscasen las tierras lejanas y desconocidas en cualquer modo, por
el mar donde hasta ahora no se hubiese navegado •. Estas -por las partes occidentales, como se
dice hacia los indios, navegando el Océano, encontraron ciertas islas remotísimas, y también
tierras firmes que hasta ahora no habían sido descubiertas por otros-, Los hombres dejados en
la Isla Espaàola, donde -el citado Cristóbal ... ya hizo construir y edificar una torre suficiente-
mente defendída-, tenían el cometido de -que buscasen otras islas y tierras remotas y desco-
nocídas-,

Es decir, se insiste en lo remoto y en lo desconocido, como para sugerir que el Tratado
de 1479 y la Bula que lo confirmaba no podían haberlas considerado, y que el derecho por
descubrimiento asistía a los Reyes de Castilla. Como observamos, es la misma posición que se
asume en las instrucciones a Lope de Herrera; y tómese en cuenta, que la gestión diplomática
para obtener este Breve se hace antes de la lIegada de Colón a Barcelona.

En cuanto a Portugal, el Breve alude a las concesiones apostólicas a favor de sus Reyes,
en tanto que las hace extensivas a Castilla en las islas y tierras descubiertas por ella. La conce-
sión se hace com la justificación que es para propagar la Fe. Se hace la salvedad, que se le atrí-
buyen a Castilla las tierras descubiertas por súbditos de Fernando e isabel, siempre que no
hubieran sido descubiertas por otros cristianos. Y de los descubrimientos futuros se dice, que
se conceden, siempre que -bajo el dominio de otros sefiores cristianos no estéan constituidas
en el tiempo presente-. Pero este no es una exclusión automática de Portugal de los futuros
descubrimientos. Primero, para ejercer el dominio que se le concede, Castilla tiene que descu-
brir cada una de las islas y tierras que quisiere reclamar por suyas. Luego, no se define el
concepto dominio que otros príncipes cristianos deben tener en el tiempo presente. (No se
olvide el reclamo de las Canarias por Castilla, pretendiendo un supuesto título visigótico). Pero,
además, se declara muy claramente:

_... decretando, no obstante, que por semejante donación, constituición, asignación
e investidura Nuestra, a ningún príncipe cristiano pueda entenderse que se le quita o
deba quitar el derecho adquirido •.

Esta es una alusión poco velada a los derechos de Portugal. Nos preguntamos si el Carde-
nal de Portugal, Jorge de Costa - el prelado posiblemente más rico de la cristianidad - Carde-
nal Protector del Reino lusitano ante la Santa Sede (12), donde residía desde hace unos quince
anos, intercedió para protegerle las espaldas a su país, aunque sus relaciones com Juan II no
fueses muy buenas. Mas sí las eran las que tenía com Rodrigo de Borja, quien le debía en parte
su elección.

Como la Bula Aeterni Regis de 1481 confirma el Tratado de las Alcáçovas, y detrás de
esse Tratado están todas las otras Bulas concedidas a los Reyes de Portugal, el Breve dei 3 de
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mayo de 1493, al proteger los derechos adquiridos por otras potencias cristianas, se contradice,
de hecho, pues lo que concede a Castilla ya había sido concedido aI Reino vecino. Mas, aunque
no sirviere para outra cosa, eso sí, las conciencias de Fernando e Isabel podían descansar, pues
el Santo Padre daba su bendición a lo que habían hecho, y les autorizaba a proseguir en ello .

•
•

EL CAMINO A TORDESILIAS: PORTUGAL

No proseguiremos com las complicadas negociaciones del embajador López de Haro en
Roma, una de cuyas facetas era la obtención de las tres Bulas, Inter caetera, Eximie deuotionis
y Dudum siquidem, tampoco las sincronizaremos com las relaciones bilaterais com Portugal o
la influencia colombina en todo ello. Uno de los aspectos interesantes y muy -rnodernos- deI
forcejeo diplomática entre ambas potencias penisnsulares fue la movilización naval, como instru-
mento de presión, muy bien estudiado por Juan Pérez de TudeIa (13). Mas, quê posición asumía
Juan II?

Como la expedícíón colombina de 1492 había sido pregonada por todo el Reino de
Sevilla (14), el Gobierno de Portugal - no cabe la más mínima duda - tuvo noticia previa de
que se armaba. No hizo nada al respecto, a no ser por ciertas instrucciones que aI parecer se
despacharon a las islas deI Atlântico y que afloran en las peripecias colombinas de la islas de
Santa María, en febrero. Mas no protestá ante la Corte castellana, dabido a dos razones: EI
Tratado de las Acáçovas reconocía la liberdad de navegar al norte deI paralelo sur de las Cana-
rias, y en eI mencionado pregón se insistió en que no se iba a infringir la zona de exclúsión
portuguesa.

Ahora bien, se há distorsionado bastante la realidad histórica, aI presentat a Portugal y su
Rey, en 1492, como acérrimos adversários, enemigos incluso, de Castilla y de la pareja Real.
No olvidemos los numerosos lazos matrimoniales posteriores a Aljubarrota, entre las Casas de
Trastámara y Avís que, por cierto eran ambas de origen ilegítimo. EI lío que se armá aI pasar
a mejor vida Enrique IV era un asunto de família entre parientes muy cercanos: Alfonso V,
Isabel y Dada juana, la Excelente Sedara, siendo la lengua materna de los tres eI portugués.
A lo que se suma el profundo desacuerdo entre -o Africano» y su hijo, el Príncipe Perfeito, en
torno a la política luso-castellana.

Aunque las relaciones entre eIlos fluctuaban, la política general de Juan II, desde antes
de la muerte de su padre, era de buscar el entendimiento com la prima Isabel y su esposo. De
ahí su actitud en cuanta a Dona Juana, y también el afán com que buscaba el enlace entre su
hijo y la hija mayor de aquéllos. Por lo tanto, cuando EI-Rei - ségun el Diario colombino _
-graciosarnente respondió que tenía él por cierto, que no avía en esta menester terceros-, no
se trata de un -dicho socarrón-, como quiere Rumeu (15).

Mas, veamos lo que pasó en el Valle deI Paraíso. Colón le relata aI Soberano portugués,
y en términos fantásticos, los pormenores de su viaje, sin reservas, ya que le impulsa un irre-
sistible afán de gozar de su -víctoría-. que lo sepa eI mundo entero, y en particular se regodea
al ver que EI-Rei se angustia aI creer, mornentáneamente, que el genovés realmente le había
ganado la partida. Es entonces que Juan II protesta: sus derechos fueron violados. Sin embargo,
no se trata deI estallido de cólera de un hombre prepotente contrariado. Se trata, de hecho, de
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una protesta diplomática formal. Colón, no hay que olvidarlo, es portador de una carta de creen-
cia de Fernando e Isabel, y en esse momento es el representante de mayor categoría de Castilla
en el Corte lusitana. No formular la protesta significaría dar su aprobación, su anuencia.

Por lo demás, en Portugal se tiene una idea muy clara acerca de lo estipulado en las Alcá-
çovas: zona portuguesa de exclusión ai sur de las Canarias, libertad de navegación en el resto
dei océano, Canarias para Castilla, y todas las demás islas y tierras descubiertas y por descu-
brir, no importa por cuál de las partes, para Portugal.

-Que no había en esto menester terceros-, le dijo a Colón Juan II, que es como decir que
estaba dispuesto a un avenimiento. Si la Corte portuguesa considera, que las disposiciones dei
Tratado habían sido violadas, la seguridad de una transacción significa la disposición a hacer
concesiones. Pero entre tanto existe un asunto contencioso por culpa de la outra parte.

EI-Rei y sus Consejeros tienen - después de la primera sorpresa - una idea más clara que
Isabel y Fernando de lo que son las tales -Indias- dei genovés. EI mismo Colón, en primer lugar,
lo mismo el piloto Peralonso, aun mucho más los dos desertores, así como los rnarineros e indios
que permanecerieron en Restelo, colmaron de información a sus interlocutores portugueses. Por
lo que se pudo saber en Portugal, qué es lo que descubrieron los castellanos, y dónde (16)?

En todo caso, el punto de vista que sostiene Juan II en 1493 no constituye misterio alguno.
Lo revela lo ocurrido entre EI-Rei y e! mensajero Lopes de Herrera, quien había acudido para
protestar contra los preparativos navales que ordenó el Gobierno portugués sin intención de
mantenerlo en secreto. Herrera, siguiendo las instrucciones que tenía de Fernando e Isabel,
requirió a Juan II que -no enviase, ni permitiese que ninguno de sus naturales, ni otros de sus
Reinos, fuesen a descubrir, sino a aquellas partes que hasta aquí há continuado, que es desde
las Canárias para abajo contra Guínea- (17).

Las instrucciones dadas a Herrera exigen:

-Por ende, decirle héis que le rogamos e requerimos que aquello mismo quiera hacer,
mandando pregonar en sus Reinos que ningunos vayan a otras partes dei Mar Océano,
salvo a las islas que él agora tiene e posse, e dende las isla Canarias para abaxo contra
Guinea, y por aquellas vías e caminos que há acostumbrado de ir, y no para otras, impo-
niendo sobre ello graves penas a los que lo contrario hicieren-.

En esc momento Fernando e Isabel no tenía a su favor ni siquiera el breve Inter caetera
dei 3 de mayo, aunque ya la tenía encargada. Pero invocan a su favor el derecho de descu-
brimiento, haciendo caso omiso de lo establecido en las Alcáçovas.

A esta representación comunicada por Herrera contestó el Monarca portugués, inquiriendo
si el embajador venía com poderes suficientes como para conceder la veda recíproca, que sería
impuesta a los navegantes súbditos de Fernando e Isabel. Herrera obviamente carecía de tales
poderes, cuanto más que no entraba en la manera de pensar de sus poderdantes el hacer seme-
jante concesión, ni siquiera habrían imaginado que el Rey Juan les confrontaria com semejante
exigencia.

Pero, mientras los Reyes de Castilla pretenden, que aquéllo es todo suyo, el de Portugal
lo ve como zona en disputa, sobre la que se dispone a negociar, lo que en sí ya es una conce-
sión en vista de lo estipulado en las Alcáçova. Y si quizás está en disposición de reconocer -
ai cabo de la negociación - el título castellano de las islas pisadas por Colón - sólo tomó pose-
sión formal en Gauanahaní - no está dispuesto a reconocer a priori derechos fundamentales
en el descubrimiento en islas y tierras aún no descubiertas, no avistadas, de las que piensa
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tener información muy pronto, y en caso de que Castilla no se mostrare com voluntad de pactar,
tomar incluso posesión; como sin duda las carabelas portuguesas ya enviadas, o por zarpar,
tenían instrucción para tomaria. En todo caso, en el entre tanto y como máxima concesión tran-
sitoria, que se imponga una moratoria por ambas partes, si es lo que la Corte castellana deseaba.

Lope de Herrera se hallaba de vuelta en Barcelona para el 12 de junio. Detrás de élllegó
un mensajero de Juan II, Duarte de Gama: traía el anuncio de la embajada negociadora
compuesta de Ruy de Pina y el Doctor Pedro Diis, y en el entre tanto pedía en nombre dei Rey
portugués una moratoria de setenta días en el envío de navíos hacia el oeste, mientras se seguia
negociando (18).

Todos estos datas encajan en el rompecabezas. La moratoria de setenta días - dos meses
eun tereio - es tiempo suficiente para que regresen las carabelas portuguesas, tras haber tomado
posesión a los portugueses negociar com conocimiento de causa.

En la correspondência de los Reyes com Colón leemos en despacho fechado el 12 de
junio (19}

-Agora vino a Nos Herrera, Nuestro mensajero, el que habíamos enviado aI Rey de
Portugal sobre "lascarabelas que Nos desían que enviaba a las dichas islas y tierras Nues-
tras descubiertas y por descubrir, con el cual Nos responde bien y justificadamente. Y
paréscenos que está conforme con la intención que Nosotros estamos, que cada uno tenga
lo que le pertenece. Y para que se declare esta, dice que enviará a Nos sus mensajeros,
los cu ales aun no son venidos. Y fasta que vengan, dise que no há enviado ni enviará
navíos algunos. Cuanto vengan, lo que com ellos se platicare vos faremos saber •.

El regreso de Colón se mira a la luz de las noticias de Portugal:

-Parecénos que vos todavía debéis dar priesa en vuestra partida en buena hora.
Y si vos paresce que vos deternéis mucho para armar todos los navíos que aquí vos manda-
mos, si vusetra partida será más presto, dejando por agora alguno dellos y alguna menos
gentes de la que llevastes por instrucción, debéis lo fazer como vos paresciere. Pero si
outra novedad sopiéredes de Portugal antes que seáis partido, non dejêís de llevar todos
los navíos y gente que aquí vos mandamos. Y de continuo Nos faced saber lo que fisié-
redes, en lo cual mucho servicio Nos faréís •.

Mês y medio después el Rey y la Reina le escriben a su Almirante (20):

-Ya com un correo que este outro día partió de aquí vos escribimos la respuesta
que eI Rey de Portugal nos envió com Herrera. Después acá no son venidos los mensa-
jeros que Nos escribió que Nos enviaba, ni sabemos cosa dello. Verdad es que Nos han
dicho que eran partidos de Portugal para acá por la mar; puede ser que cn tiempo contra-
rio no sean venidos •.

Los Reyes comienzan a dudar de las intenciones portuguesas, por lo que Colón no debe
reducir eI número de naves y hombres que Ilevará, y a juan de Fonseca se le manda, que desde
Sevilla estuvíese pendiente de los preparativos dei país vecino, -si armaren en Portugal, y que
sabiéndolo él ficiese outra armada para enviar a vos, que fuese aI doble de los navíos que
supiese que en Portugal armasen •. Y le dicen a Colón.
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-Por servicio Nuestro, que en tanto que ende estuviéredes, vos procuréis de saber
todo lo que se ficiere en Portugal, y de continuo Nos lo faced saber, por que si fuere
menester cualquier provisión de acá, se envíe luego »,

AI cabo de una semana le escriben a Fonseca, com fecha dei 4 de Agosto, informándole
que la embajada portuguesa -dícennos que están ya en Aragón de camino para acá-. Y el mismo
día se comunican com Colón (21):

-Ya por outra letra Nuestra vos fecimos saber lo que el Rey de Portugal Nos respon-
dió com Herrera. Fasta agora non son venidos sus mensajeros. Si vinieren antes de vues-
tra partida, Nos vos faremos saber lo que son com ellos se platicare •.

Dos semanas después va outra carta, com fecha dei 18 de Agosto. Ruy de Pina y e! Dr.
Diis acabaron de llegar (22):

-Aquí son venidos sus embajadores, que vinieron tres días há, y aun no se há comen-
zado a platicar en los negocias, porque en sus visitaciones se han pasado estas días. Luego
se entenderá com ellos. Y bien creemos, que ellos se allegarán a la razón e justicia, porque
Nosotros non queremos outra cosa. Y si armada hiciere el Rey de Portugal para ir donde
vos vais, perded cuidado della, que luego se remediará com el ayuda de Dias. Por eso,
vos por esta no vos detengáis, y partid en buena hora •.

Es decír, Ruy de Pina y su compafiero llegaron a Barcelona com un atraso de sesenta a
setenta días. Aunque prueba de allo no la hay - y tampoco hay explicación de! por qué de la
tardanza - interpretamos que en Lisboa se estuvo esperando el regreso de por lo menos alguna
de las carabelas enviadas a lo que se conocerá como el Nuevo Mundo, y creemos que los emba-
jadores no partieron hacia Barcelona hasta que esse regreso se materializara.

Y si es así, entonces, com la información previa recogida de Colón y de sus hombres -
además de la obtenida en Barcelona en Abril y Mayo - y com la exploración llevada a cabo in
situ por las carabelas, Juan II y sus Consejeros sabían para fines de Julio, que todas las islas
descubiertas por Colón se hallaban ai sur dei paralelo 27, que pasa ai sur de las Canarias, y
también adquirieron conocimiento dei Brasil, pensamos que desde los mismos límites actuales
com las Guayanas.

La Bula Inter caetera dei 4 de Mayo que fijó la raya de demarcación había llegado a Barce-
lona justo antes del 4 de Agosto. No es imposible que en Lisboa se hubiera tenido conoci-
miento de su contenido mediante información recibida desde Roma. En todo caso, Ruy de Pina
y su compafiero ofrecen a Isabel y Fernando, como fórmula de transacción, una línea de demar-
cación fijada en el paralelo que pasa ai sur de las Canarias, com que se repartirá el mundo
entre los dos Reinos hispánicos, y sín necesidad de un -antimeridiano- y sin el dífícilísímo
problema de como fijar com exactitud la longitud de la línea divisoria. Como tanto Colón como
los Reyes habían insistido en que las carabelas colombinas habían observado estrictamente la
prohibición de cruzar aquel paralelo, y como la interpretación de la Corte castellana pretendía
que en las Alcáçovas lo único que se reservaba a Portugal era lo que se hallaba ai sur de esa
línea, la propuesta de Juan II no podía haber sido más razonable, en apariencia por lo menos;
pues, por lo que vimos, se ve que actuaba com picardía, sabiendo que la propuesta raya le
favorecía.
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Sin embargo, Rumeu escribe que -la interpretación portuguesa dei Tratado de Alcáçovas
es tan disparatada como absurda. EI paralelo de las Cana rias - la raya - como divisória dei
océano entre Castilla y Portugal no se sostenía en pie (23).

Lo diee, refiriéndose a la embajada dei Dr. Diiz y Ruy de Pina. Pero esa raya, como vimos,
no corresponde a la interpretación portuguesa de 10 pactado en 1479, sino a una fórmula de
transacción, que a la luz dei texto dei Tratado y conociendo la poca entidad de lo descubierto
hasta entonces por Colón debía parecer razonable.

La embajada portuguesa fracasó. La Reina le diee a Colón el 5 de septiembre, que -en el
negocio de Portugal no se há tomado com éstos que aquí están determinación, aunque yo creo
que el Rey se l1egará a razón en el1o•. El mismo día ambos Monarcas le escriben a su Almi-
rante, y tras dar los antecedentes de esa misión, comentan (24):

"...Vinieron aquí los mensajeros dei Rey de Portugal, y com ellos se há mucho plati-
cada en el negocio. Y creemos que no se podrá concertar, porque ellos no vienen infor-
mados de 10 que es Nuestro, y creemos que querrán consultar com e! Rey de Portugal •.

La negociación en Barcelona fracasó en gran parte debido a la influencia ejercida por
Colón, y muy especialmente por haber inventado, como base para todo entendimiento, la raya
a 100 leguas a oeste de los archipiélagos portgueses. Tenía además la idea, que toda la Tierra,
desde la raya hasta el Golfo Pérsico, Mar Bermejo y costa oriental de Africa le correspondería
a Castilla. Es seguramente en Septiembre que, contestando a los Reyes, les indu ce a que obtu-
vieren dei Papa una Bula en esse sentido: es la Dudum siquidem, fechada en Septiembre pero
despachada en Deciembre de 1493; Bula que significa el Total expolio de Portugal, com la
excepción de Africa Occidental (25).

En cuanto a los portugueses, jugaron la baza dei problema francés, concretamente la reti-
cencia de Carlos VIII de devolver los Condados catalanes de la Cerdaãa y de! Rosel1ón. Tene-
mos la versión de uno de los embajadores, Ruy de Pina (26); Dice que fueron Fernando e Isabel
que mediante Herrera habían pedido e! envío de la embajada -com rodas as cousas que fezes-
sem por seu titolo e pustiça, segundo a qual el1ese justificariam, desistindo, ou se concordando
como razam e dereito lhes parecesse. Palo qual El Rey desisitio do enviar da dieta armada. E
sobr'isso ordenou logo por seus Embaixadores e Procuradores ao Doctor Pero Diiz e Ruy de
Pyna, que eram em Barcelona, ao tempo que por El Rey de França Carlos se fez a segunda
concordia e verdadeira entrega de Perpinham e do Condado de Rossolham em Catalonha. E
os dietas Procuradores nom tomaram desta vez com os dietos Reys assento alguno; e a causa
foy por socederem assi próperamente suas cousas com França; e principalmente porque ante
de finalmente sobre a dieta Conquista e Ilhas e Terras se concordarem, quiseram segundaria-
mente ser certeficados da inteira verdade das dietas Ilhas e Terras que já eram descobertas, e
das cousas que nel1as avia, pera que tinham já enviado seus navios, que ainda nom eram torna-
dos: porque segundo fosse a estima dellas, assi se concordariam, insistiendo ou desistiendo. E
porem pera dilatarem o negocio sem conclusam, até este tempo, tomaram por achaque d'en-
viar, como enviaram, a EI-Rey a resposta de sua embaixada per Dom Pedro D'Ayalla e per
García López de Carvajal, seus embaixadores e Procuradores pera o caso. Os quaes acharam
EI-Rey en Lixboa, e taes meos e apontamentos fezeram, e tam imygos de razam, que a teen-
çam que os dictos Reys teveram pera dilatar, pareceo bem crara e rnanifiesta-.

Lo informado por Ruy de Pina se conforma com todo lo que se conoce, incluso el conve-
nio com Carlos VIII tiene la fecha dei día de San Luis - 25 de Agosto - de esse afio, suscrito
por los Reyes en Barcelona (27).
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EN TORDESILLAS

La cuestión italiana iba a desempenar un papel decisivo en las negociaciones finales que
llevan ai acuerdo de Tordesillas. Sin entrar en más detalles, notemos que el Rey Fernando de
Nápoles, primo de Fernando V, muere el 25 de Enero de 1494, y que el Rey de Francia quien
reclama para sí aquel Reino se encuentra en Italia com su ejército a fines dei verano, y echa
de su séquito ai embajador de aquél. Y siguiendo la sugerencia de Ruy de Pina, cuando Anto-
nio de Torres regresa de las Indias com quince de las velas de la armada colombina, los resul-
tados que trae, aun com la férrea censura ejercida por Colón y sus fantasías sostenidas, son tan
magros, los gastos de mantener aquello cada vez más altos, más com las inminenres exígen-
cias fiscales de la política italiana, los Reyes de Castilla van bajando de tono y acercándose a
la realidad. Posseen sus famosas tres Bulas, pero carecen de los elementos materiales para hacer
prevalecer esos supuestos derechos: ciertamente que no en aguas y tierras lejanas, pero ni
siquiera mediante la fuerza empleada en la Península, como lo prueba la Historia entre Alfonso
I de Portugal y la Guerra de las Naranjas seis siglos después. Y las penurias actuales y even-
tuales dei Tesoro Castellano hacen posible un avenímíento entre las dos Cortes, que es lo que
Juan II - ya muy enfermo en el verano de 1494 - había intentado lograr desde e19 de Marzo
del Afio anterior.

Tampoco a Juan II le interesaba una guerra costosa e incierta. También en 1479 fue él
quien buscó y logró la paz. Si desde el primer momento hizo la concesión básica de recono-
cerle a Isabel unos derechos supuestos, adquiridos en violación dei Tratado de las Alcáçovas,
no hay por qué dudar de su sinceridad en buscar un arreglo amistoso. Fernando e Isabel, por
seguir a Colón, rechazaron la raya de demarcación propuesta por EI-Rey: aunque no lo sabian
cntonces, esa decisión no pudo haber sido más acertada. Pero de todos modos prevaleció la
ide a dei reparto.

La línea fijada en la Bula deI 4 de Mayo era inejecutable porque cien leguas en un para-
lelo que pase por las islas Azores equivale a una cantidad de grados diferentes que en outro
que corte las islas de Cabo Verde. Había sido idea de Colón, y éste había sido el principal obstá-
culo puesto a un entendimiento amistoso. Felizmente, se hallaba bien leias: no pudo ser consul-
tado antes de firmarse la capitulación; y cuando se pidió su criterio poco después, su contestación
ya era extemporánea.

Tratándose de Tordesillas, tenemos que hablar de un gran triunfo de la diplomacia portu-
guesa, principalmente en vista de la Bula Dudum siquidem, independientemente dei hecho
que tal instrumento papal no pasaba de ser un elemento de presión de parte de Castilla en la
mesa de negociaciones, ya que sabía muy bien Fernando, que no podría implementaria frente
a la oposición portuguesa. Mas hubo quienes la tomaron en seria, como Cristóbal Colón, quien
debió de sufrir un duro golpe ai enterarsc de las cláusulas dei Tratado, a tal punto que su psique
rehursó asimilar lo estipulado por el Tratado en menoscabo de las Bulas.

Lo cierto es, que el Tratado de Tordesillas omite toda mención de las Bulas papales, excepto
la que se iba a recabar para la confirmación dei convenio. Tampoco se las menciona en las
instrucciones dadas a los negociadores. Juan II hace la enorme concesión inicial de reconocer
que Castilla posee derechos adquiridos, pero esos no emanan de las Bulas, sino dei descubri-
miento, consintiendo el Monarca portugués el sobreseimiento limitado de una de las cláusulas
dei Tratado de las Alcáçovas, la que reservaba a Portugal todas las islas por descubrir.

Tordesillas es, en su esencia, una emienda a la capitulación de las Alcáçovas, sin que ésta
fuera derogada, revocada. AI contrario, se estipula su vigencia continuada. EI texto no podría
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ser más claro aI respecto. Los plenipotenciarios de ambas partes -por virtud del dicho su poder
que arriba va incorporado, prometieron ... que ellos y sus subcesores ... guardarán y cumpli-
rán realmente y com efecto, cesante todo fraude, cautela y engano, fición o simulación, todo
lo contenido en esta capitulación, y cada una cosa ... será guardado y cumplido y ejecutado,
como se há de guardar y cumplir y ejecutar todo lo contenido en la capitulación de las paces
hechas y asentadas entre los díchos senores Rey e Reina de Castilla y de Aragón, etc. y el seüor
Don Alfonso, Rey de Portugal, que santa gloria haya, y el dicho seãor Rey que agora es de
Portugal, su hijo, siendo Príncipe, el ano pasado de 1479, y bajo aquellas mismas penas, víncu-
los, firmezas y obligaciones, según y en la manera que en la dicha capitulacion de las dichas
paces se contiene. Y obliganse, que las dichas partes, ni alguna de ellas, ni sus subcesores para
siempre jamás, no irán ni vendrán contra lo que suso es dicho y especificado ... bajo las penas
contenidas en la dicha capitulación de dichas paces ... ', es decir, de la paz de las Alcáçovas.

EI Tratado de Tordesillas preveía también su ratífícación mediante Bula Papal. Eventual-
mente, por instancia de Don Manuel el Afortunado, el Papa Julio II, sobrino de Sixto IV, emitió
el 24 de Enero de 1506 la Bula de confirmación Ea quae pro buono (28). Com ella se confír-
maba también la Bula Aeterni Regis, quedaban derogadas en sus efectos territoriales las Bulas
alejandrinas y se ratificaba de nuevo, en su mayor parte, el Tratado de las Alcáçovas de 1479.
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Tordeslllas visto por Hernando Colón
en el parecer de badajoz
A1gunas novedades documentales de los alegatos pesentados
por Hernando Colón en 1524

Prof. Istvan Szászdi Leon-Borja

A finales de marzo de 1992 en el Castillo de Simancas, topé com ellegajo 367 de la sección
de Estado. Se trataba dellegajo que contenía los papeles más antiguos conservados de la nego-
ciación com Portugal en la Secretaria dei Consejo de Estado. Primordialmente se encontraba
compuesto por los papeles dei Maluco aunque tampoco faltaban cartas y documentos concer-
nientes ai reinado de João II, el Príncipe Perfecto. Allí se encontraba el Memorial Portugués de
1494, com sus inéditas noticias sobre la oposición ai proyecto colombino y a las paces torde-
sillanas por parte dei grupo de refugiados políticos portugueses asilados en la corte de Fernando
e Isabel próximos a la Casa de Braganza y ai asesinado Duque de Viseo.

Es este un largo escrito cargado de intriga política dirigido a la Reyna de Castilla, y que
tenía por propósito el disuadirla de ias tentaciones dei diabio que eran el transigir com el Rey
de Portugal y el dispersarse en otras empresas como la colombina. EI caballero portugués autor
dei memorial despreciaba a don Ioão, a quien acusaba de ser tirano, y a su dinastía, la de Avíz,
de carecer de legitimidad. Se ofrecían a la Reyna razones de derecho como un plan estratégico
militar para invadir Portugal (1).

EL PARECER DE BADAJOZ DE DON HERNANDO

Como he explicado, junto ai Memorial portugués se encontraba otro documento de
hermoso trazo que llevaba la firma de Hernando Colón. Tiene por numeración el141 dei dicho
legajo. La razón por la cual se encuentran juntos los dos escritos radica en que el Memorial fue
tomado en consideración en 1524 por parte dei Consejo Real, pensando que podía servir a los
intereses castellanos entonces. EI Memorial fue desechado, a pesar que se guardó junto a él un
resumen y opinión razonada.

EI Parecer de la Conferencia de Badajoz, escrito y firmado por Don Hernando Colón, está
fechado el9 de Abril de 1524 en la dicha ciudad extremefia. Está compuesto por tres fojas escri-
tas por ambas caras en letra humanista com un apuntamento de outra mano en el reverso de
la tercera (2).

En un principio, en eI momento de su hallarzo en el Archivo General de Simancas, presumí
que se trataba de uno más de los escritos publicados por Martín Fernández de Navarrete, cuyo
autor fue Don Hernando Colón, que fueron redactados con ocasión de la dicha Conferencia
de Badajoz.

Mi transcripción inicial dei texto fue corregida por la interpretación de la Dra. Katalin
Klimes-Szmik, siendo por segunda vez revisada por las seiíoritas Inés Rodríguez López y Merce-
des Pellitero Abia. EI texto há sido fijado tras una transcripción definitiva por Adám Szászdi
Igrici-Nagy. Como criterio paleográfico he considerado el desarrolar casi todas las abreviaturas
com la excepción de tales como Xpoual, debiéndose tales excepciones a ser bien conocidas
como por mantener la mayor fídelidad a la escritura de Don Hernando.
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FlLIACIÓN DEL TEXTO

En 1973 había observado Tomás Marin sobre la actuación de Hernando Colón en Bada-
joz: -La sustancia de la intervención de Hernando Colón en aquelIa Junta es conocida sufi-
cientemente desde que Eustaquio Fernández Navarrete la recogió en las Notícias para su vida.
Investido de la categoria que le daba su fama de cosmógrafo, concurrió como primero de los
tres astrónomos y como alma - es de presumir - de la comísíón castelIana. Se conservan de él
unparecery un memorial, y como escrito por su mano viene dándose elparecerconjunto de los
seis astrónomos y pilotos espaüoles sobre la demarcación y propiedad de las islas dei Maluco. (3).

Parece Marín referirse como parecer al escrito que de aquí en adelante lIamaremos Decla-
ración, y cuyo título completo es Declaraciôn dei derecbo que la rreal Carona de Castilla tiene
a la conquista de las prouinçias, e Persia Arabia e Yndia e de Calicut, e Malaca com todo lo
demás que al oriente del Cabo de Buen Esperança El Rey de Portogal sin titulo ni derecbo alguno
tiene usurpadas. Fecha por Don Hernando Colón hijo dei primer Almirante de las Yndias. Y diri-
gida A la Sacra Cesarea Catolica Mafestad El Emperador nuestro Sefior. Ano de mil! e quinien-
tos y veynte y quatro anos> (4).

Este importantíssimo escrito tiene una relación intrínseca com el texto que damos a cono-
cer y que llamaremos exclusivamente el Parecer de Badajoz.

Tanto, que podemos afirmar que se trata deI desarrolo dei Parecer aquí expuesto, que
sirvió de síntesis de la opinión de los Colón. Prueba el carácter primigenio deI Pareçer respecto
de la declaración un párrafo de ésta que hasta ahora se há prestado a confusiones:

-Mas por ventura, es adverso los portogueses contra todo lo dicho querran alegar
posesión diziendo no averles sido hasta el presente puesto impedimento ni contradizion
alguna e que por tanto es claro que se les dexava la dicha navegación, como cosa que
rrealmente y com efeto les perteneçia por virtud de la dicha capitulación e que ser ello
asi se puede comprehender de la conferençia que en vadajoz hobimos los seys juezes
diputados por Vuestra Majestad com los otros seys de Portogal, sobre lo tocante aI dere-
cho de la propiedad que a las Yslas de Maluco el dicho rrey de Portogal pretendia tener,
por quanto si no le competiese por virtud de la dícha capitulación, salvo las trescientas
y setenta leguas, pareçe que fue superfIuo la mucha alteracioón que tovimos sobre lo
que distaban las dichas Yslas de la línea de la Repartiçion, así por la parte de oriente
como de ocidente ... Y quanto a lo que dizen que en Vadajoz no se hablo en ello, digo
que esta no provino por falta de no tener Vuestra Majestad notiçia de todo lo dícho, porque
en la çibdad de Vitoria le obe yo hecho dello Relaçíon, salvo porque Vuestra Najestad
como muy Catholico Prinçipe y deseoso de conservar el deudo y amor que com el dicho
Rey tiene, no fue servido que por estonze se hablase ...• (5)

Tomás Marín resaltó el fragmento final en que se menciona que en Vitoria .le obe vo hecho
delta Relaçion •. Ello debe interpretarse como la entrega de una Relación escrita. Y ésta fue sin
duda el Pareçer que peparó en Badajoz Don Hernando y que lIeva por fecha el 9 de Abril de
1524 (6).

Com fecha deI 13 de Abril, sólo cuatro días después de la terminación de Pareçer:

-Don Hernando Colón dice que el primer día que se ayuntaron las personas dipu-
tadas para lo tocante a la propiedad, platicando en el modo de proceder, 5U parecer había
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sido que cada cu ai trujese en escrito lo que sabía de este caso, así travendo razones y
avisos para fundar la justicia de S. M. como para responder a los argumentos que ex
adverso, le pareciese que podrían ser opuestos, lo cual como por los dichos sefíores no
fuese admitido, pareciéndole a él que dello no podía suceder sino servicio de S. M., el
sábado próximo pasado dia por escrito su parecer, mostrando el derecho que SS. MM.
tenían, no solamente a los Malucos, pera asimismo a toda Persia y Arabia e índia ... " (7).

Este sí es nuestro Pareçer de Badajoz, objeto de nuestra investigación. Com ello docu-
mentamos precisamente su existencia. Para la delegación portuguesa los términos com que Don
Hernando quería dirigir la negociación eran inaceptables. EI Colón cordobés sencillamente no
quería negociar, sino imponer, las razones que creía justos e indiscutibles derechos. En el mismo
texto, último citado, se explica como se intentó presentar respueta a las alegaciones portuguesas
y contrapropuestas para así ofrecer una postura común por parte de los castellanos en Badajoz:

-a efecto que entre todos se discuta antes dei conferir com los portugueses, porque
haciéndolo así cumpliremos lo que nos fue mandado, y lo bueno se aprobará y lo danoso
evitaremos ... Y si hobiese enfermedad o ausencia de alguno quedaría poe saber lo que
tal supiese en servícío de S. M., Ysi aqui no tomamos conclusíón, dejarernos aclarada la
verdad para otro tiempo, y quien teme e! secreto, o que outro atribuya así su aviso dándolo
ai sefior secretario en escrito, quedará saneada su sospecha ... ".

El27 de Abril de 1524, Hernando Colón, se dirigió en los siquientes términos a los dipu-
tados letrados en la Junta de Badajoz ante la necesidad de aplicar el contenido divisaria dei
Tratado de Tordesillas:

-Don Hernando Colón dice que el primer capítulo contenido en la capitulación asen-
tada entre los Reyes Catolicos, que en gloria sean, y el Rey Don juan de Portugual, explica
cierta división de mares y tierras, de la cual, como el vulgo no tuviese cierta noticia ni
entendimiento, há provenido que por toda parte se haya sembrado por pública fama que
habían dividido entre si el mundo, y desta asimismo resulta que infieran outra conclu-
sión general de! vulgo que es: Han dividido, luego siquese que dividieron por iguales
partes; por manera que la dicha fama proviene que en las persa nas que mandó ai presente
S. M. entender en lo tocante a la propiedad esté una impresión tan arraigada, que se
persuaden que en realidad de verdad ello es así; y puesto caso que hayan visto e leído
diversas veces la dicha capitulación, no basta para que en la manera de su proceder no
tengan aquel presupuesto por verdadero, especialmente viendo que no les fué dicho lo
contrario por los seãores dei Conse]o de S. M. aliá en la corte, no mirando que tampoco
les dijeron entendeldo desta manem o destotra, sino cumplid la capitulaciôn primera como
en ella se contiene, conforme a la nueva capitulación y comisiones a vosotros hechas.

Por tanto, como a mi ver desta resulten muchos inconvenientes, de los cuales no
sólo viene ai servicio de Su Majestad mucho dano, pero en la expedición deste negocio
en que estamos proviene gran dilación, a causa que com el siniestro entendimiento que
se da lo querría guiar por indébitos e impertinentes medias, y porfían e litigian no sola-
mente con los portugueses, pero aún entre si mesmos sobre llevar adelante algunas cosas,
que estaría mejor a la negociación que fuesen por el contrario, así como es que querrían
echar la línea de la marcacíon lo más ai Occidente que pudiesen; yo, eI dicho D. Hemando,

323



suplico a vuestras mercedes los seãores letrados Acuna e Manuel y Barrientos, como a
personas dei Consejo de S. M., Y a los sefíores licenciados Pisa e dotar Ribera, como su
abogado e procurador fiscal, que así para cumplir lo que S. M. manda, que es que pída-
mos su parecer, como para que por parte de vuestras mercedes sea cumplido el dicho
mandamiento, que pues este punto consiste principalmente en derecho y no en astrolo-
gia ni cosmografia, que por escrito, para que bien lo entendamos, nos digan y declaren
lo que en este caso debemos hacer, y el entendíerníento que debemos dar. (8).

Pero para el vástago del Almirante de las Yndias resultó dificil eI convencer al Empera-
dor de la razón de -derecho- que le asistía en demandar el estricto cumplimiento dei asíento
de Tordesillas, va en eI Pareçer, se explicaba:

.y como cosa asy manifiesta quando en la dicba Capitulación se baze memoria de
la pasada que a de quedar libre para las naos dlispaiia, dize que para yr a su conquista
avian de pasar por los mares que quedan por el Rey de Portugual, do se sygue que no
bablavan en los mares de Calicud o dei espeçieria syno de aquellos que estavan entre Espana
y nuestras Yndias. És a saber de los que caen e confinan com la dicha línea. Y que todo
lo dicho sea, el uerdadero entendimiento y la yntinçion de los Catholicos Reyes e dei mesmo
Rey Don Juan de Portogal com quien se tomo el Asyento se maníftesta porque desde enton-
çes en adelante nunca en vida dei dicho Rey Don Juan portogueses passarem ni navega-
ron ai oriente dei dicho Cabo de Buena Esperança. Y sy sus subçesores an pasado syn averles
sydo hasta el presente contradicbo seria por el Amor que los dichos Catbolicos Reyes les
tenian como a verdaderos bijos. E no promulgando ellos que la dicha Conquista les perte-
neçia de forma que totalmente fuese a la Carona de Espana proybida. Y ast lo que los
dicbos Catbolicos Reyes sin espresa donaçiôn permitian no puede parar perjuizio a la
Corona dEspafia u quien todo pertenece (9).,

Don Hernando y dona Ysabel cuando tuvieron oportunidad optaron por las bodas en
lugar de la guerra com Portogal. Dona Ysabel siempre mostró interés por los asuntos internos
dei vecino reino, no en balde su madre había sido portuguesa. Simpre que pudo veló por sus
pari entes caídos en desgracia y nunca dudó en acogerlos en su Corte cuando éstos buscaron
su amparo. Don Fernando después de la muerte de su esposa, mostro su afecto a la família
real lusitana como padre amoroso. Por esta no causa sorpresa que cuando de las Yndias se
tratara sólo buscase eI acuerdo y se mostrase trasigente. Debido a la naturaleza patrimonial que
tenían las Yndias y eI Mar Océano, Don Fernando com entera liberdad hizo demostracíón que
no haría nada en contra de lo pactado, ai fin y al cabo el Rey de Portugal era su hijo. Dos veces
había casado Don Manuel com hijas suyas y como expresó en Septiembre de 1512 el Ernbaja-
dor de Portugal, João Mendes de Vasconcelos a su senor, el Rey Católico le dijo:

·E coanto a armada que se faz pera Malaca, eu lhe tinha falado nisto há tres dias,
como adiante direi, e agora lhe li o que nesta carta de V. A. vinha sobr'isso, e ele me
respondeo o que me jáa tinha respondido, que he: que armada não vai a Malaca, senão
a descobrir e saber o de qua, e que ainda que fase tão leve, e tão apasionado, e tal como
lhe dizia, que não ousaria a fazer cousa que não devese, porque lhe custaria a cabeça: e
a isto lhe thinha eu já dito cão poca paga aquela seria do mal que ele podia fazer, e
tomou me a dizer que ele não iria soo nem por principal, e que estevese Y.A. muito certo
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que por sua vontade não se tocaria en vosas demarcaçoes, e a isto estava respondido co
a mesma carta, e que na casa da Contratação de Sevilha o principal capitolo que havia
pera os que hião d'armada ou a descoubrir era que não tocasen em nhüa cousa do de
Y.A., e que o que me disera do desejo que tinha de ser demarcar todo, de maneira que
nuca Portugal e Castela tevesem nbü debate, me tornava agora a dizer, e que eu escre-
vesse a V.A., que V.A., cuidase em algú caminho pera como isto sepodesse fazer, e que ele
por sua parte o cuidaria, e que folgaria muito de se achar, porq'ele, por ser velho, devia
de viver poucos dias, e que neses esperaba em Deus que núca ouvese rompimento, mas
que iria muito descansado se ficase tudo tão craro que seus netos, e todos os que deles
viesem não tivesem nüca causa de romper, e que com istofolgaria muito- (10).

En esta misma carta fechada en -Logronbo a sete de Setembro de noite, de quinhentos e
doze annos- Mendes de Vasconcelos había escrito también: .E quanto a armada que me disera
que sefazia em Lisboapera as Antilhas, que ele me disera o que lhe diserão; mas que cria o que
V.A. dizia-o

En estos pasajes se refleja el más íntimo ser dei Rey Fernando, un abuelo temeroso de
dejar detrás de su muerte una herencia de discordias para sus nietos. Si su nieto Don Miguel
le hubiera sobrevivido aquella eventualidad no sería posible.

Y era ésa actitud de los ReyesCatólicos la que había desesperado ai mismo Cristóbal Colón,
su hijo Hernando era seco eco de su padre. Para los Colón, sólo valían las Bulas dei Papa
Alejandro, y especialmente solamente una: la Dudum siquidem.

Esta dec1araba:

-Alexandre obispo síervo de los síerbos de Díos ai carísímo in Christo hijo Fernando
rrey y a la carisima in Christo Ysabel rreina de Castilla Leon Aragon Granada ylustres
salud y bendiçion apostolica poco há que de nuestro motu próprio y cierta sciencia y
plenitud de poder apostolico dimos otargamos y asignamos perpetuamente a Vos y a
vuestros herederos y subçesores los Reyes de Castilla y Leon todas y qualesquier yslas y
tierras firmes halladas y por hallar hazia el ocidente y el mediodia que no estubiesen
constituidas debaxo dei actual sefiorío temporal de algunos seãores cristianos y os inves-
timos dellas a Vos y a vuestros herederos y subçesores sobredichos y os constituimos y
diputamos por seãores dellas com plena y libre y ornnímoda potestad autoridad y jurí-
diçion como en nuestras letras sobrello hechas mas largamente cuyos thenores como si
de palabra a palabra en las presentes fuesen ynsertas quysimos aver por suficientemente
expresos. Mas porque podría acaesçer quer los nunçios y capitanes o vasallos vuestros
navegando hazia el oçidente o ai mediodia aplicasen y tocasen a las partes orientales y
hallasen yslas y tierras firmes que obiesesn sido o fuesen de la Yndia quiriendo tambien
nosotros favoreçeros graciosamente de semejante motu y sciençia y plenitud de poder
por el thenor de las presentes y la autoridad apostolica estendemos y ampliamos la dona-
çion conçesion asignaçion y letras sobredichas com todas y qualesquier clausulas en las
dichas letras conthenidas a todas y qualesquier yslas y tierras firmes halladas y por hallar
descubiertas y por descubrir que navegando o caminando hazia el oçidente o el medio-
dia son o fueren o aparesçieren ora esten en las partes ocçidentales o meridionales y
orientales y de la India en todo y por todo, bien ansi como en las sobredichas letras fuese
hecha plena y expresa minçion dellas otorgando plena y libre facultad, a Vos y a Vues-
tros herederos y subçesores sobredichos de aprender libremenre por vuestra propía auto-
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ridad por Vos o otro o otros la corporal posesion de las Yslas y tíerras sobredichas y de
las rretener perpetuamente y tanbien de defenderias contra qualesquier personas aunque
sean de qualquier dignidad estado grado horden o condicion so pena de excomunion
late sententiae en la qual por el mismo hecho yncurran los que en contrario hizieren que
en ninguna manera presuman yr o enbiar a las partes sobredichas a navegar pescar o
inquerir yslas o tierras firmes por qualquier rrespecto o color, sin expresa y especiallicen-
cia vuestra y de vuestros herederos e subçesores sobredichos ... ' (U).

Pero el instrumento de derecho internacional que interesaba interpretar en Badajoz era
el Tratado de Tordesillas, en su repartición, realmente estaba incluída la Especiería? Para
Hemando Colón cuando se acordaron los Paces de 1494 no hubo intención de tratar de aquélla.
El razonamiento dei cordobés era curioso: para fines de 1494 los portugueses no habían pasado
dei Cabo de Buena Esperanza, ni pensaban pasar, ni en vida de Juan II pasaron. Por ello, parece
cosa muy de [uera de proposito ... bubiesen de litigar sobre lo que estaba tan remoto de las tier-
ras que entonces navegaban .•

Tal afirmación constituye un argumento sorprendente, conocida la particular voluntad dei
Rey Juan por alcanzar la India. Y es más curiosa cuando comparamos la distancia entre el Cabo
de Buena Esperanza y la India (bien conocida en 1524 por los viajes portugueses), y la distan-
cia desde el Estrecho de MagalIanes (cosa también conocida en 1524). Bien se puede decir que
Don Hemando utilizaba varas de medir diferentes cuando se trataba de navegar hacia oriente
que hacia occidente. Claro está que para el Almirante, su padre, como para los Reyes Católicos
la India parecía cercana de Espana, perspectiva que no era compartida por João II ni sus nave-
gantes.

Mas causa estupor el argumento hernandino porque deconoce que la Bula !nter caetera
de 1456 - sín duda recavada por El Rey de Portugal - dei valenciano Calixto III le concedíó la
navegación exclusiva -basta los indios-, El ano de 1488 los portugueses doblaron el cabo, que
João II llamó -de Buena Esperanza- precisamente por que aquel era augurio de que la nave-
gación a la India seria prontamente una realidad.

Juntamente com el viaje de Bartolomé Dias se envía ai Oceáno Indico a Pedro Covilhã,
por la vía de Alejandría en 1487; el cual ríndíó su informe en 1491 y cuatro anos más tarde se
despachá desde Lisboa la primera expedición a la India, que terminá com el desastre dei 29
de Septiembre de 1495 en el puerto de Sofala (Mozambique) (12).

Es decir, si bien es cierto que cuando se asentaron las Paces de Tordesillas los portu-
gueses no ocupaban nada en el Indico y apenas lo alcanzaron ai sobrepasar el Cabo de las
Tormentas, por lo cualla Bula Dudum siquidem anulaba allí sus derechos eventuales, lo que
no es cierto es la tesis sostenida por Don Hemando Colón, por la cuallos portugueses acudie-
ron a Tordesillas sin sonar siquiera com la India.

Tan absurda resultaba ser tal creencia que provoca el que el hijo menor de Colón conceda
en el Pareçer, a pesar de todo, la posibilidad hipotética de que el Tratado de Tordesillas afec-
tara ai Extremo Oriente:

•Y ya que [uera sobre ello la contienda, menos parece razonable que babía de limi-
tar las tierras tan remotísimas por línea hecha entre Hemisfério, sin ... mención de las
Itierras/ dei outro /Hemisferio/ sobre que era ... litígio... Y como ésta mención no se haga
ni se explique, manifiesto es, que no [ue su intención hablar ni conceder cosa fuera de los
límites y regiones sobre que entonces se debatia, es a saber, sobre los mares y tierras que
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nueuamente se descubrian ai occidente de las islas de LosAzores y dei Cabo Verde, segun
es visto-o

Desconociendo el contenido de las Bulas dei Papa Alejandro, Don Hernando quiere hacer
olvidar el que tanto la Inter caetera dei 4 de Mayo como la Dudum siquidem dei 26 de Septiem-
bre de 1493, son antecedentes inmediatos dei Tratado de Tordessilas y en el que el tema de la
India esta inseparablemente ligado ai de las islas descubiertas por Cristóbal Colón.

Como siguiente argumento el hijo dei Almirante insiste sobre la idea que ya hemos presen-
tado com anterioridad, Fernando e Ysabel actuaron por pura generosidad y desprendimiento,
y el Tratado de Tordesillas se redu ce ai más o ai menos que quisieron ceder de lo que incues-
tionablemente les pertenecía, a un parlente pobre:

-Ni menos es de creer; que si la intención de SS.AA. fuera darle todo dei oriente, le
dieran asi mismo las 270 leguas ... bastaba defarle ai dicbo Rey la conquista oriental, sin
tomaria por uecino y competidor en sus términos occidentales, los cuales com tanta curto-
sidad / meticulosidad / dividían, segün parece ... De do se infiere, que si en tanto dano
y perjuicio suyo defaron los dichos Cathólicos Reyes las dicbas 270 leguas de lo que ya
poseían y en tanta estima tenian, quefue compensamiento de no darie outra cosa alguna-,

Ya poseían, sí, conforme a las Bulas de Alejandro VI pero contra el Tratado de Alcáço-
vas. Resulta fácil afirmar que la Dudum siquidem derogaba todas las Bulas otorgadas a Portu-
gal, excepto en cuanto a las tierras ya poseídas en 1492 así quedaba derogada la Bula Aeterni
Regis de 1481 y com ella, el Tratado de Alcáçovas. Pero en realidad, en 1494 el Rey Juan II
reconocía como válido aquel convenio y Castilla no lo había denunciado; lo que es más, el
Tratado de Tordesillas hace declaración expresa de estar vigente. Por lo tanto este no era un
asunto de gracia y merced. Los Reyes de Castilla plenamente conscientes de los derechos de
los portugueses - que reconocieron por un tratado por el cual habían obtenido de la otra parte
el reconocimiento de su legitimidad - y ante la amenaza dei estallido bélico que por muchas
razones les resultaba inconveniente, optaron por encontrar el entendimiento com el Rey de
Portugal en Tordesillas (13). La función política de las Bulas Alejandrinas fue la de servir, no
como un título efectivo de posesión tan incuestionable, sino como baza de negociación en el
lítígio oceáníco castellano-portugués. Afirmación que se ve reforzada por los infructuosos esfuer-
zos dei Nuncio en Castilla, Desprats, por averiguar el discurrir de la negociación tordesillana.
Expresamente se marginó a la Santa Sede de aquel acuerdo entre deudos.

Las instrucciones dadas a los embajadores castellanos, el protonotario Don Pedro de Ayala
y Garci López de Carvajal, de 3 de noviembre de 1493, son muyexpresivas:

-Lapaz, Prlmeramente, que vimos lo que los dichos doctores e Ruy de Pina nos
hablaron, e que le gradesçemos la voluntad que dize tiene a la conservación de la paz,
amor, deudo e amistad que entre nosotros es, que se quite toda materia e ocasión que
algo desta pudiese perturbar, e que desta mesma voluntad estabamos nosotros, e de guar-
dar et deudo, amor, amistad que en uno tenemos, e que en ello siempre se conserve.

Mar Oçéano, Y cuanto es a lo que nos hablaron, que como quiera quel dicho Sere-
nísimo Rey, nuestro hermano, dize pertenecerle parte dei mar Oçeano, así por concesión
e Bulla apostólica como por posesión e por la Capitulaci6n de las pazes: porque dezia
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buen media, para evitar inconvenientes, quel mar Océano se partiese entre Nos (e) él por
una línea tomada desde las Canarias contra el poniente por ramos en línea derecha, e que
todos los mares, islas, tierras, desda la dicha línea derecha al poniente hasta el norte, sean
nuestros, salvando las islas que en aquella parte presente posee; e que todos los otros
mares, islas e tierras restantes que se hallaren desde la dicha línea al mediodía, sean del
dicho Rey, nuestro hermano, alvando las dichas islas de Canaria, que son nuestras.

Lo que les pertenece de los mares. Diréis al Serenísimo Rey, mi hermano, que de
todo bueno e en esta media en que se conserve el deudo, amor e hermandad que en
uno avemos, seríamos muy contentos; pero queste no es media ni cosa igual ni razona-
ble a las partes. Porque Nos tenemos por cierto que no pertenece al dicho Rey, nuestro
hermano, en todo, el mar Oçeano, salvo aquellas islas de la Madera y de los Azores y de
las Flores e Cabo Verde e las otras islas que aI presente posee, y lo ques hallado e descu-
bierto e se hallare y descubriere desde las dichas islas de Canaria para abajo contra Guinea,
com sus minas de oro e trato. Porque esta es solamente lo que quedó al dicho Rey, nues-
tro hermano, (e) le puede pertenecer por el dicho capítulo de las pazes, el cual dize que
no le perturbaremos los tratos, tierras e rescates de Guinea com sus minas de oro, e quales-
quieres otras íslas e tierras descubiertas e por descubrir, desde las dichas islas Canaria
para abaxo hasta Guinea; e esta es lo quél podría dezir que há poseído, e no otra cosa
alguna. Y aun así parece manifiestamente que el dicho Rey, nuestro hermano, lo enten-
dió quando supo que Nos embíãbarnos a Don Cristóbal Colón, nuestro Almirante de las
islas e tierra del mar Oçéano, a la parte de las Indias para descubrir islas e tierras por el
dicho mar Oçéano, y fue muy contento ... e después de su tornada, quel dicho Almi-
rante le fue a hazer reverencia, mostró mucho plazer de lo que había descubierto, como
Nos lo avríamos de qualquier cosa que a él bien viniese ...

Otrosí, le diréis que ya sabe cómo, al tiempo que se publicó que algunos de sus
reinos armavan para ir por la mar a descubrir por otros caminos de los que avían acos-
tumbrado, le embiamos a rogar e requerir com Lope de Herrera, cantina de nuestra Casa,
quél no embiase ni permitiese que ninguno de sus naturales ni otros de sus reinos fuesen
a descubrir sino a aquellas partes que asta aquí a continuado, que es desde las Canarias
para abaxo contra Guinea, porque yendo descubrir a otras partes por el dicho mar Oçeano,
no podría ir sino a lo que es nuestro ... Pues Nosotros somos los primeros que hemos
començado a descubrir por aquellas partes. E como él sabe, ningún outro derecho tuvie-
ron sus antecesores a poseer e tener por suyo aquéllo que agora tiene e posee e procura
de descubrir, sino aver sido los primeros que por aquellas parte descubrieron; y nuestros
antecesores, después que los suyos tomaron aquella vía, nunca se lo enpacharon ni guarde
a Nosotros lo que nuestros antecesores guardaron a los suyos. Y si él quisiere conocer
el buen deudo, paz e amor e amistad que com Nosotros tiene, así lo a de querer y no
hazer ni permitir lo contrario, porque sería ir derechamente contra las pazes que tene-
mos asentadas e juradas, e así lo sentiríamos como si qualquier cosa de lo que en nues-
tros reinos tenemos y tenemos nos quisiere ocupar; e como él sentiría si Nos embiasemos
a la Mina deI oro y las otras islas que él tíene y posee (14)•.

Jamás hasta entonces se sustanció com tanta claridad la teoría del derecbo de descubri-
miento, un nuevo título de propiedad que nació al socaire de la hazãna colombina, y es preci-
samente al Almirante de Yndias a quien hay que atríbuírle su invención. La insistencia de Don
Fernando en recalcar el respeto a lo capitulado en las Pazes de Alcáçovas nos hace pregun-
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tarnos porqué Don Hemando quiso convencer a su seüor de tal disparate que hemos ante-
riormente resenado, Tampoco parece que EI-Rei hubiera despreciado sus derechos sobre las
nuevas islas descubiertas en e1 mar que creía suyo, inmediatamente quiso poner fin a la intro-
misión castellana como el mismo Don Hemando Colón recuerda en su Pareçer de Badajoz:

-Bsa saber quel afio de lU cccc xcii los CatólicosReyesDon Hemando e Doiia Ysabel,
que en gloria sean, enoiaron a Don Xpoual Colón su Almirante a descubrir las islasY tierra
firme de las Yndias que a la sazôn eran a toda la Xpiandad ignotas y como el dicbo Almi-
rante voluió com la oictoria de su empresa, forçado de lafortuna fue a surgir ai puerto de
Lisbona, do sabido por el Rey DonJuan su alto viajey la grandeza de tierrasy riquezas que
eran por él descubiertasprocuro com toda eftcacia de ynformarse de su camino e derrotas
y para mejor efectuar su yntento mandô sacar dos marineros que com el dicbo Almirante
auian ydo y com mucba soliçitud començó a preparar gran Armada para la enbiar com la
guia y pilotaje de los dicbos marineros a laspartes de donde el dicbo Almirante oenia (15) •.

Pudo Don Juan II, tanto en tierra como en alta mar, acabar com la vida de Cristóbal Colón.
Tanto Resende como el mismo Don Hemando recogen cómo el genovés temió por su vida. EI
astuto Rey portugués prefirió no hacer provocación a Castilla y seguir el camino de la nego-
ciación, el sobomo y el ganar tiempo. Envió sus naos ai poniente para averiguar qué islas eran
y cuál era su secreto. En e1 mar bien pudo dar caza a Colón y como se expresó anos después
e1 Rey Fernando ai Embajador de Portugal ai justificar un ataque a una galera dei Papa, bien
pudo disculparse a los Reyes de Castilla y de León: -aquillo érao cousas do mar, e que as mais
vezes sefazião sem ordem- (16).

Pero antes de prosseguir, debo descubrir ai lector la importancia de estos pasajes. Como
Emiliano JOs escribió, la deuda de Don Hemando Colón com los escritos de su padre raya en
lo que el célebre historiador tachó, quízás algo injustamente, de plagio. Injustamente porque
él com reverencial lealtad filial se convirtió en e1 sostenedor de la voluntad de su padre más
allá de la muerte. No hay una actuación volitiva de atribuirse tales ideas a sí. Lo que en reali-
dad queda de manifiesto es la escasa originalidad de sus construcciones, que hacen poner en
duda lo justificado de su fama como gran cosmógrafo.

Y es que el Pareçer de Badajoz tiene una deuda grande com el escrito que se há venido
conociendo como el Memorial de la Mejorada, que fue publicado por vez primera en 1923 por
la Compafiia General de Tabacos de Filipinas, en e1 Tomo V de la Colección General de Docu-
mentos relativos a las islas Filipinas existentes en el Arcbioo de Indias de Sevilla. La diferencia
entre el Pareçer y el Memorial escrito por Crístóbal Colón es a veces inexistente (17). En otro
sitio dedicaremos páginas a su comparación y contraste, pero vale aquí com dejar manifiesta
la relación entre los dos textos. Como el manuscrito guardado en la Real Academia de la Histo-
ria de Madrid es una copia antigua dei texto orígíanl, hubo investigadores que rebatieron la
identidad propuesta por Rumeu de Armas - quien há sostenido ser el memorial que el Almi-
rante entregó en 1497 a los Reyes en el Monasterio de la Mejorada, de la Orden Jerónima y
que se encontraba en Olmedo (18). EI texto dei Pareçer de Badajoz permite cobrar nuevos argu-
mentos a la tesis mencionada.

Volviendo ai Pareçer de Hemando Colón, éste sostiene que el Tratado de Tordesillas no
reconoce ni contempla un antimeridiano. ElIo es exacto, pero aunque no podemos en esta
ocasión discutirlo, existen indicios para creer que Don Manuel el Afortunado alcanzó un acuerdo

com sus suegros sobre tal particular.

329

-------- ----



Si el Tratado de Tordesillas hubiese hecho concesión aI Rey de Portugal de -todo lo que
estaba aI oriente de la dichaIínea-, eso equivaldría a otorgarle toda la Tierra hasta la línea de
dernarcación, es decír, circundando toda la tierra en dirección dei este. Para Don Hernando
aquello era inconcebible, pues para éllos Reyes de Castilla lo poseían todo - tesis basada, aún
sin citaria, en la Bula Dudum siquidem - y de lo poseído los Reyes Católicos habían conce-
dido algo aI soberano portugués.

La dificuldad de comunicación entre los portugueses y castellanos para llegar a un acuerdo
en Badajoz sobre las propiedad de cada uno de sus reyes llegó hasta el agotamiento. EI 17 de
Abril Don Hernando presentó el escrito inédito hasta ahora que reproducimos en el apéndice
documental. Ante la supuesta obstaculización sistemática de los portugueses, Don Hernando
sugeria el comportamiento deshonesto, la desinformación y el engafio. La falsífícacíón de las
cartas náuticas era el consejo deI hijo deI primer Almirante de las Indias. Don Carlos, a pesar
de la mala conseja colornbína, prefirió seguir el tratamiento amistoso que sus regios abuelos
habían marcado com sus deu dos portugueses y así las sugerencias hernandinas fueron
rechazadas sin dejar de agradecer a Don Hernando Colón por los servicios prestados. Por ello
el Rey Carlos se quiso expresar al hijo deI primer Almirante de las Yndias en los términos
siguientes:

-pero porque de parte deI Serenisimo Rey de Portugal mi primo no se pueda dezir
que se haze por dilatar este negocio y estorvar que C· de) no se haga y cumpla lo que
esta assentado y e complido) concordado ni haya cosa que lo estorve C[al márgen] porque
Yo simpre he desseado y desseo / esto se aclarei) he sentenciado que aI dia presente se
deve sobresseer en aquella ejecutatoria- (19).

Aunque no compartimos la mayoria de las opiníones de Don Hernando, sí comprende-
mos la causa de su indignada declaración - que hacemos nuestra - en el memorial que presentá
el 27 de Abril de 1524, en Badajoz:

-Don Hernando Colón dice que el primer capítulo contenido en la capitulación asen-
tada entre los Reyes católicos, que en gloria sean, y el Rey Don juan de Portugal, explica
cierta división de mares y tierras, de la cual, como el vulgo no tuviese cierta noticia ni
entendimíento, há provenido que por toda parte se haya sembrado por pública fama que
habían dividido entre sí el mundo ...• (20).

SOBRE IAAcrrrun DE WS PALENOSRFSPECfO DE IAS PACES DE TORDESILLASEN 1494.

La suerte nos há permitido localizar en el Registro General deI Sello deI Archivo de Sírnan-
cas un importante documento que nos revela el estado de ánimo y de contentamiento com
que los nautas de Palos de la Frontera recibieron la noticia de la firma de los Tratados de
Tordesillas. Se trata de la confirmación de una yguala por la cual Juan Serrano, caballero portu-
gués, y Juan Alonso Quintero y Martín de Sevilla, maestres de dos carabelas y vecinos de Palos,
alcanzan un acuerdo después de pasar dos afios en la prisión de Sevilla por haber asaltado y
corseado la carabela deI primero confundiéndola com nave de moros por causa de la oscuri-
dad a la altura deI cabo de Aguer. La malicia y el dolo parecen haber sido manifiestos pues
la justicia de la Reyna falló contra los andaluces (21). El episodio cobra transcendencia cuando
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El apellido Quintem era corriente en e! Tinto - OdieI. Pero nuestro Juan Alonso Quin-
tem parece corresponder com Juan Quintem de Algruta, contramaestre de la Pinta y vecino de
Palas. Tanto Quintem de Algruta como su homónimo el piloto Juan Quintem P.rincipe, tambiên
vecino de Palos, participaron en el tercer periplo colombino en 1498. Juan Quintem de Algruta
también acompafío al Almirante de la Mar Oçeano en su cuarto viaje de 1502 a 1504 (22). No
dudo en identificar a éste com el Juan Alonso Quintem de la yguala de 1496, primero: por ser
llamado de vez en cuando en los pleitos colombinos por parte de los testigos como Juan Quin-
tem a secas, y como segunda razón: por así explicar la ausencia de Juan Quintero en el segundo
viaje de Colón como la falta de documentación que nos permitiera situarle en algún lugar entre
1493 y 1498. Sencillamente entre 1494 y finales de Enero de 1496 se encontraba preso en Sevilla.
La naturaleza dei delito de Quintero cometido en el cabo de Aguer coincide com las activida-
des que compartía de cuando en cuando el clan de los Pinzón com el comercio lícito. Y tomando
en cuenta la amistad entre Quintero y Martín Alonso Pinzón tales andadas no serían de extra-
fiar si no se hubieran cometido en 1494 precisamente.

El testigo Fernand Ianes de Montiel, vecino de la villa de Huelva testificá lo siguiente en
la Probanza del Fiscal de 15 de diciembre de 1535:

-a la novena pregunta dixo queste testigo como tiene dicho conosçia muy bien al
dicho Martin Alonso Pinçon e que hera e! mas baleroso onbre por su persona que avia
en toda esta tierra e com un navio que tenia le temian los portogueses en los tiempos
pasados que no avia navio de portogueses que le osase aguardar e que hera onbre rrico
e muy sabio en las cosas de navegación e que tenia por su hermano a Bicente Yafiez que
hera tanbien muy especial onbre e tenia muchos devdos e parientes e amigos ... " (23).

Para imaginar el aprecio y admiración que Quintera sentía por el capítán de La Nifía,
basta el testimonio del onubense Juan Dominguez:

-a las catorze preguntas dixo que lo que sabe desta pregunta es que en el tiempo que
vino el armada de hazer el dicho descubrimiento este testigo oyo dezir a un sobrino que
se llamava Juan Quintem que avia ydo com ellos el dicho viaje que estando engolfados en
la mar ya avian andado mucho tiempo en la mar y no hallaban tierra quel dicho Don Chris-
toval Colón avia dicho que bolviese que ya yba desconfiando de hallar tierra e quel dicho
Martin Alonso Pinçon avia dicho adelante que yo no me tengo de bolver hasta hallar tierra
e que estonçes avían proseguido el viaje e desde a dos o tres dias avian hallado tierra y
dezian entonçes el dicho Juan Quintera a este testigo que! dicho Martin Alonso Pinçon avian
visto unos pajaros que buscavan de comer en la mar e avia dicho estos pajaros en tierra se
críaron y a tierra van a dormir y que tomo el ryno hacia donde los pajaros yvan a puesta
de sol e vendo nabegando por el hueste el dicho Martin Alonso avia fecho que mudasen
la quarta de suhueste y ansy lo avian mudado e que por aquello avian hallado la tierra y
dezia el dícho Juan Quintem que por yndustria del dicho Martin Alonso Pinçon se avia
hallado la tierra y que sy creyeran a Colón que se volvieran del camino ... " (24).

Pedro Enriquez declaró en la Prabanza de 1512:
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.A la segunda pregunta dyxo que la sabe como en ella se contiene, porque aI tienpo
que el dicho almirante dei dicho viaje venia, un navio suyo en que venya Martin Alonso
Pynçon por capitan, llego a Vayona de Galizya, y este testigo vido alli los yndios que
trayan de la ysla Guanahany, e alli le dixeron como el sefior Almirante avia descuvierto
las Yslas, com Hayty e las mas contenidas en la dicha pregunta, y este testígo ovo aI
presente quatro pesos de oro que le dyo el contramaestre de la nao, que es Juan Quin-
tero de Algruta, vezino de PaIos, e que desta esto sabe- (25).

EI marco de la época y ocupaciones honestas de las gentes de mar andaluzas se completa
com eI testimonio de Pero Ortis, vecino de la villa de Huelva, quien hizo declaración:

-a las dies e nueve preguntas dixo questando este testigo en la costa de Berveria
matando pescadas vio venir la dicha armada de fazer el dicho primero descubrimiento e
alli mostraron a este testigo yndios que trayan e otras sefiales de la tierra ... _(26).

Pero volviendo a Quintero, éste com Pinzón y los de la Pinta, fueron a Bayona y no a
puerto alguno deI Príncipe Perfecto por temor de no poder contaria. A diferencia de Colón,
obraron com prudencia - debido a su incómoda reputación com los portugueses y a la situa-
ción de crisis diplomática que sabían consustancial com el Descubrimiento, como a la obedien-
cia debida a las instrucciones reales para el viaje. Ninguna gracia les debió causar a los paleãos
ni eI duro e injusto trato sufrido por Martin Alonso de boca deI Almirante, ni las generosas
condiciones que se acordaron en Tordesillas com el Rey de Portugal. Quintero quiso pasar por
alto esa realidade y volvió, en lugar de embarcarse com Colón, a participar en lucrativo nego-
cio de saltear en el mar. Pero los tiempos eran distintos y la Reyna había dado su palabra y
había jurado cumplir aquella paz entre cristianos ...

Al salir de la cárcel, a Quintero acertadamente le pareció más benefícíoso reengancharse
a la aventura de las Yndias. Por una vez los navegantes andaluces compartían pareceres com
Cristóbal Colón, quien como se há visto através dei escrito principal de su hijo que aquí hemos
estudiado, Tordesillas era una dejación injustificable deI mundo que la Providencia había tenido
a bien en que descubriera. Empalmando com eI Pareçer de Badajoz, éste confiesa algo que
debió agraviar a los marinos andaluces:

'Y commo el dicbo Almirante boluio com la uictoria de su enpresa forçado de la
fortuna fue a surgir al puerto de Lisbona, do sabido por el Rey Don Juan su alto viaje e la
grandeza de tierras e rriquezas que beran por el descubiertas procuro com toda eficaçia
de ynformarse de su camino e derrotas y para mejor efectuar su yntento mando sacar dos
marineros que com el dicbo Almirante aoian ydo y com mucba soliçitud començo aprepa-
rar gran Armada para la enbiar com la guia y pilotafe de los dichos marineros a laspartes
de donde el dicbo Almirante oenia•.

El que la tnctoria de la empresa de las Yndias le fuera arrebatada a Martín Alonso no
debió agradar a nadie en Palas ... ni en La Rábida debió complacer la soberbia colombina.
Pero tampoco que gradas a dos marineros portugueses se escapara tal victoria. EI Cronista de
Aragón, Jerónimo de Zutirta dice:

.y entendiendo eI Rey Don Juan cuan próspera había sido su navegación ... procuró
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de se informar de su viaje y derrotas y mandó sacar delas navíos por fuerzas dos marí-
neros portugueses que habían ido com el almirante ...• (26).

Creemos que uno pudo ser Rodrigo de Xerez, vecino de Ayamonte, quien había vivido
en Guinea y había desempenado funciones de embajador en la exploración cubana en pos dei
Kan, y el outro pudo ser piloto de La Nina, Sancho Ruiz de Gama (27). Si se usó de la fuerza,
como es probable, la ira de sus compaãeros y deudos resulta explicable. La frustración palena
debió contentarse com la idea que aquellas capitulaciones asentadas com Don João serían pronto
inválidas, papel mojado, por su difícil cumplirniento.

CONCLUSION

Cuando Vasco da Gama, díce Iaime Cortesão, llegó a Melinde -terminaron por así decirlo,
las atentas vigilias y los golpes de audacia de los descubridores. Los pilotos árabes primero, y
más tarde los malayos y chinos, se encargaron de conducir las naves; de outra forma, no se
podría comprender, cómo más o menos en quince afias, se pudo dar la vuelta ai continente
asiático hasta los limites de la zona dei gran comercio, es decir hacia Cantón- (28). Mientras
Colón seguía explorando el mar Caribe com pilotos aruacos, éste se negaba a aceptar la reali-
dad: que los portugueses se le habían adelantado cumpliendo su suefio, que en el Lejano Oriente
nadie había visto ni sabido de las armadas de Fernando e Ysabel y menos dei Almirante de las
Yndias.

El escrito central que hemos abordado es el crepitante lamento amargo de los Colón.
Negándose a la realidad tanto de la novedad geográfica como dinástica, los Colón crean su
propia historia y una geografía personal que sólo ellos reconocen. Y en estas criterios tan poco
sólidos productos de su fantasía y deseo levantan su argumentación jurídica contra las Paces
de Tordesillas.
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NOTAS

(1) ISlVAN SZASDI Y KATAIlN KIlMES-SZMIK, EIMemorial Português de 1494, en vias de publicación en la
Colección Tabula Americae por Testimonio Compaftia Editorial, Madrid. EI Memorial reviste enorme ínterês por estar
vinculado ai círculo de portugueses cercanos a Don Alvaro de Portugal, Presidente dei Consejo Real de la reina
Ysabel. Este escrito resalta la importancia dei comercio africano y la conveniencia de conquistar el Reyno de Fez.

(2) EI texto sólo há sido publicado una vez com anterioridad, pero en versión modernizada, siendo ésta la
prímera en que se edita tal corno lo escribió Don Hernando Colón. En la primera ocasión se presentó corno apén-
dice de un trabajo construído sobre una de las noticias apartadas por el Pareçer, que trata sobre los marineros
tomados de la NUla en 1493 por el Rey João II y el contexto en que se desarrolló la crisis de relaciones entre
Castilla y Portugal ai regreso dei Viaje de Descubrimiento. (ADAM SZAZSDI NAGY e ISlVAN SZSZDI LEON-BORJA:
La llegada de Colón a Bortquéri y la crisis luso-castellana de 1493. En el -Hornenaje aI historiador y lider cívico
Aurelio Tió-, Centro de Estudios Avanzados deI Caribe, San Juan de Puerto Rico, 1993, pp. 287-316).

(3) TOMAS MARIN, Laparttcipaciõn de Hernando Colón en lasfuntas de Badajoz-Elvas, de 1524. EI Tratado
de Tordesillas y su Proyección, Primer Coloquio Luso-Espaüol de Historia de Ultramar, Segundas Jornadas Ameri-
canistas de la Universidad de Valladolid, 1973, Torno I, p. 174.

(4) Colección de Documentos Inéditos para la História de Espana, por Miguel de Salvá y D. Pedro Sainz de
Baranda, Individuas de la Academia de la Historia, Madrid, 1850, Torno XVI, pp. 382-420. EI texto original se
guarda en la Biblioteca dei Palacio Real en Madrid, com la asignatura 11-652.Se trata de un cuaderno escrito por
eI mismo Don Hernando Colón, la letra coincide com el Pareçer de Badajoz. Don Tomás Marin, en su citada inves-
tigación, dice que el publicado en la Colecciôn de Documentos Inéditos ... no corresponde ai manuscrito custo-
diado en la Biblioteca de Palacio, no me explico tal confusión pues los dos textos concuerdan totalmente. La dicha
Dedaración fue reseüada por JESUS DOMINGUEZ BORDONA, Manuscritos de América, Catálogo de la Biblioteca
de Palácio, Torno IX, Madrid, 1935, pp. 334-335.

Quiero agradecer desde aquí a la Directora de la Biblioteca de Palacio, dona María Luísa López Vídríero,
y ai bibliotecario Don javíer Garcia, por su exquísíta ayuda y diligencia en mi ttrabajo en dicha real biblioteca.

(5) He utilizado mi transcripción dei manuscrito de la Dedaración conservado en la BP. Los dichos pasajes
se encuentran aI final dei escrito. La única fecha que escribió Don Hernando en la Declaración se encuentra en
la cabecera dei escrito después de su titulo; ·Ano de mUI e quinientos y veynte y quatro anoso.

(6) Cabría preguntarse si Don Hernando en persona se presentó ante el Rey estando la Corte en Vitoria,
ofreciendo parte de lo que sucedía en Badajoz, dando su opinión y haciendo entrega deI Pareçer, Por ahora me
contento com creer que estando la Corte en Burgos, y no en Vitoria corno creyera Colón por equivocación, envió
su escrito desde Badajoz. Según MARTIN FERNANDEZ DE NAVARRETE (Colección de los Viajes y Descubrimien-
tos. Estudío de Carlos Seco Serrano, BAE, Madrid, 1964, Torno II, pp. 6071, eI Rey Don Carlos se encontraba en
Vitoria eI 8 de marzo, mientras ya fechaba documentos en Burgos el día 20. Lo que sí resulta indiscutíble es que
la Dedaración es posterior ai Pareçer de Badajoz.

(7) FERNANDEZ DE NAVARRETE (6), documento XXXIV, p. 611. EI documento es un parecer de Don
Hernando, a pesar de no seguir eI discurso propuesto originalmente en el Pareçer, dice: -eporque a los seiiores
dei Consejopareciô que no obstante que aquél fuese buen aviso, cada cual debía escrebir su parecer, presuponiendo
que se bobiese de bacer la dívisíón y marcaciôn que basta alli se babia platicado, por tanto, no se apartando dei
dicbo parecer, antes teniéndole por cimo y uerdadero y deseando, pues no puede com ciencia, ai menos servir como
efemplo para que todos bagan lo mismo ... -

(8) Memorial de Don Hernando Colón a los diputados letrados en la Junta de Badajoz, para que declaren
lo relativo ai derecbo de S.M. ai dominio y pertenecia dei Maluco, 27 de Abril de 1524, FERNANDEZ DE NAVAR-
RETE (6), pp. 616-617.

(9) Esta actítud conciliadora dei César Carlos es muy distinta a la que ofrece Fahl para la negociación com
el Rey de Portugal. De haber sido, el níeto nacido en Gante, de los Reyes Católícos como lo aparenta el docu-
mento Suplemento 4 de Fahl, hubiera aprobado sin dudar un instante eI defender a capa y espada eI Pareçer
colornbíno tan favorable a sus intereses. Podría ser una falsíficacíón antígua, o quizás un borrador desechado?
GUNDOLF FAHL; El principio de la tibertad de los mares, Prática de los Estados de 1493 a 1648, Traducción de
Dora Schilling Thon, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974, pp. 376-377.

(10) FERNANDEZ DE NAVARRETE,MARTIN: Viajes de los Bspaiioles por la costa de Paria, Espasa-Calpe, SA,
Madrid, 1937, documento XXXIV, pp. 174.
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(11) La ímportancía que se daba a esta Bula como de resúmen y más perfecta que las otras consta por las
traducciones antiguas, hechas en la época dei César Carlos.

La versión que ofrecemos em castellano se encuentra en el AGS, Consejo y Juntas de Hacienda, legajo 1,
documento 96. Este texto tiene la siguiente anotación ai dorso, en calidad de regesta: traslado en Romançe de la
bula por donde EI papa Alexandre estendiô la consecion de donaçion de las Yndias a los Reyes Catholicos Ano de
Mill ccccXCijj. Esta versión esta escrita en letra humanística y corresponde exactamente com la versión castellanna
que ofreciô MARTIN FERNANDEZ DE NAVARRETE,que se encuentra en la sección de Patronato Real dei AGS ...
y que lleva indicado: -bula de extensión de las Indias, traducida en romance por el secretario Graciãn, en 30 de
Agosto de 1554., y que corresponde ai documento Xl dei apéndice de documentos citados en la introducción de
la Colección de los viajes y descubrimientos, Biblioteca de Autores Espanoles (BAE), T. 75, Madrid, 1974, pp. 546-
547. EI hallazgo de una copia antigua entre los papeles de la hacienda real- AGS. Consejos y Juntas de Hacíenda,
legajo 1, documento 96 - nos permite valorar a la Dudum siquidem desde una perspectiva diferente, com la apre-
cíacíón que parece haber tenido en el siglo XVI, como la síntesis de las dos Inter caetera y su interpretación
completa y correcta.

(12) JAIME CORTESÃO: A política de sigilo nos descobrimentos no tempo do Infante D. Henrique e de
D. João II, Lisboa, 1960, Parte 3.", caps. II e IV.

FRANCISCO MORALES PADRON: Historia dei descubrimiento y conquista de América, Madrid, 1973,
pp. 47-53.

También resulta sintomático que en los medias cortesanos castellanos no se hubiera manifestado su disgusto
y protesta ante un supuesto quebranto de! asiento de Tordesillas, sino una notable admiración e interés por las
hazafias de los portugueses en el Indico, tal como lo demuestra la carta dirigida por el humanista de Anglería a
Pomponio Leto, fechada en Medina dei Campo el primero de Septiembre de 1497: ·A mi juicio, he escrito ya com
suficiente amplitud y extensión sobre los descubrimientos de los castellanos ai mando de Colón, de la Liguria, bacia
la parte de Occidente. Losportugueses, grandes descubridores de nuevas costas, ofrecen materia de rejlexión a ti y
a todos los demâs sabios acerca dei Mediodia. Há sido tanto lo que com gran peligro ban explorado y recorrido
que, descontando el Antârtico, la misma distancia que existe desde el Artico hasta el estrecho brazo de mar que
separa Abila de Calpe. Todos afirman unânimes que, aoanzando un poco cada ano, fueron dejando atrás elpromon-
torio dei Praxum, todas la comarca dei gran Atlas y todos los territorios que desde él aoanzan bacia el mar, pero
sin atreoerse nunca a separarse de la costa, hasta que alcanzaron el cabo, que llaman de Buena Esperanza. Guia-
dos entonces por los habitantes de aquellos lugares, expertos navegantes conocedores de ellos, se alejaron de la tierra
y se arriesgaron a entrar en alta mar, entre ciertos escollos cuyos pasos eran conocidos por muy pocos, enfilando
desde alli las proas bacia Oriente, pero un poco bacia la izquierda desde el Septentrión. Por fin llegaron basta las
regiones desde las cuaies nos ban uenido hasta abora todas las espectas. Lleuando pilotos nativos, lIegaron a Cali-
cut, a doce grados bacia nosotros dentro dei Equinocio, como Meroe. Calicut es una ciudad populosa, com gran-
des edificios de piedra, el más importante emporio de aquellas regiones, a la que siempre acudieron desde Alejandria
e de todo Egipto, desde Damasco y de toda Siria, para importar desde alli las espectas y sus olorosas mercancias y
llevarse nuestros golosos dineros y nuestros beneficias. Satisfecbos losportugueses com tan importante descubrimiento,
establecieron una alianza com el Rey de Calicut. Bajaron a tierra y establecieron sus casas de comercio com los
calicutanos. Pero la enoidia, veneno dei géneron bumano, pronto rompiô las amistades, porque los mercaderes de
Damasco y de Alejandria, olfateando los graves incouenientes que ies reportaria el comercio de los portugueses,
leuantaron contra ellos ai pueblo de caucut que, contra la wluntad dei Rey Y en revuelto tumulto, asaltaron la
casa donde se bospedaban losportugueses, apoderandose de todos ellos y dando muerte a los cincuenta que balla-
ron en tierra, pero no sin recibir su merecido, pues se dispararem los caãones de las naves e bicieron blanco en la
mayoria de las suyas, bundiéndolas ». (ANGLERlA, PEDRO MARTIRDE: Cartas sobre el Nuevo Mundo. Traducción
de Julio Bauzano e iontroducción de Ramón Alba, Ediciones Polifemo, Madrid, 1991, Epístola 181, pp. 64-66. Véase
también la carta síguinte)

(13) Para las razones a favor y en contra de la guerra entre los Reyes Católicos y el Príncipe Perfecto, ver
los estudios que acompafian la edición dei Memorial Portugués de 1494, de SZASZDl LEON-BORJA Y ELIMES-
SZMIK(l).

(14) Para e! texto íntegro de las instrucciones de Barcelona, ver la obra de ALFONSO GARCIA GALLO, Las
Bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en Africa y en Indias.
Anuario de Historia dei Derecho Espafiol, VaI. XXVlI-XXVllI, 1957-1958, pp. 357-359.

(IS) La trama de la crisis desatada, por e! retorno a la Península de Colón, queda estudiada por SZASZDI
NAGY Y SZASZDI LEON-BORJA (2).
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(16) FERNANDEZ DE NAVARRETEru», p. 173.
(17) SZASZDI NAGY y SZASZDI LEON-BORJA(2), pp. 287-288.
DeI Memorial de la Mejorada existe un estudio com una reproducción facsímil de ANTONIO RUMEU DE

ARMAS: Un escrito desconocido de Cristôbal Colón: EI Memorial de la Mejorada, Ediciones Cultura Hispânica,
Madrid, 1972.

(18) JUAN MANZANO MANZANO dedicó interesantes líneas ai Memorial de la Mejorada, en su obra Colón
y su Secreto, EI Predescubrtmiento. Ediciones de Cultura Hispânica, Madrid, 1982, pp. 717-723.

(19) EI fragmento pertenece aI Documento V. Véase también el borrador que figura como Documento IV
dei Apêndice. Estas, ai igual que el Documento III fueron inventariados por ROSARIO PARRACALAen su artí-
culo: Documentos sobre el Tratado de Tordestllas y su Proyecciôn; Primer Coloquio Luso-Espanol de Historia de
Ultramar, Valladolid, 1974, Tomo II.

("') FERNANDEZ DE NAVARRETE(6), documento XXXVI,p. 616.
(21) AGS. Registro General dei Sello, I - 1496, folio 26, Se encuentra catalogado en el Volúmen XIII dei

Registro General dei Sello, obra de CONCEPCION ALVAREZTERAN, Madrid, 1987.
(22) ALICEB. GOULD: Nueoa lista documentada de los tripulantes de Colón en 1492, Real Academia de la

Historia, Madrid, 1984, pp. 196-199, JUAN MANZANO Y MANZANO: Los Pinzones y el Descubrirniento de América,
Edícíones de Cultura Hispânica, Madrid, 1988, Tomo I, pp. 238-239.

(23) Pleitos Colombinos, VIII. Ro//o dei Proceso sobre la Apelaciôn de la Sentencia de Dueiias 0534-1536),
Edición de ANTONIO MURO OREJON, FLORENTINO PEREZ-EMBID, FRANCISCOMORALESPADRON, Escuela
de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1964, pp. 311-312.

(24) Ibidem, pp. 329-330.
(25) MANZANO Y MANZANO (22), p. 144.
(26) JERONIMO DE ZURITA:Historia dei Rey Don Hernando de /as empresas y ligas de Italia, 1, Libros Primero

y Segundo. Edición a cargo de Angel Canellas Lopez, Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1989, 1, XXIX,
p.106.

(27) SZASZDI NAGY Y SZASZDI LEON-BORJA(2), p. 289.
(28) JAIME CORTESÃO: en Historia da Expansão prctugueza no mondo, editada por Baião, Cidade, Múrias

y Montalvo, Lisboa, 1937-1940, I Parte, pp. 14-15.
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APENDlCE DOCUMENTAL

I. Confirmación de una igua1a entre Juan Serrano, cabaIlero portugués, Juan Alonso
Quintero e Martin de SeviIIa, vecinos de PaIos.

(AGS,RegistroGeneraldei Sello)

Don Fernando e doõa Ysabe1 etc. a todos los /
corregidores asystentes alcaides e alquasiles /
mayores y otros jueses e justicias qualesquier asi /
de la çibdad de Seuilla e villa de Paios como de /
todas las otras çibdades e villas e lugares etc. salud /
e gracia: Sepades que por parte de Juan Alonso Quintero e /
Martin de Seuilla vecinos de la villa de Paios nos fue /
fecha rreiacion etc. desiendo que pueden haver dos anos /
poco mas o menos tiempo que estando com dos cara /
veias de que eilos heran maestres en vna presa /
quentan que tenian e venian por la mar,' una carauela /
que diz que hera de Joan Serrano cauallero portogues /
vecino de la villa de Sytuval que esta en el Reyno de Por /
togai com çiertas mercaderias de plata e otras /
cosas suyas e que veniendo hasta el cabo de Aguer /
a las rrescatar com los moros henemigos de nuestra /
Santa Fe Catolica e diz que eilos se levaron com /
las dichas sus caraueias e com las conpafiias /
que com ellos trayan e diz se llegaron a la dicha /
caraueia e preguntaran que gente heran creyendo /
que heran moras o algunas gentes contrarias /
los quales diz que les dieron mala rrespuesta e /
començaran a lombardealles e echar çiertos /
tyros de poluora, e que ellos pelearan con /
los dichos portogueses fasta tanto que envistieron /

(P.Z)

la dicha carauela e se fue a fondo e se /
perdia ei casco della e la gente se saiuo e que /
por esta cabsa el dicho Joan Serrano auia dado /
dellos qual criminalmente, ante ellicenciado Lorenço /
Camano Teniente de Asystente en la /
çibdad de Seuilla como nuestro jues /
Camisaria ei qual diz que los avian /
prendido e han tenido presos desde e1tiempo /
de los dichos II anos en la carcel prinçipal de /
la dicha çibdad de Seuilla donde avian I
sido fecho proçeso en la dicha cabsa ei qual I
por el dicho licenciado auía seydo rremitido ante Nos /
aI nuestra Consejo donde estan pendientes, e que /
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agora e! dieho Joan Serrano portogues veyedes /
que! e la compafíia que consygo traya auian I
sydo culpantes en el dano que auian rreçibido I
e que no avian justicia contra los dichos Joan Alonso Quintero I
e Martin de Seuilla e su compaãia e por /
se gastar de pleitos e gastos diz que se avian conve /
nido ante los e con las compafiias que con ellos I
auian sydo en fazer lo suso dicho por clxv I
U maravedis por los quales les dia por libres e quitas I
de toda la acçion e derecho que por razon de lo I
suso dicho contra ellos tenian, e prendia la I
qual carta que dellos tenian. Dada ante el dieho teniente /
segun que esta todo e otras costas mas larga I
mente en la conbenençia e yguala I
e fin e quanto que sobre ello otorgose contenido I
de la qual fasya ante Nos presentaçion I
e por su parte nos fue suplicado e pe /
dido por merçed que le mandasemos ver e por /
que mejor e mas cunplidamente les fuese /
guardada e cunplida demandasemos confyrmar I

(P.3)

e apuntar e los mandasemos soltar I
de la dieha prisyon e alçar qualquier embargo I
o sequestro que por la dicha cabsa en sus I
personas e bienes estouiesen puestos I
o como la nuestra merçed fuese e lo qual /
visto en e! nuestro Consejo e fue acordado) I
e visto asy mismo la dieha yguala /
e conbenençia por quanto por ella pareçe quell
dicho Joan Alonso Quintem e Martin de Seuilla I
e con los otros sus consortes e companeros I
e marineros que se auian rrescatado en lo suso dicho I
que le diesen por todo e! dano que en la perdida I
de la dicha carauela e otras mercaderias I
e cosas que en ella venian ayan rreçibido I
asy el dicho Joan Serrano como los otros mer I
caderes e personas que en la dicha carauela /
venian, e por las diehas carauelas e por uer e!1
derecho e casaçion que por rrason de lo suso dícho e quanto I
ellos e cada uno dellos tenian çiento e sesenta I
e çinco mill maravedis de los quales se deve I
otorgo por contento e pagado e los dia I
por libres e quitas de todo ello e perdia la qual car I
ga dellos e de cada vno dellos auian dado e I
dyo por ninguno e! proçeso (* de) que sobre la I
dicha cabsa estaua fecha, touimoslo por /
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bien. Porque vos mandamos a todos e a cada;
vno de vos etc. como dicho les qual atras ;
la dicha conbenençia e yguala de que de ;
suso se fase minçion asy entre los dichos ;

CP.4)

Joan Serrano e Joan Alonso Quintero e Martin de Seuilla ;
y sus consortes fecha e sy asy es que el dicho Joan;
Serrano la otorgo e puso entre los dichos COg) presentes;
la guardades e cumplades e respetades ;
e fagades guardar e cunplir e ;
escritar en todo e por todo segund /
que en ella se contiene, e contra el tenor e forma della ;
non vayades nin pasedes nin consyntades ;
yr en presar en tiempo alguno ny por alguna ;
manera. Ca Nos por la presente con z'
fyrmamos e apremiamos e mandamos que;
sea guardada e cumplida en todo e por todo;
segund que en ella se gontiene, e mandamos a vos;
el dicho licenciado çamano Teniente de Asystente de la ;
dicha çibdad de Seuilla e a otros qualesquier ;
de vos las dichas nuestras justiçias que solteys a /
los dichos Joan Alonso Quintero e Martin de Seuilla ;
e a otras qualesquier personas que por esta dicha ;
cabsa touiereys presos de la dicha prision en que estan ;
e los alçeys e quiteys, pues por la presente;
les quitamos e alçamos qualquier enbargo ;
e sequestro que en sus bienes por esta cabsa ;

II. Pareçer de Don Hernando Colõn sobre el Seõ.orlo de la Mar Oçeano como de los dere-
chos de Casti1la Y de Portugal expresados en el Asiento de Tordesillas, 9 de Abril 1524.

CAGS,Estado, 367-141)

Vista la demanda por parte dei Rey de Portogal puesta sobre el trato e pro ;
piedad de la espeçieria e de las yslas e lugares donde naçe y la marcaçion e ;
division de tierras e mares que pide ser con el hecha. En la qual muestra pertene ;
çerle la conquista dei medio mundo. E asy mismo vista la Capitulaçion hecha e ;
asentada entre los Catholicos Reyes que en gloria sean y el Rey Don Juan de Portogal Z
por cuya fuerça e virtud ex adverso es yntentada la dicha demanda. Consta;
muy notorio ser en si muy ynjusta e que por parte dei dicho Rey de Portogal no ;
entiende o finge de no entender el dicho Asyento e marcaçion. Para inte ;
ligençia de lo qual es neçesario rreduzir a la memoria el origen e fundamento de ;
donde emano el dicho Conçierto. Es a saber quel ano de lU ccccxcii los Cato;
licos Reyes Don Hernando e dona Ysabel que en gloria sean enbiaron a Don Xpoual z'
Colón su Almirante a descubrir las yslas e tierras firme de las Yndias que a la sazon /
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heran a toda la Xpiandad ingnotas y commo el dieho Almirante boluio con la vieto /
ria de su enpresa forçado de la fortuna fue a surgir al puerto de Lisbona, do sabi /
do por el Rey Don Juan su alto viaje e la grandeza de tierras e rriquezas que he /
ran por el descubiertas procuro con toda eficaçia de ynformarse de su ca /
mino e derrotas y para mejor efectuar su yntento mando sacar dos marineros /
que con el dieho Almirante avian ydo y con mucha soliçitud començo a preparar /
gran Armada para la enbiar con la guia y pilotaje de los diehos marineros a las /
partes de donde el dicho Almirante venia. 10 qual por los Catholicos Reyes sabido le enbiaron /
a dezir e rrequerir que en ninguna forma se pusyese en yr a las dichas partes porque /
ya el dieho Almirante en su nonbre avia tomado la possesyon de todas ellas, y que /
demas deso tenian la donaçion e ynvestidura dellas por el Sumo Ponti /
fíçe otorgada. Commo pareçia por los limites e marcaçion en la bulIa configura /
dos en que se les conçedia todo lo que estava al ocçidente de vna linea que pasa /
çíent leguas sobre las Yslas de los Açores e dei Cabo Verde.

Visto el Rey de Portogal la possesion e donaçion que los dichos Catholicos Reyes de /
las diehas tierras tenian mostro ser dello muy agraviado por que navegando /
continuamente sus navios a las partes de ocçidente por rrazon de las yslas de /
la Madera y de los Açores e deI Cabo Verde que alla thenia no devian de serle los /
mares e terminas de aquellas partes tan rrestringidos que no pudiesen pasar /
sus navios de çíent leguas en adelante. Por manera que o por cabsa deI Amis /
tad e debdo o por evitalle que no prosiguiese el yntento de su Armada o por /
que pareçia algo rrezio que teniendo las diehas yslas no toviese mas termino de /
las dichas çient leguas. Los diehos Catholicos Reyes ovieron por bien que asy co /
mo la dicha linea se avia de marcar a çient leguas al poniente de las dichas /
yslas de los Açores e del Cabo Verde se marcase a ccclxx e lo que se halIa /
se dentro dellas a la parte del Oriente fuese del dicho Rey de Portogal e que to /
do lo outro que se halIase a la parte del ocçidente fuese de Castilla. Por manera que des /
ta partiçion rresulto que asy commo a la Carona dEspaiia perteneçia todo lo que estaba /
al ocçidente de la linea sytuada por el Pontífice, quisieron Sus Altezas de /
xar cclxx leguas dello e fincasen con el Rey de Portogal. Et asi por el /
dieho Asiento taçíta ni expresamente no apartaron ni enagenaron de su / (rv.)

Carona mas de las dichas cclxx leguas de todo lo que de antes thenian eles /
perteneçian. Lo qual agora los portogueses muestran de no entender /
diziendo que le dieron todo lo que esta al oriente de la dicha linea, syn otro /
limite ni excepçion alguna. EI qual entendimiento, demas de careçer de fundamento se /
ria qontra toda rrazon e derecho, como por lo syguíente se magnífíesta:

Primeramente porquel debate no hera sobre las tierras que estavan al oriente de /
las dichas yslas de los Açores e dei Cabo Verde, salvo sobre las tierras e /
mares ocçidentales de las diehas yslas por rrespecto de las quales el dieho Rey de Portogal
pretendia perteneçerle algund termino hazía aquellas partes del oc /
çidente. Y por tanto como en lo de oriente no ovíese debate no se avia de /
estender la Capitulaçion susodicha a las partes tanto rremotas commo lo son las /
del espeçiería, salvo sy delIo no fuese fecha espresa minçion segun que /
no lo fue commo pareçe por los poderes e capitulaçion por los dichos Reyes /
otorgados, mas antes en el poder dei dicho Rey de Portogal se expresa que la /
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dicha contienda hera sobre las yslas nuevamente, por parte de los dichos Reyes /
Catholicos, halladas diziendo: Por quanto por los Reyes de Castilla fueron des /
eubiertas e halladas nuevamente algunas yslas e podrian ade /
lante descobrir e fallar otras yslas e tierras sobre las quales vnas y las /
otras halladas e porhallar por el derecho e rrazon que en ello tenemos po /
drian sobrevenir entre Nos todos debates etc. A Nos plaze que el mar en /
que las dichas yslas estan e fueren halladas se parta e demarque entre Nos to /
dos con alguna buena e çierta e limitada manera etc. /

Yten, parece cosa muy fuera de proposito que no pasando en aquella sazon el Rey /
de Portogal hazia el oriente sobre el Cabo de Buena Esperança ni pensando /
pasar segund que de heeho nunca en vida deI dicho Rey Don Juan ningun por /
togues paso, oviesen de litigar sobre lo que estava tan rremoto de las tierras que entonçes
navegavan. Et ya que fuera sobrello la contienda me /
nos pareçe rrazonable que avian de limitar las tierras tan rremotissimas /
por linea heeha en este Emisperio syn hazer cuenta ni minçion de las dei otro so /
bre que hera la eontençion e letigio, y commo esta no se haga ni se esplique mani /
fiesto es que no fue su yntençion hablar ni eonçeder cosa fuera de los limites /
e rregiones sobre que estonçes debatyan. Es a saber sobre los mares e tierras /
que nuevamente se deseobrian aI oecidente de las yslas de los Açores e deI /
Cabo Verde segund es visto. Y así de jure do ay dubio en las palabras de la sem /
tençia e Convençion no se an de entender ni estender fuera de aquello sobre que /
se litiga e eontiende, ni menos es de creer que si la yntinçion de Sus Altezas fue /
ra dalle todo lo dei oriente le dieran asy mismo las cclxx leguas ai oc /
çidente pues thenian dellas la abçion e posesion segun es dicho. Y bastava /
dexarle dicho Rey la conquista oriental syn tomallo por vezino e con /
petidcr en sus terminas ocçidentales, los quales con tanta curiosidad dividian se /
gund pareçe en la dicha Capitulaçion. De do se ynfiere que sy en tanto dano e /
perjuizio suyo dexaron los dichos Catholicos Reyes las dichas cclxx leguas de lo /
que ya posseyan e en tanto estima tenian que fue eon pensamiento de no darle outra cosa alguna.

(Folio II)

Yten si se oviese de entender que le davan todo lo que estava aI oriente de la di /
cha linea fuera dalle todo quanto el Pontífice les avia conçedido pues quedara /
por suyo quanto estava ai oriente syn limite hasta llegar a la mesma linea de /
la marcaçion por cabsa de la rredondeza de la tierra. Asy a lo dieho rresponden /
que no se a de entender que llega su termino saluo hasta el medio Emisperio que /
eae en dereeho desta linea que por estotra parte fue marcada. Digo que no ay /
rrazon que tal fuese el yntento de las partes en el tienpo de la marcaçion. Asy /
por no se explicar en e! Asiento como porque no es de creer que tan poderosos /
Prinçipes quisiesen dividir el mundo por yguales partes con el Rey de /
Portogal avnque no tuvieran hecha donaçion quanto mas teniendola muy fir /
me. Y con posesion ya por su Almirante tomada, y quando tal partiçion se aviera /
de haser fuera mas rrazon que començara desde la linea que! dicho Pontfiçe avia /
marcado que no seüalando outra de nuevo, y que tan grande dadiva se expresara /
por muy claras palabras y limites diziendo que la dicha linea avia de ser coluro /
o çireulo, el qual pasando por los palas çiniese e dividiese enrranbos /
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Emisperios o a lo menos dixera que la mitad oriental començada desde /
la dicha linea y lo en ella hallado fuese del Rey de Portogal. Y que la outra mitad ocçidental
quedase por de Sus Altezas y no dexaran la cosa indiçisa /
para que fuera juego de mas tomar y se pudíera dezír que hera dar lugar a /
que cada vno vsurpase y ocupase lo que pudiese y no partiçion ni concordia por /
rrectos e sapíenrysímos Prinçipes asentada espeçialmente que no es cosa creederible ni rra /
zonable que partiçion tan grande la dexara desplicar por muy claras pa /
labras, sy su pensamiento fuera dividir todo el mundo, pues vemos que /
con tanta curiosidad y advertençia esplicaron la marcaçion e division de las /
dichas yslas e tierras nuevamente haIladas dando la orden cano avían de ser limita /
das e marcadas e haziendo eçepciones de lo que estuviese descubierto en las /
vltimas cxx leguas proximas de la dicha linea segund arriba fue dicho de do es /
muy manifiesto que sobre aquello hera toda la division. Et asy vinieron en senalar /
ccclxx leguas e no numero cunplido de ccccs o de d como persa nas que davan /
muy grand cosa y que en cada legua pensavan haIlar tierras de grande inportançia /
syn haser minçion de outra partiçion ni limite alguno en las partes del outro Emisperio syen /
do cosa rrazonable que si se oviere destender a el la dicha Capitulaçion que por lo menos /
se dixera que la misma forma de marcaçion se avia de tener en la outra parte del mundo /
correspondiente a la dicha linea. /

Yten pues que no parece cosa rrazonable dezir que dexaron yndiçissos e sin espli /
car los terminas del fin de lo que a los dichos Reyes perteneçia segund que se espli /
cavan los del comienço. Justo es que aquellos tomemos por limites que la justiçia e rrazon
demandan y pues que no son el media del mundo segun de lo dicho se conpre /
hende avremos de buscar otros y haIlaremos que para el Rey de Portogallo /
son por el oriente las dichas yslas de los Açores e Cabo Verde por que al prinçipio /
de la marcaçion en la dicha Capitulaçion contenida es asy dellas hecha memoria /
en quanto dize que hecha vna linea a ccclxx leguas de las dichas yslas e que / (TV. )

lo que estuviese dentro hazia el oriente sea del Rey de Portogal, entiende /
se de lo que estoviere al oriente desde la tal linea hasta las dichas yslas que /
se pusyeron por prinçipio e fundamento de asinaçion de las dichas leguas que se avian /
de marcar, lo qual haze muy evidente aquella palabra que dize - Dentro - por /
que dentro denota cosa colocada entre çiertos terminas y asy se dixo que quedava /
aI Rey de Portogallo que se hallase dentro de la dicha linea. Es a saber dentro de /
lla y de las dichas yslas porque si asy no se entendiese no avria en que verificar /
aqueIla palabra dentro, lo qual avn manifiesta con mas evidençia por quanto /
en la mesma Capitulaçion en el capitulo que habla sobre la division de las tierras que se o /
vieren hallado dize que las que estovíeren halladas dentro de las primeras cxx /
leguas que aquellas se queden todavia con Castilla e que las que estovieren dentro de /
las otras cd leguas que son al cunplimiento de las ccclxx leguas sem para /
el Rey de Portogal por manera que destas palabras e partiçion rresulta que lo que /
le dexavan e lo que avia de aver e sobre lo que se conçertava no hera saluo las dichas /
ccclxx leguas. Et asy al fín del dicho Capitulo dize estas palabras avnque las dichas /
cxx leguas son dentro de la dicha rraya de las dichas ccclxx leguas que quedan para /
el dicho sefíor Rey de Portogal. /

Aviendose de mostrado como se explicava al prinçipio de la dicha Capitulaçion lo que a /
via de quedar con Portogal C*e)es a sdaber lo que estava dentro de la dicha linea y de las di
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chas yslas consequentur en lo tocante a Castilla no di (*g) xo sino que todo lo outro fue /
se de los Reyes de Castilla. Do se ynfiere que asi como por la via de! ocçidente no /
se limito aque! que antes /
se thenia. Es a saber la marcaçion de! Pontífice, a la qual avremos aora de rre /
currir, y hallaremos que en su bulla le pane por terminos las tierras de que a la sazon te /
nia possesyon actual algund prinçipe xpiano. Y como en aque! tienpo ningund /
prinçipe oviese pasado dei Agessinba que es en Etiopia a que los portogueses /
llamaron Cabo de Buena Esperança, queda manifiesto que todo lo que ay yendo ai oc /
çídente hasta el dicho Cabo es de la Corona dfíspaàa, y el Rey de Portogal de dicho /
no tiene ni puede tener ni posseer cosa alguna desde el dicho Cabo de Buena Esperança /
hazia el oriente. Y asy pues los lugares de! espeçieria estan muchos milla /
res mas ai oriente dei dicho Cabo el dicho Rey de Portogal no puede yr ni enbiar /
por ella saluo dexarla libre y esenta a los Reyes de Castilla, y por el consiquiente /
todo el trato e seüorío de Persya e Arabia e Yndia con todas las otras rre /
giones que vsurpa ai oriente dei dicho Cabo. /

Ni puede obstar a lo dicho lo que ex adverso se alega, es a saber que la partiçion /
se hazia dei Mar Ocçeano e que! Mar Ocçeano es e! que çíãe todo el mundo /
y que por esto se hizo la division de todo el mundo. Lo primero porque puesto que /
la proposyçion de los poderes e Capitulacçion hable en el dicho Mar, la deçision e /
divisyon en la mesma Capitualçion contenida esplica ser solamente sobre las /
partes ocçidentales a las dichas yslas de los Açores e de Cabo verde. Lo outro /
porque avnquc haze minçion dei Mar Ocçeano no dize que es la diferencia salvo /
sobre las tierras que a cada vna de las partes en el perteneçe y segund es visto ai /

(Folio III)

Rey de Portogal ninguna cosa le perteneçia salvo a la Corona dEspana por vir /
tud de la possesyon e conçesion dei Pontifíçe de lo qual por rrazon de la dicha Ca !
pitulaçion no adquiria mas abçion e! Rey de Portogal de las cclxx legu /
as que los Catholicos Reys le quisieron dexar. Demas desto commo los nonbres /
sean ínpuestos e usados ad placitum puesto que algunos quisyesen de /
zir que los mares en que cae la dicha espeçieria se llaman Mar Ocçeano. An !
tes se hallara que es llamado Mar Yndico segun se vee en Tolomeo que es el !
prinçipal cosmografo, por lo qual rrestaria que avemos de entender y rrestrin /
gir el dicho nonbre de Ocçeano ai comum uso de! hablar de los contraventes. !
Y mirando a esto se hallara que los dichos Catholicos Reyes por el Mar Ocçeano en !
tendian el mar que esta ai ocçidente de la dicha linea por el Pontifiçe seüalada /
commo pareçe en muchas scripturas suyas. Specialmente que aviendo de criar /
Almirante de los dichos mares le nonbraron Almirante de! Mar Ocçeano. Mayor /
mente que por espresas palabras muncho antes que la dicha Capitulacion con Por /
togai se hiziese los dichos Reyes Catholicos por el mês de Mayo de xciii /
Anos en un prevíllejo ai dicho Almirante concedido explicaron qual hera el Mar Oc /
çeano diziendo las syguientes palabras: Et vos damos el dicho ofiçio de !
Almirante dei Mar Ocçeano que es Nuestro que comiença por vna rraya e Iinea que nos a /
vemos hecho marcar que pasa desde las yslas de los Açores a las yslas de! /
Cabo Verde de setenptrion en abstro de palo a polo, por manera que todo lo que es /
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aliende de la dicha linea ai ocçidente es nuestro e nos perteneçe. Et asy vos faze /
mos e criamos nuestro Almirante de todo e110 etc. De lo qual pareçe que pues el Mar Oc /
çeano tomavan que començase desotra parte de las dichas yslas de los Açores que la /
parte que dei se dividia e quedava por eI dicho Rey de Portogal no hera syno aque /
110que cava entre la linea que nuevamente constituyan y las dichas yslas. /
Y como cosa asy manifiesta quando en la dicha Capitulaçion se haze memo /
ria de la pasada que a de quedar libre para las naos dlispafía, dize que para yr a su /
conquista avian de pasar por los mares que quedan por el Rey de Portogal /
do se sygue que no hablavan en los mares de Calicud o dei espeçieria sy /
no de aqueIlos que estavan entre Espana y nuestras Yndias. Es a saber de los que /
caen e confinan con la dicha linea. /

Y que todo lo dicho sea, el verdadero entendimiento y la yntinçion de los Catholicos Reyes /
e deI mesmo Rey Don Juan de Portogal con quien se tomo el Asyento se manífí /
esta esta porque desde entonçes en adeIante nunca en vida dei dícho Rey Don /
Juan portogueses passaron ni navegaron al oriente dei dicho Cabo de Buena /
Esperança. Y sy sus subçesores na pasado syn averles sydo hasta el pre /
sente qontradicho sertia por el Amor que los dichos Catholicos Reyes les tenian como a /
verdaderos hijos. E no promulgando eIlos que la dicha Conquista les perte /
neçia de forma que totalmente fuese a la Carona de Espana proybida. Y asi /
lo que los dichos Catholicos Reyes sin espresa donaçion permitian no puede /
parar perjuizio a la Carona de Espana a quien todo perteneçe.

don Hernando
do Colón

(rv.)

En la çibdad de Badajos sabado a nueve dias /
dei mês de Abril de Ivdxxiiii Anos, Don Ferrando /
Colón dixo que este era su pareçer çerto senso
sobre que Sus Majestades le avian mandado aqui e que /
asy lo desia e lo fyrmava de su nonbre. (rubricado)

III. Apuntamientos de Don Hernando Colõn en lo deI Maluco
(AGI, Patronato 48, R 17)

Don Hernando Colón dize que para mostrar que los Malucos son de Su Majestad y los posee con/
justo título e propiedad en ninguna forma se deue Ilevar el camino que hasta aqui /
estaua ordenado es a saber que se hízíesen dos cartas vna que se contuviese verdadera /
mente la navegaçion que hazen los portogueses para no dar lugar a que se entendiesen /
mas de lo justo, y outra en que se pusiese la mesma navegaçion mucho en nuestro favor /
para que si eIlos mostrasen alguna falsa o enmendada que asi mesmo nosotros les mos /
trasemos la nuestra hecha muy en nuestro favor y si eIlos porfiasen que era la suya justa y /
buena que nosotros hiziesemos lo mesmo porfiando por la nuestra. /

La razon porque esta no se deue hazer es porque nosotros no tenemos el aparajo nv /
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autoridad de mostrar que la tal navegaçion esta segun dezímos asi como ellos lo podran /
mostrar y provar y seran con rrazon sobresto creydos pues cotidianamente lo na /
vegan mayormcnte que pues no lo descobrimos vendo por sus tierras ny emisperio /
asi tanpoco lo devemos contar por el quanto mas que nuestro fin e yntento prinçipal /
no es mostralles y provalles (' lo que ellos anduvieron) ser poco o mucho lo que ellos an na /
vegado, porque esto aviera lugar lugar si nosotros presupupusieramos que ellos avian halla /
do los Malucos antes queremos declarar que perteneçen a la Carona dEspafia, /

por lo qual a mi ver se terna la siguiente forma. /
en vna carta o espera se pornan las tierras que por Sus Majestades estan descubier /
tas por la via dei ocçidente juntamente con Malucos y las otras tierras çircun /
uíçinas que descubrieron los dei espeçieria y dirase por parte de Sus Magestades que confor /
me a la capituaçion mandaron navegar y des ('d) cubrir ai odçidente de la \inea /
de la demarcaçion y que sus navios an descubierto todo aquello que alli esta a /
sentado y que por aquella rrazon es suyo. Los aduersarios estonçe no podran /
rresponder ('sino que navego tanto ai oçidente) que ellos lo descubrieron primero por /
que esta toca a la posesion y no a la propiedad por manera que no tiene otra rres /
puesta sino dezir que Sus Magestades nauegaron tanto ai ocçidente que passaron el me /
dia mundo que le pertençe ('ia) y que por tanto pues los Malucos tanto pues los Malucos

[estan adelante dei di /

cho media mundo nopertenecen a Su Magestad. A lo qual se rrespondera que no consta /
que solo el media mundo podian Sus Magestades navegar Y dado caso que constasse negar /
sea que es mas dei media mundo y asi yncubira a los portugueses provar es /
ta negativa y como la prueva sea dificil Su Magestad sera justo posesor en tanto /

que lo averiguan. /

Y dotra forma si midiesemos por la parte de los portugueses nosotros seria /
mos ob\igados a provar que e1 media mundo por el oriente se feneçe ante de lle /
gar a los dichos Malucos y asi la dificuldad de la prueua de cosa tan inçier /
ta caeria sobre nosotros y en tanto que no lo provasemos pareçeria a todo el /
mundo que ynjusta e forçiblemente los tenian Sus Magestades pusque es manifiesto /
que quien algo a de provar es por falta de daridad de su justiçia, y asi el di /
cho Don Hernando conduye ser este su pareçer y lo da firmado de su nonbre. /

don Hernando
do Colón

(rv.)

En la çibdad de Badajoz A XVII de Abril de Udxxiiii afias /
se sento este pareçer de Don Hernando Colón (rubricado). /

IV. Minuta inutilizada de una Real Cédula dirigida a Hernando Colõn agradeciendo los
servicios prestados.

(AGI, Patronato 49, R.3., 00045)

(' Notaria y manifiesto sea)/
EI Rey /

(' Don Hernando Colón nuestro diputado que estays /

entendiendo por nucstro mandado en la /
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çibdad de Badajoz con los otros nuestros di!
putados en lo de la espeçieria vi lo que /
lo que me escrevistes y alia aveys /
trabajado y trabajays en defender /
nuestra justiçía que a las yslas de Ma /
luco tenemos espeçialmente dando /
tam buenos avisos y pareçeres lo qual /
os tengo en serviçio y es como de vos con /
fio y sienpre aveys hecho las cosas /
que tocan a nuestro serviçío. /)

V. Borrador de una Cédula Real dirigida a Don Hernando Colón agradeciendo por sus
letras y Apuntamientos.

(Patronato 49, R.3. 00044)

El Rey /

Don Hernando Colón vi vuestras letras y C·e)los /
apuntamientos que me enbíastes, deI verdadero /
entendimiento que se deve dar a la Capitulaçíon y avnque /
ellos me han pareçído y san muy buenos y /
en que vos mostrays bien el cuydado que haveys /
tenido en estudiar este negocio y C·mostrado)/
la voluntad que a nuestro servido teneys pero porque /
de parte deI Serenissimo Rey de Portugal mi primo porque /
de parte deI Sereníssimo Rey de Portugal mi primo no /
se pueda dezir que se haze por dilatar este /
negocio y estorvar que C·de)no se haga y cumpla /
lo que esta assentado y C·complido)concordado ni haya /
cosa que lo estorve (tal margen) (porque Yo siempre he /
desseado y dessa / esto se aclare I) he sentençiado que ai dia presente /
se deve sobresseer en aquella ejecutatoria como alia sabreys /
("con ser) de los comisarios nuestros por serviçio mio que /
asy se haga. A vos os tengo en mucho serviçio /
lo que en esta y en los pareçeres haveys /
dado para la dernarcaçíon que todos san y buenos /
haveys trabajado y asy tened por çíerto /
que tengo Yovoluntad para favoreçer y /
haser mercedes./

C[márgenJ - Espeçeria
- a los diputados)
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A primeira partilha Leste-Oeste do Mundo
e a ciência náutica portuguesa quatrocentista
Eng. José Caro Proença

1. HÁ 500 ANOSI ...

Há 500 anos precisos aconteceu um convénio entre os Reis Católicos, Isabel de Castela
e Leão, e Fernando de Aragão, por um lado, e o rei de Portugal, D. João II, por outro.

Firmado na uilla de tordesilhas (Espanha), a 7 de Junho de 1494, pelos representantes
dos mencionados soberanos, e por estes ratificados respectivamente a 2 de Julho e a 5 de Setem-
bro do mesmo ano, com o beneplácito do papa Alexandre VI, o dito convénio ficou conhe-
cido na História da Humanidade por Tratado de Tordesi1has.

Na essência, tratava-se da primeira bipartição Leste-Oeste do Mundo por dois blocos hege-
mónicos e soberanos - o castelhano, em síntese, e o português - segundo um meridiano-de-
referência situado a 370 léguas a poente das ilhas de Cabo Verde.

O domínio marítimo, bem como todos os descobrimentos e achamentos terrestres ineren-
tes, a leste dessa -Raya ou linha direita de polia a polia. pertencia a Portugal; a oeste daquele
meridiano era da Espanha.

A mencionada partilha do Orbe terrestre entre as duas poderosas cortes ibéricas durou, prati-
camente, até à perda da soberania portuguesa nas areias de Alcácer-Quibir, a 4 de Agosto de 1578.

Então, praticamente, terminou a primeira bipartição Leste-Oeste do Mundo, cuja duração
foi de 84 anos.

A segunda bipartição Leste-Oeste sobreveio em meados do século xx, sob a hegemonia
da URSS e dos USA, respectivamente, como potências charneiras do Pacto de Varsóvia e da
Aliança Atlântica.

Iniciada no final da última guerra mundial (945) e terminada com a queda do muro de
Berlim (1990), à sombra das Nações Unidas, a segunda bipartição Leste-Oeste do Mundo teve
uma existência temporal mais efémera do que a nascida sob o manto diáfano da Santa Sé, há
500 anos, com o nome Tratado de Tordesi1has, que é oportuno evocar. Antes, porém, importa
abordar o antecedente.

2. PAZ DAS ALCÁÇOVAS

O Testamento de Adão dava a todas as gerações da Humanidade o direito de navegar
no Mar Livre (mare liberum), sem limite de temporalização do espaço marítimo.

Mas perante o grande poder naval de Portugal e de Castela, e à pretendida hegemonia
do mar Oceano por parte dos respectivos soberanos, a 21 de Junho de 1481, coma bula Aeterni
regis, o papa Sisto IV ratifica o pacto Paz das Alcáçovas, celebrado a 4 de Setembro de 1479
entre Portugal e Castela.
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o também conhecido por Tratado das Alcáçovas, em resumo, demarcava os domínios
marítimos do Atlântico pelo paralelo do cabo Bojador (280 08' N) que, por comodidade, iden-
tificaremos tão-só por paralelo 28.

Face ao Tratado das Alcáçovas, o domínio do mar Oceano e de todas as ilhas e terras
descobertas e achadas a norte do paralelo 28, - exceptuando os arquipélagos dos Açores e
da Madeira -, pertencia a Castela; o mesmo acontecia quanto a Portugal, na zona situada a
sul do referido paralelo.

Ficava assim resolvido o contencioso da posse das Canárias, que Portugal reivindicava
para si, baseado nas suas expedições marítimas desde 1 de Julho de 1341, no reinado de
D. Afonso IV, o que é relatado por Boccacio, o famoso autor do Decameron; e, também, por
tais ilhas estarem mais próximas da costa portuguesa do que da castelhana. Com tão fortes
argumentos, Portugal viu reconhecido o seu direito à posse das ilhas Canárias, pela bula Dudum
cum ad nos, de 31 de Julho de 1436.

Contudo, esta decisão papal foi contestada por Castela que se considerava herdeira legí-
tima de todos os territórios dos reis godos da Mauritânia Tingitânia, incluindo as lendárias ilhas
Afortunadas (Canárias), direito que lhe foi reconhecido definitivamente mercê do Tratado das
Alcáçovas.

Este acordo, entre Portugal e Castela, embora tivesse sido produzido no reinado de D.
Afonso V e ratificado pela bula Aeterni regis, de 21 de Junho de 1481, ainda em vida deste
monarca português, foi no entanto preparado e acompanhado directamente por seu filho o
futuro rei D. João II - grande génio e obreiro da política atlântica portuguesa que detinha nas
suas mãos desde 1474.

3. PRIMEIRA UTENSllAGEM POI1TICA DA EXPANSÃO PORTIJGUESA

o Tratado das Alcáçovas foi a utensilagem política universal e intemporal que conce-
deu a Portugal o direito exclusivo da navegação atlântica ao sul do paralelo 28, mercê da qual
D. João II põe em prática o seu projecto de expansão marítimo-territorial para além do cabo
Bojador.

É óbvio que o objectivo fundamental da primeira fase do programa atlântico do Principe
Perfeito era o de curto-circuitar as rotas terrestres do ouro sudanês que, das minas de Timboctu
(Mali), era expedido para os portos do Mediterrâneo do Norte de África, atravessando o deserto
do Sara, pelas rotas Ocidental, do Sul, de Gao e do Egipto, conforme fig. 1. Deste modo,
Di Ioão II garantia o transporte directo daquele metal precioso para Portugal e resto da Europa,
mediante um comércio marítimo exclusivo e inédito, com o qual viria a restaurar os cofres do
Reino, já que seu pai, D. Afonso V, o deixara tão-só herdeiro das estradas de Portugal!

Para materializar esse projecto, D. João II incumbe Diogo de Azambuja de fundar e cons-
truir a fortaleza de S. Jorge da Mina, na baía do Benin. Aquele capitão-mor para ali partiu à
frente de uma frota de 11 navios e de um escol de marinheiros, de que destacamos o famoso
Bartolomeu Dias.

Sobre a importância que o comércio marítimo do ouro da Mina (estabelecido aquando
do reinado de D. João II) teve para a economia portuguesa, a título de mero exemplo, basta
atentar na porção daquele metal, superior a 400 kg/ano, enviado para Portugal durante a admi-
nistração de Duarte Pacheco Pereira (1520-1521). Depois, em 1552, o volume da remessa do
ouro da Mina para Lisboa chegou a atingir 679,545 kg, segundo Avelino Teixeira da Mota.
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Fig. 1 - Curto-circuito
do comércio terrestre
do auto sudanês,
pelo comércio maríti-
mo dos navios de
D. João \I - indo na
volta do Sargaço:
W do Atlântico, no
hemísférío norte.

~ Rotas terrestres, para o norte de África, do aro s..x:BÊS.
__ ••••. Derrota marítima portuguesa, pelo Sargaço, do aro s.rlri!s, projecção reotilioea, meroatoriana.

Tal quantidade de ouro, à cotação actual (4-1-1994), de 2335$00 (no mercado interna-
cional, equivalente a $390 US/onça -Try- = 31,1 gr.), corresponderia a mais de um milhão e
meio de contos.

4. OS INVENTOS, NAVAL E NÁUTICO, D'EL-REI D. JOÃO II

Com o estabelecimento da fortaleza de S. Jorge da Mina, em 1482, os navios portugue-
ses passam a demandar aquele lugar em número cada vez mais crescente para dali trazerem
ouro e marfim, entre outras coisas valiosas de que Portugal carecia, por troca com panos, ador-
nos, artigos de uso corrente, bugigangas, vinho, etc., que levavam de Lisboa.

Assim à ida, com carga relativamente pouco valiosa - que, decerto, não despertava a
cobiça dos castelhanos nem dos corsários que estanciavam nos mares entre a costa ocidental
de África (Mauritânia, nomeadamente) e o arquipélago das Canárias -, podiam singrar direc-
tamente entre Lisboa e a ilha de Santiago (Cabo Verde), mantendo um rumo médio da ordem
dos Z]" SW, sempre com vento pela popa (alisado do NE) e corrente marítima também favo-
rável (corrente das Canárias), para SW; e da ilha de Santiago demandar S. Jorge da Mina, sem
contratempo de maior, como teria acontecido com o navio de Bartolomeu Dias que partiu do
Tejo, a 8 de Julho de 1497, em conserua ou campanha, com a frota de Vasco da Gama (que
descobriu o caminho marítimo da Índia), até àquele importante porto de escala logística do
arquipélago de Cabo Verde.

É óbvio, por coisa de somenos que os navios portugueses transportavam no seu bojo, à
ida para S. Jorge da Mina, que os castelhanos não os iriam interceptar, fazendo valer o direito
marítimo do mar das Canárias e da costa da Mauritânia, a norte do paralelo do cabo Bojador,
como lhes conferia o Tratado das Alcáçovas; e também, por coisa tão pouco valiosa, os corsá-
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rios e os piratas daqueles mares costeiros não iriam apoquentar os navios joaninos que, embora
de pequeno porte, eram temíveis - pelo invento com que El-Rei D. João II os armou: a arti-
lharia naval de grande poder dissuasor, como escreve Garcia de Rezende Cin -Crónica de EI-
Rei D. João II·, cap. CLXXXI):

-Porque el Rey sempre cuydaua nas cousas que compriam a bem de seus Reynos e a
defençam e guarda delles e via que pera guardar o estreito de nauios de mouros e a costa
de corsários se despendia muyto 'nas armadas de grandes naos que Pera isso mandaua
armar; como engenhoso em todos os officios 'e sabia muyto em artilharias cuydando muyto
nisso, Por milhar guardar sua costa com mais seguridade e menos despesas, aquy em Setuuel,
'com muytos esperimentos que fez, achou e ordenou em Pequenas carauellas andarem muyto

grandes bombardas e tirarem tam rasteiras que biam tocando na agua e elle [EI-ReiD. João
II] foy oprimeiro que isto inuentou' E ellas com elles e Por serem muyto ligeiras e Pequenas
que as naos grossas lhe nam Podiam fazer nojo com seus tiros, foram tam temidas no mar
'as carauellas de Portugal' muyto tempo, que nenhuns nauios Por grandes que fossem as
ousauam esperar, ate que se soube a maneira em que traziam os ditos tiros, e se trouxeram
depois como agora trazem geralmente em todas as partes, o que dantes não era, e el-Rey
[D.João II]foi oprimeiro que o inuentou» - o artilhamento das caravelas e navios dos gran-
des descobrimentos marítimos e da expansão ultramarina portuguesa.

*
* *

Naturalmente, na torna-viagem de São Jorge da Mina para Portugal, os navios portugue-
ses vinham plenos de carga valiosa - sobretudo ouro - que importava não revelar e, em
especial, subtrair à tentação dos corsários e piratas dos mares das Canárias e da Mauritânia
Tingitânia, não raras vezes a soldo de outros soberanos ou, até, de poderosos comerciantes e
trafegantes do ouro sudanês, europeus e árabes, que assim haviam perdido o monopólio do
escoamento deste metal desde a zona de mineração (Tombouctou e Gao, em especial) até aos
portos do norte de África, através do Sara. Daí a necessidade imperiosa de encontrar uma rota
de regresso diferente da costeira, tradicional, indo o mais possível na volta do mar.

Destarte, o marinheiro prático português buscou a corrente marítima mais propícia e vento
de feição para uma torna-viagem, segura e não morosa, até Lisboa; e descobriu a corrente
da Guiné (que flui para W ao longo do anel equatorial, ± 50 N/S, desde o golfo da Guiné) e
o rasto do alísio do SE.

E de tal descobrimento teria nascido o segundo invento da política atlântica de EI-
Rei D. João II: a singradura pelo Oeste do oceano Atlântico, a norte do equador, comummente
designada Volta da Mina ou Volta do Sargaço - conforme a representação rectilínea (---?)

simulada, da projecção mercatoriana da Fig. 1.

5. O FEITO IDSTÓRICO DE CRISTÓVÃO COLOMBO, INEsTIMÃ VEL SERVIÇO PARA A
DIPLOMACIA DE D. JOÃO n

Nesta breve abordagem em torno do Tratado das Alcáçovas convém relembrar o seguinte:

• Ao regressar da sua memorável viagem às Índias Ocidentais (Antilhas), Cristóvão
Colombo foi recebido pelo rei de Portugal, D. João II, a 9 e 11 de Março de 1493, em
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Vale do Paraíso (freguesia de Azambuja, cerca de 50 km de Lisboa), a quem comuni-
cou em primeira mão o achamento de novas terras a ocidente do mar Oceano.

• Cristóvão Colombo considerou tais terras como parte integrante do Cipango (Japão) e
com essa ideia morreu em 1506 - não obstante ter efectuado mais três expedições até
ãquela zona das Antilhas.

• Então, D. João II agradeceu a Cristóvão Colombo o achamento que acabava de reali-
zar em benefício da Coroa Portuguesa - pois a esta pertenciam tais terras, ao abrigo
do Tratado das Alcáçovas, visto estarem situadas a sul do paralelo 28, facto que o
famoso navegador genovês desconhecia -, ainda que tivesse navegado ao serviço dos
Reis Católicos.

• Com efeito, a primeira terra que Colombo achou na sua primeira viagem (1492-1493)
foi a ilha de São Salvador (Guanahâm), cujas coordenadas geográficas são: 24° 02' N,
74° 28' W - como tal, situada a sul do paralelo 28 (paralelo do Cabo Bojador) tido
como a linha divisória do domínio marítimo no Atlântico, estabelecido pelo Tratado
das Alcáçovas. A parte norte era de Castela e a do sul pertencia a Portugal.

• Utilizando uma expressão popular bem conhecida, ao meter-se a descobrir e a achar
novas terras e outras ilhas com navios dos Reis Católicos, Cristóvão Colombo, foi como
se tivesse metido fouce de seu amo e senhor em seara alheia, coisa que o Príncipe
Perfeito jamais consentia.

• Por isso, face ao melindre da questão e a fim de evitar um conflito grave, diplomático,
do foro do direito marítimo internacional, entre as duas mais poderosas potências atlân-
ticas da cristandade, o papa Alexandre VI, valenciano por nascimento, procurou solu-
cionar o contencioso ibérico de imediato ã chegada de Cristóvão Colombo a Barcelona,
onde foi recebido pelos seus soberanos em Abril de 1493.

• Assim, a 4 de Maio de 1493, Alexandre VI emite duas bulas onde outorgava a posse
dos achamamentos atlânticos por Cristóvão Colombo aos Reis Católicos e, entremen-
tes, estabelecia uma nova divisória - cuja linha direita ia de pólo-a-pólo, passando a
100 léguas a poente dos Açores e -da mais ocidental das ilhas de Cabo Verde•.

• Nesta conformidade, as ditas bulas de Alexandre VI - espanhol por nascimento -
não eram uma arbitragem: eram uma arbitrariedade contra o direito marítimo-territorial
a sul do paralelo 28 que a Portugal pertencia por força do Tratado das Alcáçovas;
e, concomitantemente, eram uma ambiguidade denotativa da ignorância crassa, contra-
natura - daquele Papa e/ou dos seus conselheiros e cosmógrafos, visto existir uma
diferença de 5° 48' entre o meridiano-de-referência do extremo W do arquipélago dos
Açores (Long. 31° 10' W, Green. - Fajã Grande, ilha das Flores) e o de Cabo Verde
(Long. 25° 22' W, Green. - Ponta de Mongrade, ilha de Santo Antão).

• Considerando o facto de Alexandre VI arbitrar as ditas 100 léguas (e admitindo o módulo
de 16 léguas e 2/3 da légua por cada grau de um meridiano terrestre, pelas razões
adiante expostas), indistintamente, a partir do extremo W de qualquer daqueles arqui-
pélagos para poente do mar Oceano; e considerando as respectivas latitudes (ilha das
Flores = 39° 26' N; e, Santo Antão 17° 05' N), com mais rigor, temos:

a) Meridiano das]OO léguas a W das Flores:
<Jl. = 39° 26' N;
Â.. = 31° 13' W.
Dado que o apartamento (ap) afim às 100 léguas em causa equivale a 105 léguas
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actuais (módulo das 17,5/1° do meridiano terrestre), e porque cada légua mede 3,43
milhas, assim, temos:
ap = 105 x 3,43 = 360,15 milhas, (ou minutos, do meridiano terrestre).
Ora, aplicando a fórmula dos triângulos esféricos, seguinte:
LlÀa = ap/ cos q>a ,
temos:
LlÀa = 36o,15/cos 39° 26' N = 360,15/0,7724 = 466',274; ou, 7° 46' W. Somando este
valor (]O 46' W) ao da longitude do extremo W do arquipélago dos Açores 01° 13'
W), acima indicado, obtemos o valor do meridiano das mencionadas 100 léguas,
referente ao meridiano de Greenwich:
LlÂ(Ja = Àa + LlÀa = 31° 13' W + 7° 46' W = 38° 59' W = 39° W.

b) Meridiano das 100 léguas a W de Santo Antão:
lJ'b = 17° 05' N;
x, = 25° 22' W.

Seguindo o raciocínio anterior, temos:
ap = 360,15; e,
LlÀb = ap/cos lJ'b ,
donde:
LlÀb = 360,15/cos 17° 05 N = 360,15/0,9559 = 376',774; ou, 6° 17' W.
Pelo que:
LlÂ(Jb = Àb + LlÀb = 25° 22' W + 6° 17' W = 31° 39' W.

c) Diferença entre os respectivos meridianos das 100 léguas, a W dos arqui-
pélagos dos Açores e de Cabo Verde ( t1abJ
Llab = LlÂ(Ja - LlÂ(Jb = 38° 59' W - 31° 39' W = 7° 20' W,

o que, convertido em léguas (módulo 16,6 ... lêg/L"), corresponde à diferença
(70 20' x 16,6 ... = 122,2 léguas), abissal e ambígua, de mais de uma centena de
léguas, se os respectivos meridianos forem projectados sobre a linha equatorial _
por onde passavam os navios de D. João II, na primeira fase da derrota de torna-
-viagem de São Jorge da Mina para Lisboa.

• Obviamente, perante tamanha discrepância geodésica, e a fim de defender a longitude
mínima que os seus navios necessitavam alcançar no extremo W da Volta da Mina, através do
mar do Sargaço, na -bacia das Bermudas»; e conhecendo talvez, já, o valor provável (por estima)
da longitude W que, arrastados pelo ramo sul da corrente da Guiné, os navios portugueses,
num futuro próximo, em demanda da Índia, viriam a atingir na volta do mar, a W do Atlân-
tico Sul; assim D. João II não só rejeitou o meridiano de Alexandre VI como fez aprovar a
bipartição do Mundo em dois hemisférios segundo um meridiano terrestre síto 370 léguas a
poente do extremo W do arquipélago de Cabo Verde - cabendo a Portugal a hegemonia marí-
tima e o direito de posse das terras descobertas ou achadas a leste daquela raia; o mesmo cabia
à Espanha a oeste da dita linha.

• •
De tal arbitrariedade e ambiguidade papal nasceu o memorável Tratado de Tordesilhas,

em 1494.
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6. O SINCRETISMO DO TRATAIX> DE IDRDESILHAS

.A história é sincrética por natureza», escreve Ch. Morazé.
Pela facticidade das ideias e dos dados-chave que o geraram e substratificaram - nomea-

damente o conceito geodésico da ambiguidade em torno do meridiano das 370 léguas síto a
Oeste das ilhas de Cabo Verde -, o Tratado de Tordesilhas é, sem dúvida, dos exemplos
mais claros do sincretismo histórico, emergente da Diplomática. Esta é tida como ciência auxi-
liar da história que se ocupa dos documentos antigos, em especial dos diplomas, de que o ora
em apreço é uma prova inquestionável de sincretismo: pela inadequação entre o objecto dessa
utensilagem régia (do Rei de Portugal e dos Reis Católicos) e o entendimento da sua utensili-
dade real, prática, verdadeira e exacta.

O estudo do conhecimento científico sob o ponto de vista crítico do valor geodésico desse
documento é denotativo da ambiguidade que o texto do mesmo encerra, quanto à essência do
rigor - não ambíguo, nem esticável ou comprimível - do dito Tratado de Tordesilhas, pois
não especifica dois dados fundamentais:

• O meridiano zero de referência do arquipélago de Cabo Verde, a poente do qual se
situava o meridiano das 370 léguas; e,

• A relação (estabelecida e aceite pelos signatários do Tratado de Tordesilhas) entre
cada grau de um meridiano terrestre e o número de léguas afins - problemática esta
já equacionada pelo Cte. Fernando Gomes Pedrosa, com muito saber epistemológico,
quer nos -Anais do Clube Militar Naval. (ed. Abril-Junho, 1990, pp. 279-308), atinente
à temática Cristóvão Colombo e o valor do grau terrestre, quer na comunicação
com que nos brindou na Academia de Marinha, a 24-2-1994, titulada As Léguas do
Tratado de Tordesilhas.

O Tratado de Tordesilhas tão-só nos oferece uma visão geral e, mesmo assim, confusa
(sincrética) acerca de -b-ua Raya ou linha direita de poolo a poolo a saber do pollo artico ao
pollo antartico que he de norte a sul. A qual Raya ou linha se aja de dar e de direita como
dito he a trezentas e setentas legoas das ilhas do cabo verde pera a parte do ponente por graaos
ou por outra maneira como milhar e mais prestes se possa dar de maneira que nõ seiarn mais»
[sicJ.

Deste modo, para fazer a análise e a síntese da verdadeira adequação entre o objecto da
divisão do Mundo em dois hemisférios (Leste/Oeste), mediante aquele Tratado, e o entendi-
mento exacto, com rigor matemático, científico e geodésico, do texto do documento afim (Diplo-
mática), temos de utilizar outras utensilagens: nomeadamente o Positivismo (ou imperialismo
dos factos) e o Intuicionismo.

Já que no caso em apreço a Diplomática não basta na sua essência - por deformadora,
ambígua ou obnubilante -, para fazer a história tão exacta quão possível do Tratado de Torde-
silhas, temos de nos servir dos dados não factícios que possamos extrair daquelas utensila-
gens, na esperança (vãr) de fazer um pouco de luz coerente sobre a nebulosa que efluiu na
uilla de tordesilhas há 500 anos; e, com isso, talvez nos aproximemos um pouco da antecâ-
mara dos arcanos da política de sigilo d'El-Rei D. João II.
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7. A ORDEM DAS IDEIAS SEGUNDO A ORDEM DAS COISAS

Naturalmente, não podemos falar do Tratado de Tordesilhas - ainda que pela rama -
sem conhecer a essência da história do mesmo, nas várias vertentes: castelhana e portuguesa;
espacial e temporal; matemática e científica; económica e naval; etc.

E dado que, etimológica e semanticamente, a expressão história advém do grego antigo
e significa saber, assim, aquele que procura saber (o historiador) tem de informar-se mediante
tudo o que pode alcançar - como recomenda Marc Bloch -, ordenando as suas ideias segundo
a ordem das coisas; donde nascerá a análise de todos os dados dispersos e confusos (sincre-
tismo) que conduzirá à síntese - ainda que por inferências e indícios.

É o que ensina Lucien Febvre: -·A história faz-se, sem dúvida com documentos escritos.
Quando os há. Mas pode fazer-se, deve fazer-se, sem documentos escritos, se estes não exis-
tirem .• E, ainda segundo Lucien Febvre, a história pode fazer-se, deve fazer-se: - -Com tudo
que o engenho do historiador pode permitir que seja utilizado para fabricarem [a história]. Com
indícios, [inclusíve].»

Mas, convém ter em conta as palavras de H.-I. Marrou: - ' ... , a história nada mais é do
que aquilo que julgamos razoável aceitar como verdadeiro no que compreendemos das reve-
lações do passado contidas na nossa documentação.. pois, como diz Pierre Salmon: - .0 docu-
mento histórico é [apenas] o intermediário entre o passado e o historiador, é o espelho da verdade
histórica ... mas, quantas vezes, um espelho deformadorl-

-Na verdade - acrescenta ainda Pierre Salmon - os documentos históricos não estão isen-
tos de erro ou de mentira.»; nem, sobretudo estão isentos de omissões e ambiguidades, acres-
centamos nós.

Tal é o caso do memorável Tratado de Tordesilhas, em apreço, que EI-Rei de Portugal,
D. João II, ratificou em Setúbal, a 5 de Setembro de 1494; este documento foi escrito por joham
Roiz (João Rodrigues), navegante da Casa de D. João II que, no ano anterior (1493) ao da assi-
natura e ratificação régia do Tratado de Tordesilhas, o monarca português mandara a Arguím,
J oham Roiz viria a ser o primeiro alcaide-mor do Barreiro - como consta num códice da Ordem
de Santiago, aberto (1513) e assinado pelo respectivo Mestre, D. Jorge de Lencastre, filho legi-
timado de D. João II -, localidade onde -Ioham Roíz- possuía -marínhas- no sítio da Verde-
rena, decerto, mercê dos bons serviços prestados em prol da Expansão ultramarina portuguesa,
em especial, na costa ocidental de África cujo descritivo geográfico e etnográfico transmitiu ao
editor da Corte, Valentim Fernandes (ou Valentim da Morávia), que o utilizou no seu famoso
manuscrito: Descrição de Ceuta por sua costa de Mauritânia e Etiópia ... (1507).

A título de mera localização convém dizer que as ditas marinhas de joham Roíz eram na
margem direita da vera Ribeira das Naus (rio Coina), confinando a juzante com -o prim.eiro
sítio [Azinheira Velha - feguesia St.Q André, concelho Barreiro] em que neste reino se fabri-
caram naus.- [sic.].

* *
Ora, apoiado nas teorias da história acima expendidas, como que em flash back, faça-

mos com que ·a ordem das ideias proceda segundo a ordem das coisas. (teoria de Giambat-
tista Vico) emanadas da ciência náutica portuguesa, quatrocentista, a fim de determinar qual o
valor provável da longitude em graus geodésicos correspondente ao histórico meridiano das
3'70 léguas, situado a poente das ilhas de Cabo Verde.
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Para o efeito - adoptando a teoria de Lucien Febvre - vamos determinar o valor das coor-
denadas geográficas do meridiano-de-referência equivalente àquela distância; quer -com indí-
cios-, quer através de -aquilo que julgamos razoável aceitar como verdadeiro no que
compreendemos das revelações do passado contidas na nossa documentação- (H.-I. Marrou).

8. -INDÍCIOS. DAS VIAGENS DE }OHAM ROIZ

o rei de Portugal, D. João II, ao ratificar o Tratado de Tordesilhas, em Setúbal, a 5 de
Setembro de 1494, ao certo, não o assinou de cruz (segundo consta do texto: - E ao sinal da ~
em que corporalmente posemos nossa mãão direita ... ; e no termo do mesmo: ELRey .1.) sem
ter a profunda consciência das implicações históricas, para Portugal e para o Mundo, do acto
que então selou com o seu seelo do chumbo pendente emfios de seda de cores, e após ter jurado
a deus e a sancta marya e aas palauras dos sanctos euangelbos bonde quer que mais larga-
mente sam scriptos.

O facto do documento ratificado pelo Príncipe Perfeito ser escrito por Joham Roiz (João
Rodrigues), escudeiro de sua casa real, navegador experiente da costa africana ainda além de
Arguim e conhecedor das terras e mares (incluindo os ventos e as correntes marítimas) daquela
zona a sul do paralelo do cabo Bojador, até à Guiné (conforme o editor da Corte, Valentim
Fernandes), é o mais sólido indício de que D. João II agiu com perfeita consciência de que
tinha assegurado o direito marítimo no mar Oceano quanto às derrotas de torna-viagem da sua
principal empresa de Estado: o do comércio marítimo do ouro de S. Jorge da Mina. E, conco-
mitantemente, tinha a intuição (pelo -Intuícíonísmo-, -... a consciência apreende de maneira
imediata o mundo exterior como tal- - segundo Hamilton) de que a derrota, à ida, pelo pego
do Atlântico Sul, concernente ao seu grandioso projecto de Estado - o comércio marítimo da
espiçiaria do Oriente -, ficava igualmente garantida com o dito meridiano das 370 léguas
sito a poente das ilhas de Cabo Verde.

É óbvio que este meridiano-de-referência do Tratado de Tordesilhas não brotou por
mero acaso da mente ou da vontade de D. João II.

Ele foi como que o corolário de um longo processo do Saber de experiência [e de pré-
ciência, consciente] feito dos navegadores da escola da Volta da Mina - de que foi precursor
Diogo de Azambuja e quantos com ele navegaram, como o (depois) famoso Bartolomeu Dias.

Importa acentuar que Diogo de Azambuja - além de grande e experimentado navega-
dor - era um fidalgo da Casa de D. João II, ao lado de quem estava nos momentos decisivos
da vida do monarca, como aconteceu no dia 28 de Agosto de 1484, quando El-Rei matou per
si às punhaladas seu primo e cunhado, D. Diogo, 4.º duque de Viseu, e -7.º condestável do
Reino e 11.º governador da Ordem de Cristo-.

Este fatídico acontecimento ocorreu em Setúbal, onde dez anos depois, D. João II ratifi-
cou o memorável Tratado de Tordesilhas, assistido por outro navegador da expansão ultra-
marina e do trato marítimo, a sul do paralelo 28, johan Roiz; e localidade da jurisdição da
Ordem de Santiago, sediada no castelo-convento de Palmela, de que era administrador perpe-
tuum; e onde já antes aquele rei inventara o tiro rasteiro de muyto grandes bombardas expe-
rimentadas de bordo de seus navios operando no estuário do Sado, defronte de Setúbal.
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Embora não constitua um determinismo geográfico ou de outra espécie, no entanto, tão
importantes coincidências suscitam a ideia de que Setúbal e navegadores experientes (vincu-
lados à Ordem de Santiago como, para além dos já mencionados e de muitos outros, D. Fran-
cisco de Almeida, Vasco da Gama e Afonso de Albuquerque) foram palco e personagens,
presenciais e participativas, dos maiores acontecimentos sobre a determinação e a consolida-
ção do Poder Real de EI-Rei D. João II, com o que este soberano pôde culminar de forma tão
útil e espectacular, para Portugal e para a Humanidade, a sua memorável política atlântica
mercê do Tratado de Tordesilhas que ratificou em Setúbal, a 5 de Setembro de 1494.

9. INDiCIOS DAS VIAGENS DE DIOGO CÃo E DE BARTOLOMEU DIAS

Decerto, com os dados (hidrográficos, geodésicos, etc.) fornecidos pelo seu assessorJoham
Raiz - a quem, já em 1488, D. João II incumbira de ir em busca do capitão-mar João Falcão
que, em Fevereiro desse ano, partira de Portugal à frente de uma armada destinada a Mamora,
na costa de Marrocos, segundo Quirino da Fonseca -, o Príncipe Perfeito sabia que, no Atlân-
tico, a norte do equador, a corrente marítima circula sempre no sentido (retrógrado) do movi-
mento dos ponteiros do relógio.

Centrando esse movimento, sensivelmente num ponto hipotético correspondente às coor-
denadas geográficas 30° N, 40° W, podemos decompô-lo nos ramos seguintes:

I - ramo dos Açores: a corrente marítima flui cerca do paralelo (45° N) sito a norte do
arquipélago dos Açores, no sentido da costa ocidental da Península Ibérica;

I - ramo das Canárias: a corrente marítima flui da costa ocidental de Portugal para a
da Mauritânia, donde, ao sul das ilhas Canárias, inflecte para poente, prolongando
um paralelo da ordem dos 20° N;

III - ramo sub-equatorial: a corrente marítima flui da costa ocidental de África, para
oeste, prolongando um paralelo cerca de 20° N, sito entre o sul das ilhas Canárias
e o norte do arquipélago de Cabo Verde, até ao golfo do México; e,

IV - ramo do Golfo do México: a corrente marítima flui para latitudes superiores,
segundo o meridiano mais próximo do arquipélago dos Açores da ordem dos 50°
W, onde começa a inflectir para nascente, prolongando
o paralelo boreal da ilha do Corvo (c, 40° N) -
dinâmica hidrográfica que a figura seguinte
sintetiza, centrada em N, fig. 2.

Fig. 2

Muito provavelmente, Joham Raiz - bem
como todos os navegadores portugueses da escola
de São Jorge da Mina, fundada por Diogo de
Azambuja -, sabia que os navios que, de torna- .•..•....-;f-~~-ii;;~=-=-+-"VL--~--_-+lE
-viagem do golfo da Guiné para Portugal, tinham
de demandar o Atlântico, a norte do equador, cerca
do meridiano 50° W: quer em relação ao arquipé-
lago de Cabo Verde quer em relação ao dos Açores.
Daí, numa estimativa simplista e crassa, então, deve ter
considerado que a diferença entre o meridiano-de-referên-
cia do extremo W dos Açores CFlores= 310 10' W) = 1.870' W)
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e o meridiano-de-referência do extremo W de Cabo Verde (Santo Antão = 25° 22' W = 1.522'
W) seria de umas 348 milhas (1.870'-1.522' = 348'); equivalentes a 100 léguas, números redon-
dos, num cálculo mental, prático.

É óbvio que o cálculo científico, trignométrico, baseado nos triângulos esféricos, dá-nos
um valor da ordem das 120 léguas - do módulo de 16 léguas e 2/3 da légua, por 1° de um
meridiano terrestre, então em uso.

Assim sendo, D. João II tinha garantido o comércio marítimo, atlântico, a norte do equa-
dor, atinente à sua maior empresa de Estado: o tráfego marítimo do ouro exportado de São
Jorge da Mina para Portugal.

. .
Ora, uma vez consolidado o negócio do ouro sudanês, logo o Príncipe Perfeito pensou

atingir a costa do Malabar (Índia), navegando directamente do oceano Atlântico até àquele terri-
tório, através do oceano Índico, para dali trazer a especiaria para Portugal, tão-só via marítima.

Para tal efeito, em 1482, D. João II envia Diogo Cão em viagem de exploração marítima
ao longo da costa ocidental de África, a sul do equador.

Dado que foi também em 1482 que D. João II manda Diogo de Azambuja fundar e cons-
truir a fortaleza de São Jorge da Mina - símbolo maior da primeira grande empresa de comér-
cio marítimo do Estado -, o sincronismo da dita viagem de Diogo Cão indicia que o projecto
da expansão económica portuguesa:

Primeiro emergiu do Tratado das Alcáçovas, celebrado menos de três anos antes

(1779); e,
Depois, envolvia uma economia de mercado diversificado e amplo - nomeada-

mente, do ouro sudanês à especiaria do Oriente.

Nessa sua (primeira) viagem Diogo Cão chega ao cabo Lobo (13° 25' S, 12° 32' E), na
costa de Angola.

Em 1483, Diogo Cão efectua nova viagem de exploração da costa ocidental de África a sul
do equador, e atinge a angra de João de Lisboa, hoje designada Lucira Grande (13° 51' S, 12° 31'
E); e, em 1485, o mesmo navegador realiza a sua terceira e última viagem de descobrimento,
para além donde antes chegara. Então, atinge o cabo Padrão, actual cape Cross, na costa da
Namíbia (21 ° 49' S, 13° 57' E). De permeio, no decurso da sua terceira viagem - em que também
participou o decantado Martinho da Boémia (Martim Behaim), autor de -um célebre globo terres-
tre, construído entre 1490 e 1493", segundo Luís de Albuquerque -, Diogo Cão, penetra no
rio Zaire, fronteira norte de Angola com
a República do Zaire (c. 6° S, 12° 15' E),

:-
e atinge as quedas de Ielala, onde, num
rochedo, perpetua o grande feito náutico
português com a memória seguinte: -
"AQUI CHEGARAM OS NAVIOS DO ESCLARE-

CIDO REI D. JOÃO II DE PORTUGAL: DIOGO

CÃO, PERO ANES, PERO DA COSTA, ÁLVARO

PIRES E PERO ESCOBAR." à direita do que foi
gravado uma cruz e o brasão de Portugal,
segundo a figura seguinte, constante da
rev. Oceanos n.2 8, p.40. Foto de Reinald o de CSlValho
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Após as ditas viagens de Diogo Cão, em 1487, D. João II manda Bartolomeu Dias desco-
brir o contorno austral do continente africano para, dali, demandar o oceano Índico em busca
e à descoberta dos empórios do comércio marítimo da especiaria, na costa do Malabar e,
eventualmente, ainda além da Taprobana (Ceilão, actual Siri Lanha).

Nessa memorável viagem (1487-1488), Bartolomeu Dias sentiu cada vez mais dificuldade
em singrar para sul, pelo aumento progressivo da corrente marítima (para NW) e do vento
(alisado do SE), contrárias ao sentido da desejada marcha dos navios. Tal obrigou Bartolomeu
Dias, c. 28° 42' S, a encetar uma série de bordos, ora indo na volta do mar ora vindo na volta
da terra. Com o mesmo piloto-mor, Pero de Alenquer, dez anos depois, Vasco da Gama assim
teve de manobrar, para dobrar o cabo de Boa Esperança, a partir da angra de Santa Helena.

Daí, aquele ponto da costa do SW de África ser conhecido por angra das Voltas (Bay
ofthe Tacks). Face às infrutíferas tentativas de navegar para sul ao longo da costa atlântica de
África, Bartolomeu Dias dali encetou uma grande volta pelo mar, indo em W, a fim de guinar
para latitudes mais elevadas e, depois, para E.

Deste modo, Bartolomeu Dias, ultrapassou o cabo de Boa Esperança sem o avistar
- como relata Álvaro Velho do Barreiro no seu jornal, aquando da viagem de Vasco da
Gama -, indo aportar na angra de São Brás (actual Mossei Bay), a 3 de Fevereiro de 1488.

Assim, sincrónica e diacronicamente, pelos mesmos indícios imutáveis da Natureza (sobre-
tudo, quanto às correntes marítimas e aos ventos gerais, no Atlântico a sul do equador), emer-
gentes do saber de experiência feito de navegadores de expedições sucessivas, D. João II, pôde
construir o conhecimento da hidrografia atlântica do hemisfério sul mais favorável à segunda
fase da expansão económica ultramarina, portuguesa. Agora, a do comércio marítimo da espe-
ciaria do Oriente, pois:

• Com Diogo Cão, o Príncipe Perfeito, começou a saber que, no golfo da Guiné, a corrente
marítima flui do sul do continente africano e, daquela zona, inflecte para W, sobre o
anel equatorial; e,

• Com Bartolomeu Dias - e o seu piloto-mar, Pero de Alenquer que frequentaoa a corte
de D. João II e cabalmente elucidaria o monarca em práticas de navegação que muito
o ocupavam, como escreve Quirino da Fonseca -, o Príncipe Perfeito, ampliou o conhe-
cimento de que, no hemisfério sul, a corrente atlântica flui sempre para norte, ao longo
da costa africana, desde o Grão Cabo (cabo de Boa Esperança), e que a dita corrente
chegava a este ponto vindo de W - o mesmo acontecendo com o vento, hoje desig-
nado vento do Oeste, c. lato 30° 5, e vento bravo do Oeste entre 40° e 60° S.

• •
Perante esta conjuntura, é óbvio, D. Joào II e todo o seu estado maior naval- permitam

a alegorização - teriam inferido que, no Atlântico Sul, a corrente marítima circulava no sentido
oposto ao da corrente marítima do Atlântico a norte do equador, ou seja: no sentido directo -
correspondente ao seintido contrário ao do movimento dos ponteiros do relógio (S - Fig. 2),

Então, ninguém ainda podia saber o ponto aproximado em que a dita corrente W (corrente
da Guiné) inflectia para sul (corrente do Brasil) para, depois, ir em direitura ao Grão Cabo
(corrente da bacia da Argentina); onde o piloto-mor da frota de Bartolomeu Dias (1487-
-1488), Pero de Alenquer, ali passou tormentos para o dobrar: e disso nasceria o topónimo
Tormentório, no imaginário camoniano (Lus., Y.SO, V.6S, e X.37).
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Tal como fizemos sobre o movimento circulatório no Atlântico a norte do equador, para
melhor entendimento, centramos também o movimento da corrente atlântica no hemisfério
austral num ponto hipotético (S) correspondente às coordenadas geográficas 25° S, 10 W; e
sintetizamos a sua decomposição nos ramos seguintes:

I - ramo da Guiné: a corrente flui do golfo da Guiné ao longo da linha equatorial (0°),
para W - no sentido do NE da costa do Brasil;

I - ramo do Brasil: a corrente marítima flui ao longo da costa oriental do Brasil até à
bacia hidrográfica da Argentina, cerca de 35° S, donde inflecte para nascente, no
sentido do cabo de Boa Esperança;

III - ramo da bacia da Argentina: a corrente marítima flui da costa da Argentina para
o SW do continente africano, sensivelmente ao longo do paralelo 35° S, e, depois,
inflecte para norte, no sentido do golfo da Guiné; e,

IV - ramo de Benguela: a corrente marítima flui do sul do continente africano, prolongando
a costa de Angola - onde toma o nome do litoral do território de Benguela -, até ao
golfo da Guiné; ramo universalmente conhecido por corrente fria de Benguela.

. .
Mas, então, D. João n e o seu estado maior naval (inclusive matemáticos e geofísicos-

das várias matérias), decerto, previram que a rayade segurança que os navios portugueses podiam
atingir, ao demandar o Grão Cabo pela volta do W no Atlântico Sul, seria também a mesma da
do hemisfério boreal: a Raya ou linha direita de pollo a pollo sita 370 léguas a poente das ilhas
de Cabo Verde; e, assim, podiam singrar sempre com ventos e correntes marítimas favoráveis.

10. AS CORRENTES MARÍTIMAS E OS VENTOS QUE OS NAVEGADORES PORTUGUESES
DESCOBRIRAM NO ATIÂNTlCO

Este não é um tratado de hidrologia científica nem aplicada, pelo que seria estulto teorizar
ou questionar, aqui, a ordem das coisas mais importantes para a formação das grandes correntes
oceânicas: nomeadamente, o movimento de rotação da Terra e o efeito da atracção universal que
a Lua e o Sol exercem sobre as grandes massas de água intercontinentais, gerador das marés.

A nossa abordagem - de tentar descobrir os Descobrimentos marítimos portugueses de
há 500 anos -, num raciocínio simplista, tem de assentar no que os navegadores de Quatro-
centos, de D. João II, descobriram antes de descobrirem novas terras e outras gentes: tais foram
o sentido dos ventos constantes (os alisados) e o das correntes marítimas permanentes -
tão-só no oceano Atlântico, cenário exclusivo da nossa temática. Embora, para ilustrar ou corro-
borar a exposição que se segue, utilizemos o exemplo de um outro panorama: o do oceano
Índico, onde predominam os ventos periódicos, as monções, cujo sentido se alterna de cerca
de seis em seis meses, ora do SW ora do NE.

O mesmo acontece com as correntes marítimas periódicas que ali (mar da Arábia) ocor-
rem sincronicamente com a acção dos ditos ventos, de seis em seis meses: durante a monção
do NE, ou de Inverno (Novembro-Abril), a corrente do mar da Arábia flui da costa do Mala-
bar para a costa oriental de África; e, com a monção do SW, ou de Verão (Maio-Outubro), a
corrente do mar da Arábia flui da costa oriental de África para a costa do MaIabar.
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Quiçá, o caso mais acentuado da força do vento atínente à movimentação da água super-
ficial dos grandes oceanos é o da corrente da Somália, no mar da Arábia, que durante a
monção do sudoeste corre para norte do corno de África, paralela à costa daquele território;
e, com a inversão da monção do sudoeste, para a do nordeste, logo a corrente da Somália
passa a fluir no sentido contrário - correndo para sul, directo à costa de Moçambique.

Os primeiros portugueses (e europeus) a constatar os benefícios e os malefícios da acção
do vento e da corrente marítima através do mar da Arábia, à ida para a Índia (com o início da
monção do SW) e na torna-viagem (mais de um mês antes do começo, pleno, da monção do
NE), foram os marinheiros da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, conforme descritivo
de Álvaro Velho do Barreiro (1497-1499).

* *
Mas, ao contrário do que acontece com as monções do Índico, os ventos alísios do Atlân-

tico sopram sempre no mesmo sentido, durante todo o ano:

• no hemisfério Norte, os alísios do NE sopram da costa ocidental da península Ibérica
e da da Mauritânia para o pego do Atlântico, como que empurrando a água à super-
fície deste oceano para SW,obrigando-a a um movimento circular retrógrado no sentido
dos ponteiros do relógio (mov. N, Fig. 2); e,

• no hemisfério Sul, os alísios do SE sopram da África do Sul para o seio do Atlântico;
e, assim empurram a água à superfície deste oceano para NW, obrigando-a a um movi-
mento circular directo, sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (mov. S, Fig. 2).

Ora, ao descobrirem o movimento sincrónico dos ditos ventos alísios com as correntes
marítimas, atlânticas, quer a norte, quer a sul da linha equatorial, de imediato os marinheiros
portugueses da escola Joanina, do último quartel do século xv, inventaram as rotas maríti-
mas ainda hoje adoptadas na navegação à vela:

• do golfo da Guiné para a costa ocidental da Europa - singrando sobre o anel equa-
torial para W, até cerca de 45° W; para, daqui, seguir para norte, ao longo deste meri-
diano-de-referência, até alturas do paralelo 40° N; donde, roda para estibordo, rumo
aos Açores, à costa ocidental de Portugal ou portos da Europa do Norte.

• da costa da Serra Leoa para o cabo de Boa Esperança - singrando a sul, da linha
equatorial para W do Atlântico até uns 35° W (Abrolhos - costa do Brasil); e daqui
demanda um paralelo da ordem do da latitude do cabo de Boa Esperança (34° 20' S).

* *
As figuras seguintes (extraídas do grande Atlas ofthe Oceans Atlantic and Indian Oceans,

de Sergei G. Gorshkov, ex-Command-in-Chíef of the USSR Navy-) - ajudam a compreender
melhor o excurso acima expendido, quanto:

• às correntes marítimas e aos ventos resultantes em pleno oceano Atlântico, a Norte e
a Sul do equador; e,

• segundo a ordem natural dos condicionalismos respectivos (ou pseudo-determinismos
geofísicos), quanto ao rumo que os navios de El-Rei D. João II podiam continuar a
manter a fim de garantir o já seguro comércio marítimo do ouro sudanês - de impor-
tância vital para o Reino - e programar com idêntica segurança, o comércio marítimo
da especiaria do Oriente, pela rota atlântica do cabo de Boa Esperança.
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É óbvio, ao conseguir que os -Reís Católicos- aceitassem a proposta das 370 léguas a poente
das ilhas de Cabo Verde como Raya do domínio marítimo português no Atlântico, de pollo a pollo,
D. João II, decerto, não tinha como prioridade primeira (passe a redundância) descobrir novas
terras (sem objectivo económico credível) dentro dos limites geográficos que o dito meridiano
das 370 léguas lhe conferia - como território brasileiro, ideia quase que aceite oficialmente e
tida por verdade inquestionável, de que o Príncipe Perfeito já tinha conhecimento.

Mas se D. João II soubesse da existência de tal território, como coisa proveitosa para o
Reino, com certeza que logo Vasco da Gama teria aportado nalgum ponto da costa do (hoje
designado) Brasil a meio termo da longa e exaustiva derrota, de 96 dias sem avistar terra, entre
a ilha de Santiago e a angra de Santa Helena, aquando da sua primeira viagem à Índia (1497-
1499).

Convém rememorar que o achamento (e não o descobrimento premeditado e progra-
mado, como foi o da dita viagem à Índia) do Brasil aconteceu tão-só no decurso da 2.3 viagem
dos portugueses à Índia, então (1500) sob o comando de Pedro Álvares Cabral; assim como o
achamento das ilhas de Tristão da Cunha se verificou aquando da 8.3 expedição portuguesa
à Índia, em 1506, sob o comando do navegador daquele nome.

Pelos mapas anteriores inferimos que o achamento do Brasil e o das ilhas Tristão da
Cunha aconteceram mercê do arrastamento das respectivas frotas para aqueles territórios pelas
correntes marítimas que os prolongam - e nanja por firme determinação, consciente, a mando
de EI-Rei de Portugal.

A título de mera localização diremos que as ilhas Tristão da Cunha (37° 15' S, 12° 30' W)
situam-se a menos de 3° a sul do paralelo que passa pelo cabo de Boa Esperança (34° 24' S,
18° 30' E), ou sejam umas 180 milhas apenas a sul da linha de rumo provável que a frota de
Vasco da Gama teria inventado cerca de nove anos antes e uns doze anos após a ratificação
do Tratado de Tordesilhas, por D. João II.

11 . .RAYA DAS 370 LÉGUAS E O GRAU DO MERIDIANO TERRESTRE CORRElATIVO

Desconhecemos quem, até hoje, tenha determinado o valor exacto da diferença ou cami-
nho em longitude (AÀ.)correspondente às históricas 370 léguas sitas a poente das ilhas de
Cabo Verde, conforme diz o Tratado de Tordesilhas.

Cremos que nem os próprios signatários deste documento, e nem os Reis Católicos (Isabel
de Castela e Leão, e Fernando de Aragão) e o Rei de Portugal (D. João II), que o ratificaram,
tinham a verdadeira noção da dita diferença de longitude (M), relativa ao meridiano-de-refe-
rência do extremo W do arquipélago de Cabo Verde.

Naturalmente não somos nós que, agora, iremos ter a veleidade de descobrir o que enco-
berto está no arcano de cinco séculos precisos; e, sobretudo, no arcano da decantada política
de sigilo de EI-Rei D. João II.

Como o Cte. Gomes Pedrosa escreveu nos Anaes do Clube Militar Naval (vol, CXX, 1990)
e disse na comunicação que proferiu na Academia de Marinha (24-2-1994), nos finais do
séc. xv, o número de léguas correspondentes a cada grau terrestre não estava padronizado,
inclusive na península Ibérica.

Hoje em dia - aliás, desde há muito tempo - vigora o módulo das 17 léguas e 1/2 da
légua por cada grau de um meridiano terrestre (I7,5 lég.ll II).
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Mas como Bartolomeu Dias, quando dobrou o cabo de Boa Esperança (1487-1488), tendo
por piloto-rnor Pero de Alenquer (que, com tão elevada categoria náutica, também foi na
primeira viagem de Vasco da Gama à Índia, cerca de dez anos depois), usou o módulo das
16 léguas e 2/3 da légua por cada grau de um meridiano terrestre (16,6 ... lég.l1°), bem
podemos admitir ser este o módulo português no momento da celebração do Tratado de
Tordesilhas (1494).

Assim, baseado na teoria de Vico - pela qual «aordem das ideias deve proceder segundo
a ordem das coisas. - vamos determinar a longitude em graus do meridiano das 370 léguas,
em relação ao meridiano de Greenwich, tomando por módulo as 16,6 ... lég.l1°; e não o actual
módulo das 17,5 lêg.z l", por não ser praticado por Pero de Alenquer (piloto-mor do Reino e
homem da extrema confiança de D. João II que o recebia na sua corte, para com ele conver-
sar sobre -práticas de navegação que muito o ocupavarn-), aquando da assinatura e ratificação
do Tratado de Tordesilhas (1494); e, sobretudo, por ser menos vantajoso para os altos inte-
resses de Portugal do que o módulo das 16,6 .. , lêg.z l".

Perante esta ordem das coisas, à luz dos dados históricos de antanho e dos conhecimentos
científicos de que hoje dispomos, podemos matematizar a inferência extraída daquele memo-
rável documento quatrocentista. Nesta conformidade, temos:

a) - Distância = 370 léguas - para poente das ilhas de Cabo Verde;
b) _ Valor do grau terrestre = 16 léguas e 213 da légua. (16,6 ... lég.z'I");
c) _ coordenadas geográficas (extremo W do arquipélago de Cabo Verde) = 17° 05' N,

25° 22' W (ilha de Santo Antão).

Usando a figura junta, temos ainda:

• AB - corresponde ao -apartamento- (ap)

expresso em milhas, sobre o paralelo 17°
05' N - medido desde o extremo W do
arquipélago de Cabo Verde (A), até ao
ponto (B) do meridiano das 370 léguas
arbitradas pelo Tratado de Tordesi-
lhas; e, 'II

• CD - correspondente à diferença de
longitude (M) expressa em minutos.
Da trigonometria esférica sabemos que:
t1A. = ap 1 cos ql; ou seja,
o caminho em longitude (expresso em
minutos) = apartamento (expresso em
milhas)/co-seno da latitude (da ilha de Santo
Antão = 17° 05' N).

E

P$ Fig. 6

Naturalmente, antes de aplicar esta fórmula, a fim de determinar a longitude de B O'B -
referente ao meridiano das 370 léguas), temos de converter o número de léguas (370) do módulo
em uso no reinado de D. João II (16,6 ... lég.z l") no seu equivalente, actual (correspondente

a 17,5 lég./l°).
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Assim, pelo simples método proporcional, temos:

16,6 ... /370 = 17,5/x,
donde,
x = 17,5 x 370116,6 ... = 388,5 (léguas do módulo actual); e,
porque:
1 légua = 3,43 milhas,
temos:
388,5 (léguas) x 3,43 (milhas) = 1332,555 milhas; ou,
porque: cada milha equivale a um minuto do arco da circunferência (1'), da figura
anterior, temos:
AB = ap = 1333 milhas (arredondamento por excesso); e,
com este valor podemos determinar:
AÃ= ap/cos cp = 1333 1 cos 17° 05' = 1333/0,9560 = 1394' (W); ou,
AÃ= 23° 14' - valor este correspondente à diferença entre o meridiano de Torde-

silhas e o de Cabo Verde.

Resta calcular o valor da longitude do meridiano de Tordesilhas relativo ao meridiano-
de-referência zero (meridiano de Greenwich).

Dado que:

ÃA = 25° 22' W (longitude do extremo W do arquipélago de Cabo Verde - ilha de
Santo Antão, ponta de Mongrade); e,

AÃ= 23° 14',

temos:
ÃB = 25° 22' + 23° 14' = 48° 56' W - valor este correspondente ao imaginário, quão

histórico, meridiano de Tordesilhas estabelecido por um tratado celebrado
há 500 anos entre os Reis Católicos (Isabel de Castela e Leão, e Fernando de
Aragão) e El-Rei de Portugal (D. João 11), tendo o meridiano de Greenwich
como longitude zero de referência. Mas atendendo a que aquele valor
(48° 56' W) em graus de um meridiano terrestre é proporcional ao apartamento
(ap) de 370 léguas (portuguesas do séc. xv) para poente das ilhas de Cabo
Verde que, na linguagem dos números da gramática matemática, pertence ã
ordem dos números comuns, das estimativas, ou dos números esticáveis (apro-
ximados), afins às medições das distâncias, como no caso em apreço - ou
de outra ordem -, enquanto os números próprios ou inteiros servem para
contar (coisas indivisíveis, por exemplo: grupo de pessoas, animais, etc.) e
não para medir. Mas como naquela época (1494) era difícil ao navegador
prático determinar a longitude de um ponto no mar Oceano, medição que só
se tornou praticável a partir do séc. XVIII, com a construção de um acurado
cronómetro naval, podemos arredondar o valor do cálculo da longitude de 48°
56' W, para 50° W, o que corresponde ao erro por excesso de 1° 04', da ordem
dos 2,18%, desprezível para a época em que a determinação da longitude de
tamanha magnitude, em pleno pego do Atlântico, era quase que praticamente
impossível pelas razões técnicas acima aduzidas.
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12. CONCLUSÃO INCONCLUSA

Apoiado na teoria de Lucien Febvre, pelos indícios de que dispomos, concluímos:

• Até D. João II encetar a sua política atlântica, em 1474, singrar para sul, no oceano
Atlântico, acontecia quase que ao longo da costa ocidental de África. A prática adop-
tada era a da conhecença do litoral africano à medida que este ia sendo cada vez mais
desvendado, conhecido e referenciado nas cartas portulanos - como acontecia há milé-
nios no Mediterrâneo. Então, os navios progrediam com vento alísio do NE, pela popa,
e corrente marítima favorável para SW,e o seu rumo era sensivelmente paralelo à costa
da Mauritânia - na ordem de 24° SW, até à passagem do paralelo do cabo Branco, a
200 46' N. Mas na torna-viagem, pelo grande inconveniente de singrar com vento e
corrente pela proa, orientados pela bússola e pela Estrela Polar, os navios tomavam o
rumo norte (R

y
= c. 0°) até à latitude do paralelo c. 40° N (que passa pelos Açores e

por Portugal), com vento e corrente por estibordo, e dali guinavam para leste (R, = c.
900) em demanda da costa portuguesa. Agora, com vento e corrente por bombordo .

• Com o invento da Volta da Mina, ou do Sargaço, pela escola dos marinheiros
joaninos que, sob o comando do capitão-mor Diogo de Azambuja, em 1482, foi fundada
em São Jorge da Mina, os pilotos portugueses foram os precursos da navegação atlân-
tica pelo W do mar Oceano no hemisfério boreal, guiados pelos astros e pelo sentido
das correntes marítimas e dos ventos gerais, constantes .

• Aquando da sua viagem às Índias Ocidentais (1492), Cristóvão Colombo não dominava
tal prática - pois não foi capaz de determinar as coordenadas geográficas da primeira
terra que achou. E, na torna-viagem, viu-se completamente desnorteado no pego do
Atlântico, a 3 de Fevereiro de 1493, segundo ele próprio escreveu no seu diário: pare-
ciole la Estrella dei Norte muy alta com mo en el cabo de Sant Víçeinte. No pude tomar
el altura con el astrolabio ni cuadrante porque la ola no le dia lugar» Quiçá arrastado
pela corrente do Golfo (do México) e desgovernado por vento muito forte do W, a
15 de Fevereiro, o navio de Cristóvão Colombo atingiu a ilha de Santa Maria (Açores)
sem que o famoso navegador genovês, inicialmente, tivesse verdadeira consciência do
lugar para aonde providencialmente as forças da Natureza o tinham conduzido, em boa
hora; essas forças, corrente e vento, estão representados vectorialmente nas figs. 4 e 5.
Assim, desta situação histórica e universalmente conhecida, concluímos que os espa-
nhóis (e, implicitamente, os restantes navegadores da Europa) desconheciam a dinâ-
mica aplicada da hidrologia do Atlântico e climatologia afim, ao contrário dos
navegadores práticos e experientes portugueses que a dominavam com (pré-) ciência
consciente, exacta. Prova-o o caso memorável da bordada que Vasco da Gama efec-
tuou, aquando da torna-viagem da Índia, desde os baixos do rio Grande (10° 25' N,
160 20' W _ Rep. Guiné-Bissau) até à ilha Terceira (38° 43' N, 24° 13' W - arquipé-
lago dos Açores), a fim de tentar salvar a vida de seu irmão mais velho, Paulo da Gama,
então gravemente enfermo, já quase no termo da delongada viagem à Índia onde
também fora, como capitão do navio São Rafael. A fraterna tentativa foi de todo impos-
sível, e Vasco da Gama acabou por dar sepultura condigna a seu irmão Paulo na igreja
de São Francisco, sita na Angra do Heroísmo, da dita ilha Terceira.
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• Dos exemplos anteriores (entre outros também expressivos) concluímos que, ao
instruir os seus embaixadores-mandatários para o concerto e assinatura do Tratado
de Tordesilhas, documento que viria a ratificar em Setúbal, a 5 de Setembro de 1494,
o rei de Portugal, D. João II, com certeza, tinha conhecença da distância em léguas
onde, a ocidente das ilhas de Cabo Verde e do arquipélago dos Açores, a corrente
marítima do Atlântico flui primeiro de Sul para Norte e, depois, roda do Poente para
Nascente - segundo o paralelo que passa pelos Açores e costa de Portugal-, bem
como dos sincrónicos ventos gerais; e que (baseado na estima e nas observações astro-
nómicas dos seus melhores navegadores: de Diogo de Azambuja a Pero de Alenquer,
de Diogo Cão a Bartolomeu Dias e de Duarte Pacheco Pereira a D. Francisco de
Almeida), o Príncipe Perfeito sabia corresponder a umas 370 léguas a poente das ilhas
de Cabo Verde - que, por arredondamento e segundo o módulo 16,6 ... Iég.z I",
equivale ao meridiano 50° W. E mais concluímos que os Reis Católicos (Isabel de
Castela e de Leão, e Fernando de Aragão) não tinham a mesma conhecença.

• A corrente da Guiné inflecte do anel equatorial (c. 5° S - 5° N) para o golfo do México
a partir dos 40° W - conforme fig. 4; anel a que corresponde a zona das calmas mais
acentuadas, o que levava os navios de torna-viagem de São Jorge da Mina para Lisboa
a progredirem quase tão-só como que pela acção da corrente, no sentido da costa norte
do Brasil e das Guianas, de que os marinheiros portugueses quiçá hajam tomado conhe-
cimento - mas sem interesse de maior para o projecto empresarial de El-Rei D. João
II: o da especiaria do Oriente.

E disto concluímos que a prioridade primeira (passe o pleonasmo) do monarca
português não era a busca e o descobritnento de novas terras e outras gentes
(para civilizar e cristianizar?); mas sim a busca e o descobrimento de novas
rotas atlânticas (diferentes das tradicionais, mais morosas e mais fáceis de virem a
ser adoptadas por navios de outros monarcas europeus), que permitissem chegar
aos grandes centros de produção e comercialização da especiaria, navegando para
as partes orientais do Oriente depois de contornar a costa austral do continente
africano. Tal viria a acontecer na primeira viagem de Vasco da Gama à Índia
(1497-1499).

• E porque Cristóvão Colombo teria sensibilizado os Reis católicos (como infrutifera-
mente, primeiro, tentou com D. João II, de Portugal), de que seria mais fácil e mais
rápido chegar ao Oriente aproando os navios para ocidente do oceano Atlântico, aque-
les soberanos, como parte interessada no Tratado de Tordesilhas, decerto, não se
aperceberam do grande trunfo que o Príncipe Perfeito tinha na manga: o da ciência
náutica de que os marinheiros portugueses dispunham, alicerçada no Saber de expe-
riência feito, ... a experiência, que é madre das cousas, nos desengana e de toda dúvida
nos tira, ... (Duarte Pacheco Pereira); adquirida pelo condicionalismo do anterior
Tratado das Alcáçovas (481), que levou os navios portugueses a navegarem para sul
do paralelo 28 (paralelo do cabo Bojador), e assim foram a descobrir e saber aqueles
mares e terras com que nos os Antigos punham tão grande medo e espanto (Duarte
Pacheco Pereira) - sobre a primeira viagem de Vasco da Gama à Índia; ciência náutica
que os navegadores espanhóis, ou quaisquer outros, não dominavam com tanta profi-
ciência e rigor no Atlântico.

366



• Assim, concluímos, ... crentes de que, quem nos lê (ou escute), dentro do mais são
espírito do idoneísmo, do princípio da universal revisibilidade, veja com ciência mais
ampla e profunda o que aqui e agora apenas aflorámos, sem dogmatismos nem
abusões incompatíveis com a linguagem dos números da matemática atinente, em
especial, à geodesia e à ciência náutica portuguesa com que, há 500 anos precisos,
EI-Rei D. João II teceu o Monumento que hoje, aqui, nos (re rune: o Tratado de
Tordesilhas!
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o Conceito de Guerra Justa, os descobrimentos
e o Padre Fernando de Oliveira

Dr. Hernani Amaral Xavier

1NfR0DUÇÃO

o conceito de -Guerra Justa. e o seu relacionamento com as Políticas e Práticas executa-
das pelos Portugueses nos seus Descobrimentos marítimos e expansão pelo Mundo, é uma
matéria que tem sido muito pouco tratada na nossa Historiografia. Para além de um trabalho
publicado por Costa Brochado em 1946 (1), sobre este problema só conhecemos um outro apon-
tamento de Maria Clara Junqueiro publicado em 1982 (2).

Agora, e na altura em que se comemoram os Quinhentos Anos da gesta Lusitana no Além-
Mar, julgamos oportuno debruçarmo-nos de novo sobre este assunto, cuja importância tem sido
menosprezada e tentarmos demonstrar que os portugueses, nas suas acções de Descobrimento
e Expansão, sempre se conformaram ao Conceito de Guerra Justa vigente, na teoria e na prática,
e que, ao fazê-lo, foram talvez o único povo que respeitou, em relação aos povos com que
contactou, o verdadeiro Direito Natural e das Gentes, sem hipocrisias nem sofismas.

A prática pode ser demonstrada com relativa facilidade através da articulação do Conceito
de Guerra Justa com os dados históricos conhecidos; a teoria encontra-se nos escritos de Álvaro
Pais (3), no Leal Conselheiro de D. Duarte (4), num Manuscrito anónimo da Torre do Tombo (5),
em numerosos regimentos e Instruções passados pelos reis aos seus Oficiais e na -Arte da Guerra
do Mar-, do Padre Fernando de Oliveira (6).

Por uma questão de simplificação e melhor compreensão do problema que nos propo-
mos tratar, iremos dividir esta Comunicação em quatro partes distintas, a saber:

A. Os Descobrimentos e a Expansão portuguesa vistos como um empreendimento da
actualidade.

B. Evolução do Conceito de Guerra Justa, dos tempos Bíblicos ao segundo quartel do
Séc. XVI.

C. O Novo Mundo exige novo Conceito de Guerra Justa.
D. A evolução do Conceito de Guerra Justa e o Padre Fernando de Oliveira.

A EXPANSÃO E OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES

Tentemos agora expor, de uma forma esquemática simplificada (tal como se faria para
um qualquer empreendimento que hoje se quisesse levar a cabo), a maneira como se proces-
saram a Expansão e os Descobrimentos Portugueses sob os pontos de vista de Objectivos,
Meios e Políticas, de modo a que possamos articular as Práticas e os efeitos delas resultantes
com o Conceito vigente de Guerra Justa.

Para este propósito, teremos que tentar definir o período em que Portugal esteve em condi-
ções de agir por si só e em obediência ao Conceito ainda Europeu de Guerra Justa, conrrolado
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pela autoridade do Papa, ou seja, desde o início da Expansão até à queda sob o Domínio Caste-
lhano; não só porque a partir da Dominação Filipina a Governação Portuguesa esteve sempre
sujeita aos interesses de Castela e acabou por ser vítima da sua Política Europeia, como também,
e com Vitória e Grócio, entrou em cena um novo conceito de Guerra Justa e de Direito dos
Mares. Assim propomos, para nosso raciocínio, o seguinte Esquema:

1.11 Fase: Norte de África

Objectivo:
- Procura de uma Plataforma Estratégica para operações militares em África.
Meios:
- Desenvolvimento da Marinha: D. Dinis, D. Fernando e D. João I (Infante D.

Henrique).
- Obtenção do apoio da Classe Mercantil.

Políticas:
Interna:
- Contenção duma Nobreza Militar, aguerrida, despertando o seu interesse em opera-

ções de Conquista Ultramarina.

Externa:
- Reclamação do Direito de Conquista das Canárias junto da Santa Sé.
- Obtenção de Bulas para confirmação da Guerra Justa nas Conquistas de Além-mar.
- Obtenção de Bulas para confirmação da exclusioidade Portuguesa na Navegação

para e no Comércio com os Territórios Descobertos.

Notas à VI fase:

Pode dizer-se que esta 1.ª fase começa com D. Afonso IVna tentativa de conquista e ocupa-
ção das Ilhas Canárias, em 1341, visto que a disputa do Direito de Conquista se manteve sempre
acesa entre Portugal e Castela, por interposição de Reclamações á santa Sé, durante quase 100
anos e até ao "2.º Tratado das Alcáçovas, quando Portugal reconhece a Castela o direito á posse
das Canárias, confirmado pela Bula -Dudum cum ad nos- de 31 de Julho de 1436.

A partir de certa altura, e já depois de Portugal ter redescoberto o Arquipélago dos Açores
e especialmente o da Madeira, que viria a ser a plataforma Atlântica de apoio aos Descobri-
mentos e Comércio na Costa Ocidental de África, parece que a disputa sobre as Canárias teria
sido mantida por Portugal como moeda de troca para se obter de Castela o reconhecimento
do Direito Português da Conquista das Praças de África, que Castela contestava, bem como o
da ocupação daqueles Arquipélagos, e da Navegação, Descobrimento e Comércio, em exclu-
sividade, na Costa Africana para Sul.

Dadas as condições do Conceito de Guerra Justa e os preceitos do Direito Natural e das
Gentes, então aceites entre toda a Cristandade (e que veremos adiante), é evidente que durante
esta 1.ª fase não houve qualquer violação daqueles princípios, visto que as praças de África e
parte do Litoral Africano estavam Islamizados (e toda a luta contra o Islão era justa), e os Arqui-
pélagos estavam desertos, logo boa presa para o primeiro ocupante.
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2.· fase: Índia

Obiectivo: Chegar ã Índia, contornando a África para Sul.
Meios:
_ Utilização dos Navios e Tripulações mais aptas para as Navegações Oceânicas.
_ Criação das Estruturas de apoio ao Empreendimento (Casa da Guiné, Casa da

Guiné e Mina, Casa da Índia).
_ Mobilização dos recursos Financeiros necessários (rendimentos da Ordem de Cristo

e da Casa do Infante, Monopólio do Comércio com aplicação de Direitos).
_ Concentração do poder de decisão numa só pessoa (Infante D. Henrique, D.joão II).
- Criação de Esquemas de Incentivo aos Mareantes.

Políticas:
Interna:
_ Reconhecimento do litoral e das potencialidades do interior através de degredados

e dos línguas.
- Aceitação da Autoridade dos Sobas locais.
_ Estabelecimento de relações de Amizade, de Cooperação das Autoridades locais.
- Missionização.

Externa:
_ Confirmação das Bulas de exclusividade da Navegação e Comércio nos Territórios

descobertos.
_ Intensa actividade Diplomática nas Cortes Europeias para evitar o Corso contra

navios portugueses e fazer respeitar os direitos confirmados por Bulas.
_ Negociações com Castela para garantir os Direitos dos Portugueses aos novos terri-

tórios (Tratados de Alcáçovas e Tordesilhas).

Notas à 2.~Fase:

Na segunda fase consegue-se recuperar parte do investimento e consolidar perspectivas
para o futuro, sempre sem violar o conceito vigente de Guerra Justa, visto que:

_ não foram desencadeadas acções militares contra povos não islamizados.
- Não houve ocupação violenta dos seus territórios.
_ Vários Sobas africanos viram a sua autoridade e legítima propriedade reconhecidas pelos

portugueses, sendo que pelo menos dois deles foram mesmo reconhecidos pelo título
de Rei e como tal tratados.

_ No Oriente, e com a ajuda dos portugueses, vários potentados locais foram restituídos
aos seus territórios, anteriormente ocupados pelos muçulmanos.

3..fase: Conseguir o Controlo efectivo e Monopolismo do Comércio com o Oriente

Meios:
_ Integração do Empreendimento nas actividades do Estado.
_ Desenvolvimento das Capacidades de Navegação e Transporte (Construção Naval

e Ciência Náutica).
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- Construção de Fortes Estratégicos para assegurarem o Controlo efectivo do Mar e
da Paz e Comércio em terra, face aos muçulmanos.

- Alargamento da rede de Feitorias e Entrepostos Comerciais.
- Missionização.
- Trocas Culturais e Tecnológicas.
- Miscigenação.

Políticas:

Interna:
- Centralização da Autoridade Política (Governadores e Vice-Reis).
- Controlo efectivo dos mares através do seu policiamento. Concessão de -Cartazes •.
- Desenvolvimento de uma Hegemonia Política através de Contratos de Vassalagem

e Tratados de Amizade.
- Estabelecimentos de Institutos de Aculturação para naturais, como Igrejas, Esco-

las e Conventos.
- Criação de centros ultramarinos de produção técnica, artística e cultural, como

Estabelecimentos de Construção Naval, de Fundição, de Construção Civil, de Produ-
ção de Mobiliário, de Tecidos e de Cerâmica, de Imprensa, de Teatro, etc.

- Estudo do sistema monetário português como base ftduciâria.
- Estudo local e Publicação de obras, na Metrópole, sore as Civilizações Orientais.
- Incentivação de casamentos interraciais.

Externa:
- Obtenção de Confirmações Papais dos Direitos de Exclusividade da Navegação e

do Comércio com os Novos Territórios.
- Destruição do Poder Político e das Redes Comerciais dos Muçulmanos no Oriente.
- Envio de Embaixadas aos povos não Islamizados, Pedindo o estabelecimento de

Relações Diplomáticas e Comerciais, e autorização para o estabelecimento de Feito-
rias e Pregação da Fé Católica.

- Intensa actividade Diplomática nas Cortes Europeias, principalmente na França
e Inglaterra, tentando travar o crescente interesse destes Países nos negócios ultra-
marinos.

Notas à 3.2 Fase:

Se os Objectivos da 3.a fase ainda são atingidos e se consegue a recuperação do Investi-
mento com significativo lucro, é ainda nela que bem cedo começam a aparecer os erros que
viriam a constituir a origem da sua própria derrocada:

- a expulsão dos Judeus de Portugal e o estabelecimento dos seus centros comerciais em
Antuérpia.

- A entrega da exploração dos recursos criados a funcionários da Coroa e a filhos segun-
dos de Fidalgos, ávidos da riqueza que conheciam mas não possuíam, e em grande
parte completamente desconhecedores dos segredos do Comércio e das Redes Comer-
ciais Europeias.
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_ A introdução da Inquisição em Portugal e o concomitante desenvolvimento da intole-
rância religiosa.

_ Em consequência do anterior, o rapidíssimo incremento da Incompetência, do Oportu-
nismo, do Nepotismo, da Intolerância e da Corrupção.

_ É ainda nesta fase que se desenvolve o comércio de escravos Africanos, que em Portu-
gal nunca tinha atingido grande expressão pela sua quase exclusiva aplicação domés-
tica, para o grande Mercado Espanhol, que os dirigia para as suas possessões americanas.
A exploração deste comércio extremamente compensador, que não exigia grandes inves-
timentos nem riscos e com viagens relativamente curtas, viria a desenvolver ainda mais
a apetência dos Comerciantes e Armadores europeus pelos territórios ultramarinos portu-
gueses.

4." e última Fase: OCUpação efectiva do território brasileiro e exploração dos
respectivos recursos

Meios:
- Mobilização de capitais do estado e de particulares
- Divisão do território em Capitanias
- Envio de Colonos com direito a terras
- Fundação de Fortes, Vilas e Cidades
- Estabelecimento de carreiras marítimas regulares

Políticas:
Interna:
- Usurpação do território aos Índios, com efectiva ocupação.
_ Utilização da Missionização como forma de subjugação dos Índios.
_ Utilização de mão de obra escrava (Índios e Negros) na exploração dos recursos

agrícolas e minerais do Território.

Externa:
Alteração do Conceito de guerra justa, absorvendo as ideias que Francisco de Vitó-
ria criara para legitimar a ocupação dos Territórios Americanos pelos Espanhóis.
Confirmação do Direito Português ao Território (Santa Sé e Espanha).
Defesa do Território perante incursões Francesas e Holandesas.

Notas à 4.! Fase:

Carece que atendemos que até a esta fase os Portugueses nunca tiveram necessidade de
se afastar do Conceito de Guerra Justa tradicional e vigente na Europa até ao primeiro quartel
do Século XVI, porque:

• A conquista. ocupação ~ gestão militar das Praças de África tinha llí fornecido as Lições
QlliilltQ ª custos ~ possíveis resultados financeiros deste !ipQ de expansão .

• Na situação de Monopólio de ~ Portugal conseguiu usufruir no Oriente em relação
às outras potências europeias. º controlo efectivo do Tráfego Marítimo acabava RQI
redundar no controlo efectivo da aquisição ~ distribuição dos produtos .Q!!!; interessa-
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vam iiambos os Mercados, o Oriental ~ o Ocidental, mas de forma muito menos dispen-
diosa em meios financeiros e humanos do que com iiocupa!;ão efectiva ~ quase metadeºº Mundo. que Portugal nunca poderia ambicionar.

• Assim. ~ para além dos pontos estratégicos conquistados militarmente a mu!;ulmanos~ª povos iieles subjugados. nunca existiu uma Política Real de efectiva conquista mili-
tar ~ ~ efectiva ocupa!;ão ~ for!;a ~ territórios descobertos sendo que as Pra!;as
Fortes Portuguesas QYeram conquistadas aos ocupantes mumlmanos QYeram erigidas
san territórios cedidos para esse fim pelos governantes legítimos dessas zonas.

• Os Povos não islamizados. gentios ~ pagãos ~ uma maneira ~ eram tratados como
Vassalos da Coroa Portuguesa, numa rela!;ão perfeitamente legítima na época ou como
Amigos e/ou Aliados. ~ sempre com Q objectivo de serem conseguidas condicões de
Paz favoráveis ªº Comércio.

Aparece aqui, pela primeira vez aos Portugueses, e devido ao estágio de Civilização dos
Índios, a necessidade de ocupação efectiva do Território, sendo para tal necessária a sua subju-
gação, problema que cerca de SO anos antes já se havia posto aos Espanhóis; ii guerra de
conquista contra pagãos ~ gentios que não tinham conhecimento da religião cristã. não era
Guerra Iusta. Teremos pois que ver a evolução do Conceito de Guerra Justa e como é que os
espanhóis, antes dos Portugueses, resolveram este problema.

A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE GUERRAJUSTA

-Seu nome é O Eterno, O Deus dos Exércitos- (7).
Da Guerra Santa, cujos fundamentos se podem extrair da Bíblia, em particular dos textos

dos Profetas e do Apocalipse, até aos Romanos que teorizavam o Justum Bellum, mas prin-
cipalmente com os padres da Igreja, que das Escrituras e do Direito natural e das gentes tira-
ram os fundamentos necessários para o Controlo e Humanização da Guerra que assolou a Europa
durante quase toda a Idade Média, foram evoluindo as teorias que se viriam a formar no Conceito
da Guerra Justa.

Toda a Teoria assentava sobre um postulado principal, o de que a Guerra era inevitável
ao Homem, baseado nos textos Bíblicos e nos Clássicos (8),

Tentando sumariar um assunto extenso e de leitura penosa, poderíamos definir os prin-
cipais pontos da Teoria da Guerra Justa no período que particularmente nos interessa, ou seja,
durante a segunda metade do Século XV, como segue:

Teoria da Guerra Justa

1.Q Postulado: A Guerra é inevitável ao Homem.
2.Q Postulado: Toda a Guerra contra o islão é justa.

1.Q Requisito.-
- O único fim legítimo é a Paz - Embora esteja implícito em todos os autores, desta forma

só é exigido por Sto. Agostinho.
- Autoridade competente - S, Tomás de Aquino,
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2.11 Requisito:
_ Para restabelecer e impor a Paz - Posto desta maneira, também só Sto. Agostinho o

exige.
_ Para recuperar bens - De rebus repetendis - Exigido por Sto. Isidoro de Sevilha e

Graciano.
- Para afastar inimigos - Propulsare bostes - Idem.

Para castigar injusticas - Ulcisci injurias - Só exigido por Graciano.
Causa justa - S. Tomás de Aquino.

3.11 Requisito:
_ Só Quando a Paz não for possível de outra maneira - Exigido por Sto. Agostinho.
_ Depois de Aviso - Ex praedicto Geritur - Exigido por Sto. Isidoro de Sevilha.
- Com boa intencào - Requerido por S. Tomás de Aquino.

Muito embora todos estes princípios estejam implícitos nos textos de quase todos os teóri-
cos que sobre o assunto escreveram, alguns, de acordo com as épocas e lugar, deram mais
ênfase a um ou outro ponto.

No tempo dos nossos Descobrimentos, EI Rei D. Duarte escreveu-os assim no seu -Leal
Conselheiro-:

_... dessa guiza com muito maior razão para restituir as terras em que o nome de
Nosso Senhor Jesus Cristo foi louvado que por os infiéis, por temporal poderio, são forço-
samente ocupadas (De rebus repetendid ou Ulcisci injurias, Sto. Isidoro de Sevilha e
Graciano), o Santo Padre mui direitamente nos requere e com prometimento de tantas
perdoanças nos induz a fazermos guerra (Guerra Santa contra os Infiéis, 2.2 Postulado),
da Qual ser justa não deve haver dúvida, contanto que o procedimento dela seja com boa
tenção (Boa intenção, S. Tomás de Aquino), e justamente feita por tais pessoas a que
convenha (Autoridade competente, S. Tomás de Aquino) ...•.

Como mais tarde veremos no texto do Padre Fernando de Oliveira, não cabe nesta teoria
a guerra com a suficiente Autoridade. Daqui que da Guiné para Sul nunca tivesse havido um
estado de guerra com os naturais nem a ocupação militar dos seus Territórios até porque o
Objectivo era já a Índia e as suas Riquezas já manufacturadas e prontas a entrar nos circuitos
de comercialização; de África pouco mais vinha do que o ouro em pó, a malagueta, o marfim
em bruto e os escravos adquiridos aos sobas vencedores das suas guerras tribais.

Mas vejamos agora as condições que se deparam aos espanhóis nas suas Conquistas de
Ocidente:

_ Convencidos de que haviam chegado ao oriente, em vão procuraram as fabulosas rique-
zas que esperavam.

_ Os índios não estavam em condições de produzir, eles próprios, nem tinham nem conhe-
ciam produtos acabados que aos espanhóis pudessem interessar, como se podia espe-
rar do oriente, e nem sequer se preocupavam com a extracção ou tratamento das matérias
primas.

_ Ainda na fase de -caça e recolecção-, não apreciavam nem entendiam o -trabalho- como
forma de obtenção de coisas que fossem da sua necessidade e utilização imediatas,
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ou seja, se os espanhóis quisessem (e queriam) obter do seu -Novo Mundo- produtos
de valia para comerciarem na Europa, ou teriam que trabalhar para obter esses produ-
tos (e não só comerciar como os Portugueses), ou tinham que por alguém a trabalhar
para eles (que foi a alternativa que escolheram).

Fosse qual fosse a alternativa, tinham que ocupar efectivamente o Território e subjugar
as populações, como única forma de garantir a produção.

Ao ocuparem os Território e subjugarem as Populações, violaram inequivocamente o
Conceito de Guerra Justa então vigente, exterminaram, só em Hispaniola e em 23 anos, cerca
de 160.000 indios e, para suprir a falta de mão de obra, iniciaram o tráfico de escravos negros
em larga escala para trabalhos agrícolas e de mineração.

NOVO MUNDO, NOVO CONCEITO DE GUERRA JUSTA

Como vimos, a exploração dos recursos do Novo Mundo não oferecia aos espanhóis outra
alternativa que não fosse a sua ocupação e a subjugação dos Índios; também já ficamos a saber
que o Conceito de Guerra Justa vigente não incluía a possibilidade de a fazer contra pagãos e
gentios que nunca tinham ouvido a palavra de Cristo, nem tinham feito aos cristãos qualquer
injustiça. No entanto, a guerra tinha sido feita, o território ocupado e parte da população exter-
minada e quer na própria Espanha, quer em outros países da Europa, começaram a surgir fortes
críticas á actuação dos invasores espanhóis. Era pois urgente que se pudesse justificar (embora
que a posteríorí) essa guerra e ocupação do território e quem se encarregou de tal missão foi
o Padre Francisco de Vitória.

Vejamos como é que ele se desempenhou de tal tarefa:

No capítulo l.Q da sua obra -Relectío de Indis- (9), Vitória começa a tecer, com subtil
habilidade e grande autoridade, a teia de considerações baseadas no Direito Natural e
das Gentes, bem como nos Clássicos, pelas quais provará, ao longo de dezasseis pontos,
que os lndios, antes da chegada dos espanhóis, eram verdadeiros donos das suas
terras e bens.

o ponto 16, que sumaria todos os outros, reza como segue (10):

« ••• 16. De todo o dito, resulta que bárbaros eram, sem dúvida alguma, verdadei-
ros donos pública e privadamente, de igual modo que os Cristãos, e que tão pouco por
este título nem os particulares nem os seus príncipes poderiam ser despojados das suas
possessões, como se não fossem verdadeiros donos. E seria iníquo negar a estes que
nunca nos fizeram dano algum, o que outorgamos ao sarraceno e judeus, inimigos perpé-
tuos da religião Cristã, aos quais não negamos que tenham verdadeiro domínio sobre as
suas coisas que não sejam as ocupadas aos Cristãos ...•.

No Capítulo 2.Q Vitória explica e demonstra, em 24 pontos, a legalidade dos sete títulos
que poderiam ser invocados para sujeitar os bárbaros aos espanhóis. Note-se que na ânsia de
justificar a conquista espanhola, Vitória viria a dar nestes três primeiros pontos e nos subse-
quentes títulos legítimos e suas provas e proposições, os argumentos que Grócio viria a utili-
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zar para demonstrar a ilegitimidade da Espanha e de Portugal se recusarem a partilhar com as
outra nações europeias os benefícios do intercâmbio com os povos que haviam descoberto.

A legitimidade que Vitória queria dar aos espanhóis na conquista do novo mundo viria
a dar tão sérios problemas á Monarquia espanhola que o Imperador Carlos V viria a proibir
que Vitória voltasse a tocar neste assunto. Mas vejamos o que diz Vitória (11):

- O Imperador não é dono do mundo
_ Mesmo que fosse o dono do mundo, não era por isso que poderia ocupar as províncias

dos Bárbaros e estabelecer novos governantes e cobrar impostos
_ O Papa não é Senhor Civil ou Temporal de todo o Orbe
_ Mesmo que o fosse, não podia transmitir esse poder político aos Príncipes seculares
_ O Papa tem poder Temporal em relação às coisas espirituais
_ O papa não tem poder Temporal sobre os Índios
_ Mesmo que os Bárbaros não quisessem reconhecer nenhum domínio do Papa, não se

pode por isso fazer-lhes guerra nem apoderar-se dos seus bens
_ O Título proveniente do descobrimento de Colombo não é válido, visto que os Bárbaros

já lá viviam e eram verdadeiros donos, pública e privadamente
_ Os Bárbaros não quiseram receber a Fé de Cristo, mas não é por isso que os espanhóis

têm o direito de os obrigar e sujeitar
_ Antes de terem a notícia da Fé de Cristo, não cometiam pecado de infidelidade
_ Os que nunca ouviram falar de Fé, ignoram invencivelmente
_ Há requisitos para que a ignorância seja pecaminosa
_ Os Bárbaros não são obrigados a crer na Fé de Cristo ao primeiro anúncio que dela sefaça
_ Se simplesmente se anuncia epropõe a Fé aos Bárbaros e a não abraçam imediatamente,

não é razão suficiente para que os espanhóis lhes possam fazer guerra nem proceder
quanto a eles por direito de guerra

_ Se depois de se haver rogado e admoestado os Bárbaros para que escutem pacificamente
ospregadores da Religião, não quiserem ouvi-los, não poderão ser desculpados de pecado

mortal
_ Quando é que os Bárbaros estão obrigados a receber a Fé de Cristo sob pena de pecado

mortal
_ O Autor não está convencido de que a Fé tenha sido proposta de uma forma a que os

Bárbaros ficassem obrigados a recebe-la sob pena de pecado
_ Mesmo {Jl!& ª Fé tivesse sido anunciada aos Bárbaros de 11111 modo provável e suficiente.

fl estes não ª tenham querido receber, não § lícito. jlQI esta razão. fazer-lhes a guerra
nem des()Qjá-los dos seus bens

_ Ao alegar-se ospecados dos Bárbaros, estes não permitem aos Príncipes, nem com a auto-
ridade do Papa, afastar os Bárbaros pela força dos pecados contra a Lei Natural, nem

castigá-los por esta causa
_ A eleição voluntária não é válida pelo medo e ignorância, nem podem os povos mudar

de chefes sem razões uâlidas
_ Não houve uma doação especial de Deus.

Se Vitória tivesse ficado por aqui, não teria atingido o seu objectivo (o da justificaçào da
guerra de conquista e de sujeição dos índios), mas então sim, teria feito jus a todos os encó-
mias que lhe têm sido (mal) dirigidos; porque a seguir, Vitória entra nos -Títulos pelos quais
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os Bárbaros ficaram subjugados aos espanhóis. (12) e é exactamente nestes títulos e nas suas
provas, que Vitória, servindo-se dos seus conhecimentos do Direito Natural e das Gentes, dos
Clássicos e dos Cânones, vai negar por astuciosos sofismas, tudo aquilo que acabara de provar.

Para podermos sustentar o que afirmamos, e para não tornar esta Comunicação dema-
siado extensa, julgamos suficiente fazer a crítica somente às provas do primeiro dos sete títu-
los que Vitória tece, visto que em todas as outras provas dos restantes seis títulos existe a
mesma espécie de raciocínio dolorosamente arquitectado e sofismático que esperamos fique
bem patente nos comentários que faremos:

V' TItulo: Direito Natural. Instituiciones I, 2,1 (Corpus]uris Civilis)

1. - Prova: .... Em todas as nações se considera inumano o !mm! ~ receber maios tran-
seuntes ~ ~ justa causa para isso, ~ ~ contrário humano ~ cortês tratar bem ~ estrangei-
ros. º Que não sucedia se procedessem mal aQueles ~ viajam L2Qr nacões estranhas ~ (13)

Coment4rlo:

- Apelidar os espanhóis, no Novo Mundo, de Transeuntes, era coisa que não lembraria
certamente nem ao Diabo, tão só ao Padre Francisco de Vitória.

- Vitória, em 1535, ou mesmo em 1527, quando se diz que teria começado as suas lições,
não poderia ignorar o que se estava a passar no Novo Mundo, desde 1515, pelo menos,
que a Corte Espanhola tinha conhecimento dos tristes acontecimentos pela carta de frei
Pedro de Córdova.

- O Bispo Las Casas veio a Espanha e teve uma primeira entrevista com Fernando, o Cató-
lico, uma segunda com o regente cardeal jiménez de Cisneros, que mandou a Hispa-
niola uma deputação de frades Jerónimos e nomeou Las casas Protector dos Índios e
uma terceira com Carlos V, em 1520.

- Faz parte da -Breuissima Relação da Destruição das Índias- de Las Casas e de 1542, a
afirmação de que a população indígena de Hispaniola havia sido reduzida de 3.000.000
de habitantes, em 1492, para 200, em 1542 (14).

2,- Prova: .... Ao princípio do Mundo (quando todas as coisas eram comuns), era lícito
a qualquer um dirigir-se e percorrer as regiões que quisesse ...• (15)

Coment4rlo:

- Não parece crível que Vitória, extremamente erudito, não tivesse lido a -Suma de la Poli-
tica-, de Rodrigo Sanchez de Areualo, que teve grande disseminação na Península e na
Europa, onde se afirma (16):

• - ... e esto es lo que Túlio dice en el libro delas Püipicas que la Guerra se deve fazer sola-
mente por procurar Paz e evitar jinjurias e oflensas. En otro lugar dezia que quando sl
tiemPO ,g la razón demandava, convien g saber, JlQI demamdar J;!fg ,g bioir seguramente
e no padecer injurias eJlQI castig,ar malfechores. deve toda la Cibdad,g buen POlíticohasta
la mmuerte pelear. ca mas devem los ornes f1111:f1r la muerte !JJ&,g vida ~onçoza "--'-"~

Arevalo também dá relevo à frase de Polícrato que atrás mencionámos.

- Além do mais, se Vitória afirma, pelo Direito Natural e das Gentes, que os Índios são
verdadeiros donos no Público e no Privado, também teria que lhes conceder o direito
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de precaução e defesa das suas pessoas e bens, como Arevalo dispõe e ainda pela frase
de Jesus Cristo que outros Autores mencionam: ' ... Porque quando o forte armado guarda
o seu pátio ou entrada, sua possissão estaa em paz, diz Jesus Cristo, e se deyxa entrar
seu imigo seu sera o dano, que perderaa o que possuia ... ' (17).

l." Prova: .... São lícitas todas as coisas que não estão proibidas e que não resultam em
prejuízo ou injúria dos demais. E como supomos que o tal descobrimento dos espanhóis é sem
injúria nem dano dos Bárbaros - logo é lícito ... ' (18).

eomenttJrlo:
• Vitória confunde aqui, propositadamente e para também confundir o leitor, a legitimi-

dade do Descobrimento, que é de facto um acto unilateral dos espanhóis e que, por si
só, nada traz de danoso aos Índios, {;Qll1 fi ocupaçâo dos territórios f fi subíu~acão dos
seus verdadeiros donos, que constituiu a sequência do descobrimento. Comojá vimos e
vamos continuar a ver, estes actos subsequentes sim, são ilícitos.

4." Prova: . ... Não seria lícito aos Franceses proibir que os Espanhóis percorressem a
França e se estabelecessem nela, nem o inverso, se não redundasse o dano deles ou se fizesse
injustiça, logo tão pouco aos Bárbaros ... ' (19).

ComenttJrlo:
• Vitória continua a tentar ignorar que Colombo, à chegada a Hispaniola, tomou posse

do Território em nome dos Reis de Castela e Aragão e que, na realidade, ocupou o
território e subjugou os Índios, o que é muito diferente de -percorrer o território e nele

se estabelecer-.
• Como reagiriam os Franceses, no exemplo a que Vitória recorre, se os espanhóis desem-

barcassem armados em Marselha, tomassem posse do território em nome dos Reis de
Castela e Aragão e subjugassem os seus habitantes?

5." Prova; « ••• o desterro é uma pena que está entre as capitais, portanto é ilícito dester-
rar os estrangeiros sem culpa sua ... ' (20).

ComenttJrlo:
• Mais uma vez Vitória, e capciosamente, confunde as situações: conforme opróprio Vitó-

ria virá a reconhecer na sexta prova, o desterro aplica-se aos naturais e a expulsão aos
estrangeiros.

• Mas a expulsão de um estrangeiro não é uma pena capital, como o desterro epoderá ser
uma medida tomada independentemente da culpa do sujeito, mas impostapor um estado
de guerra: por isso Vitória usa o argumento errado mas que convém á sua exposição.

6." Prova: « ••• é prática de guerra proibir a entrada na cidade ou no território ao que se
considerem inimigos e expulsar os ii! residentes. Mas os bárbaros não se encontram em situa-
ção de guerra justa com os espanhóis ... , (21).

ComenttJrlo:
• Como veremos pelo próprio Vitória na Prova seguinte, a proibição de entrada na cidade

ou no território não se aplica apenas numa situação de guerra justa declarada, mas

também como medida de precaução.

379



• Por outro lado, os Índios não estão numa situação de guerra justa com os espanhóis
só porque Vitória não o quer reconhecer, porque razões para o estarem, têm eles todas,
e foi o próprio Vitória que lhas deu.

Z· Prova: « ••• Que raça de homens é esta, ou que nação tão bárbara, que permite um
tratamento semelhante, prohibindo aproximarmo-nos das suas costas? ...• (22)

Comentário:
• Vitória refere-se aqui a uma passagem da -Bneida- de Virgílio, 1, Verso538/540, quando

llioneus se dirigia a Dido, reprovando-o por não autorizar que os Troianos se aproxi-
massem das suas costas e desembarcassem para pernoitar, como era costume dos gregos.

• E é nesta citação que Vitória demonstra cabalmente o seu capciosismo e o sofisma que
emprega neste seu trabalho: se Vitória leu a -Eneida- e tomou conhecimento desta frase,
não deveria ter-se eximido a citar também a embaraçada resposta de Dido, ao verificar
que os nautas eram Troianos e gente de bem: :! -'-'-'-Troianos, afastai Q medo dos vossos
pensamentos g não fiqueis ansiosos. A vida tem sido dura para nós g este g um novo
reino . .e JlQI isso que fll& sou compelido !J. tomar tão graves precauções: tenho que utili-
zar fJuarda g manter Jl!J1fJ. aturada vigilância sobre as minhas fronteiras L.J conta como
tua esta cidade fJllQ estou !J. erifJir ~ (23)

• Truncando o texto, Vitória pretende dar razão aos espanhóis, quando a conversação,
no seu contexto global, só dá razão aos Índios.

8.. Prova: « •.• todo o animal ama o seu semelhante, logo parece que a amizade entre
os homens é direito natural ... » (24)

Comentário:
• Parece que Vitória pretende subentender que os Índios seriam semelhantes aos espa-

nhóis, mas não muito, visto que os espanhóis têm direito à amizade dos Índios, mas
estes não à daqueles.

• Vitória não poderia ignorar que o amor que todos os animais têm ao seu semelhante
não os inibe de defenderem, mesmo com a própria vida, o seu espaço vital, individual
ou colectivo, dos ataques de outros indivíduos da mesma espécie.

9.· Prova: « ••• Faz o nono texto de S. Mateus: era peregrino e não me recolheste is. Por
conseguinte, como receber os hóspedes parece ser do Direito Natural, aquela sentença de Cristo
se aplicará a todos ... » (25)

Comentário:
• Na 1.ª prova, Vitória tinha dado aos espanhóis a condição de Transeuntes e agora

apelida-os de Peregrinos g Hóspedes.
• Repare-se que Vitória já havia destruído esta tese no 9. Q Corolário da 4. ª Conclusão, em

que afirma que os Bárbaros não conheciam a Cristo nem aos Evangelhos, e que não
podiam ser por isso punidos.

• Mais uma vez se distorcem os factos. Os espanhóis foram bem recebidos pelos Índios
enquanto peregrinos, transeuntes ou hóspedes - deixaram de o ser perante a atitude de
conquistadores.
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10./1Prova: " ... Por direito natural, são comuns a todos o ar, a água corrente e o mar,
os rios e os portos: e por direito das gentes, podem os navios atracar neles, segundo se diz nas
'instituições', e pela mesma razão as vias públicas. Portanto, o seu uso não pode vedar-se a
ninguém. De onde se segue que os bárbaros cometeriam injustiça contra os espanhóis se lhes
proibissem entrar nos sesu territórios ... " (26).

Comentário:
• Repetição, de outra forma, mas também capciosa, dos argumentos utilizados nas Provas

1.',4.' e 7.'.
• É pena que Sir Francis Drake, ao saquear Cádiz, não tivesse utilizado estes argumen-

tos do Direito Natural e das Gentes, para levar a cabo a suas operações mais à vontade

e com melhor proveito.

11./1Prova: " ... eles admitem a outros Bárbaros de qualquer parte que sejam: logo fariam
injustiça aos espanhóis não os admitindo ... " (27)

Comentário:
• Se os índios, como Vitória bem provou, eram donos dos seus territórios e bens, podiam

admitir quem muito bem quisessem e excluir aqueles que lhes ftsessem dano, como Vitó-

ria também menciona .
• Pelo -fornal de Bordo de Colombo» (28), que já era de há muito conhecido em Espanha,

sabia-se que os Índios de Hispaniola lutavam contra Índios de outras ilhas que na sua
fazia incursões para captura de escravos. Faziam pois guerra justa contra quem lhes
provocara dano, logo tinham o direito de proceder de igual forma com os espanhóis.

Como dissemos atrás, as restantes Provas e Títulos seguem sempre os mesmos princípios
na sua argumentação, pelo que se tornaria extremamente fastidiosa a sua transcrição e crítica.
Mencionaremos apenas, para total compreensão dos fins de Vitória e da forma capciosa como
obtém o seu objectivo, algumas das proposições finais que Vitória extrai dos Títulos e Provas
anteriores para garantir aos espanhóis o direito de Guerra Justa contra os Índios:

;},/I Proposifilo: " ... se há entre os Bárbaros coisas que são comuns aos nacionais e
estrangeiros, não é lícito que os Bárbaros proíbam aos espanhóis a comunicação e participa-
ção dessas coisas (. ..). Por exemplo, se é permitido aos demais estrangeiros extrair ouro das
terras que são comuns ou dos rios, não podem os Bárbaros proibi-lo aos espanhóis (. .. ) segundo
porque as coisas que não pertencem a ninguém, pelo Direito das Gentes, são do primeiro

ocupante ... " (29).

Comentário:
• Pela 1,ª e 9.' provas, Vitória define os espanhóis como Transeuntes, peregrinos e Hóspe-

des. Agora já fala de 1.2 ocupante?
• Mas como é que pode aplicar a Lei do Direito Natural e das Gentes do 1.2 ocupante se

os Índios eram verdadeiros donos, no Público e no Privado?
• A que estrangeiros é que os Índios davam permissão para extrair ouro e de que terras

comuns, se eles eram donos?

É o acumular de todas estas proposições que acaba por dar aos espanhóis a ainda mais

falsa razão para a Guerra Justa, nas três seguintes proposições.
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s.- Prq}JoS~ •... Se os Bárbaros quiseram privar os espanhóis do que lhes pertence
pelo Direito das Gentes, como o Comentário e as outras coisas ditas, os espanhóis devem
primeiro com as razões e argumentos evitar o escândalo e demonstrar por todos os meios que
não vêm causar-lhe dano, mas que querem pacificamente residir ali e percorrer o seu territó-
rio sem causar-lhes dano algum, e devem demonstrá-lo não só com palavras senão também
com actos ( ... ). Mas se dada a razão de tudo os Bárbaros não querem aceder mas antes recor-
rem à violência, os espanhóis podem defender-se e tomar todas as precauções que necessitem
para a sua própria segurança, porque é lícito repelir a força com a força. E não só isto, como
também, se de outro modo não for possível fazê-lo, podem construir fortificações e defesas: e
se forematacados podem com autoridade do Príncipe tirar vingança por meio de guerra, e por
em prática outros direitos de guerra ...• (30).

6.- PrQpos~ilo: •... Se depois de terem tentado tudo, os espanhóis não puderem obter
segurança e paz com os Bárbaros, senão ocupando as suas cidades e submetendo-os, poderão
licitamente faze-lo ... , (31).

7.- Prollosifão.· .... Além disto, se depois dos espanhóis terem demonstrado com toda
a diligência, com palavras e com factos, que não é a sua intenção estorvar a vida pacífica dos
Bárbaros, nem imiscuir-se nos seus assuntos, estes perseveram na sua má vontade e maquina-
rem a perda dos espanhóis, poderiam estes então actuar já não como inocentes, senão contra
declarados inimigos, e aplicar-lhes todos os direitos de guerra, despojando-os e reduzindo-os
a cativeiro, depondo os seus antigos senhores e constituindo outros novos, mas sempre com
moderação e segundo a qualidade do delito e das injustiças ... ' (32).

Ccmumtdrio:

Em face do que ficou para trás comentado e dos sofismas utilizados por Vitória, estas três
proposições são tão evidentes que ocioso seria tecer-lhes quaisquer comentários.

Embora possamos compreender porque é que Grócio não analisou, ou não criticou, ou
preferiu demonstrar não ter notado, a falsidade dos argumentos de Vitória, servindo-se deles
para as suas duas obras atrás mencionadas, obtendo assim, das mãos do declarado inimigo
matéria para que Holandeses, Franceses e Ingleses pudessem legitimamente e perante este novo
conceito de Guerra Justa, ocuparem os territórios descobertos por Espanhóis e Portugueses,
não atinamos com a razão que tem levado muitos estudiosos destas matérias a apelidar Vitó-
ria como o Pai do novo Direito Internacional e até dos Direitos do Turista. Atrevemo-nos a
esperar que os turistas espanhóis que nos visitam não venham de acordo com os princípios de
Vitória nem com as mesmas intenções com que chegaram ao Novo Mundo.

O que sem dúvida fica demonstrado, julgamos, é que ao justificar (mesmo com falsidade)
a ocupação de territórios habitados e a subjugação dos seus habitantes, fossem quais fossem
as razões que assistissem aos novos ocupantes, e posteriormente, ao lançar as bases do Direito
Internacional e do Princípio da Guerra Justa sobre estas falsas justificações, os Europeus e depois
os E. U. A., que até agora têm sido os únicos mentores e polícias deste princípio, ignoraram
ou minorizaram os Direitos Naturais e das Gentes dos outros Continentes, dividindo entre si o
mundo, não numa base de descobrimento e comércio, mas segundo o princípio da ocupação
militar e da força, com a subjugação dos povos não europeus.
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o CONCEITO DE GUERRA JUSTA E O PADRE FERNANDO DE OUVEIRA

Não se pode deduzir do que fica dito que tentamos demonstrar que os portugueses eram
só -Santos-, ou qualquer outra intenção anti-castelhana ou xenófoba: o que afirmamos era que
os Portugueses se tinham conformado sempre com o conceito de Guerra Justa vigente - mesmo
no caso do Brasil, como se sabe, os portugueses começaram por estabelecer no Brasil peque-
nas feitorias e só com a expedição de Martim Afonso de Sousa de 1532, que seguiu para o
Brasil depois da expedição punitiva de Cristóvão Jacques contra os piratas franceses, se iniciou
a ocupação do território e se fundou a primeira cidade.

E, como dissemos ao princípio, ao sermos defrontados com a mesma realidade que se tinha
anteposto aos espanhóis, servimo-nos do novo conceito criado por Vitória mas pelo menos não
alterámos as políticas que havíamos traçado para Oriente e até mesmo os Territórios Africanos
só começaram a ser ocupados militarmente depois da imposição -de facto- do Tratado de Berlim.

O documento que Costa Brochado descobriu na Torre do Tombo e de que fala na obra
que atrás citámos, encontra-se hoje inserto nas -Gavetas da Torre do Tombo- e já tem uma data
hipotética: 1556. Não se sabendo qual o autor, não se pode conjecturar sobre se este conheceria
ou não as -Relectio de Indís-, de Vitória. De acordo com Costa Brochado, este -tratado- teria sido
-encomendado- por D. João III por causa da ocupação do Brasil e de certeza pelo conteúdo, só
se sabe que teria sido feito -por uma alma piedosa, gémea da de Francisco de Vitória- e muito
embora Costa Brochado, com o seu Nacionalismo doentio, defenda a -pureza- do espírito Cris-
tão do autor, não podemos de deixar de notar, neste Tratado de doze folhas, a mesma hipocri-
sia e construção sofismática que acabámos de criticar em Francisco de Vitória. De todo o
manuscrito, que não difere dos princípios de Vitória e que por tal não merece a pena dele fazer
transcrições, limitamo-nos a vincar apenas a passagem em que o -douto tratadista-, como lhe chama
Costa Brochado, aconselha a que se proceda para conseguir a condição de Guerra Justa:

__ ... Daqui se segue que não é conveniente modo para justificar a guerra que se move
contra infiéis, item, pregadores na companhia degente que vai conquistar, para que
eles comecem a doutrinar e não sendo recebidos agente de armas comece a roubar,
porque além do escândalo que se dá por este modo aos infiéis, a quem pode parecer que
por força de armas os queremos sujeitar à nossa lei, ou tomar esta cor para lhes
ocupar o seu injustamente, o exemplo da gente de armas é tam prejudicial à conver-
são e tam contrária àReligião que se há de prantar nos corações dos Bárbaros que fica-
riam eles com mui pouca culpa de não receberem pregadores de doutrina, que os seus,
em cuja companhia vinham, tão mal guardavam. Eporém se na companhia dos que
fossem doutrinar estas gentes fossem homens de bem com modo de honesto comer-
do e padjica comunicação, para verem o trato e modo da terra, não seria
conveniente, ainda que fossem em número tantos que pudessem acudir ao
perigo dos Pregadores e livrá-los das mãos dos que os quisessem maltratar; e
a guerra que se movesse contra os tais injiéís para castigo do mal que tenta-
ram, ainda que sem efeito, seria justa ... .» (33).

Finalmente, vejamos como é que o Padre Fernando de Oliveira, na sua obra intitulada
-Arte da Guerra do Mar-, publicada em Coimbra em 28 de Outubro de 1555 trata o problema,
vinte e tantos anos depois das lições de Francisco de Vitória, afirmando-se ele sim, dentro dos
princípios da verdadeira fraternidade Cristã e dos Direitos Natural e das Gentes.
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Sobre a Guerra

- •... A Guerra ... parece ser natural aos homes porq nace da pervertida natureza ...• (34)
- • ... A boa guerra faz a boa paz. E assi a paz que agora logramos guerra passada

nola ganhou, mas a paz descuydada poroentura deixaraa guerra a seus sucessores
...• (35)

- •... Não descassem os amigos da paz na q agora gozão se a quere perpetuar, porq os
cotrayros della se a virem mãsa, levala bam nas unhas ... ' (36)

- « ••. epara issofaooreçã as armas, as quaes não sam tam contrayras da paz como parece,
antes ellas defende na paz como os cães defende as ovelhas, posto q pareção contrayros
dellas ...• (37)

A Guerra Justa

- « ••• Mal feyto é fazer a guerra se justiça e os Cristãos a nã podemos fazer a nenhus
homes que seja, de qualquer condição nem estado ... ' (38)

- « ••• A guerra justa q podemos fazer, segudo Santo Agostinho, he aquella que castiga as
sem justiças que algua gente fez e nam quer emendar, ou a que defende o seu bado dos
que injustamente o querem o.ffender porq grande bem faz, diz elle, que aos maos tira
licença de fazer mal. E sobre todas he justa a guerra que castiga as o.ffesas de Deos contra
aquelles que delle blasfemão ou deyxão sua fee, como as hereges e apostatas, ou empede
a pregação della, e perseguem as pessoas que se a ella convertem, qua mais obrigados
somos emendar as o.ffensas de Deos que as nossas ... ' (39)

- •... Nam abasta ser a guerra justa, mas tambem o modo della deve ser justificado, e as
tenções dos que a fazem dirigidas a bo fim e desta maneyra acabaraa de ser justa e
licita aos christãos e seraa execução de justiça, conseruação da paz e defensam dos bos
e castigo dos maos ...• (40)

- • '" e se ta Deos der nas mãos nam mataraas molheres nem moços, nem allimarias,
nem cortaraas aruores de fruyto, ne queimaraas messes, nem estragaraas as cousas de
que se os homes acostumão manter. Esta Ley se deve guardar pera que bo modo não
seja errado qua sem raão e contra si mesmo faz aquelle que mata o vencido, e destruy
o de que se pode aproveytar, ou ao menos lhe não pode prejudicar. Vilam animo be o
do homem q mata a molher ou gente desarmada, eu não confiaria do tal que pelejasse
contra que lhe levasse o rosto dereyto. O nobre e de grandes animos não quer mays q
uictoria ...• (41)

- • ... mas de que seraa senhor, ou de quem se gloriaraa o uilam que mata o vencido?
Nam quer o tal carniceyro mays que a sua condição de besta selvagem e feroz.
Os soldados que recebem soldo para seruir em armas quãto ao q toca a justificação
da sua tenção devem ter este resguardo, que nam tome soldo de pessoa que narn
possa fazer guerra justa, porq tambem elles nisso pecaram, e todos os que tal guerra
favorecem. Porem se nam sabe quando a guerra he justa ou injusta, sendo licita
a quem na faz então elles nessa parte da entenção geral usam das suas armas
sem carrego nenhu de conciencia se no modo e particulares tenções nam erram,
porque seu exercicio não há duvida sea que he licito e admitido na vida Evange-
tica ...• (42)
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Quem pode fazer a guerra

_ « •.• Porem não toa a pessoa tem autoridade para fazer guerra e esses que a tem não
sempre a devem fazer, senão quando com justiça mays nam poderem ... ' (43)

_ « ••• A guerra posto que justa, nam sepode fazer, se não por mandato de Rey ou de Prín-
cipe, ou pessoa encarregada da gouernança e defensam dalgum povo sem ter outro supe-
rior,porq a estes he cometida a defensam dessepovo ... ' (44)

_ Assim que soo aos Príncipes soberanos he licitofazer guerra ...• (45)
_ « • ,. He tambem permitida a guerra aos principes e não aos inferiores por outra rezã, e

be esta, q elles e não outre pode apelidar o povo, o qual cumpre antrevenha na guerra
por si, ou por sussidio defazenda, ao que ninguem pode obrigar os homes senão oprin-
cipe, e nam absolutamente ...• (46)

Contra quem se pode fazer guerra

_ « •.• E não contra todas aspessoas, senã contra outros seus semelhantes q não tem supe-
riores, ou contra quem nã obedece a superior, como sã reveys e aleuaruadiços per mar
e per terra, cossayros e bandoleyros. Os quais porque se nã querem someter a nenhu
juyzo, cumpre usar com elles de força .. .» (47)

Guerra injusta

_ « •• ' onde se deve notar, que nam a todos os infieys nem sempre podemos justamente
fazer guerra, segundo a Santa madre Ygreja em seus decretos determina. Não pode-
mosfazer guerra justa aos infieys que nunca forão cbrtstãos, como são mouros ejudeus
e gentios que co nosco querem ter paz, e nam tomaram nossas terras, nem por algua
via perjudicam a christandade. Porque com todos he bem que tenhamos paz se for
possioei, como diz o apostolo Sam Paulo, e pera isso de nossa parte façamos quanto
em nos for, qua de nos se espera exemplo de paz epaciencia fudadas em fee que Deos
nos uingaraa e faraa justiça divina, quãto mays com aqueltes que bem se derem
connosco ...• (48)

_ « ••• Muytas vezesfaltam disto as guerras que sefazem e não sam castigo de maos, antes
a vesação de bos, porq erram as tenções dos que as fazem, q pretende odiosa e cruel
vingança ou ambição e cobiça. Digo vingança odiosa e cruel de particular odio ou
soberba que os homes te a outros por seus interesses, qua nem por nos mesmos ne por
outrem podemos fazer guerra com tal entenção ., " (49).

_ « • •• tomar as terras, empedir a franqueza deltas, cativar as pessoas daqueltes que nam
blasfemam de Jesus Cbristo, nem resistem aa pegação de sua fee, quãdo com modestia
lha pregão, he manifesta tyrania . .. »(50)

_ « ..• por tanto nam tem rezão os murmuradores depraguejar Dei Rey e de seus capitães,
dizendo que os não defendem, pois fazem o que podem. Que querem os infintos: querem
sempre ganhar e nunca perder. Nam tem rezão. Não sabem as condições da luta. He
luta a guerra, e quem nelta trata, anda quando debayxo, quãdo de cima. Nos tratamos
guerra co mouros, e essepor nossa vontade que nos lha imos fazer, e os imos buscar a
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suas terrras a lhas imos escalar: POYs que querem os mimosos. Que os roubemos e cati-
vemos nos a elles, a elles nã a nos. Estaa bem assy. Amigos, todos andamos a furtalbo o
fato, e que vay por Iam, aas vezes deyxaa pelle, porq esta be a ley deste jogo, qual de
mym tal de ty. Porq estranhais o mal q vos fazem, poys lhe vos fazeys pior. Nã quereys
q se defendem, e que se vinguem. Elles sam do mundo e o roubar, e cativar, e matar, e
escalar, e fazer guerra desarrezoada be mays seu qua nosso, e poys lhe fazemos mal,
soframos o pago delle .. ," (51)

- « ••• Nam se acbaraa nem rezam humana cosinte, que jamays houvesse no mundo trato
pubrico e livre de comprar e vender homes livres e pacificas, como quem compre e vende
alitmarias boys ou caoallos e semelhantes. Assy os tãgem, assi os constragem, trazem e
levam e prouão e escolhem com tanto despreso e impeto, como faz o magarefe ao gado
no curral. Nam somente elles, mas tombem seus filhos e toda geração despys de quaa
nacidos e cbristãos nunca tem remissam ... " (52)

- « ••• E não he nesta parte boa escusa dizer, que elles se vendem hus a outros, qua nam
deyxa de ter culpa quem compra o mal vendido e as leys humanas desta terra e doutras
o condenão, porque se não ouvesse compradores não haveria maos vendedores, nem
furtariam para vender ... " (53)

- « ••• Assi que nos lhes damos occasiam pera se enganarem hus a outros e se roubare, e
forçare e venderem pylos imos comprar, o que não fariam se laa não fossemos a isso, ne
jamaya o fezerão senã despoys que os nos a ysso induzimos. Nos fomos os inventores de
tam mao trato, nunca usado ne ouvido antre humanos ... " (54)

- « ••• já que damos a isto cor de piedade cbristam, dizendo que os trazemos a fazer cbris-
tãos, nam seria mal usar co elles dessa piedade, e darlbes algum jubileu despoys de serui-
rem certo tempo limitado por ley ... "

- • ... torno a dizer da cor piedosa que damos ao cativeyro desta gente q a mym parece
cor e nam rezão sofficiente pera nos escusar de culpa. Dizemos que os fazemos Chris-
tãos e trazemos a estado de saloaçam (. ..J Mas nos não temos a mesma rezam que Sam
Paulo, nem semelhante, porq nam se faz assy como dizemos, nem como elle fazia. Os

que vam buscar esta gente, quanto ao primeyro, nam pretendem sua saluaçam e costa,
porque se lhe tirarem o interessenam iram laa, e Sam Paulo pretendia mays saluaçam
dos homes que proprio interesse. Item nos tornamos a estes as liberdades e as vidas por
força e engano, e Sam Paulo pedia aquelles esmola e subssidio volutario, a que elles
qutzessem ... " (55)

- « ••• Mas bem sey que dizem alguas pessoas, seforem forros serão ladrões, pore não adivi-
nham be, mays certo diriam que lhes sam os que nam querem deyzar de ser ladroe do
serviço alheo. Façamos nos o que devemos e elles sejam os que forem, qua para iss há
justiça na terra pera castigar os maos ... " (56)

- « ,., e a mym me parece que seu cativeyro he bem desarrezoado quanto he da nossa
parte, porq elles não nos o.ffende, nem nos devem nem temos justa causa para lhes
fazer guerra e sem justa guerra naonos podemos cativar, nem coprar a cuyos nam
sam ... " (57)

Esperamos que tenham ficado bem patentes as diferenças de humanismo, espírito de
Justiça e piedade Cristã entre o Conceito de Guerra Justa advogado pelo padre Fernando de
Oliveira e o que ressalta das -Relectío ... "de Vitória. E este é que é considerado o Pai do moderno
Direito Internacional. Talves por isso ele ande como anda.
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Talvez a prever o estado actual da coisas, o Padre Fernando de Oliveira ainda acres-
centou:

•... De tã injusto cativeyro como este diz Sam João no Apocaipse Quem cativar seraa
elle tambem cativo. Não confie ninguem na presente prosperidade, que polla sem justiça
os bomesfazem a outros, muda Deos os Reynos dhuas terras pera outras, e os qforão seus
senhores se tornão em escravos. Em pessoa dos quaes, diz Hierernias, os escravos nos senho-
rearão e não havia quem nos resgatasse do seu poder ... »
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A descoberta e os descobrimentos

Prof. F. Caroalho Rodrigues

RESUMO

Muitas das descobertas não foram realizadas por seres vivos quanto mais humanos. Mas
deste trabalho é também evidente que as Descobertas dos Portugueses estão na senda dos gran-
des acontecimentos Universais sem terem que ser, como normalmente são, mostradas com um
auto-elogio. Este trabalho sobre a Descoberta demonstra que as Descobertas Marítimas dos Portu-
gueses foram, de facto, essenciais no percurso que vai do big-bang até ã criação das socieda-
des avançadas dos nossos dias.

Ao escrever sobre a descoberta, chega-se ã conclusão que as Descobertas Portuguesas
são um acontecimento Ecuménico na trajectória de Alfa a Omega deste nosso Universo.

1. AS DESCOBERTAS DAS PARTÍCULAS

A primeira grande descoberta foi
feira ã biliões de anos num local distante
deste de outros tantos biliões de anos luz.

As partículas W±, Zo, etc., descobri-
ram, existia o Universo ã 10-35 s., que
"duas coisas não podem ocupar o mesmo
local no mesmo instante". Esta é a
primeira grande descoberta.

Para se comportarem de acordo
com esta lei, que acabavam de descobrir,
as partículas iniciaram a sua dispersão. E
ao caminharem inventaram a distância e
com ela geraram o espaço e também,
porque o tempo é espaço que caminha,
o tempo (fig. 1).

E as partículas que criaram o espaço
e o tempo começaram, então, a expe-
riência de se juntarem.

Ao descobrirem que a sua cami-
nhada no espaço e no tempo podia ser
realizada, não individualmente, mas cons-
tituindo agregados, as partículas inventa-
ram a sociedade das partículas (fig. 2).

Fig. 1 - Pêndulo composto gigante suspen-
so no tecto (em movimento)
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Fig. 2 - Partículas em aceleradores (animação em computador)
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2. AS DESCOBERTAS DAS SOCIEDADES DAS PARlÍCULAS

E a sociedade das partículas organizou-se em electrões, protões, neutrões, fotões e foi
crescendo em complexidade até descobrir o átomo e fazer o hidrogénio e o hélio, com eles
inventou as estrelas e as galáxias (fig. 3). E a partir destas grandes construções geraram-se as
sociedades de partículas cada vez mais complexas.

Nas estrelas, que os primeiros átomos tinham criado, são inventados agregados de partí-
culas cada vez mais complexos, são gerados os átomos do quadro de Mendleyev e, como grande
máquina, são construídos os planetas (fig. 4). Mas a invenção que é o átomo encontra o seu
limite no número de partículas que consegue incluir na sua sociedade sem que esta se desa-
gregue, tenha uma vida efémera porque se cinde.

E nos planetas, a sociedade das partículas inventou a linha do horizonte e a direcção da
gravidade que lhe é perpendicular (fig. 5). Ao fazê-lo, fixou o modo de os átomos se dispo-
rem no espaço e no tempo para os preencherem completamente. E a sociedade das partículas
descobriu as simetrias binária, ternária, quaternária e senária para as sociedades de partículas
com o estatuto de sociedade cristalina (fig. 6,7 e 7A).

Foi neste ambiente, durante muitos milhões de anos, quiçá, em lugares separados por
milhões de anos luz, que a sociedade das partículas nos locais onde a sua complexidade tinha
atingido o máximo de capacidade, i.e., nos planetas, iniciou o processo experimental, se se

quiser, começou o
projecto de estudar se
nào poderia haver
outro tipo de estatuto,
menos limitativo que
o cristalino, para criar
sociedades de partícu-
las.

A sociedade: das
partículas descobriu
que alguns dos seus
membros, os átomos
de carbono, silício.
azoto, oxigénio e
hidrogénio, tinham
uma grande vocação
para conviverem. E,
com estes átomos, a
sociedade das partícu-
las descobriu um
outro tipo de estatuto
e criou as moléculas
orgânicas (fig. 8). Com

Fig. 3 - Estrelas
e galáxias
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a invenção das moléculas orgânicas, a sociedade das partículas tinha construído um estatuto
para uma sua sociedade que não limitava o número dos seus membros pelo tamanho, antes
permitia o acréscimo sucessivo, sem limitações ditadas pelo espaço e pelo tempo, do número
de átomos membros de sociedade.

E as moléculas orgânicas que vagueavam individualmente na sopa primordial, nos ocea-
nos da sociedade das
partículas encontram-se
muito raramente, só de
quando em vez, mas
quando o fazem sentem
que podem constituir uma
nova sociedade. É assim
que na sociedade das
partículas nasce o projecto
para a descoberta de um
novo conceito para acres-
centar à realidade: a socie-
dade das moléculas
orgânicas (fig. 9).

Fig. 4 - Planeta
fracta! (animação
em computador)
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Fig. 5 - Promontorium sacrum
(Lima de Freitas, 1986)



Fig. 6 - Colecção de cristais

Fig. 7A - Das pirâmides até New York, e os diferentes
estilos arquitectónicos
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Fig. 7 - Mosaicos
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Fig. 8 - Moléculas orgânicas
(animação em computador)

Fig. 9 - Modelo gigante DNA
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3. AS DESCOBERTAS DA SOCIEDADE DAS MOLÉCUlAS

A grande descoberta da sociedade das moléculas é a vida (fig. 10). Aliadas numa célula,
as moléculas orgânicas iniciaram a vida no planeta.

A exploração dessa descoberta originou tecidos orgânicos, e a ambição instalou-se na
sociedade das moléculas. E de invenção em invenção os agregados de moléculas orgânicas
foram gerando seres biológicos (fig. 11) cada vez mais complexos até construírem o Homo
Sapiens Sapiens (fig. 12).

Pelo caminho ficaram as grandes descobertas das espécies biológicas (fig. 13) e a cons-
trução de uma sociedade muito especializada, a sociedade dos neurónios (fig. 13, 13A e
13B). esta sociedade é uma especialização notável da sociedade das moléculas. É a sociedade
que gera a consciência do ser individual em cada um de nós.

Foi com esta sociedade neuronal que se descobriu o Império. De facto, o cérebro que
se interroga sobre o que é a descoberta, que pensa, é de tal maneira um império que em
circunstâncias extremas pode ordenar a sua própria destruição e faz, em cada um de nós, a
descoberta de sermos seres individuais.

Mas os seres individuais cercados pela sua parede, e é ainda na pele que reside a maior
parte dos prazeres da vida, são sós. São limitados no que podem fazer e no que podem conse-
guir. E, então, descobriram o amor (fig. 14).

E com essa descoberta fizeram a sociedade dos indivíduos.

Fig. 10 - Pinturas
sobre a vida e
projecções de

células vivas atra-
vés de televisão
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Fig. 11 - Colecções de fósseis
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Fig. 12 - Evolução
de espécie humana
(animação em com-
putador)

Fig. 13 - Pinturas
sobre diversidade

biológica
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Fig. 13A - Neurónios

Fig. 13B - Prof. Egas
Moniz (Prémio Nobel)
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Fig. 14 - Pinturas e esculturas alusivas ao amor
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4. AS DESCOBERTAS DAS SOCIEDADES DOS INDIVÍDuos

A primeira descoberta da sociedade dos indivíduos é a da possibilidade de ocupação do
espaço e do tempo. E para que perdure no tempo, as pessoas, em primeiro lugar acreditam
que são eternas e em segundo lugar que a forma de permanecerem no tempo é marcarem a
sua passagem por um local, é através da descoberta da representação da sua sociedade pela
arte (fig. 15) e pela arte de contar. Descobre, assim, a palavra, e com ela, a religião (figs. 16,
16A e 16B), descobre novas formas de linguagem e cria a arte (fig. 17), descobre o número,
quer conhecer o futuro, e por esta forma chega ã ciência (fig. 17A).

Mas a ambição da sociedade dos indivíduos é a de ocupar cada vez mais espaço e cada
vez mais tempo. Para tal inventaram os caminhos (fig. 17B). Mas por veredas não se vai tão
longe assim.

E, na antiguidade clássica, os Gregos e certamente os Romanos descobriram as estradas
terrestres (fig. 18). E com elas abarcaram mais espaço, permaneceram, ligando povos, cente-
nas de anos. Mas durante milhares de anos, a sociedade dos indivíduos ficou limitada às estra-
das terrestres que tinha. Até que em 1494, (figs. 19A, B, C, D, E, F, G, H) e fará no próximo
ano 600 anos, o génio português descobriu a existência das estradas maritimas. Com a desco-
berta das estradas marítimas a sociedade dos indivíduos ganhou mais espaço e encurtou mais
o tempo, porque andava mais depressa.

Fig. 15 - Pintura rupestre
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E quando o piloto de Portugal que vai a bordo das naus de Vasco da Gama se encontra
com o piloto de Mombaça e se mostram os riscos, que são os mapas que cada um tem, é nesse
momento, que a sociedade dos indivíduos faz a descoberta que o planeta que habita é um só.
Nasceu nesse dia a aldeia global como designação para esta Terra.

Uma vez descoberta a limitação que a dimensão do planeta impõe à sociedade dos indi-
víduos ele descobre, no século XVII, que é capaz de saber, de prever o comportamento dos
corpos celestes e, pela primeira vez, acredita que é capaz de escrever a história do futuro
(fig. 20).

E o espaço e o tempo que quer ocupar já são os exteriores ao planeta. E, no século XIX,
domina a energia e descobre o método de reprodução para as máquinas através da produçào
em série (fig. 21).

Com esta descoberta, a do domínio da energia (fig. 22), as estradas que ainda sào as
descobertas pelo portugueses, passam a ser percorridas mais depressa. Mas, sobretudo
com o domínio da energia" a sociedade de indivíduos deixou de acreditar que cada ser era
eterno para passar a crer que era possível construir a máquina da felicidade na Terra. E cada
vez mais construiu mais máquinas que se reproduziam. E algumas dessas máquinas permi-
tiam-lhe comunicar à distância, pela voz e pela imagem, a partir do início do século XX
(fig. 23).

Mas é pelos anos 40 deste século que os Americanos descobrem as estradas aéreas
(figs. 24 e 25) para que a comunicação seja mais global, presencial, indivíduo a indivíduo.
A velocidade de deslocamento aumentou, e o tempo encurtou mais, e o espaço foi ainda mais
ocupado, neste planeta, pela sociedade dos indivíduos.

Fig. 16 - Representações de religiosidade
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No entanto. a sociedade dos indivíduos tinha aos poucos construído uma nova sociedade
à qual só faltava o equivalente à sociedade neuronal. Ao ter dado às máquinas a possibilidade
de se reproduzirem (fig. 26), ao acreditar que com elas ia construir o paraíso na Terra, a socie-
dade dos indivíduos descobriu no final dos anos 40, início dos anos 50, que podia construir
uma máquina que aceitasse, tal como nós, linguagem. Descobriu o computador (fig. 27).

E em 1957 o génio russo liberta a sociedade dos indivíduos do jugo que lhe é imposto
pela sociedade das partículas, i.e., da atracção gravítica (fig. 28).

Gagarin, (fig. 29) em 1961, voa liberto do seu peso e, com ele, a sociedade dos indiví-
duos inicia a sua expansão por mais espaço e mais tempo. E, em 1969, Neil Armstrong começa
a colonização de outro planeta (fig. 30).

E a sociedade dos indivíduos nos anos 70, 80 e 90 deste século lançou satélites para que
os seus memhros comunicassem entre si (fig. 31). Ao fazê-lo, descobriu que podia também
ligar máquinas de produção (que reproduzem outras máquinas), que as podia deixar a si mesmas,

Fig. 16A - Bíblia
medieval
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comandadas, pelo equivalente à sociedade neuronal, o computador. No processo, a sociedade
dos indivíduos verificou que já estava a cohabitar o planeta com uma nova sociedade. A socíe-
dade das máquinas (figs. 32 e 32A).

Um computador no Alabama, via satélite, opera uma máquina que faz moldes na Mari-
nha Grande sem intervenção humana. E outra máquina, presumivelmente um avião, levá-la-á
até ao Japão.

As máquinas ligadas à escala global decidem dos valores das bolsas, prevêm os nossos
comportamentos, treinam-nos para toda a vida e para a profissão, fazem-nos sonhar e criam a
sua própria realidade virtual (fig. 33). Mas é sobretudo através da sociedade das máquinas que
declaramos o nosso valor, proclamamos as nossas guerras e prolongamos a nossa vida.

Desde a descoberta do domínio da energia que a sociedade dos indivíduos sonhava e
queria a máquina da felicidade e desejava, por isso, dominar a sociedade das partículas, das
moléculas orgânicas (seres vivos) e dos neurónios (psiche), Tinha já a certeza que, em simbiose
com a sociedade das máquinas, ia pôr ao seu exclusivo serviço o conjunto de todas as outras
sociedades, a quem também se chama natureza. foi, então, que verificou que, se prosseguisse
nessa senda, ela própria estava ameaçada de destruição.

É que, na cegueira da construção da célebre máquina da felicidade, do paraíso na Terra (fig.
33A), a sociedade dos indivíduos e a das máquinas descobriu que tinha gerado as quatro grandes
ameaças planetárias: a pressão ambiental (fig. 34A);a disseminação dos sistemas de armas de destrui-
ção maciça (fig. 34B); o excesso de população (fig. 34C) e a escassez de recursos (fig. 34D).

Por isso hoje a sociedade dos indivíduos em simbiose som a sociedade das máquinas,
está no início de fazer uma nova descoberta.

A descoberta da sociedade do elogio da amizade (fig. 35) entre as sociedades das partí-
culas, das sociedades das moléculas orgânicas (seres vivos), das sociedades neuronais (psiche),
das sociedades dos indivíduos e das sociedades das máquinas para que a criação prossiga e
quem sabe, talvez um dia, daqui a biliões de anos e num lugar distante deste de biliões de
anos luz se faça a última descoberta. Essa descoberta será, certamente, a da sociedade da sabe-
doria (fig. 36) que alguém programou quando disse às partículas W±, Zo, etc. que duas delas
não podiam estar no mesmo local no mesmo instante.

Fig. 16B-
Bíblia

judaica
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Fig. 17 - Baixos relevos de Mesoptânia, pintura egípcia
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Fig. 17A - O fogo e a sua temperatura fizeram progredir desde a idade da pedra passando, à medida que
a temperatura aumentava pelas idades da cerâmica, cobre, bronze, ferro, até chegar hoje às peças de sili-
cio. Estarão em exposição peças das diferentes idades incluindo um circuito integrado e o primeiro laser

existente em Portugal (Academia Militar, 1965) como representantes da idade de hoje ou seja a do silício.
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Fig. 178 - Caminhos
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EUCLlO
THE THIRTEEN llOOKS OF
THE ELEMENTS

7C
Fig. 18 - Livro (elementos) de Euclides, a descoberta

do pi uma estrada romana e as citanias
Vol t'llooks I and II)

Fig. 19A - Infante D. Henrique
(Lima de Freitas, 1986)
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Fig. 198 - De Pedro Nunes a Einstein, a
geometria experimental

Fig. 19C - Pintura com pilotos mostrando cartas de
marear
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Fig. 19D - Cartas dos séc. XVe XVIe imagens da terra a partir de satélites
(animação em computador)
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Fig. 19E - Tratado de Tordesilhas
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Fig. 196 - Pintura ou objectos alusivos aos descobrimentos

414



Fig. 19G - Manuelino
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Fig. 19H - Janela de Tomar
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Fig. 20 - De Galileu a Newton (anima-
ção em computador do movimento de

corpos celestes)



Fig. 21-
Produção em
série
do princípio
do século

Fig. 22 - Da central
Tejo ã pilha atómica de
Chicago
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Fig. 23 - Telégrafo antigo

Fig. 24 - Gago Coutinho e Sacadura Cabral
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Fig. 25 - Anúncios
de viagens, por com-

panhias aéreas, por
televisão

Fig. 26 - Máquina de metalomecânica
a produzir sempre a mesma peça
e em fncionamento
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Fig. 27 - Imagem de um computador dos anos 50 a enquadrar um computador pessoal dos dias de hoje

Fig. 28 - Modelo autenticado do Sputnik
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Fig. 29 - Imagem de Gagarin e vários modelos à
escala de foguetões
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Fig. 30 - No mesmo
enquadramento imagens
de Neil Amstrong e vídeos
sobre a primeira e outras
viagens subsequentes do
homem à lua

Fig. 31 - Jogos
animados de

comunicação via
satélite (animação
em computador)
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Fig. 32 - Robots, lasers e
armazéns automáticos em
funcionamento (garantida a
sua montagem pela Efacec) a
realizarem peças onde as
máquinas executam grava-
ções personalizadas para os
visitantes levarem como
recordação

Fig. 32A - Simbiose indivíduo-máquina. Comandado pela máquina o indivíduo prolonga a sua vida.
(Manequim ligado à máquina de electromedicina a funcionar)
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Fig. 33A - Com estas
três pinturas vai-se
desde a esperança

incontida no domínio
da energia até à solidão
e poluição do presente
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Fig. 34A - Poluição
moniturada de satélite
e vista de perto

Fil. 3'íB - Sil'itemal'ide armas de destruíção maciça (animação em computador)
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Fig. 34C - Excesso
de população

fig. j4D - fome
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Fig. 35 - Arte
para representar
o elogio da
amizade.
Sendo, em meu
entender, o seu
ponto fulcral o
dos presépios
portugueses



Fig. 36 - Sociedade da sabedoria, o quinto império, ou o anjo de
Portugal
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Relatório final

Eng. Bernardino Cadete

Em cumprimento do programa, mas mais em defesa da tradição e para não perder um
hábito que é importante manter, venho esboçar o que deveria ser o Relatório Final.

Vão permitir-me que o baptize antes de Apontamento Final pois que a falta de tempo e
de talento não me permitirão satisfazer o vosso anseio por algumas conclusões que seria indis-
pensável tirar destas jornadas, mas que, atrevo-me a pensar, já estão no vosso espírito.

Tivemos oportunidade no l.º Simpósio de ouvir o Dr. Contente Domingues gizar com
grande eloquência e humor uma síntese magistral das actividades, que resultou também numa
peça de elegantíssimo recorde literário. Quem aqui esteve o recordará e não pode hoje deixar
de ficar desapontado com a modéstia das minhas palavras. Mas como quem dá o que tem a
mais não é obrigado, conto desde já com a benevolência de v. Ex.» para não dizerem que mais
valia estar calado. Ao longo destes três dias, um excelente lote de historiadores e cientistas
passou diante de nós apresentando temas do mais alto interesse, com uma profundidade e
erudição que ficaram bem vincadas pela frequência e vivacidade dos debates a que só as limi-
tações do tempo não deixaram dar maior brilhantismo.

E é muito gratificante poder afirmar que os momentos de polémica foram à justa medida
para manter constante o vivo interesse de toda a audiência, da qual veio sempre um inestimá-
vel contributo para o sucesso deste Simpósio, demonstrando que a plateia não se manteve silen-
ciosa ou passiva; antes pelo contrário, em todos os momentos e na grande maioria das
conferências constituiu um valioso complemento delas, e mostrou que a erudição do púlpito
não assustou a plateia, antes a inspirou a procurar esclarecimentos que, na maior parte dos casos,
vieram beneficiar os textos dos conferencistas ao permitir-lhes explanar mais detalhadamente os
conceitos apresentados tantas vezes á pressa e amputados pelas exigências do horário.

Como bem poderão compreender todos estes adjectivos se aplicam aos conferencistas e
participantes pois, fiel à regra primeira do nosso Ilustre Presidente - «Elogio em casa própria
é vltupêrto-, frequentemente citado nesta casa (e sempre com oportunidade), não estou a refe-
rir-me ao modo como o Simpósio decorreu, e só espero que me consintam dizer apenas que

correu bem!
Entre tantas magníficas conferências e intervenções compreenderão que nào se pode desta-

car alguém em especial porque todos merecem o nosso aplauso e por isso me permito apenas

2 ou 3 apontamentos breves:

Se bem que ambas de igual interesse, as duas l.as sessões foram bastante distintas;
Na lJJ sessão atingiu-se uma especial emoção na descriçào dos recentíssimos casos

de arqueologia naval e na apresentação de um formosíssimo astrolábio recolhido desse
espólio e as seguintes notáveis contribuições para o estudo da cartografia e dos proble-
mas da medição do globo terrestre, assim como a nova tese da autoria do Roteiro da I'
viagem de Vasco da Gama, serviriam para manter bem alta a emoção inicial. As referên-
cias que se seguiram aos problemas técnicos da navegação, à inevitável caravela e á pesa-
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gem dos navios e tecnologia náutica nos Descobrimentos fecharam com brilho essa
jornada, e a exiguidade do tempo deixou mais uma vez os assistentes na espera ansiosa
da publicação das Actas para saciarem a sua curiosidade.

Aberta a 2. fi sessão com a magistral lição sobre a Sociedade Portuguesa na época
do Infante, deixou logo antever que iria ser ainda mais viva, e de tal modo o foi, que
acabou por não se notar o hiato provocado pela falta de comunicações cujos autores não
puderam comparecer e fazer esquecer as agruras de tanta mudança no programa. Os temas,
girando à volta dos 2 irmãos Infantes foram objecto de acesa, e por vezes acalorada discus-
são, que muito valorizou esta sessão, sempre magistralmente acompanhada pelos opor-
tunos comentários da mesa, deixando bem patente que se exige um posterior
desenvolvimento destas questões cujos potenciais resultados certamente virão dignificar
a Historiografia Portuguesa e a História dos Descobrimentos em particular, permitindo-se
a Academia de Marinha reivindicar desde já a oportunidade desta iniciativa que se espera
venha a desenvolver-se dentro e fora destas paredes.

Da 3. fi sessão, arriscar-me-ia a dizer que sobre Alcáçovas e Tordesilhas tudo foi
dito nos aspectos políticos, estratégicos e diplomáticos, tendo-se mostrado que foi aí que
Portugal decididamente tomou a opção marítima, abandonando o processo hegemónico
sobre a Península momentaneamente, já que mais tarde voltou pela via dos casamen-
tos. Como lógico complemento, as vertentes geográfica e marítima (ou melhor, oceâ-
nica) foram amplamente documentadas com excelentes referências, de expressão
matemática e científica, de que deram também testemunhos insuspeitos os nossos ilus-
tres visitantes estrangeiros.

Creio poder dizer que ao longo destes 3 dias ficou aqui bem demonstrado que Portugal
foi o país que melhor soube bolinar na História mantendo uma hegemonia no mar durante um
período que se pode bem fixar em 200 anos.

Qual outro país ou povo foi capaz de manter durante tanto tempo um poderio tão vasto
e tão eficiente?

Não fora a ingenuidade e alguma imprevidência de um jovem e audaz Rei, quem sabe
por quanto tempo mais se prolongaria aquele período! O declínio que se seguiu era inevitá-
vel, mas penso que a lembrança dessa gente gloriosa é suficiente para manter as tradições de
um povo; e são essas, que as iniciativas como este Simpósio, devem manter vivas e operantes
para garantir e perpetuar a nossa identidade, que sempre foi salvaguardada, certamente pelo
respeito que aquelas tradições têm imposto às outras gentes.

Especialmente repito, D. Henrique e D. Pedro e os Tratados das Alcáçovas e Tordesilhas
ficaram bem documentados, em efemérides felizes que foram magnificamente comemoradas,
e só por isso a Academia fica já com uma dívida de gratidão a todos os oradores que com o
brilho das suas intervenções lhe permitiram tal comemoração da qual muito se orgulha e colhe
uma grande satisfação por ter podido levar a cabo esta tarefa que considero ser o objecto prin-
cipal da sua actividade.

De facto, muitas idieas novas aqui surgiram e foram brilhantemente expressas, trazendo
notícias de factos que eram desconhecidos e que constituem contributos que, se muito honram
os oradores que as apresentaram, não deixam de deixar algum crédito a esta Academia por ter
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proporcionado esta oportunidade não só a todos V. Ex.v, mas ao País e ao mundo da cultura,
da história e da ciência.

Para terminar, queria dar a V. Ex.v a garantia, com o beneplácito do Sr. Presidente, de
que não enjeitaremos os esforços necessários para levar a bom termo a publicação das Actas,
proporcionando assim a toda a Sociedade Científica mais um documento de referência que
constitui mais um repositório excepcional para as questões da História marítima.

E mais não sei dizer, contando com a vossa benevolência por vos ter feito perder alguns

momentos.
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