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ALOCUÇÃO
do Presidente da Academia de Marinha
C/Almirante (ECN) Rogério S. d 'Oliveira

na Sessão de Abertura do Simpósio





Alocução do Presidente da Academia de Marinha
C/Alm. (ECN) Rogério S. d'Oliueira

Senhor Ministro da Defesa Nacional
Senhor Embaixador do Brasil
Senhor Almirante CEMA
Senhor Presidente da Academia Portuguesa da História
Senhor Comissário-Geral da CNCDP
Senhores Oficiais Generais
Prezados Confrades
Senhoras e Senhores.

No dia 30 de Abril do ano 2000, assisti a um deslumbrante espectáculo náutico: o desfile
naval de veleiros e navios de guerra na Baía de Guanabara, evento em que culminou a viagem
através do Atlântico comemorativa do S'º Centenário do Descobrimento do Brasil.

O dia havia amanhecido cinzento, com uma densa neblina que não augurava fulgor
para o ansiado acontecimento, mas pelo meio dia, como que por encanto, o céu limpou-
.'e e descobriu um espectáculo esplendoroso: projectando-se nos recortes da Baía, as velas
ck-sfru ldadas e enfunadas. tremulando levemente ao sabor da brisa bonançosa brasileira, em
formatura impecável e com mareação de mestria, deslizavam majestosas a demandar o
ponto de virar de bordo, para, a seguir, numa evolução graciosa e exibiçào rigorosa de ceri-
monia l marítimo, saudar as autoridades de terra que se perfilavam na bela Escola Naval do
Rio de Janeiro.

Pela imponência das suas gáveas, joanetes e sobres distinguiam-se o N.E. "Sagres» e o
novo navio da Marinha Brasileira "Cisne Branco». Pelo simbolismo histórico era notória a
presença da caravela ..Boa Esperança .., réplica visual de uma caravela latina do séc. XV.

Que o espectáculo era único nào tenho dúvidas. Único no brilho e na cor, único no
enquadramento panorâmico que só a Baia de Guanabara pode emprestar; único na demons-
tra\';lo de beleza náutica. E sem sombra de dúvida único no seu significado: significado histó-
rico e expressão de grandeza da Nacào Brasileira.

Seguindo-se ao desfile dos veleiros, assistiu-se ao desfile dos navios militares de várias
Marinhas, que decorreu com idêntico aprumo mas de beleza diferente dos seus precursores.

Este apogeu das comemorações dos SOO anos da viagem de Pedro Alvares Cabral ocor-
reu poucos dias após as cerimónias em Porto Seguro e Bala de Cabrália; cerimónias ofusca-
das, desvirtuadas e sabotadas por movimentos e especulaçoes anti-colonialistas, que
explorando a ingenuidade dos povos, num descarado aproveitamento político, praticam cons-
ciente e falaciosamente o vício vedado aos historiadores: o julgamento histórico dos séculos
passados ã luz dos conceitos morais e dos valores humanos fundamentais aceites no séc. XX,
pelo menos em teoria.

A verdade é que a viagem de Pedro Alvares Cabral, agrade ou não aos seus detractores,
i.c-. as faccoes prosélitas que têm o interesse político de denegrir os feitos do -luso-tropica-
Ih Il1o", tem um triplo sígnífícado.
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Em primeiro lugar, foi a primeira viagem, após o descobrimento da rota marítima para a
Índia, de empreendímento marcadamente comercial e de grande envergadura: o estabeleci-
mento definitivo da "Carreira da índia», desfecho do grande plano de D. João II, i.e., o de
desviar o comércio dos produtos orientais da via do médio oriente e Mar Mediterrâneo para a
"ia marítima do Oceano Atlântico e Oceano Indico, mais segura e mais económica.

O segundo significado foi o descobrimento de terra do continente sul-americano até
c-nt.io desconhecida do mundo europeu. Ser o descobrimento intencional ou casual, conforme
as duas teses persistentemente em discussão sobre este evento histórico, era questão irrelevante
para o significado da comemoracáo.

Finalmente, o terceiro e o mais importante sígnificado, tanto para brasileiros como portu-
gueses: os ')00 anos que celebram o nascimento de um grande País e uma grande Nacào.
:\a(;;10 que é o melhor exemplo de coexistência pacífica de raças, credos e costumes, diferen-
('as que se encontram em permanente conflito em outras partes do Mundo,

Abro este simpósio aludindo a esta cerimónia da Baía de Guanabara por duas razoes.
A primeira foi a tristeza de verificar que na Escola :\aval Brasileira, onde se concentravam as
.uuorídadcs oficiais, particularmente o Presidente do Brasil, o número de Portugueses presen-
tes quase se contava pelos dedos de uma mâo. Que me lembre, além de algumas pessoas da
Embaixada, apenas o senhor Comissário-Geral da CNCDP e eu próprio.

A segunda razão foi a de, nesse momento, ref1ectir sobre a modéstia das cornemoracóe-,
c-m Portugal. Na verdade estas não estiveram â altura daqueles significados e, no que respeita
:'IS comemoracocs oficiais no Mar. foram praticamente zero e, o que nào foi zero, deveu-se à
iniciativa de entidades não governamentais.

Esta apatia pelo Mar esteve presente em todo o período de comcmoracáo da época áurea
dos Descobrimentos Marítimos, em especial na coniernoracáo das viagens que constituem os
marcos miliários da epopeia marítima lusitana: as viagens de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama
e Pedro Alvares Cabral.

As duas primeiras passaram despercebidas pelos are()pagos internacionais e, pior ainda,
pelo próprio povo português. E se a viagem de Pedro Álvares Cabral se fez notar ao grande
púhlicc: mercê das iniciativas brasileiras, estas não tiveram no âmbito náutico nem a projcccao
nem o sentimento que o evento histórico merecia e exigia, deixando Portugal na obscuridade
histórica do seu pioneirismo e universalismo no Descobrimento do Mundo.

() Pais, em consequência de uma politica, na minha opinião errónea, de esquecer o
passado marítimo e ignorar ° seu desígnio atlântico, e também por força de complexos colo-
niali-t.r«. desdourando a sua história marítima de que devia orgulhar-se, não aproveitou a opor-
tunidade. que se lhe oferecia, da passagem dos ')00 anos, para difundir e projectar a sua
identidade no concerto das Naçôes. Postura bem inversa da adoptada pelo outro Pais Ibérico
COlll a.o;celebraç()es de Cristóvão Colombo.

Oportunidade que só se repetirá daqui a 90 anos, se a identidade da Nacào Portuguesa,
herdeira dos activos, e também passivos, dos seus antepassados, se mantiver até lá.

Esta dúvida traz-me também :1reflexão a crise de cultura, particularmente a cultura marí-
tima, que a :'\a<;âo atravessa. Por este facto, e estando a Academia de Marinha prestes a focar a
sua .itcncào sobre novos períodos da História, considero oportuno referir-me de novo ao assunto.

A capacidade de um povo de realizar os seus ohjectivos depende de muitas grandezas
concretas (como a geografia, a economia, a demografia) mas estas sào amplificadas por um
factor de hierarquia superior, de natureza qualitativa, que é a vontade nacional, forca anímica
que leva um povo aos mais relevantes cometimentos, até de sacrifício e heroicidade. Força essa
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que sendo dirigida pela Iideranca. emana essencialmente da sua cultura, entendendose esta
na" suas múltiplas expressoes. Porque a cultura, a st:guir aos laços de sangue, é o vínculo mais
fortt: dt: uniào c solidariedade, A cultura é a seiva que alimenta a identidade nacional; é pois
um dos mais sólidos pilares da nacionalidade.

Os povos podem associar-se em organizaçocs estaduais, mais ou menos firmes, mais ou
menos artificiais, de interesse comum, mas a estabilidade de tais arranjos só perdurará se a
identidade de cada povo for preservada, Esta persiste em sobreviver contra todas as adversi-
d.ides. como fenómeno da natureza,

Sufocar a cultura de um povo é um acto «contra-natura". Ora a natureza é muita ciosa das
,uas leis e dos seus produtos, o que é frequentemente olvidado pelo homem. Quando este
controla t: até ajuda a natureza, tudo vai bem. Quando a contraria frontalmente, ela reage, por
\ezes com violência. tanto nos fenómenos físicos como sociais,

Por isso se assiste hoje ao proliferar de rcaccoes nacionalistas com origem em recalcadas
identidades nacionais, em que a cultura, designadamente a sua faceta sociológica (língua,
costumes. estilos, religiào) desempenha um papel primordial.

Da mesma forma que a cultura de um povo se constrói e se enriquece, também se pode
degradar t: extinguir. À história nào faltam exemplos de absorção de uma cultura por outras
mais poderosas.

'\ào obstante a indifcrenca geral perante a evidência dos problemas que ao Mar dizem
respeito. a Academia de Marinha mantém-se fiel à sua rnissào. a de promover e difundir os
l'studos de todas as naturezas relativas ao Mar t: às actividades que nele se desenrolam,

Pelo que respeita ,1 História Maritima, tendo terminado o período de celebração dos
1kscobrimentos Marítimos respeitantes ao Plano do Príncipe Perfeito, ela vai continuar, relati-
\ .umnte a outras áreas, outras épocas e outras circunstâncias. Os descobrimentos de novas
r<,us e novas terras nao cessaram em 1500; mais descobrimentos ocorreram, ainda que de
menor embate político c/ou económico, como os do Noroeste Atlântico e do Sueste Asiático.
F a histori« marítima prosseguiu com novas facetas, com altos e baixos, até aos nossos dias.

Assim, pe-nso que o Simpósio de ] Iistória Marítima que a Academia de Marinha tem reali-
z;ldo bicnalmcntc deve continuar, e produzir subsídios de investigacào, com vista a integrar a
(,bra da l Iisróría da Marinha, cm que a Academia presentemente se empenha.

Dada a efeméride histórica o simpósio do ano 2000 tinha fatalmente de se dedicar à
\'iagem de Pedro Álvare-sCabral.

Os facto,s sobre a viagem sao razoavelmente conhecidos através dos documentos coevos:
a carta de Pêro Vaz de Caminha: a carta régia de nomeação do Capitào-Mór: a carta de Mestre
.10;'10: folha de Insuuçoes de Vasco da Gama; Regimento Real dado a Cabral; lnsrrucócs Régias
.rdicionai-: carta de D. Manuel ao Sarnorim de Ca!ccute; e os testemunhos dos cronistas
quinhentistas: Fernão Lopes de Castanhcda, joào de Barros, Damião de Góis, Gaspar Correia,
.xnrónío Galv;lo; e ainda outros documentos referidos por vários historiadores, particularmente
o Alm :Viax justo Guedes na sua valiosa e ainda actual obra "o Descobrimento do Brasil", 1966.

Quanto à cxplicacào do fenómeno subsiste a polémica, que ainda não se desfez por
completo, entre a tese da intencionalidade versus a da casualidade, na questão da arribada da
Irota de Cabral ;1costa brasileira,
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Qualquer das teses tem como defensores os mais ilustres historiadores. Mas <' de notar
que a tese da intencionalidade baseia-se essencialmente na demonstração lógica a partir daque-
les documentos e arr.ivós dos conhecimentos náuticos e geográficos, áreas em que os historia-
lI< lres m.uinlu-in lS navegam melhor.

Neste campo l' de referir, como exemplares, os trabalhos de oficiais de Marinha hrasilei-
ros: os do Alm. MaxIusto Guedes, principalmente a ohra já citada, e o trabalho do Alm. Rubens
\"i:II1:1Neiva «Ensaio de Crítica Náutica sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral-, 1970, este
último defensor da casualidade.

Curiosamente este autor preconiza uma doutrina de se atingir a verdade histórica idên-
tica :í que daqui tenho defendido, em face da tendência actual de produzir juízos históricos
estrita e exclusivamente na prova de documentos cocvos, s(~gundo o principio de Langlois e
Seignohos:

,<!'asde documents, pas d'Histoire"

Pelo seu interesse cito o Alm. Rubens Neiva:

«Os estudiosos de assuntos históricos, tenham ou nào formacào universitária, sahem
que para ser uccitávcl, um ensaio histórico deve atender, entre outros, aos seguin-
tes requisitos essenciais:

(o apoiar-se exclusivamente em documentos autênticos, fidedignos, incontestes ou
incontestados pelos historiadores;

17) submeter tais documentos a rigorosa crítica histórica. científica ou técnica.
c) recorrer, se necessário, a conjecturas plausíveis, com base em dados cientificos

ou tl'cnicos, e compatíveis com os factos históricos em foco - -cducatcd gues-
ses", na gíria universitária norte-americana - a fim de explicar episódios ou escla-
recer passos ohscuros dos referidos documentos;

d) estabelecer. se for o caso, uma teoria baseada em hipóteses, segundo o preceito
cartesiano; simples, razoáveis, sólidas e inconcussas - -sound assumptions- no
dizer universitário norte-americano - que envolva todos os elementos conheci-
dos e os que, pela experiência pessoal do autor, pressupõem-se influir no
problema.

(') satisfazer as condicocs necessárias e suficientes impostas pelas circunstâncias
conjunturais do fato histórico em foco.»

Ora, se sem documentos nào há história, também só com documentos esta não se faz em
toda a sua cxtcnsào e glohalidade. A História, como ciência, deve fazer-se a partir de docu-
mentos autênticos, sim, mas pondo em equacão as variáveis deles emanantes e resolvendo
esta. com hase na lógica e no conhecimento das realidades físicas, sociais e humanas. Tanto
mais que, no fenómeno histórico, há mais causalidade do que casualidade.

Seguindo esta orientação. os trabalhos de Baldaque da Silva, Gago Coutinho, Oliveira
Belo, Jaime Cortcsào e Custódio de Morais, além do citado de Max Justo Guedes, defendem,
c-m termos náuticos e geográficos irrefutáveis, o propósito de Pedro Álvares Cabral de aportar
a terra conhecida.

Esta mesma oricruacão seguiram recentemente os académicos de Marinha, o Dr. Lourenço
Fernandes e o Cte. António Pereira Cardoso, com trabalhos que, embora haseados na inter-
preLlç'jo de trabalhos já publicados, não devem ser subestimados.



() Cte. Pereira Cardoso não era historiador e muito menos um pesquisador, apenas um
estudioso de História Marítima. Tinha porém o mérito de, como marinheiro, analisar os fenó-
menos históríco-marítimos do ponto de vista náutico com bastante realismo e rigor.

Apresentou no 1." Simpósio de História Marítima uma comunicação intitulada: "Bartolo-
meu Dias e o Descobrimento do Brasil", um interessante trabalho no qual explica, nào através
dos conhecimentos sobre a viagem de Cabral, mas dos extraídos do "Esmeralda de Situ Orbis-
e outros registos históricos. que o descobrimento do Brasil resultou de actividade exploradora
no Atlântico Sul, entre as viagens de Bartolomeu Dias e Vasco da Gama.

:\,10 vou evidentemente entrar nesta controvérsia que tem sido glosada pelos mais distin-
tos historiadores e estudiosos da História. Mas não resisto a afirmar em termos gerais o
,,-;c'guinte.

Após a viagem de Bartolomeu Dias a dobrar o Cabo da Boa Esperança em 1487, existe
um v.rz!o de documentos históricos até ã viagem de Vasco da Gama em 1497.

A inexistência de documentos sobre este período tem sido explicada de várias maneiras:
política de sigilo, perda de documentos secretos, designadamente pelo terremoto de 1755,
paralisa,',lo da actividade marítima devido ã descoberta da América por Colombo e o tratado
de Tordesilhas que se lhe seguiu, a morte do Rei D. João II, etc.

:\,10 é porém pensável que, havendo ou não documentos, a actividade marítima dos
Portugueses tenha paralisado ou até diminuído. Há indícios vultosos e alguns documentos que
indirectamente mostram que os Portugueses com caravelas, estudaram e exploraram a costa
oriental africana e o Atlântico Sul durante aquele período. Assim sendo, era inevitável que
nurn.i das viagens realizadas a contornar o anti-ciclone do Atlântico Sul e determinar a rota
p,lra dobrar o Cabo da Boa Esperança, os marinheiros portugueses roçassem a costa oriental
do Brasil ou alternativamente, ensacassem na costa norte. O Brasil teria sido fatalmente encon-
trado.

A tese da intencionalidade, com todos os enigmas que ainda encerra, parece ser efecti-
v.uucnre aquela que explica melhor a história, mas claro nada obsta a que o assunto seja mais
extensivamente debatido no presente encontro.

Esta sessão tem a solenidade e o lustre que lhe confere a presidência de Sua Excelência o
\Jinistro da Defesa Nacionul. É uma honra que tem sido tradicionalmente conferida à Academia
de vlarinha na sess,lo de abertura dos Simpósios de História Marítima, tradição que V. Ex." respei-
tou. ,\las, mais do que um ritual, interpreto-a como gesto de compreensão e interesse do Minis-
tro pela cultura, como factor de formação, desempenho, logo de eficácia das Forças Armadas.

A presença do senhor Embaixador do Brasil é um facto digno de ser assinalado nos Anais
da nossa lnstituicao. que engrandece o significado da presente sessão. A Academia de Marinha
sente-se muito lisonjeada com a honrosa presença de V. Ex." e aproveita o ensejo para expres-
x.ir a slla homenagem à Nacào Brasileira.

A presenp do senhor Almirante CEMA, que felizmente nos é familiar, nem por isso deixa
de constituir o mais alto incentivo para a Academia de Marinha prosseguir na sua rota de
desvendar o vl.n e dá-lo a conhecer à Na"'ào.

Aos representantes das Jnstitui,,'óes científicas e culturais e a todos os convidados que
com a sua presença dignificaram este acto, a Academia de Marinha agradece reconhecida.
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A todos os participantes do Simpósio apresento boas vindas e aos que se esforçaram por
apresentar contribuicoes para o saber da verdade histórica, a Academia de Marinha expressa o
seu apreço. Formulo o voto por que esta reunião se salde como as anteriores por um sucesso
no âmbito científico e por um reforço dos laços de amizade que une os que se dedicam às
mesmas causas.

Este simpósio tem o alto patrocínio do Alm. CEMA e da Companhia Lusitana de Seguros,
a quem apresento merecidos agradecimentos.

A conferência de abertura é confiada a uma personalidade de indiscutível autoridade no
campo da História, o Prof. Doutor Luís Adão da Fonseca, cujas qualificaçoes me abstenho de
enunciar por serem demais conhecidas, que nos vai apresentar «Uma reflexão sobre a viagem
de Cabral 1500-1501". Agradeço ao Senhor Professor esta contribuição, mais uma entre tantas
que tem prestado à Academia de Marinha.

Portugal, desde há oito séculos e meio constituído em estado-nação, assenta a sua iden-
tidade, e a sua independência política, numa cultura sólida, característica, inconfundível, em
que a componente marítima foi parte proeminente desde o seu berço e assumiu um papel
decisivo na sua consolidação com a grande epopeia marítima.

A cultura marítima enraizou-se na Nação Portuguesa com a sua história, mas está
submetida à erosão dos ventos continentais. No entanto, se a geografia faz a história e Portu-
gal continua no extremo ocidental da Europa «onde a terra acaba e o mar começa", a natureza
marítima do País não deve ser renegada. Há pois que defender e enriquecer a cultura marítima
cimentada em séculos, se quisermos que o Pais se desenvolva e modernize sem detrimento da
sua identidade de Nação livre e independente.

Nesta cruzada, em que a Academia de Marinha participa, não se deve esquecer que,
como disse um ministro da cultura francês: «uma cultura só morre, vítima da sua própria
Iraqueza-.

E como diz o Povo: "dos fracos não reza a História".



CONFERÊNCIA INAUGURAL
«PEDRO ÁLVARES CABRAL - QUINHENTOS ANOS DEPOIS:
UJ\1AREFLEXÃO SOBRE O SIGNIFICADO DA SUA V7AGEi11.>J

pelo
Prof. Doutor Luís Adão da Fonseca





Pedro Álvares Cabral - Quinhentos anos depois:
uma reflexão sobre o significado da sua viagem
Prof. Doutor Luis Adão da Fonseca

1.

í: bem conhecida a importância que os Descobrimentos - e, neste contexto, em particu-
Lir, a contribuicao dada pela expansão portuguesa - tiveram no processo histórico que deu
origem :1 formacáo do mundo moderno, Representaram a superuçâo, até horizontes insuspci-
t.idos. dos conhecimentos geogrMicos tradicionais; constituíram instrumento de novos contac-
tos humanos e civilizacionais; contribuirarn para o desenvolvimento de padrões politicos,
cC<.nórnio», e culturais diferentes,

Trata-se de um processo complexo, Seria impossivel poder resumi-lo no escasso tempo
dl' que disponho, já que são múltiplos os niveis em que se desenvolve, de ordem politica,
diplom.itica e militar. Apresenta contornos diversificados no domínio geogrMico, Implica
inoLI,-(ll~S técnicas, na navcg.rcào, na construção naval, na observacào astronómica, í: prota-
gonizado por diferentes grupos sociológicos, Traduz-se em e:xperiências plurais, humanas e
intelectuais, Apresenta importantes consequências culturais e religiosas, Radica de um
processo europeu, mas os resultados dispersam-se pelos cinco continentes. Provoca compor-
Cimentos contraditórios. mobiliza sensibilidades dispares, é frequentemente ocasião de encon-
lros e de: desencontros,

Por tudo isto, é dificilmente: enquadrável nos limites estreitos de uma considcracao parti-
culur, em que a perspectiva nacional acaba por ser redutora, Também não se pode reduzir a
uma simple sucessão de momentos, Há, sem dúvida, cronologias, rostos e geografias que
dc\'em ser ressaltados, mas como referências motivadoras de uma mais ampla compreensão.

Recordamos este ano o quinto centenário de um dos seus momentos mais relevantes: a
\iagem de Cabral â Índia, em 1500-1501, Mas, será possível olhal para esta aventura como um
acontecimento isolado' Será desejável separá-la do processo em que se integra' Será possível
comprecndá-la sem ter em conta Bartolomeu Dias, Colombo, Vasco da Cama, entre outros'

I\a verdade, importa ir mais longe, Qualquer um destes navegadores nào pode ser enten-
dido fora do quadro da expansão marítima ibérica que remonta ao século XIV, e:especialmente
:1 meados do século Xv. E esta expansão não pode ser entendida sem ser situada no quadro
da história das navcgacoes oceânicas,

:\a história do Atlântico, podem-se distinguir dois períodos fundamentais, Há um primeiro
momento. com raízes antigas, que remonta aos últimos anos do século X, quando os escandina
\'OS atingem a Islândia, a Gronelândia e a costa do Labrador. Embora sejam de duvidosa intcr-
pretacao algumas informaçoes que sobre estas viagens chegaram ao nosso conhecimento, é certo
que o Atlântico foi, então, pela primeira vez navegado em latitude, de costa a costa, No entanto,
'ielKlo mar velho com mil anos, estas primeiras navcgacoe» pouco frutificaram, Ao longo de
v.irio-, séculos, o Oceano constituirá um espaço estranho aos olhos do homem europeu,

Mas, no século XV, com as viagens dos primeiros descobridores, há alguma coisa que
começl a mudar; são as novidades tecnológicas em matéria de navegaçào, é a geografia (cada
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vez mais ampla) dos mares navegados, é o próprio conceito de Oceano que se modifica. De
certo modo, nasce agora um outro momento da história atlântica.

() século XV reveste-se, nesta perspectiva, de significado duplo: representa o encerra-
mento da primeira fase (momento longo de cinco centúrias), mas anuncia também um novo
ciclo que se vai desenvolver por um período de tempo com semelhante extensão. Por isso, as
navegacoc-, quatrocentistas - nomeadamente as do final do século - não representam tanto o
início do Atlântico quanto uma nova fase na sua história. Por isso, não comemoramos simples-
mente um centenário. Ao recordar os 500 anos destas viagens, evocamos também o igual
período de tempo que elas encerram, situando, assim, a lembrança no nó axial de uma histó-
ria oceânica com dez séculos de existência.

Nesta ordem de idéias, estes navegadores (Bartolomeu Dias, Colombo, Vasco da Gama,
Pedro Álvares Cabral) ~ e, de certo modo, todo o mundo de problemas a que as suas viagens
esUo ligadas - protagonizam uma mutação profunda na história atlântica, a qual resulta funda-
mentalmente da conjugação de três tipos de circunstâncias:

Em primeiro lugar, importa ter presente o aumento considerável das dimensões do
espaço conhecido. f~um processo que vem de trás, nomeadamente a partir da década dos anos
20 do século À'V: desde os arquipélagos da Madeira e dos Açores e das primeiras explorações
da costa marroquina, os portugueses navegam cada vez mais para sul, até Arguim, Serra Leoa
e Cabo Verde, onde chegam em meados do século; a foz do rio Zaire será descoberta em 1483,
por Diogo Cão.

Seja-me permitido um breve parêntesis dedicado à cronologia. Não sendo conhecida a
data do nascimento de Bartolomeu Dias, será legítimo admitir que tenha nascido aí por meados
do século. Colombo seria possivelmente da mesma idade 0451 é a data usualmente indicada).
Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral são mais jovens: a tradição reza que terão nascido,
respectivamente, em 1469 e 1467-68. Quer isto dizer que, quando Diogo Cão amplia o espaço
conhecido no Atântico até ao Zaire, no início da década dos anos 80, quando Dias e Colombo
j;i ensaiaram as suas primeiras experiências marítimas e quando Gama e Cabral, adolescentes,
poderiam começar a perguntar pelos limites do que poderemos chamar o .11m do mundo, este
era um mundo pequeno. Um quarto de século mais tarde, as dimensões e os contornos da terra
conhecida serão outros. É caso para dizer: em vinte e cinco anos, corno cresceu o mundo!

Esta comparação é, a meu ver, muito importante. Com efeito, tenha-se em conta que esta
gera\'ão - nascida entre o início dos anos 50 e finais dos 60 - é obrigada, em pouco mais de
duas dezenas de anos, a pensar globalmente um mundo incomensuravelmente maior do que
aquele em que se tinha culturalmente formado () que isto representa - em termos de
choque psicológico, de necessidade de adaptação forçada, de desajustamentos inevitáveis -
nào é pouco. Se se tiver ainda em conta que este aumento de dimensão constitui apenas um
dos aspectos do processo (e certamente não o maior), que associadas estão múltiplas questôes
da mais diversa índole, chegamos à conclusão que este quarto de século conheceu um
processo de transformação verdadeiramente dramático ...

Em segundo lugar, é importante ter presente que as navegaçôes no mar da Guiné (a partir
dos anos 60 do século XV) conduzem à perda progressiva do modelo mediterrânico que, até
cntào. tinha informado a visão europeia do Oceano. Este perde o carácter de mar aberto, com
contornos indefinidos, projectado horizontalmente para ocidente a partir da matriz do Mar Inte-
rior, e adquire em pouco tempo uma dimensão espacial diferente da medieval. Por exemplo:
antes, a costa apresentava-se como referência de um espaço marítimo com grandes semelhan-
ps com o modelo mediterrânico; agora, as necessidades de navegação em alto mar (praticada
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pl'1os portugueses pela primeira vez no regresso da Guiné) implicam o recurso a instrumentos
intelectuais e tecnológicos bem diferentes.

Finalmente, em terceiro lugar, e como resultado do que atrás se apontou, no Atlântico
situado para além da Guiné, surge uma nova e insuspeitada dimensão. É sobretudo uma muta-
(;~10 intelectual. que tem lugar no decorrer do último quartel do século XV. Os protagonistas
(navegadores e políticos) vêm-se obrigados a pensar o Oceano, já não tanto como a extensão
para poente do mar e da costa já navegados, mas sobretudo como o grande espaço marítimo
que se projecta para sul.

~este contexto, a viagem de Bartolomeu Dias ao Cabo da Boa Esperança, em 1487/8, já
referida, tem um significado muito particular. Representa o grande salto nas navegações depois
dos anos 60. Entre 1460 e 1480, Portugal tem de enfrentar um conjunto de problemas muito
s(-rios na Península, provocados pelo contencioso com Castela. Estes problemas - com direc-
tas irnplicacocs em matéria marítima - resolver-se-ao em 1479/80, com o acordo das Alcáço-
\ as-Toledo. Este tratado, entre outros aspectos, delimita as zonas de influência oceânica entre
os dois reinos, desenhando uma linha imaginária de separação, projectada horizontalmente no
ponto mais meridional do arquipélago das Canárias (para norte, fica reservado para Castela,
com excepção dos arquipélados da Madeira e dos Açores; e, para sul, para Portugal). Pela
primeira vez, o Atlântico é geografia concebida por coordenadas geográficas, e não definida
em função de uma rota marítima, como acontecia anteriormente. Com todas as suas insufi-
ciências, este acordo vai, assim, possibilitar ao rei de Portugal ampliar para sul o esforço desco-
hridor (nomeadamente, através das viagens de Diogo Cão e de Bartolomeu Dias)

Em certa medida, Diogo Cão fracassa. Embore explore uma parte significativa da costa
africana situada a sul do Zaire, não atinge o Cabo. Será esse o mérito de Bartolomeu Dias. Com
efeito, para, a partir da Guiné, se conseguir chegar ao extremo sul do continente, torna-se
necessário vencer os ventos contrários que, com forte intensidade, sopram do sul. Perante a
dificuldade, este navegador decide afastar-se da costa, penetrar no interior do oceano, rumar a
poente (ele que quer arribar a nascente), e, navegando em arco, poucas semanas depois entra
no Índico. Bartolomeu Dias toma, assim, uma decisão contrária à evidência sensorial (que a
tornaria absurda). O que está aqui em causa é a hipótese de que, no Atlântico meridional,
aconteça o mesmo que na costa portuguesa, onde o vento norte, que sopra com força ao longo
da costa, enfraquece no interior do oceano. Ou seja, ao admitir que, em matéria de regime de
ventos, o Atlântico sul funcione como o do norte, mas ao contrário, Bartolomeu Dias revela
que perspectiva o oceano como um espaço unitário, de norte ao sul, com um funcionamento
de tipo mecânico. É a ruptura total com a visão tradicional.

Este navegador abre a porta para a delimitação futura da rota do Índico. Com a sua viagem,
torna-se claro o principal desafio que, nos anos subsequentes a 1489, se coloca às explorações
europeias: como navegar, para além da Guiné, sem escala? Recorde-se que, entre a viagem de
Bartolomeu Dias 0487/8) e a de Vasco da Gama 0497/9), decorre uma década; a meio, surge o
feito de Cristóvão Colombo 0492/3). No fundo, durante estes dez anos, procura-se a forma mais
adequada de construir a rota das Índias. Os Atlânticos modernos nascerão das duas grandes
respostas dadas a este desafio. Vejamos em que medida isso acontece.

O tratado das Alcáçovas-Toledo, já referido, colocava os mares da Guiné como ponto de
referência axial para uma futura exploração atlântica. Por sua vez, as viagens de Diogo Cão e
de Bartolomeu Dias (sobretudo esta) dcmostrarn ser possível, mais certo e mais seguro, chegar
ú Índia pelo Cabo da Boa Esperança, o que, de certo modo, induz o rei de Portugal a aban-
donar a hipótese de explorar a via das navegações horizontais (recordo que, nestes anos, o
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contim-nte americano ainda náo existe ",), Reforcam-sc. assim, as condicocs para o interesse
,'astclhano na rota do ocidente.

Qucr isto dizer duas coisas: primeiro, que o projecto de Colombo deve ser situado no
quadro politico e mrclcctual criado pela assinatura do tratado luso-castelhano das Alcáçovas-
Toledo: scgundo, que a expedição de 1192, nos termos cm que se realiza, é natural conse-
quência da viagem de Bartolomeu Dias de 1487/8, Abrem-se, deste modo, duas portas que
«onduzcm a destinos diferentes: a da América espanhola, iniciada por Colombo, e da Índia c
da Amóric:« portuguesa, iniciada por Bartolomeu Dias, e continuada por Vasco da Gama e por
I'edro Álv.m-» Cabral.

Como é sabido, no rescaldo da viagem de Colombo, têm lugar novas ncgociacoes entre
,Iojo II de Portugal c os Reis Católicos, que conduzem à assinatura de um segundo tratado, em
II'), (Tordesilhas), pelo qual se define uma nova linha divisória entre o espaço atlântico reser-
\ ado a Portugal e a Castela (plasmada, agora, meridianamente, desde o Norte até ao Sul, na
linha situada a 370 léguas a ocidente de Cabo Verde), Através deste acordo, o Oceano do futuro
v.t i ser definido por uma dupla coordenada: o enquadramento continental e a verticalidade,
() AtLíntico moderno é, assim, uma unidade marítima projectada meridianamcntc. como resul-
Lido das navega<,'ôes portuguesas que incorporam o oceano meridional na experiência do
homem europeu. í: neste enquadramento que se devem compreender as viagens de Vasco da
(;:una e de Pedro Álvares Cabral. Trata-se de atingir a Índia, pela via do Atlântico sul, na
~equência da viagem de Bartolomeu Dias, ampliando a rota por ele apontada, e no âmbito
cliplorn.uico definido por Tordesilhas,

ILi. como se vê, uma semelhança de fundo entre todas estas nave-gaçoes: todos navegam
para as Índias Como, no final de Quatrocentos e no inicio de Quinhentos, ninguém sabe
da América, o Ocidente, e-ntão. é a via do Oriente Nest« sentido, todos estes navegadores
(de Dias a Colombo, de Gama a Cabral) sào rostos e actores num horizonte oriental. Como
l'SlTevi cm trab.rlho anterior, com a diferença de que o genovês, se desempenha o papel ce-rto,
U-Io num palco errado A referência em que se movimentam é a mesma: Tordesilhas, E
t.unl x-ru é comum a questão que a todos importa resolver: sendo a linha divisória projectada
IHJ Atlântico ocidental. como se estende o espaço dividido até ao Oriente' Ou seja, onde se
-itu.. o cspa<,'o situado para além do Ocidente e para além do Oriente conhecidos' Como defi-
nir marítima e estrategicamente a solução?

As duas viagcns de Vasco da Gama (1497/9 e 1502/3), bem como a de Pedro Alvares
(:abral ( 1500/ I l, constituem, portanto, um elemento fulcral de uma estratégia concorrente entre
:I.S duas monarquias peninsulares que prolonga, em outros horizontes, o diferendo de Tordesi-
lh.i-; ;\0 fundo, tais viagens correspondem à preocupacào por definir o âmbito espacial dos
oceanos submetidos :1soberania do rei de Portugal.

Colocada a questão nestes termos, a escala brasileira da viagem de Cabral adquire uma
('special dinu-nsao c significado Se as praias de Vera Cruz definem o extremo ocidente do
oceano português, o extremo indiano, ou seja, Ceilão - e, depois Malaca, e, mais tarde, a porta
do I'acífico -r-. vao logo a seguir definir os limites orientais desse mesmo oceano

fé por isso possível considerar que, de Bartolomeu Dias a Pedro Álvares Cabral -
p:l.ssando pelas duas viagens emhlemáticas de Colombo e de Gama -, entre 1487 e 1501, têm
lug:!r momentos fulcrais na história oceânica, '\0 curto período de 14 anos, é levado a cabo o
decisi\o alargamento dos horizontes geográficos: antes de 1487, a América nào existe, a fron-
tl'ir:! europeia termina na Narnibia. o índico é, para a experiência ocidental, geografia sobre-
tudo onírica, 7\0 início do século XVI, a América - cujo litoral é já conhecido - começa a exis-
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tir. d í'rontcir« europeia termina em Ceilão. o Índico é navegado pelos portugueses. Em pouco
m.ri-, de urna década, mercê de múltiplas cxperiõncias de navegação e das ncgociaçocs diplo-
nüticas por elas provocadas, o Oceano Atlântico adquire as grande:s coordenadas da sua
personalidade moderna; paralelamente, definem-se: os contornos diferenciadores das grandes
rotas dos séculos posteriores.

2.

:\este contexto, que significado se pode atribuir à viagem de Cabral?
A meu ver, a resposta adequada deverá diferenciar duas ordens de questões: em primeiro

lugar. o problema do envio de: uma segunda armada à Índia, depois do regresso de Vasco da
(;ama a Lisboa no verào de 1499, e, em segundo lugar, uma ponderação do papel que: teve,
n.: sua \iagem. a cscala na terra de Vera Cruz.

Ambas as questr'Jes levantam problemas extremamente complicados, impossíveis de abor-
dar no cscasso tempo de que: disponho. Assim, limirar-me- ei apenas a apontar muito breve-
menu: o que, a respeito de cada uma delas, considero fundamental.

L corncco pela primeira. o problema do envio de uma segunda armada à Índia, depois
do regresso de Vasco da Gama a Lisboa, no verão de: 1499.

A \iagem inaugural do que mais tarde se chamará a Carreira da Índia, para além do seu
Oxito cm termos náuticos - aspecto que deixo agora de lado -, levanta um sério problema de
natureza política, cujos contornos diplomáticos e estratégicos decorrem de um processo que
remonta ao início do século XlV. Em poucas palavras, trata-se da doutrina tradicional portu-
guesa segundo a qual o país - em termos de um desejável equilíbrio ibérico - necessita de um
l',SpaC'omarítimo que conta balance a sua inferioridade territorial em rclacào a Castela. Problema
prcsc-nn- ao longo de todo o século XV, virá a encontrar uma formulacào considerada na altura
:Iclcquada, através do tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Castela em 1194.

Para a lóm do lema objecto de acordo neste tratado, toda a tradição estratégica nele subja-
centl' assenta na conjugacào de duas ideias-forca.

A primeira, mais antiga, l~formulada, em mais de um momento, ao longo do século XIV.
l.m linhas gerais, defende que s() é possível, a Portugal, desenvolver uma política de âmbito
europeu (continental ou peninsular) a partir do domínio das artículacoes de um espaço marí-
timo delimitado em funcào de Gibraltar, por um lado; e, por outro lado, o domínio de tais arti-
lUlaC-(K'Sprcssupoc a definição de novos horizontes em funcào do papel fundamental da reta-
guarda marítima, que, no caso portuguós, terá de ter uma indispensável dimensão oceânica.

Entretanto, desde o início do século XV, o poder lusitano vê-se obrigado a associar a
ddesa da doutrina de um espaço marítimo, entendida corno uma exigência indispensável de
autonomia política, a uma crescente aproximação diplomática a Castela. É neste ponto que
assenta a segunda ideia-forca. :\ão é pequena alteração de perspectiva que a referida aproxi-
m.uáo implica: não só a doutrina estratégica de defesa de urna retaguarda marítima deixa de
ser cmcndida diplomaticamente em termos de distanciamento em relação a Castela (como
tinha acontecido no século XIV), como formalmente se vaí traduzir na aceitação, por parte de
Portugal. da doutrina tradicional castelhana de mare clausum.

Compreende-se, assim, em que medida o tratado de Tordesilhas, anteriormente refe-
rido, reune e resume toda esta tradição estratégico-diplomática. A divisão do Atlântico é,
neste sentido, acompanhada pelo conceito ele que o espaço oceânico atribuído a cada parte
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o uma extensão da fronteira do respectivo reino; ou seja, o mar é entendido como uma reta-
guarda. isto 0, em termos politicos, é considerado como um retro-horizonte (cada monarquia
reporta-se ao vizinho, mas a linha de referência aponta para o Atlântico, já ocidental, já meri-
dional l. Consequentemente. todo o sucesso e todo o fracasso de cada monarca no espaço
que lhe l' reservado em Tordesilhas é imediata e inexoravelmente avaliado como um argu-
mento político no diálogo diplomático peninsular; assim, se a expedicào de Colombo à
AmlTicl. em U192. tinha sido, em termos politicos, uma viagem contra Portugal, a chegada
de Vasco da Gama, em lií98. a Calecute, será, em termos politicos, entendida como um êxiro
contra os Reis Catol icos .

f: neste contexto que a viagem de Vasco da Gama é analisada, em Lisboa, quando se
discute o sentido da segunda armada a enviar ao Oriente. Recorde-se, a este propósito, a infor-
maç';'lo das fontes, segundo a qual alguns em Portugal teriam temido que as viagens à Índia
poderiam colocar em perigo as boas rclacoes com a monarquia vizinha adquiridas no referido
tratado de 1494.

Quando Vasco da Gama chega a Lisboa, no verão de 1499, a alegria parece ter sido gene-
ralizada. Se Gama é o herói, atr:ls do descobridor eleva-se o monarca como o grande vence-
dor da empresa. A viagem 0 imediatamente transformada em resumo e referência de uma polí-
tica: ou seja. é 11I011 II mentalizada. obedecendo ao propósito de transformar o regresso do
n:lvegador num memorial a favor da monarquia lusitana. O rei de Portugal é, pela primeira vez
cm diploma de 26 de Agosto desse ano, chamado de Senhor da Conquista. da Nauegaçào e
O nnercio da EIiópia. Arábia. Pérsia e Índia. -"a realidade, estas referências têm um duplo
sL'ntido. Geograficamente. sào horizontes de uma fronteira que se alarga, que aponta para
Oriente, Mas, em termos políticos, Etiópia. Arábia, Pérsia e Índia, sào rcrro-horizontcs: como já
chamei a arcnçào. S:lO rctro-horizontcs porque apontam contra Castela Compreende-se,
assim, que, desde o verão de 1499, D. Manuel procure reforçar a necessidade de uma aproxi-
mac:ío maior entre as duas monarquias. Com efeito, se o mar é rectaguarda - como há pouco
:t1irmei - um poder naval reforçado implicará uma amizade ibérica ainda mais forte.

~las. a chegada dos portugueses à Índia tem, para a monarquia de Lisboa, outras impli-
clc(les que. embora superem a dimcnsào diplomática luso-castelhana, contribuem ainda mais
para a rcforcar. Refiro-me ao problema militar e às suas importantes implicacoes estratégicas.
Acontece que, neste ponto, a viagem gâmica - ao contrário do que aconteceu no plano polí-
tico peninsular - 0 fracturanrc, levanta um problema novo.

A quest:lo est:l ligada ao que se poderá chamar a not.idade militar da chegada dos portu-
gueses :'1índia. Estes, antes da viagem, e a despeito de todo o esforço de recolha de informa-
C()L'She-rdado dos tempos de D. .Joào II, imaginavam uma Índia muito diferente daquela que
efectivamente encontraram. E, entre as diferenças mais significativas, uma das mais perturban-
tes terá sido a importância da presença muçulmana no oceano Índico. Muito provavelmente,
depois da evoclç';lO da viagem, terá sido este o grande tema das conversas que Vasco da Gama
tl'l':1tido com o monarca imediatamente após o seu regresso, e que continuariam nos dois anos
.'C'guintes. E. neste contexto, no segredo do Conselho Real, talvez a referência às riquezas da
Índia tenha sido menos entusiasta do que a propaganda oficial fez crer.

I\:lo l' difícil descortinar, através do silêncio das fontes, quais as alternativas em jogo: ou
obter no Índico aliados que permitam estabelecer bases comerciais de certa importância, ou
L'nt;lo arranjar um território que possa servir de suporte. '\0 entanto, uma e outra, exigem
l'oJ'(;asmilitares: aos aliados tem de se oferecer aliança e apoio naval, e o território tem de ser
conquistado Ou seja, as perspectivas imediatas apontam para a inevitabilidade da guerra.
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í:. no contexto desta discussão interna - à qual não sào alheias as noticias chegadas de
Castcla de qUL:,ai, se começa a pôr em causa a lcgttimidade de, à luz do estipulado em Tordo-
"ilhas, os portugueses estenderem o seu poder ao Índico -, que deve ser entendida a indeci-
,'CIodL:D, Manuel. dividido entre a renovação da chefia da segunda armada na pessoa de Vasco
d;1 Gama. por um lado, e a nomeação de um novo capitão, por outro lado, mais próximo da
corrcntc defensora da necessidade de uma íntcrvcncao militar prioritária, na pessoa de Pedro
.\l\arL:s Cabral.

Sabemos que foi este último que acabou por ser o escolhido. F:sabemos igualmente que
esta última escolha foi acompanhada pelo reforço do potencial militar da frota, É fácil, assim,
l>L'rcL:bero significado da norneacão de Cabral: criar uma força militar no Oriente que assegure
;1 protec<c';lo dos aliados de Portugal, utilizar a artilharia naval como recurso fundamental no
choque militar, revitalizar o ideal da cruzada como instrumento ideológico legitimador da intcr-
\ l'n<c';loarmada, reforçar a doutrina estratégica de que o mar meridional é, em termos militares
l' diplorn.u icos. bivalente: retaguarda no Ocidente, mas frente no Oriente.

Assim, quando Cabral, em Marco de 1500, parte de Lisboa, no seu espírito está sem
duvida presente este conjunto de problemas.

:"este contexto, poder-se-a. finalmente, perguntar pela segunda das questoe» atrás formu-
ladas: qual a ponderucào - dizia eu - do papel que teve, na viagem de Cabral, a escala na terra
,k \era Cruz'

Dc-ixandc: de lado o problema da intencionalidade do achamento (que, pelo menos nas
suas Ionnulacocs mais radicais, me parece dificilmente defensável), poderei dizer que a escala
brasileira - no modo como esta escala foi vista pelos protagonistas da viagem - deve ser
pensada :1luz de uma nova leitura da Carta de Caminha, Trata-se, em primeiro lugar, de ler a
mi"siv:I em causa como expressão do que Cabral pensaria (julgo que nào tem sentido admitir
que o L:scriv:lo portuense escrevesse o seu texto à margem da autoridade do capitào-rnor da
I'rota l. e trata-se, em segundo lugar, de tentar apreender o sentido ideológico subjacente ao
discurso narrativo da mesma.

Em trabalhos anteriores, procurei articular a resposta a estas duas quest(Jes através de
uma reflexão sobre () sentido da nooidade na Carta. Passo a resumir, de forma muito breve.
:1.' condl1.';(Jes a que cheguei.

A novidade constitui uma tónica presente ao longo de todo o texto, Novidade de tal
maneira inesperada que o europeu sente dificuldade em perceber a realidade que se lhe apre-
'L:nu. ou "eja, náo se scnt« capaz de integrar facilmente os dados brasileiros dentro dos esque-
mas culturais de que se sente herdeiro. É o conhecido problema da compreensão implícita
como condicionante do diálogo cultural.

Qual é a verdadeira dimensão destas novas terras' Como classificar tipologicamente os
indigenas iguinéus do ocidente, como à primeira vista pensam, ou como pré-orientais, como
acabam por admitir )? Sendo Vera Cruz um outro lado, a alter idade é só geográfica ou é
t.unbcm temporal, como admite Caminha'

O cerürio descrito pelo escrivão é claramente teatral. No palco, sobressai um clima de
dramatismo contido que procura, com êxito, disfarçar a convicção de que a escala coloca o
h, imcm L:uropeu perante as contradições desse mundo IIOUO, de um mundo cujas coordena-
das herdadas de Tordesilhas diziam ser a porta do Oriente. :\a verdade, as praias de Vera
Cruz s;lo, para Cabral e os seus homens, a porta que antecede o Oriente mítico, da mesma
forma que. no itinerário do Templo de Jerusalém, a capeia de Santa Helena, onde se vcne-
1':1v.un os restos da Vera Cruz, constituía a antecâmara da entrada no lugar da crucifixaçào.
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r-..:averdade. o jogo da toponímia da rota da Índia é o mesmo, na viagem de Gama e na de
Cabral. "esta, a e,seda brasileira tem a mesma função que a escala da baía ele Santa Helena
e:\:ercera na viagem anterior. O Brasil é, de facto, o outro lado da África meridional, porque
ambos s:10 portei do Oriente

(: neste- ponto que desponta a leitura ideológica à qual há pouco fiz referência.
Com deito. importa nâo esquecer que a missiva está dirigida ao rei de Portugal. t

port.mto. tcx to intencional. Como tal. nào sendo descrição inocente, é sobretudo mensagem
ideoJ()gica. Sc Caminha alude repetidamente às dificuldades de comunicação, é porque a
incomunicnhílid.uh- funciona como ponto de partida para a evangclizacào. tantas vezes subli-
nhada, Julgo que esta última possibilidade, adquire uma maior compreensibilidade se se
,situ.t r no âmbito do clima messiânico característico dos anos iniciais da monarquia manue-
lina. e no qu.il. tanto quanto é possível saber, participaria o grupo de pressão que, em Portu-
gal. tinha apoiado a nomear-to de Cabral como capitao-mor da frota, Ou seja, é à luz deste
messianismo que tem realmente sentido o unitarismo ou uniuersatismo da Carta, Porque é
o rei, a quem a missiva se dirige (c que sempre está presente), quem constitui a instância

ú ltima onde se superam e se articulam as nouidades (isto é, as contradiçocs i do mundo que
os port ugueses vá o descobrindo

Aqui radica o optimismo proselistista da Carta de Caminha. A nouidade característica do
mundo por ele descrito - sendo menos explicitamente maravilhosa do que a referenciada em
outros textos como os de Colombo - nào é por isso menos eivada de pessupostos mesxiáni-

cos. Ou seja, sob a capa de descriçôes aparentemente neutras, o escrivão desenvolve uma
ine-quívoca mensagem, onde a referência à novidade tem um papel fundamental: começando
por :Iparecer referida como atributo da terra achada (por afremosentar nem afear haja aqui de
!JI)rntctis que aquilo que ui e me pareceu, lê-se logo no início da Carta), rapidamente se trans-
forma em artifício re-tórico que, num quadro conceptual de cariz messiânico, garante a viabili-
dade de um projecto. Dito por outras palavras, a not.idade acaba por funcionar como argu-
mento ideol()gíco cuja compreensibilidade deve ser situada no quadro dos projectos políticos
que informam a estratégia manuelina de entào.

Se, na ordem dos factos, o achamento teve lugar a meio de uma rota oriental (Cabral,
l'm 1')00. dirige-se para a Índia), na ordem do imaginário dominante na época, Vera Cruz é
ilha, ou seja, referência de um espaço em relação ao qual importa tomar posse. :'\este contexto,
() argumento da notidade. na Carta de Caminha exerce também a função de argumento legi-
tim.u lor de um projecto que informa toda a viagem de Cabral, desde Lisboa a Calecutc.

Daí o grande interesse do relato da escala brasileira: permite-nos perceber o modo
como pensavam a viagem aqueles que na frota cabralina vào embarcados, Como escrevi em
trabalho anterior:

A meu tcr. a missioa do escriuâo portuense, sendo escrito individual, reflecte muito
bem o complexo mundo de notidades. certezas, dúvidas, acertos e desacertos que poi oam
o cspirito dos que táo na armada, No que diz e no que nâo diz, nas linhas e nas entreli-
nhas, há todo um u nirersr) mental que salta da narratiua aparentemente ligeira com que
(> descrita a semana de Porto Seguro. Sendo pobre em diálogos, é, no entanto, muito rica
If() cenário que nos transmite: brasileiro, em termos do objecto material do que é contado,
europeu. nc. destinatário a quem se dirige, oriental em termos do enquadramentoformal
cm que cultural e politicamente se situa. Por isso, descrevendo um encontro, muda, em
mais de lima dimensão, vários encontros: e, simultaneamente, alguns desencontros .'
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Será essa a razao porque a leitura desse texto é tão problemática Sem querer, revela
lima certa crise de consciência da cultura europeia, crise essa que indiscutivelmente
acompanha o nascimento da modernidade.

Vislumbra-se, assim, em conclusào, o papel fundamental das praias brasileiras no conjunto
da vi.igcm de Cabral. Vera Cruz, sendo a ante-câmara do Oriente, funciona como escala ele uma
rota marítima e, simultaneamente, como topos de uma reflexão sobre todo o conjunto dessa
mesma viagem. Com efeito, Vera Cruz é, na realidade, o ponto mais ocidental do Oriente. Como
tal. funciona como mirante donde Cabral, através da pena de Caminha, perspectiva e pensa o
mundo que o tratado de Tordesilhas tinha reservado para o rei de Portugal.

NOTA BIBUOGRAFICA

H:lsci-rne no que escrevi C1l1outros trabalhos dedicados a Cabral: Pedro Álvares Cabral. Uma rtagem, Lisboa,
Idi(Jl's I:"APA. 1999; De t'iSCO a Cabral, Bauru, EOUSC. 2001; "O sentido da novidade na Carta de Peru Vaz de
v.aminhu. .. ketista (SP (S. Paulo), n." 4';, Marco-Maio de 2000. pp. :\S-'17; ..Dois anos na vida de Pedro Álvares
Cabral -, .vctas do colciquio "OOS mares de Cabral ao Oceano da Língua Portuguesa ".organizado pela Escola Naval
'Llshoa. 2000.11.20\. Lisboa, Escola :"aval, 2001. Alem da bibliografia ai citada. vejam-se ainda GOES FILHO. Syne-
-;i() Sampaio - vareuante«. bandeirantes, diplomatas Um ensaio sobre a formaçdo da ....frontcira. ....' do Brasil, S.
I'aulo. '\lartins Fontes Editora. 1999. pp. 1-S6; e MARTI"lHO, TeIma - Pedro Aluares Cabral. O Homem. o Feito e
rtvlesnoria. Vila :"ova de Gaia. Editora Ausência. 2001
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TEMA 1 - NAVEGAÇÕES PRÉ-CABRALINAS
E ANTECEDENTES DA VIAGEM

1 - ESOTEHISMO E CIÊI\CIA NOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES ANTES DE 1500
Dr. Paulo Alexandre da Silva Louçâo

2 - DESCOBRIMENTO DO BRASIL: DESVIRTUAMENTOS DAS FONTES ICONOGRÁFICAS.
O CASO DA FLORA TINTOHIAL
Dr. Fernando Lourenço Fernandes

:\ - BRASIL: DESCOBHIMENTO OU ACHAMENTO?
Eng." José Caro Proença





Esoterismo e Ciência nos Descobrimentos Portugueses
antes de 1500
Dr. Paulo Alexandre Louçâo

..Pai alma a Ciência e corpo a Ousadia ...
FER;\;ANDO PESSOA

..Talvez se nâo desvende nunca o mistério que envolve a génese e intuitos das
primeiras viagens benriquinas, mas é óbvio que o Infante não teria apare-
lhado as caravelas nem encontrado capitães e gentes de bordo, se o arrojo de
valentia não tivesse sido iluminado por um raio de razão que convence. ( ... )
Quando se atenta na preparação minuciosa da expedição a Ceuta (1415),
desde a recolha de informações àponderação de prós e contras em conselhos
de Estado, e se repara no facto de D. Henrique ter participado nela e ter tido
conhecimento dos preliminares, torna-se inconcebiuel a sua iniciativa desco-
bridora sem o norte de alguns conhecimentos (. .. )."

JOAQUIM DE CARVALHO

Hegel afirmou que «a chamada restauração das ciências, oflorescimento das belas-artes
e o descobrimento da América e do caminho das Índias Orientais, são comparáveis ã aurora
que após largas tormentas anuncia de novo pela primeira vez um belo dia. Este dia é o dia da
li n iversa lida de, que irrompe por fim, depois da longa e pavorosa noite da Idade Média (. .. )."
Porém o que Hegel nào apreendeu, como ainda hoje acontece com a maioria dos centros de
cultura planetários, é que tanto o descobrimento da América como o caminho das Índias Orien-
tais, foram o resultado de um trabalho metodológico iniciado pelo Infante D. Henrique e a
Ordem de Cristo, na segunda década do século XV, portanto, muito antes da chamada restau-
ração das ciências protagonizada por Kepler, Copérnico, Giordano Bruno, Galileu, etc. Os
exemplos e citações que iremos mencionar são conhecidos mas têm o fito de sublinhar na
primeira parte desta comunicação o pioneirismo da atitude mental dos portugueses, percur-
sora da ciência moderna, proporcionando no lapso de tempo de uma centúria - em 1419 Zarco
redescobre a Madeira, em 1519 Fernão de Magalhães inicia a primeira viagem de circumnave-
gaçào planetária - uma total revolução geográfica.

É pertinente a afirmaçào de Paulo Vallada: «Quanto a mim, o Infante ainda não tem tido
a abordagem correcta por parte dos historiadores. Porquê? Porque foi no século XV; o anteces-
sor da NASA; porque protagonizou a primeira tentativa mundial da busca, da descoberta, por
ria interior mental, isto é, a aplicação das ciências experimentais ã descoberta. Nisso é
lima figura universal."

De facto, num mundo medieval, escolástico, limitado às leituras de alguns clássicos e
de doutores da Igreja, o Infante D. Henrique iniciou, dois séculos antes da emergência do carte-
sianismo, um processo de descoberta geográfica, na qual integrou a observação metodológica
da Natureza, atitude absolutamente inovadora na época. No capítulo sete da Crónica da Guiné,
escrita ainda em vida de D. Henrique, o cronista Azurara, comendador da Ordem de Cristo,
menciona que o Infante, queria saber como eram as terras a sul das Canárias e do Cabo Boja-
dor, e tudo isto com «manifesta certidão', ou seja, com rigor. Mais à frente o cronista narra que
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em 1433 o navegador Gil Eanes volta a Portugal sem ter conseguido ultrapassar o Cabo Boja-
dor - como sabemos, segundo a mentalidade da época para lá deste cabo estaria o mar tene-
broso com os seus monstros marinhos -, o Infante terá dito o seguinte ao célebre navegador:
\ Ú, nao podeis achar tamanho perigo que a esperança do galardão nâo seja muito maior,

1:'em terdade eu me maravilho que imaginação foi aquesta que todos os filbares, de
uma cousa de tão pequena certidão, que se ainda estas cousas que se dizem tivessem al-
gu ma autoridade, por pouca que fosse, não vos daria tamanha culpa. Mas quereis-me dizer que
por opinião de quatro mareantes, os quaes, corno são tirados da carreira da Flandres ou de
aZf!,UnSp0l10spara que comummente navegam, não sabem mais ter agulha [bússola] nem carta
para marear. Porém vós ide todavia e não temaes sua opinião, fazendo vossa viagem, que, com
{I graça de Deus, não podereis dela trazer senão honra e proveito." (Cap, 9) Assim, no que se
refere ã ciência geográfica, D. Henrique, sendo um homem muito religioso rejeita, contudo, a
mentalidade medieval que se sujeitava às lendas e à cultura livresca incorporando no Projecto
I'\acional dos Descobrimentos o espírito científico baseado na experiência. Surge assim a "cara-
vela das descobertas", o estudo das correntes, dos regimes de ventos, das latitudes, o aperfci-
\'oamento das cartas de marear, e, posteriormente, o regimento do Astrolábio e o estudo da
navega\'~10 ao largo no Atlântico Sul. Duarte Pacheco Pereira 0460-1533\ na linha de pensa-
mento do Infante, escreveria no Esmeralda Situ Orbis, em 1505, que "a experiência é a madre
das cousas. nos desengana e de toda a dúvida nos tira»0, cap. II). Só um século depois Descar-
tes escreveria os seus postulados asseverando que a ciência clássica especula. mas a ciência
moderna deve experimentar. í~evidente que o Infante e os seus seguidores não tinham a
mentalidade científica da era moderna, mas ao desenvolverem um trabalho continuado durante
décadas no âmbito de todos os múltiplos aspectos da ciência náutica através de um diálogo
continuo entre a experiência no mar e os estudos efectuados em Terra, foram, indubitavel-
mente, percursores da ciência moderna. Foi esta acção metódica que tornou possível a viagem
de Cristóvão Colombo em 1492, o descobrimento do caminho marítimo para a Índia em 1498,
:1 Expedição de Pedro Álvares Cabral em 1500 e a primeíra viagem de circumnavegação plane-
tária encetada por Fernão de Magalhães. Cumpre integrar esta epopeia científica na história
universal, e, acima de tudo, na história europeia e nacional. As histórias universal e europeia,
carecem, ainda hoje, da assimilação da importante vertente científica da fase inicial (Séc. XV)
dos Descobrimentos Portugueses, e quem perde é, sem dúvida, a humanidade no seu conjunto.
Evidentemente que para tal acontecer, a comunidade científica portuguesa tem de continuar a
pesquisar e a transmitir com o maior número de factos possível, a realidade deste trabalho
nu-tódico e continuado nos Descobrimentos Portugueses. A epopeia marítima lusitana não foi
resultado de um conjunto de aventuras temerárias, como ainda é hoje comum pensar-se; caso
contrário teria acontecido aos nossos navegaclores o mesmo que aos irmãos Vivaldi e muitos
outros que tentaram aventurar-se pelo "mar tenebroso". Neste âmbito considero do maior inte-
resse histórico-científico o trabalho que tem siclo desenvolvido por esta Academia em honra da
tradicào náutica lusitana, e estou por completo de acordo com o C/Alm. Rogério d'Olivcira
quando afirma que "alicerçar a história apenas em documentos, que em muitos casos são
apocrifos. parece não se enquadrar nos conceitos modernos de rigor e veracidade da ciência."
(I Simp. Hist. Mar., 5) É o velho problema das fontes escritas que podem ser forjadas ou mani-
puladas visando objectivos políticos, diplomáticos ou religiosos. As chamadas fontes não escri-
tas s;10, muitas vezes, mais fidedignas, e, de certeza, um apoio insusbstituível na investigação
histórica como o tem provado a arqueologia. Nesse aspecto, a história científica dos Descobri-
mentos necessita do contributo inestimável dos homens do mar. Têm naturalmente mais peso
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as teses de Gago Coutinho, Max Justo Guedes e o testemunho de Amyr Klink , o primeiro
homem a atravessar num barco a remos o Atlântico Sul, quando sustenta que se -pode dizer
(1IIe Cabral, quando seguia para as Índias, não aportou aqui por acaso. Simplesmente, aliou
u nia táctica de nauegação obrigcüoria para se dobrar a África, ao interesse de incestigação e
reconhecimento das terras que, já se sabia, existiam a oeste-, do que a opinião dos historiado-
res mais cépticos que o próprio Pirrão, não percebendo que o Mestre João, sabendo com
grande exactidão a latitude onde se situavam as Terras de Vera Cruz, ao citar o mapa-mundi
antigo não se estava a referir a um desses mapas fantasiosos da Idade Média. O mapa dito de
Canrino. datado de 1502, reflecte bem a sistematização cientifica da cartografia portuguesa,
fruto de décadas de experiência com um grande avanço em relação a toda a restante carto-
grafia europeia; compare-se a cartografia do mapa de Cantino do continente africano com qual-
quer outro mapa seu contemporâneo. Jaime Cortesão, quanto a nós, o grande génio da histo-
riografia dos Descobrimentos, afirmou que: "Erro crasso foi supor-se até aos nossos dias que os
descobrimentos e conquistas dos portugueses não excediam um caso, ainda que inaudito, de
brarura colectira. Náo toram as lanças, as couraças, as bombardas das naus e afúria de mouê-
las. mas sim os regimentos, as cartas, os astrolábios, o método, a disciplina, enfim a cultura e
o cspirito organizador. que triunfaram." Em relação a esta citação temos de fazer uma ressalva:
trata-se lembrar o grande avanço tecnológico do armamento português nos séculos XV e XVI.
Facto que também tem sido menosprezado e que é mais uma prova do alto nível de compe-
tl'ncia e sentido de planificação que vigorava em Portugal na época. Não compreendemos a
indífcrenca da historiografia actual em relação aos estudos de Rainer Daehnhardt nesta área,
sendo este investigador um dos maiores especialistas, a nível mundial, de armamento antigo.
A supremacia do poder naval português foi também condíçào sine qua non para a realização
da epopeia lusíada; o seu estudo deve ser integrado na história científica dos Descobrimentos,
bcto que também tem sido omitido nas histórias militares da humanidade como hem o acen-
tuou o Comandante Armando Saturnino Monteiro. Mas se, sem dúvida, há que elaborar uma
lustória científica dos Descobrimentos Portugueses integrada na história europeia com a maior
profundidade e erudição, não se pode deixar desguarnecida a vertente da divulgação histórica
para o púhlico em geral. É uma questão de consciência cívica num mundo que hoje rende
culto a Epimeteu. aquele que pensa depois de agir. Não esquecendo também que como George
Orwell afirmou: "Quem controla o passado, controla o[uturo-,

Lrn dado interessante sobre esta temática é a célebre afirmação de Pedro Nunes no
s('culo XVI quando diz que "é manifesto que estes descobrimentos se não fizeram indo a acer-
tar: mas partiram nossos mareantes muito ensinados e prouidos de instrumentos e regras de
astrologia e geometria .» Logo, poucas décadas após as grandes viagens de descobrimento, este
ilustre matemático teve a necessidade de afirmar que os navegadores portugueses não foram
<I acertar », Outro caso enigmático, o valor atribuido ao grau terrestre por Duarte Pacheco
Pereira: 106,560 km. Tem um erro de apenas 4% em relação ao valor verdadeiro. Um cálculo
Lío exacto que somente foi adoptado oficialmente em Portugal no século XVIII. Estranho facto.
Parece terem existido conhecimentos da cxcelsa "confraria dos mares" que se perderam rapi-
damente. Esta reflexão leva-nos à política de sigilo e esta à segunda parte da presente comu-
nicatào: o esoterismo nos Descobrimentos.

Esclareço que só há muito pouco tempo o esoterismo deixou de ser tabu para as univer-
"idades. no âmbito da reabilitação do pensamento simbólico. O que chegou até nós das tradi-
c'(les esotéricas está a ser estudado em todas as grandes universidades do mundo, sobretudo
no foro da Antropologia Religiosa. Sobre Portugal destacamos, neste momento, os estudos de
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Gilbert Durand e José Manuel Anes, na área da antropologia do imaginário. O interesse da
historiografia por este tema tem sido nulo, o que é redutor dado que assim será difícil ter uma
noção dos diversos imaginários que vigoraram no passado.

A palavra esotérico do grego esoterikós, significa "peculiar aos de dentro, da intimidade,
o que é interno", do mesmo modo que a palavra exotérico transmite a ideia daquilo que é
externo, formal. A nós, homens do século XX, o chamado saber esotérico chegou-nos muito
mutilado e agregado a uma literatura de ficção que, no geral, de esotérica nada tem. Encon-
tramos a raiz do esoterismo nas antigas escolas de mistérios da Antiguidade. A palavra misté-
rios deriva do grego muô, "fechar a boca", uma alusão ao voto de silêncio imposto aos inicia-
dos nos mistérios de todas as épocas. Quer isto dizer que na antiguidade certos conhecimentos,
nomeadamente de ordem científica, apenas se transmitiam a uma elite seleccionada pelos líde-
res dessas escolas; uma delas foi a academia pitagórica. Há referências que muitos dos génios
da Grécia antiga como Platão tenham estado durante anos nas escolas de mistérios do antigo
Egipto. Aí aprendiam, conhecimentos de psicologia simbólica, alquimia, astrologia, mas
também saberes como o sistema heliocêntrico. O padre cristão Clemente de Alexandria, dos
séculos II e III d. c., dá-nos a indicação da existência de mistérios no cristianismo primitivo:
"O Senhor permitiu comunicarmos estes Mistérios divinos e esta santa luz aos capazes de os
receber. (. . .) Ao homem capaz de observar secretamente o que lhe é confiado, o que está velado
lhe será mostrado como verdade; o que é oculto à multidào, será manifesto à minoria." (STRO-
MATA,I, 13) Na mesma sua obra revela conhecer o sistema heliocêntrico: "Esses diversos simbo-
los se relacionam com osfenôrnenos sidéreos, e figuram a totalidade das criaturas que unem o
céu à terra ... O candelabro representa o movimento dos sete luminares que descrevem
a sua revolução astral. À direita e à esquerda do candelabro surgem os seis braços, cada um
com a sua lâmpada, porque o Sol está colocado como um castiçal no centro dos plane-
tas, sohre os quais esparze a sua luz ... Quanto aos querubins, que têm doze asas entre as duas,
representam () mundo sensorial dos doze signos do Zodíaco." (STROMATA,V, VI) Plutarco, outro
iniciado, afirmava a existência de um novo mundo para lá do oceano e o famoso alquimista
medieval Raimundo Lúlio na questão 154 das Quaestiones per artem demostrativam seu inven-
tivam solubles sustentou que: "A terra é esférica, e o mar tamhém é esférico (. . .). (. .. ) é neces-
sária uma terra oposta às praias inglesas: existe, pois, um continente que não conhecemos>.
Lembramos que Raimundo Lúlio foi pajem de Jaime II de Aragão quando este ainda era prín-
cipe, sendo este irmão da rainha St." Isabel, esposa de D. Dinis de Portugal. Foi também Lúlio
que, no final do século XIII, propôs a circumnavegação da África para se chegar à Índia.

A Ordem dos cavaleiros templários tornou-se uma herdeira desta tradiçào. Assim o
demonstram os símbolos insculpidos nos seus castelos e templos, as suas relações com elites
culturais do mundo muçulmano do Médio-Oriente e algumas revelações feitas na altura da sua
extinçào. Neste processo de acusação aos templários, o advogado Raoul de Prestes afirmou ter
ouvido do Templário Gervais de Beauvais o seguinte: ,,(...) havia na Ordem um regulamento
tão extraordinário e sobre o qual deveria ser guardado um tal segredo , que qualquer um teria
preferido que lhe cortassem a cabeça a revelá-lo>. Mais uma vez o segredo. Todos os selos
templários tinham a palavra sigillum que tanto significa "selo" como "segredo". D. Afonso Henri-
ques afirmou-se irmão dos templários no ano de 1129 na carta de doação de Soure a esta
ordem de cavalaria, sem dúvida a mais importante nos tempos da fundação de Portugal. A
Ordem do Hospital já existia mas teve muito pouca acção militar, as outras duas, os freires de
Évora (futuramente de Aviz) iniciam a sua acção na década de sessenta e a Ordem de Santiago
nos anos setenta do século XII. Gualdim Pais, o mestre mais destacado dos templários foi um
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valido intimo do rei-fundador, e todos os primeiros monarcas portugueses até D. Sancho II,
assinaram com a cruz orbicular utilizada pelos templários. Sabe-se que no inicio do século XIV,
D. Dinis nào aceitou de bom grado extinguir esta Ordem, vindo a criar após muita actividade
diplomática, uma nova confraria monástico-guerreira, a Ordem de Cristo, para a qual entraram
todos os ex-templários portugueses (existem disso registos documentais), herdando desta
maneira a tradição templária. Os cavaleiros do Templo, para além de possuirem uma tradição
secreta, desenvolveram os alicerces de um sistema bancário em plena Idade Média, tinham um
conceito racional de gestão das suas propriedades e, por exemplo, apuraram as linhagens de
cavalos. Facto importante: a sua frota dominava todo o Mediterrâneo. A Ordem de Cristo como
herdeira destes cavaleiros do Graal veio a ter um papel muito importante nos Descobrimentos
do século XV. Sobre Infante D. Henrique, governador da Ordem de Cristo disse Azurara:
"Porém vos quero aqui escrever como ainda, por pungimento de natural influência, este
honrado principe se inclina a estas cousas [esotéricas, secretasl. C. .. ) significou que este senhor
se trahalhasse de conquistas altas e fortes, especialmente de buscar as cousas que eram cober-
tas aos outros homens, e secretas, segundo a qualidade de Saturno, em cuja casa ele é."
Reitera-se a menção do secretismo. O silêncio do iniciado está simbolizado na figura egipcia
de Harpócrates, o menino Hórus representado com o dedo na boca. Trata-se de uma alusão
clara ao necessário silêncio àquele que está a nascer para uma nova realidade, sendo por isso
menino de uma nova vida. Harpócrates foi muito cultuada pelo gregos e romanos como o deus
do silêncio e filho de Ísis. "Guarda o silêncio e o silêncio te guardará, afirma uma máxima
hermética. Por outro lado, também encontramos na Idade Média, uma escrita criptográfica e
cabalística, para nós completamente incompreensivel, cite-se o caso existente na Igreja de S.
Pedro, em Vilar Maior, antiga povoação de dominio templário. Tendo em consideração estas
realidades torna-se mais fácil compreender a política de sigilo necessária para defender os
segredos da Coroa portuguesa e da Ordem de Cristo, da concorrência das outras nações e dos
"n~10iniciados". Só esta política permitiu a realização do Tratado de Tordesilhas e a consequente
rota da Índia assim como a posse do Brasil dentro do domínio português. Em suma, tal como
nas civilizações antigas e tradicionais, todo o conhecimento considerado estratégico ou fonte
de poder era preservado do domínio público ficando apenas acessivel aos iniciados. Assim
aconteceu, primeiro, com a caravela e as cartas de marear, depois, com a ciência da navega-
çío no Atlântico Sul.

Quando apesar de tantas provas e indicadores da política de sigilo, muitos historiadores
persistem em desvalorizar este facto creio que uma das razões pode ser de ordem cultural, ou
seja, a não compreensão da influência do esoterismo no projecto dos Descobrimentos. Azurara,
comendador da Ordem de Cristo, cita tanto na Crónica da Tomada de Ceuta como na Crónica
da Guiné, Hermes Trismegisto, sábio mítico do antigo Egipto, o três vezes iniciado, nome atra-
vés do qual os gregos transmitiram os conhecimentos esotéricos que receberam da "misteriosa"
(significado de Aegyptus) terra de Kbem (nome original do Egipto). Joaquim de Carvalho afirma
que neste caso a fonte do cronista foi curiosamente o Trauctado da Virtuosa Benfeyturia (XI,
VI) do Infante D. Pedro: "Deus em sy meesmo com eternal ordenança em persoal terna rio sem
desigualeza, he sua essencia em Roda sferica, euio centro segundo diz HERM.ES, he em todo
Iogar pero modo Infyndo, e a circonferença nom he em alguu-. Na realidade para o hermetismo
- sinónimo de esoterismo - a Divindade é uma esfera em que a circunferência não está em
lugar algum e o centro em todo sitio. É o Absoluto, a Seidade; omnipresente, omnipotente e
omnisciente. Numa abóbada ogival do Convento de Cristo vamos encontrar um medalhão,
provavelmente manuelino, representando Hermes Trismegisto.
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Muitos historiadores têm omitido a sexta razão, divulgada por Zurara, que levou à acção
do Infante: «Mas sobre estas cinco razões. tenho eu a Vi", que parece que é a raiz donde toda-
las outras procedem: e isto é, inclinação das rodas celestiais, que como eu escrevia não há
muitos dias em uma epistola que enviava ao senhor Rei, que posto que seja escrito que o barão
sabedor se assenhorará das estrelas, e que os cursos dos planetas, segundo boa estimação dos
Santos Doutores, não podem impecer ao 170mhomem, manifesto é porém que são corpos orde-
nados no mistério de nosso senhor Deus, e correm por certas medidas e a desvairados fins, reve-
lados aos homens por sua graça, por cujas influências os COlpOSmais baixos são inclinados a
certas paixoes-. Para nós o importante não é fazer um juízo moral (normalmente estes juízos
s;10 anacrónicos) sobre a cosmovisão de Zurara ou do Infante, mas sim, com imparcialidade,
entrar na sua concepção do mundo. É evidente a importância do elemento religioso-esotérico;
o mundo era para eles um macróbios regido por uma inteligência superior, Deus. Neste caso
parece-nos oportuno citar S. Tomás de Aquino: -Nào me recordo dejá ter encontrado nas obras
dos santos e dos filósofos alguma palavra que negue serem os planetas guiados por seres espiri-
tuais ... (Ol'lSC. X, AR']. III) Parece-me que é possível demonstrar que os corpos celestes estao regi-
dos por uma inteligência, seja directamente por Deus, seja por intermédio dos anjos. Mas creio
que esta última forma seja mais consentânea à ordem de coisas estabelecida, que São Dionisio
afirma ndo comportar excepção, sendo tudo no mundo governado por Deus através de agentes
intermediários." (Ortsc. II ART. [)

Para além da astrologia de um cosmos vivo, a alquimia foi outra disciplina esotérica
muito cultivada desde a Idade Média até ao século passado. Newton, por exemplo, foi um
alquimista convicto. Carl Gustav Jung no seu estudo monumental sobre Psicologia e Alquimia
afirma sem rodeios que a "alquimia constituiu como que uma corrente subterrânea em relação
ao cristianismo que reina na superfície',

Vamos encontrar a ligação da corte portuguesa com a Ordem do Tosão de Ouro criada
pelo duque da Borgonha em honra de D. Isabel de Portugal. Segundo Cornelius Agripa, Filipe,
o Bom, teria criado a Ordem do Tosão de Ouro com o escopo de honrar os santos mistêrios
alquímicos. Carlos, o temerário, foi o segundo mestre desta Ordem e, recentemente, Amorim
da Costa publicou o Tratado de Alquimia atribuido a D. Afonso V, cuja versão mais antiga que
nos chegou é a edição de Thomas Harper, publicada em Londres no ano de 1652.

Tem sido pouco divulgado que a esfera armilar, divisa de D. Manuel I e um dos símbo-
los por excelência dos Descobrimentos Portugueses ainda hoje presente na bandeira nacional,
foi presenteado ao Venturoso pelo rei D. João II, pouco tempo depois de aquele ter sido
nomeado, aos quinze anos em 1484, governador da Ordem de Cristo. Damião de Góis narra-
nos na sua Crónica do Felicissimo Rei D. Manuel: ,,(... ) neste tempo Dom Emanuel náo era
casado, nem tinha tomado divisa segundo costume dos Principes, pelo que el-Rei D .[oao lhe deu
por divisa afigura da Esfera, por que os Matemáticos representam aforma de toda a máquina
do céu. e terra, com todos os outros elementos, coisa de espantar, e que parece que não careceu
de mistério profético, porque assim como estava ordenado per Deus que ele houvesse de ser
herdeiro del Rei Dom [oáo. assim quis que o mesmo Rei a que ele havia de suceder, lhe desse
u ma tal divisa, per cuja figura se demonstrasse a entrega, e cessam que lhe já fazia, para ser
como herdeiro prosseguir depois da sua morte, na verdadeira auçâo que tinha na conquista, e
dominio de Ásia, e África, corno ofez com muito louvor seu, e honra destes Reinos." Este instru-
mento utilizado para cálculos astronómicos e que remonta à Antiguidade, deverá ter sintetizado
como símbolo a obra científica realizada em Portugal que originou a navegação astronómica
ao largo de todo o Atlântico. Essa obra que D. Manuel I herdou. Não deixa de ser curioso que



v.uuo-. encontrar gravuras de Hermes Trismegisto do século XVII, com este sábio segurando
uma esfera armilar no seu braço direito. Citamos, como exemplo, a capa da obra Viridarium
cbvmicu m de Daniel Stolcio de Stolcenberg, Frankfurt, 1624.

Desde </ inicio da nacionalidade até ao erro histórico de D. Manuel I com o baptismo
Iorcado e a subsequente expulsão dos judeus, parece ter vigorado, em Portugal, um cristia-
nismo tolerante de influência tcmplária. Quase todos os grandes homens de cultura estiveram
cm desacordo com esta decisão do Venturoso. D. .Jerónimo Osório viria a afirmar que foi um
acto muito pouco cristão. Os historiadores têm omitido o facto de que sendo o Cristianismo o
próprio ar que se respirava na Idade Média, surgiram no seu interior muitos movimentos ide 0-

](lgicos. Do século XII ao XVI, vigorou, em Portugal, um cristianismo simbólico e tolerante, que
:1 pintura e a arte manuelina imortalizaram. A igreja de S. .João Baptista em Tomar foi da Ordem
de Cristo. construída sobre uma mais antiga dos templários. Ao entrarmos neste templo pode-
mos encontrar no lado esquerdo uma pintura de Gregório Lopes representando o tributo de
Ahr.iao ao enigmático Melkitscdek, e observando este episódio narrado por S. Paulo, estão um
Judeu, um muçulmano e um cristão. Esta imagem não deixa dúvidas quanto ao ecumenismo
professado no Portugal do século XV e que, apesar da atitude manuelina, ainda inspirou muitos
portugueses do século XVI. Continua sendo um enigma não resolvido a amizade existente
e-ntre- Colombo e D. joào II. A nós parece-nos, sem dúvida, que a estrutura ideológica do
descobridor das Antilhas está mais próxima do ambiente espiritual lusitano do que do dogma-
tismo religioso dos reis católicos. f: disso elucidativa a seguinte afirrnacào de Colombo no seu
Litro das Profecias (do qual foram arrancadas as páginas da 58 ü 76 ~ manuscrito que se encon-
tra na Biblioteca Colombina de Sevilha): "Digo que o Espírito Santo opera em cristãos, judeus,
mouros e todos outros de qualquer seita e nâo só nos doutos ( ... )." Quanto a nós o Culto
do Espírito Santo assente rito sui genens dos portugueses com inspiração nas doutrinas de
Joaquim de Flora foi um reflexo da mentalidade religiosa-esotérica das elites portuguesas com
um ponto alto no reinado de D. Dinis, e outro no século xv. O estudo e a intuição de Jaime
Cortesão assinalaram com determinação a importância do culto do Espirito Santo: "Foi durante
os séculos XIV e XV e primeira metade do seguinte que o culto do Espírito Santo ligado à Festa
do Império, tomou maior desenvolvimento em Portugal. e se espalhou pela África Portuguesa, a
Índia e principalmente os arquipélagos da Madeira e dos Açores donde passou mais tarde, e em
,!;rcnlde parte por obra dos açoreanos, ao Brasil e à América. Por outras palavras: o auge do
culto elo Espirito Santo coincide no País com o período mais intenso da expansão portuguesa no
planeta. Sào se IIOS afigura excessivo, por consequência, crer que a cerimónia da coroação do
Imperador tenha significado aos olhos de muitos portugueses, e quando menos daqueles, frades
ou leigos iniciados na doutrina dos espirituais. a investidura simbólica da nação pelo Espírito
San/o - espécie de Pentecostes nacional, na rnissáo de propagar a fé a todo mundo." Em harmo-
nia com a cultura de planificação de uma elite de dirigentes reinava no ambiente da época uma
mixtic« bem diferenciada que deu um cunho espiritual à epopeia lusiada. Estamos a falar essen-
cialmente no período até I500, depois, sim, este espírito perder-se-la com os fumos da Índia,
:1 entrada da Inquisição e do racionalismo dogmático dos jesuítas em Portugal. Nào retiramos
o valor a muitos destes últimos, sobretudo tendo em conta o trabalho desenvolvido no Brasil,
mas a sua ideologia nascida na contra-reforma nada tem a ver com a tradicào mítico-religiosa
de Portugal. O caso do Padre António Vieira é muito singular dado que tem o hábito dos jesuí-
tas mas a tradição crixrà-lusitana na sua cabeça e coração. Deixou-o bem expresso na sua vida
c obr«. D. Sebasti,10 não assimilou a cultura de planificacào e competência do século XV, mas
parece ter compreendido que durante o século XVI tinha havido um corte com a tradição. Em
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1569, enviou uma carta "a seus povos", na qual afirma a dado passo: ,,(... ) porque para além
da obrigação nas coisas da Religião cristã e da justiça, desejo também pôr ordem a reformação
dos costumes e de restituir os antigos a que sou muito afeiçoado C" .)" De nenhuma forma se
pode comparar o respeito com que o Cavaleiro de Cristo Pedro Álvares Cabral e os compa-
nheiros de viagem demonstraram ter para com os ameríndios que encontraram nas terras de
Vera Cruz em 1500, e os portugueses dos séculos seguintes. Perdeu-se a tradição e depois a
Europa jesuítica, primeiro, e a cartesiana, depois, invadiram o já decadente estado português.
Cremos pertinente a tese de Augusto Pereira Brandão: "Até D. Manuel, Portugal cumprira esse
Império de missão. Com D. João III novos ideais entravam a dominar o Estado. A esfera, a Cruz
de Cristo, o nome do rei de Portugal e os símbolos de D. João III já não eram usados e já não
eram sentidos como símbolos que o divus procurava transmitir ao mundo. (. . .) Este choque
entre a identidade nacional mítica e a nova política racionalista deve ter sido terrivel. (. .. ) Pela
primeira vez a Europa triunfava de Portugal (. .. )>>.

Não queremos, todavia, polemizar com posturas subjectivas mas sim lançar pistas para
um estudo profundo de âmbito antropológico do Portugal dos Descobrimentos. Gilbert
Durand, notável antropólogo do imaginário tem-se interessado por esta temática, porém, a
nível nacional têm sído poucos os estudos efectuados. Talvez até agora tenha havido mais
preocupação com as consequências do que com as causas.

Sintetizando diremos que o estudo dos Descobrimentos é um trabalho multidisciplinar.
Salientámos nesta curta comunicação a necessidade da elaboração de uma sólida história cien-
tífica dos Descobrimentos, na qual o contributo dos homens do mar é insubstituível e de um
estudo antropológico, imparcial, sem tabus, sejam eles políticos ou religiosos, sobre o imagi-
nário da época. Só assim se poderá avançar para uma filosofia da história consistente que
apreenda com claridade sófica os arquétipos da nossa identidade.

Lembro por fim, que a expedição de Pedro Álvares Cabral foi a primeira viagem marí-
tima na história conhecida da humanidade que uniu quatro continentes, e um dos frutos do
trabalho de uma plêiade de homens corajosos e inteligentes, que durante décadas persistiram
com método nos seus desígnios. Ainda em período medieval ou pré-renascnetista, se quiser-
mos, tiveram o grande mérito de harmonizar a observação metódica da natureza com a mística
espiritual.
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Descobrimento do Brasil:
Desvirtuamentos das fontes iconográficas.
O caso da flora tintorlal
Dr. Fernando Lourenço Fernandes

1. EXÓRDIO

Paul Veyne, ao conceituar história como uma sequência de acontecimentos, ou melhor,
como o relato dessa sequência de acontecimentos que se pretende verdadeiros - em contra-
posição ao relato da ficção literária - traz a disciplina, pela vertente da «verdade», para os lados
da ciência, dado tratar-se, então, de atividade do conhecimento. Entretanto, diz ele, a «história
é conhecimento de acontecimentos, ou seja, de factos, enquanto a ciência é conhecimento das
leis que regem os factos-C).

Teria o discurso histórico a coerência do discurso científico, de tal modo que a prova
revele-se com um enunciado equivalente ao do que se observa na ciência jurídica, por exem-
plo? Essa história-ciência, porém, não conseguiu até hoje aprofundar questões doutrinárias
como a da prova e, por extensão, a da fonte, deixando ambas no ambiente crepuscular das
confusões epistemológicas e dos embaraços práticos.

As palavras que transitam pela linguagem com variações de acepção, ganham, muitas
vezes, um aparente rigor de sentido, conferido pelo emprego formal em determinado campo
de atividade, arte ou ciência. Assim, prova vestiu-se de tal maneira com o sentido jurídico a
ela conferido pela doutrina e, especialmente, pelo Direito positivo que, por vezes, é preciso
fazer um certo esforço para recordar os demais significados impostos pelos valores etimológi-
cos nela impregnados.

Mesmo em Direito, o valor semântico de prova pode traduzir ora um papel substantivo,
ora um papel adjetivo, pois o termo tanto significa a atividade realizada 1)0 âmbito processual
com o fim de ministrar à autoridade julgadora os elementos necessários à sua convicção e,
portanto, à decisão, como o resultado dessa mesma atividade, ou seja, do julgamento segundo
tais elementos ínsitos nos autos; sem embargo de classificar os próprios meios utilizados para
construir ou estruturar a convicçào daquele que julga, e aí, se terá, a prova testemunhal, a prova
documental, ou a prova circunstancial. Estes enunciados não se mostram contraditórios.

Prova, no entanto, desdobra-se como étimo. Não será apenas aquilo que fixa a veraci-
dade ou a autenticidade de alguma coisa, ou o ato que atesta uma intenção, garante um senti-
mento, confirma a exatidâo de um cálculo, conceitos bem próximos ao significado jurídico;
mas representa, igualmente, o concurso, o desforço, a competição, a porfia e, também, o sofri-
mento, a experiência, o ensaio. ou a margem de considerações que leva o filósofo a admitir
uma afirmação ou a realidade de um fato.

Teria o discurso histórico - como foi indagado no início destas linhas - a coerência do
discurso científico, de tal modo que prova tenha um enunciado equivalente ao do que se
observa na ciência jurídica, por exemplo? Ora, antes de enfrentar essa pergunta, será preciso
indagar se história é efetivamente ciência.
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A conceituaçào manifestada por Veyner'). da história como uma sequência de aconteci-
mentos, ou o relato dessa seqüência de acontecimentos que se pretende verdadeiros, traz a
disciplina, pela vertente da «verdade .., para os lados da ciência, dado tratar-se, então, de ativi-
dadc do conhecimento. Entretanto, diz ele, a história é conhecimento de acontecimentos, ou
seja, de/actos, enquanto a ciência é conhecimento das leis que regem os factos.

Na realidade, não são os fatos a condição de diferença entre a história que os descreva
e a física que estabeleça suas leis, por exemplo, mas, exclusivamente, as próprias disciplinas,
Dito de outra maneira: o conhecimento histórico estrutura um COlpO defactos e a ciência é um
corpo de leis:"), onde o conhecimento histórico, por sutil que pareça, não é o conhecimento da
singularidade dos acontecimentos, mas da sua especificidade, do que eles oferecem de inteligi-
tel. Em suma, história por esse prisma é conhecimento objetivo.

Lembrou António José Saraiva que o cronista da dinastia de Aviz, Fernão Lopes, no
século XV, "levou para a historiografia um espírito jurídico de notário, para quem o verda-
deiro e o falso se corroboram documentalmente, .. ou seja, concebeu a história como um
processo instruído documentalmente. Já então existiria uma verdade histórica, certificada,
objetiva, em um tempo em que os leitores não reclamavam meios de verificar ou criticar os
factos narradosr').

A doutrina (e a doutrina do Direito), de seu turno, tem demonstrado não ser unívoco o
termo ciência. Não prevalece critério único para fixar o alcance ou a extensão, a natureza e
as características do chamado conhecimento científico, onde fundamentos de matriz filosófica
- que norteiam os diferentes conceitos de ciência - ultrapassam, eles mesmos, a prática cien-
tífica, ainda quando essa prática é usada como expressão de cntéríot '). Salienta, bem assim,
quedarem-se as discussàes sobre ciência - pode-se dizer, invariavelmente - ancoradas em
dissensões sobre método, que contrapõem as chamadas ciências humanas e as ciências natu-
rais (ou da natureza).

O Direito(") enseja discordâncias epistemológicas sobre a existência ou não, de uma
verdadeira ciência juridica, pretendendo algumas correntes encará-lo como técnica (portanto,
instrumento) ou arte (portanto, interpretação), considerado o Direito como forma de manifes-
taç;10 de outras ciências como a Sociologia, a Psicologia e a própria História (como ciência),
das quais seria parte. Mesmo assim, o conhecimento, em Direito, não se constituiria se não a
partir de constatações certas, de provas, cuja evidência indica que são verdadeiras, vale dizer,
científicas, Em síntese. o conhecimento científico é constituído de enunciados os quais se estri-
bam em constatacocs.

,2, FONTE E PROVA

A noção de enunciado verdadeiro (e não da verdade) está ligada às provas propostas e
aos instrumentos de verificação destas provas, o que leva a admitir possa vir o conhecimento
científico ser bem diferente de uma época para outra e que possa transitar entre dois terrenos:
o das hipóteses (enunciado de comprovacào precária ou frágil) e o das leis (enunciado de
comprovacào e verificação categóricas), Método, portanto, seria o grande elemento definidor
de ciência,

Distintas ciências corporificariam objeto e método próprios.
A diferenciação de objetos não implica maiores discussões. entretanto, suscitar o aspecto

do método torna a conceituaçào de ciência um tanto mais «difícil..quando se refere à História,
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:\otv-sv que a referência aqui é a método e nào à técnica, ou seja, ao instrumental, aos proce-
dimentos empregados pelo historiador, elementos variáveis e elegíveis segundo o objeto ou
tema a ser invcsrigadot"). Método, no contexto de ciência, tem significaçào precisa: o conjunto
dl' princípios para avaliacào da evidência, vale dizer, da prova.

Sob tal prisma, os métodos utilizados nas ciências naturais não se encaixam nos pressu-
postos para reconhecer História como ciência Ceai, nem o Direito), mas o fenômeno humano,
p:lra ser captado, reclama ser compreendido, ou seja, valorado. Se as ciências humanas incor-
P' .r.un a valoracao, interpretam-se como "explicativas» e ..compreensivas .., na medida em que o
c, »nportarnento humano reveste-se de um sentido próprio e nào apenas daquele que, subjcti
v.unente. caela um de nós lhe confere. O cientista procura, mais além de explicar, compreen-
e1er e reproduzir (intuitivamente) o sentido do fenômeno estudado.

Em tais circunstâncias ele conceituaçào, História não seria ..axiologicamcntc neutra .. - na
expressào cunhada por Max Weber - e tanto no caso desta, como no do Direito, uma separa-
,':10 mais definida entre ..cientista .. e "investigador social .., torna-se bastante delicada para ser
lc\ada a cabo. A dificuldade em tal diferenciação, no caso do Direito - onde está implicada a
qucstao. j:l antiga, de se saber se a doutrina jurídica é, da mesma, fonte do Direito - nào é
menor. salvo engano, do que no da História.

Se Heidegger entende a História como uma ..projeçào no passado do futuro que o
homem escolheu para xi-t"), proporcionando um cariz filosófico à historiografia, Lucien Febvre
conjuga a necessidade (causa) do homem conhecer no passado os antecedentes elo tempo
presente, a uma história-ciência, explicativa e valoratíva, A história em funcão da causa.

Entretanto. essa história-ciência nào conseguiu, até hoje, aprofundar questões doutriná-
rias como a da prova e. por extensão, a da fonte, deixando ambas no ambiente nebuloso das
.onfusoc-, epistemológicas e dos embaraços práticos.

Tomando por empréstimo, tanto o método como as técnicas, a história-narraçào, para
indicar o objcto, reclama sempre o genitivo esclarecedor, o complemento possessivo, limita-
tivo, circunstancial. ..Existe ..uma História da Música, uma da Sociologia, uma outra da Antro-
pologia, como ..existe» a da Economia e, pelo viés adjetivado, uma história positivista (com
sua análise crítica dos documentos para o estabelecimento dos fatos, i.e., sem documentos,
-crn história ), uma história sociológica, etc. Pode-se desenvolver um trabalho sobre História
\larítima, por exemplo, adorando metodologias seja ela corrente positivista, seja da ..conjun-
tura lista .. (onde conjuntura e estrutura são as tônicas de análise dos historiadores das socie-
dades, da cultura e das mentalidades) mas, ao mesmo tempo, enveredar por uma História
\laritima ..quantitativa .., onde se valorará o domínio económico e, mesmo, o antropológico,
desde que se disponha ele dados quantificáveis, passiveis de serem transformados em infor-
nla<,"(les.

A conseqüência destas escolhas, ela -elcícào de métodos», é que prova e fonte acabam
por se baralhar nos estudos de História, em muitas ocasioes tomando-se uma pela outrai").
Fonte, no Direito, é o lugar onde nasce a regra jurídica. o texto ou o fato que dê origem às
normas, mas que nào se confunde com prova.

O Direito é concebido como uma ordem normativa. como uma ordem sistémica ... um
sistema de normas que regulam a conduta dos homens ..( '"), o que implica uma força geratriz
da regra jurídica, marrizada pela lei, pelos costumes, pelas práticas repetidas, pela doutrina,
iurtsprucléncia e outras tantas fontes.

A História é concebida como uma ..ordem ..narrativa. Nào há história do presente ou do
futuro. A História não é um "a fazer » sob uma ordem sistémica, mas um ..feito .., um acontecido.
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A abrangência do campo de interesse das ciências -auxíliarcs- da História e a multiplici-
dade de -histórias- acaba, invariavelmente, por transformar em prova o que é fonte e, mesmo
;"sim, nao uma fonte da Hixtória , mas fonte de dados, suscetível. pois, à crítica. O problema
n;IO (, t.io xirnpk», como talvez aparente, pois se o historiador recorre a urna das disciplinas de
.u ixilio (e IÜO -auxiliarcs-. nome impróprio pelo sentido de subalte-midade), pode incorrer em
equívocos. lIIaX;IJIC se os seus objetivos de investigador não se ajustarem aos objetivos dos
pesquisadorcs da outra disciplina, acabando o primeiro por tomar como verdadeiro o que,
apenas. n;10 é falso naquela área ou ramo do conhecimcruo onde foi buscar suporte.

lru caso típico desse desvirtuamento e de suas conseqüências para a pesquisa e o conhe-
cimento histórico. é o da iconografia da flora tintorial brasileira, notadamcnte. a do pau-brasil,
quando se a quer tomar (c também a crónica quinhentista) em auxílio ao estudo daquilo que
envolva a l.xpa nxao. os Dcscobrimentos c, em particular, o Descobrimento do Brasil. N,ío se
tr.u.r aqui ele qucst(jes assemelhadas a deficiL'ncias ou a meros desvios de íntormacào. como
no caso da crCmica cm Portugal no século Xv ll , onde o vczo barroco e gong(Jrico da literatura
da L'poca. pela ment aliclade dc SC/lS prosadores c poeta». ulhe-ou-sc da realidade e daí o fraco
v.ik rr dos textos literários e da arte desse tempo - quando considerados em rclacao ao número
ele obras escritas - como elementos historiogr{lfkos( II l.

:'\;1 realidade. as manitest.uoes iconográficas aqui em exame adoram enorme distància da
realidade brasileira que procura representar. mais dcsvirtuarue- ainda na medida em que deta-
lham a natureza e, nesta, a flora utilitária, centrada à época na flora tintorial. no pau-hr.isil (PB).

Trata-se de uma iconografia Iict.i. mas que na aparente banalidade de significado, não deixou
de interferir significativamente com a pesquisa histórica, com a historiografia.

" O PAU-BRASIL NA CRÔNICA

Os conteúdos da historiografia dedicados ao pau-brasil (PB) exibem, salvo rarissimas
excep<Jjes, a manifcsracao de um conhecimento t,10 convencional quanto repetitivo. Embora,
um diminuto e importante elenco de obras, na bibliografiat': l, tenha deixado o caminho aberto
para novas e complementares pesquisas e para o desdobramento do tema nos diversos enfo-
qucs disciplinares que implica, nem por isto o assunto logrou animar o cenário acadêmico.

Ao contrário, o pouco ou quase nada que tem aparecido sobre 1'13, tem sido decalcado
na rX'<';;1 matcr de um desses autores e avulsos sào pouco mais do que prospectos de pequena
circulnc.lo. Talvez considerado árido, talvez banal, qui\'á esgotado, o assunto mantêm-se
contingenciado no que se considera duas fontes originais, os cronistas do século XVI e a
iconografia dessa era.

Derivado da acolhida às mencionadas fontes, aceita-se como provado que o PR teria sido
achado. no litoral da Vera Cruz, imediatamente após a arribada de Pedro Alvares Cabral, sem
qualquer dificuldade.

vurnhagcn. apoiado em IY Avczac, destaca a presença de embarcacocs francesas, com
práticos portugueses a bordo, desde muito cedo: '").Vários autores lembraram já ser conhecido
nessa ocasi,ío o -rio do brasil-, assinalado no mapa de Cantino, concluído pouco antes de outu-
bro de I 'í02( I, l.

Algumas correntes da historiografia nào conferiram maior importância à madeira, para a
an.ilise de muitos aspectos nebulosos dos anos arrimados em torno da passagem da frota
portugucsa de 1500 pela costa brasileira e, em particular, para o exame de certas partículan-
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PLANISFÉRIO DE CANTINO
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\Sl'CC;'\Ohr.i-.ik-ir.:do l'lanisf('rio de Cuntino (1 ')02l, com sua,s aJusClessimiJ(,Jicas ;'\flor., tiru orial.
ciOp.ru-bra-il. As iluminuras, no entanto, traduzem um l'onceito de agrupClt11Cntodo arvoredo.

F o ponto inicial da iconografia imaginosa disseminada pelas ilustLlc'ôes quinhe-nt istus.

lLldes do aproveitamento comercial ligadas à extracâo. e tomando como prova a fonte, passa·
r.nn a acolher, mansamente. a versào do achamento imediato do pau-bra-.il pelos tripulantes
d~1armada cabralina, inferida da afirmacào de Gaspar Correia, o autor quinhentista ele Lendas

do índio. de ter a frota, quando levantou ferros de Porto Seguro. carregado o lenho de tingi-
IllL'Il10,

() primeiro documento coevo e indiscutivelmente original que referencia a ex isré-ncia do
p.ui-braxil. nas novas terras do Atlântico-Sul. é o planisfério de Cantino. concluido em IS02,
fruto do lavor de um cartógrafo português. anónimo, Examinar os padroc» informativos que
p.xk-ri.uu estar ~ldisposi,,'~lo dos navegadores europeus, em geral. e dos portugueses, em parti-
cular. a respeito do lenho nessas rcgioe«, como viabilizadoras das noticias contidas no meneio-
n.rdo docunu-nro cartográfico. seria um dos caminhos ele pesquisa para valorar as fontes tradi-
cion~tis. a crónica de Cas[Jar Correia e a lconografia quínhenusrax
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j. A ICONOGRAFIA

A elaboração normal do conhecimento verdadeiro, na história positivista, privilegia intui-
tivamente o que é visível no documento, àquilo que se poderia nomear de conteúdo oculto, a
alusão, o simbólico.

:\~lo é de admirar, por conseguinte, que uma história empreendida principalmente no
sl"Clt!OXIX e nas primeiras três décadas do século XX, como é o caso do tema aqui em foco,
tenha rumado por visões documentais, tout court. E mais, que este procedimento, com muita
obietinidade. tenha desconhecido o planisfério de Cantino, quanto à secção que abriga uma
estl"tica tão simbólica quanto discreta referida ao pau-brasil, e recolhido a iconografia mítica,
mas absolutamente autêntica do ponto de vista formal, variada no número e coerente no
conteúdo.

A autenticidade documental da citada iconografia, sem dúvida garantida por qualquer
(',\1)('11 em arte e até pela secular divulgação, transmite cunho de prova a mais de uma dezena
de ilustraroes. categóricas em mostrar enormes agrupamentos de pau-brasíl constituídos em
bosques ou matas uniformes. Para o especialista em arte, não há qualquer falsidade, mesmo
na composição do motivo, dada a coerência da representação entre as diversas obras, de diver-
sos artistas, de diversas "escolas", de países distintos,

Tais fontes documentais, dadas como fontes de história, vão ajudar na enunciação viciada
das características morfológicas da árvore, apoiada na falha da crónica quinhentista e no acolhi-
mento acritico das descrições fantasiosas, como a atribuída a Colón por Anghiera, e denuncia-
das por Humboldt, de que o brasil caribenho vicejava agrupado em bosques imensos de sua
espécie( "),

Exemplos tipificados da iconografia indigitada podem ser vistos em trabalhos de enorme
importância estética como as lâminas n,'" 261'e 28r, correspondendo aos mapas de Jean Rotz
do Oceano Atlântico (África Ocidental e América do Sul) in Tbe hoke of idrograpby presenteei
iII 1542 bvjean Rotz to king Henry VIIR 1(,), confrontável, entre outras, com a ilustração n." 120
do Luso-French Atlas, c. 1538, anónimo, Bound manuscript atlas on uellunt. in Tbe Age of
atlantic discot.eries "),

Altamente exemplificativo é também o baixo relevo do acervo do Museu de Antigüida-
des( "), em Rouen, denominado Is/e du Brésil, proveniente da fachada do prédio no, 17 da rua
Malpalu naquela cidade, peça lavrada c. 1530. São duas pranchas esculpidas em madeira,
mostrando os índios no corte, falquejamcnto, transporte (aos ombros) e embarque do 1'13.

Une fête bresiltenne céléhrée a Rouen 1'11 1550 é outro importante testemunho dessa
tendência de representação pictórica( I')), Modelos assemelhados encontram-se nas ilustrações
originais das narrativas de Léry, Hans Staden, Andre Thevet, in La Cosmograpbie unioerselle,
etc. e da enumeração não poderiam se ausentar as iluminuras da própria cartografia portu-
guesa, com o traco elaboradissimo e simbólico do mencionado planisfério de Cantino e dessa
pep magnífica que é a carta geográfica de Lopo Homem, de 1519, também conhecida como
Terra Brasilis. "').

Não se deve descartar as tradições e o domínio da lenda, como influenciadores da
conce-pcão das ornamcntacóes representativas da flora tintória e de seu ambiente. As teorias
cosmogónicas e a visão geográfica da antigüidade, mantinham-se representadas nos mapas
medievais, mesmo depois dos Descobrimentos, As ilhas míticas no mar Tenebroso, povoadas
por dragões e estranhos seres (alados ou nào), são vergéis ou sào densas florestas de onde
manam substáncias tintoriais que aludem à púrpura, ao vermelho,
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ATLAS MILLER: Carta geográfica de Lopo Homem - Reineis, 1519

Agrupamentos de pau-brasil em busques uniformes.
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-, APANHADO cRÍTICO. CONCLUSÕES

A apreciaçlo das características do PB como parte da flora utilitária, de sua clistribuicao
gcogr:lfica, de suas peculiaridades morfológicas no cenário da Mata Atlântica, das condícocs de
'U:I idcntificacào. de seu abate e do aproveitamento, proporcionaria elementos de confronta-
,':10 com a crónica e a crítica conciliadas, naquilo que vinham, uma endossando à outra, com
rckrL'ncia ao pau-brasil nos primórdios de sua ex ploracão.

Aceitou-se, de maneira geral, que brasíl, pau-brasil e pau de tinta referiam sempre a
mesma coisa, não importando o local de proveniência e que, uma pelas outras, as palavras
rcprcsent:\vam idêntica realidade de matéria vegetal, com semelhantes qualidades como
l'iL'mcnto utilitário, notadamcnu-. material tintório vermelho, Em vista disso, deduziu-se
uunl x-rn a tese da facílima identificação da árvore em terras americanas, difundindo-se a
Imagem literária ~ pois lenda - de -florestas ínfindas- de pau-brasil, a que a mencionada icono-
grafia imaginosa das iluminuras e das ilustracoes quinhentistas e renascentistas deu forca.

Seria, também, despojado de dificuldades o acesso à flora utilitária disposta no cenário
t r: .pical da Mata Atlântica )rasileira, como expressa essa mesma iconografia?

[ma unali:«: rigoros« da morfologia das florestas americanas e da distribuicào das espé-
L'iL'SnL'sses sitios - em especial na Mata Atlântica brasileira - demonstra que nào é assim, Uma
:Ipreciaçlo critica evidencia o porquê de não ser fácil. particularmente, para homens desabi-
tuados com a realidade tropical, sair em rápidos contatos costeiros a apontar, no intricado da
SL'h:1, rn.rdeir.rs tintoriais como se tratasse de mercadorias rigorosamente dispostas em prato
il'iras de armazéns, Alguém (como Vespucci, durante a expedição exploradora de 1501-15(2),
SL'murna prévia e demorada aclimatacão em paragens tào estranhas quanto não devassadas, e
SL'mrcfLTL'lKiasda flora ut ilitária, saberia identificar, de plano, espécíes vegetais brasileiras,

Por outro lado, e rigorosamente no terreno dos fatos, queda-se hem claro que, durante
(>s prinu-iros quatro anos de presen\c:a européia no Caribe e, com muita probabilidade, até H9H
ou II')'), madeiras tinrórias de importância comercial nào haviam sido aproveitadas pelos castc
lh.mr» e seus associados mercantis naquelas pl.igas. Arma-se, então, um quadro tào singular
quanto improvável. O que os espanhóis levaram de quatro a sete anos para distinguir - achar
lima certa variedade de pau-hrasil nas matas do Carihe - os portugueses o teriam conseguido
L']]]um semana. a se aceitar a versào do cronista Gaspar Correia que vem tendo livre curso na
hi,storiografia como boa fonte, tomada a fonte como prova,

A visão naturista e ingénua de Pero Vaz de Caminha, em sua Carta á D, Manuel, faculta
:10 leitor compreender a ambiência do local da arrihada, descrevendo, além dos personagens,
:1movimentação e a cenarizacào fartamente colorida daquele recanto, até hoje encantador, da
baia Cabr.ilia: '[),

Diante da Mata Atlântica, luxuriante e vasta, o cronista impressiona-se, arrebatado, Abala-
se com a grandeza, mas não a consegue descrever, confuso pela imensidade da floresta tropi-
cal. Os arvoredos para Caminha são muitos e grandes, e de infindas maneiras, numa sumula
das variedades desbordantes no matizado incrível das tonalidades do vcrdet ").

A forte impressão causada pelos silvícolas, as cores com que impregnavam seus corpos
L' os efeitos singulares obtidos, levaram para a Carta um grande número de observacoes a
respeito das formas, da tintura e dos desenhos com que se enfeitavam, Desde as primeiras cita-
("'les, Caminha destaca o tingimento do corpo e as cores negra e vermelha escolhidas nesse
.-ntcin-. para detalhar, na jornada de 27 de abril de 1500, como obtinham os índios os seus
elementos tintórios de origem vegetal,



As aluscJes ~lscores em geral e ao vermelho, em particular, proliferam no texto. É insis-
tl'lltV o registro da presen~'a do vermelho vinculado ii tinturaria. A rnc-ncào à cor aparece 16
\ l·!.V.S.Portanto, Caminha estava psicologicamente impactado pela vcgctaçao, pelas árvores e,
.sobrepondo-se a tudo, pela presença marcante do indígena - homens e mulheres - atento para
a l'or vc-rmc-lh.t e para as implicacao rintoriais de um vegetal rigorosamente descrito. E este nao

foi" p.ru-brasi].
A \'al"ra~'~lo conferida por Caminha aos elementos arbóreos, á tintura, ao vermelho e à

l'mica forma de obten,';10 ck corante rubro testemunhada e cuidadosamente descrita na apre-
sl'nta(;~lo do urucu t Bixa orellanav. elide a possibilidade de o pau-br.rsil ter passado dcsaper-
cvhido dos apontamentos para a Carta e, portanto, dos visitantes (c eram tantos), se de alguma
t( ll'llU houvera sido notado, nào obstante as atcncocs do próprio observador-narrador estarem
\( lltadas para xinai-, comutativos adequados.

(: difícil aceitar que um autor, tào cioso das apreciaçoes valorativas. omitisse fatos impor-
Untes \'ivl'nciados naquela oportunidade. Assim, nada melhor para intl'grar o contexto de rcvc-
\.Ilfles sobre a nova terra, do que a anotacào de uma planta útil e reputada como o 1'13, se
f(ls.,e notada: mais ainda, levando-se em conta, além dos outros fatores já comentados, aquele
trac" "hjctiH), prático. saliente no escrito. Em momento algum, seja direta ou indirctanu-ntc.
t.il.r-:«. de materiu« tiruórias, lenhos, tingimentos, cores ou árvores que pudessem representar a
mais k've a lusào ao pau-brasil.

Se llC10 há registros de pau-brasil em Caminha, como entender que a cmbarcacào dos
mantimentos, retornando a Portugal com a notícia do descobrirnento. voltasse carregada com
(l lenho tintorial, se este sequer fora percebido pelo relator da Carta' Esta inforrnacào. sobre a
l~lrga de (;aspar de Lemos, é acolhida como boa por muitos autores apoiados originalmente
c-m (;asp~lr Correia. O cronista, além do mais, ainda acrescenta o detalhe de que os blocos de
I)au-hrasil encontravam-se convenientemente -aparados-t ").

Entretanto, queda-se em suspenso mais outra indagação. na crítica á fonte quinhentista,
l:mb"LI Caminha n~10houvesse percebido a árvore, teria sido fácilencontrá-\a, naquela semana
de ~\bril dl' 1'i0(), por algum dos tripulantes ou pas.sageiros da frota') Vale lembrar que na
.umad.r vinha um grande número de pessoas, das mais variadas origens, centrando-se aí a
p"ssihilidadc de existir na esquadra um ou mais conhecedores do lenho, por aproxirnaçào com
() (\.1 Asia, o S{IJHIIl. S(/jJ/J(/1l ou s(/pallg("),

Esta é uma hipótc-«: bastante remota, para nào dizer impossível, em face de que os portu-
gueses apenas atingiram as costas indianas de Malabar, de cujas selvas procedia o mais
proximo PB orivnt al, com Vasco da Gama nos poucos e agitados dias da estada em Calicut.
.\ noticia que dali veio sobre o pau-brasil está contida no Roteiro da iiagem de Vasco da Gama,
c'()111 a fuga!. alusào ~lexistência do produto do Tcnnsscrírn juntamente com a relacào de preços

das especiarias, entre outros, o da madeira corante.
:'\áo teriam os estrangeiros a bordo - e havia gente indiana do Malabar ou que viera do

'\lalabar - condiVles de descobrir a árvore na mata' Parece muito improvável.
Ainda que a árvore do pau-brasil nativo fosse absolutamente idêntica - o que não é -

:t do S{{jJP{{I/, o restante dos elementos arbóreos da imensa mancha verde nâo eram conhe-
cid"s, obviarncntc-, desses estrangeiros, não havendo condições. portanto, de se ir procurar
" que na o se poderia imaginar existir e, ainda mais, distinguir um elemento disposto aleato-
riamente na imensidão intricada de variadíssimas espécies vegetais. Na Mata Atlântica resi-
dem mais de 10 mil diferentes espécies de plantas, muitas delas sem ter sido, até hoje, conve-
n ientemcnte estudadas.
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OS MAPAS DE JEAN ROTZ DO OCEANO ATLÂNTICO, c. 1538

A CO,Slcldo Brasil e a Ilorcst.: densJ de madeira tintorial dc onde os índios ahatcm, falqucjam e
tr.urspon.un o lenho vcrnu-lhu. Reparar na tranque-ira c nos gestos de negocíaç.ro entre os nativos

e os europeus postados na linha ela pr.u«.

Em segundo lugar. as expedicocs fora da orla da praia foram todas determinadas pelo
comando da esquadra, limitadas J um pequeno número ele homens e perfeitamente identifi-
cldas na Carta, A penctraçjo em profunelidaele na mata desconhecida - intrincada, cingida
pcbs trepadeiras. liana e cip6s - teria forcosamentc de envolver uma grande aplicacào de
tempo, ele pessoas e ele recursos, na busca dos exemplares para o abate, o que nem a frota, e
menos ainda J cquipagcm do barco ele Gaspar ele Lemost"). poderiam dispor.

Por último, convém observar que a procura da espécie no meio da Mata Atlântica
implicaria, com a formacào de grupos totalmente isolados dentro da selva, a quebra elas
cautelas de segurança até e-ntão observadas, com rigor, nos procedimentos à beira-mar.
Admitir que tal carga teria seguido com Gaspar de Lemos, envolve admitir necessariamente
duas premissas:

(/) manobra encoberta ou dissimulada e, por isso, não constante da Carta;
h) existência de madeira estocada para embarque naquele ponto do litoral, o que não

tem cabimento, se a terra estava sendo descoberta naquele momento.
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ATLAS LUSO-FRANCÊS

A ilu.strac,,-,jon." 120 do LusoFrencb Atlas. c. 1 ';:\k. Bosques compactos de puu-br.rsil.
O acesso :1 flora tintorial ocorre sem maiores dificuldades.

I':lpag'lios complementam a identifíGl~',ío do cenário territorial brasileiro.

Constando no mapa de Cantino a assinalação, escrita cm letra cursiva, "rio de brasil-,
.ibai xo da actual ba ia Cabralia. entre duas bocas de rios e aparentando ser aquele o actual
I\uranh('m. n.ío foi dificil concluir, como fez, por exemplo, Duarte Leite que os expedicioná-
rios (da viagem de 1';01-1 ';02, onde se agregava Amerigo Vespucci) encontraram aí grande
C()jJiel de pCIII-IJrasi/( "), dedução suportada pelas afirmacoes de Gaspar Correia.

A crónica mera fonte de dados, é havida como fonte de informacào e encaminha-se a
bistoricídade de um mito, com a colcta de evidências na iconografia, autêntica como docu-
mento, falsa como prova.

Pela acolhida a tais fontes e, de inferência em inferência, alijou-se a oportunidade de não
.ipcnus detalhar a história da essência corante, mas de algo muito mais amplo e profundo para
o conhecimento da Expansão e dos Descobrimentos. Tema negligenciado, o pau-bras ii mostra-
se corno um importante marco indiciador de provável estada de navegadores pré-cabralínos
nas costas do Atlântico-Sul. Formaram-se idéias viciadas sobre a flora utilitária na historiogra-
fia e, entre muitas, a de que o PU teria sido achado à chegada de Cabral ao Brasil. que logo o
embarcou cm seus navios.
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ATLAS DE SEBASTIÃO LOPES, c. 1565

o brasil é abatido na fantasiosa placidez de um bosque.
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Descurada, a matéria tornou-se ohjeto de constantes erros c distorcoes entre os autores,
LI/l'ndo eco aos dos cronistas, aos constantes nos epistolários e na iconografia, ao longo das
C'pOC:IS,'\:[0 se deram conta os historiadores de que a constaracào da existência da madeira
t iruori.: no Br'l.sil. <omcnrc poderia ocorrer ou por um golpe de sorte - o que é estatisticamente
impr()\'I\el. poi-. a .\L\ta Atlântica abriga para mais dc 10 mil espécies vegetais e o I'B era
:1 pl'nas u ma delas c, assim mesmo, espalhada aleatoriamente na selva fechada e fora da linha
cil i.u ,Li costa - ou sob trabalhosa c demorada familiarizacão com a natureza local.

Dc scu turno, n,10 consideraram que os alardes suscitados em Espanha pelas anvidades
pon uguesa,s no Atlântico Sul. em épocas arrimadas á arribada de Pedro Álvares Cabral.
.kmonstr.uu movimcntacào muito maior de navios lusos no lado ocidental, do que a presença
,LI ,'squadrilha solitária da expedicào exploradora de 1501-1502, onde «mbarcara o florentino
\lllcTigo \'c.spucci, poderia indicar ou fazer supor,

I:,s,,' quadro de <ituucào é reforçado pelas notícias sobre embarclç'óes portuguesas carre-
g:ld,l.s de pau-br.r-.il. mal iniciados os anos Quinhentos, o que nào poderia acontecer se já nào
cs! Í\l'SSL'm articulados os duros e demorados procedimentos de localizacao, corre, falqucja-
m.m o. rCm(l,',[O da mata e acumulacdo na costa do madeiramento, em síntese, os esquemas
d,' kitoriar a producào e de apoiar o crnbarquc. O registro diacrónico diz muito, LI/cndo retro-
l'('dn L'SS,' conhecimento e essa familiaridade de navegar nas costas brasileiras, a uma fase
.uiu-rior a 1,)02,

S,tiw-se .uuulmcntc que, pelo menos uma outra flotilha teria percorrido o litoral brasileiro
n:1S .iltur.r-. de 151)!. Sc no entanto, operou nos moldes das escalas curtas, ou salteando rapi-
d.un.-ruc- :IS arribadas, também nào haveria qualquer chance de a csta ser atribuído o crédito
pc'LI descoberta da madeira corante cmbucada na .\lata Atlântica e pelo estabelecimento da
e"plor:lçl( i.

AlguL'm porém o fez, antes ou depois de abril de 1500, Talvez, mais cedo,
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Brasil: Descobrimento ou Achamento?
Eng'º José Caro Proença

PREFAÇÃO

A ciência admite o erro. O dogmatismo não o admite.
A ciência tem por substrato o idoneismo, segundo o qual nenhuma afirmação pode

considerar-se imutável ou definitiva. Já o dogmatismo é irrefutável e perene.
O idoneísmo é, portanto, uma filosofia aberta, de universal revisibilidade.
Daí a abordagem seguinte, sobre a decantada controvérsia em torno da "arribada» da

frola de Pedro Álvares Cabral, em 1500, num território até então desconhecido dos Portugue-
s,'s e demais povos mareantes.

Era, assim, um "território novo» - sito a oeste (W) do Atlântico Sul, a que aquele capi-
t.io-mor "pôs nome o Monte Pascoal e à terra a Terra de Vera Cruz» (actual Brasil).

A abonação é de Pêro Vaz de Caminha, que, à "arribada» chamou "achamento».
Fê-lo como letrado esclarecido e testemunha participativa, presencial e outiva do histó-

rico evento, em Carta dirigida a el-Rci de Portugal, D. Manuel I, datada de 1 de Maio de 1500.
Contudo, não poucos historiadores e escritores da actualidade consideram a dita "arri-

bada», um "descobrimento» e não um "achamento».
Assim, parafraseando anexim antigo, são mais caminhenses do que o Caminha ~ pois

hipertrofiam o que este escreveu, sob o ponto de vista cognitivo da ordem das coisas.
Com isso, tais historiadores e escritores, põem em causa a adequação exacta entre o

objecto que o letrado quinhentista viu claramente visto e o entendimento escorreito que do
mesmo fez ã luz da Língua Portuguesa de então.

Trata-se de uma metamorfose semântica debatida profusamente desde o final do séc. XIX,
com José de Sousa Monteiro (in Revista Portuguesa, Lisboa, 1899-1900, 2." semestre), e não
v.sgolada com Jaime Cortesão (in Descobrimentos Portugueses, Livro IV, ed. Livros Horizonte,
Lisboa, 1985)

Por isso questionamos a velha questão (passe a redundância). Mas, agora, numa pers-
pectiva outra. A de Diplomática e do Positivismo, ou "imperialismo dos factos", conjugada com
.1 do "determinismo de Coriolis." e da ciência náutica com consciência que os navegadores
portugueses do último quartel do séc. XV "inventaram". Em suma, numa perspectiva integral
da história - ainda que sintética.

) A "CARTA»DE PERO VAZ DE CAMINHA

Segundo Lucien Febvre, "a história faz-se co'rn documentos escritos, quando os há. Mas
pode fazer-se, deve fazer-se, sem documentos escritos, se estes não existirem." Então, a histó-
ria pode fazer-se, deve fazer-se, "com indícios-.

Deste modo, a histórica (segunda) viagem marítima elos Portugueses à Índia (l '500),
desta vez, sob o comando ele Pedro Álvares Cabral, deve ser analisada sob os dois aspec-
tos -febvrianos ».

47





Primeiro. mediante os -documentos- existentes - o que se insere nos dominios da
I)lplom:Üicl. Assim l' a decantada -Carta- que I'ero Vaz de Caminha endcrccou a e-l-Re-ide
l'or1ug:J!, J) .\!anuel I. daLida de ! de Maio de !')O() - a qual, para a frente, designaremos
") por -Carta-.

J)epois, nudi.mrv os -índíclos- do universo da Natureza e do Home-m - o que corres-
pc.nck- :10 Positivismo ou -lmpcri.rlismo dos factos" Tais s:10 os ventos e correntes maritimas.
c'lel11L'ntosda \:atureza, fund.unent.us do -deterrnirrísrno de Coríolís- exemplificado na fig, I,
'i L'sl':Jiapl.uu-t.iriu.

( )hsen'lr c interpretar todos os indicios possivci». :'1 luz da ciência com consciência da
.uur.ilid.u k-. l' desv'ene!:tr UI11pouco alguns dos arcano-, subjacentes ;'1Viagem cm apreco.

COI11probid.u!« in\ekctua\ iucxccdivcl. Pero Vaz de Caminha dá conta da existência
de'sse's segrnio.s n.iut ico-, logo no começo da sua "Carta,ao dizer explicitamente dito: -Da m.ui-
u11:lgL'111L',singr:lduras do caminho n.lo darei aqui conta a Vossa Alteza, porq ue o n.ro xalx-rei
I'I/L'r l' ()S pilotos devem ter esse cuidado,,,

(' UI11dado-chavT para aclarar se a "arribada» na -Tc-rra de Vera Cruz, (Brasil) foi intcn-
Lion:11ou oC:l.sional. Isto é, Se' se tratou do -descobr-ímerito- de um território j.i conhecido da
l i\ ili/ae':lo :ltl:l11tico-l11editerr;lnÍL'a,ou grego-romana (como o da Índia); ou se, pelo contrário,
I(li (,·achamento» de uma -terra nova, até e-nrao desconhecida do ·1Iorno navigatorc- do mar
(!cl':lno :1n:I.SCl'ntedo meridiano de Tordesilhas te ')()O \V, por arredondamento),

-; DESCOBRIMENTO VS. ACHAMENTO

AntL's de emhrenhar por ideias frustes e inconsequentes, importa adequar o entendi-
I11L'nt<,:10 <,hjn\o, Ou seja, no dizer de Gia mbart ista Vico ( 1668-174'1), pôr a ordem das ideias
('111lllll,son:lnci:1 com a ordem das coisas,

IkslL' modo, l' ,segundo o k-xico e a semánuca da Língua Portugucs.r de h.i meio milé-
nio que tL'mo,Sde pensar e :Igir, N;10 segundo os padr<'ll's actuais,

comcc.un.», por classificar como "arribada» a ancoragem da frota de Pedro Álvares
(::lhr:J! num ponto situado a \V do Atlánrico austral, a bre-ve trecho da longa viagem á Índia de
'1Ul' ia incumbido a mando de cl-Rci de Portugal.

()ra, -arrfbada- L' um (ermo da marinharia antiga, já usado por Afonso X, o -Sal iio-, e
'lutorL'S outros de antanho, Equivale a -tornar um porto que l1<ÍO era o do destino, ,'- obvia
InL'ntL',o porto logistico da <ll1gra de Sào Brús- Primeiramente, "achado» por Bartolomeu Dias
( 1 (KKIL', depois, -buscado- e "descoberto» por Vasco da Gama (]4')7),

'\L'SLI conformidade, -arrfbada- é um termo rncnos sincrl,tico do que a confusa
i in laLkqu:I(':ío entre o significado de "descobrimento» e o de "achamento»,

Ali.i«. o sincretismo da de-sadequncno entre a ordem das ideias e a ordem das coisas
('stende-se a outras ;Íreas da historiografia geral. Daí a expressão de Mar« Block. "A história é
sincrl'tica por n.rrureza.. Confirma-o o facto da generalidade dos historiadores nào adequarem
eiSestimativas das dist;lncias marítimas. correspondentes ao modulo de 162'; Il'guas/1," terres-
tre, cm LISOno final do séc XV e, muito provavelmente, ainda utilizado no inicio do se«. XVI.
,las \':ilores actuais afins ao módulo de 171 2 léguas/1." terrestre,

Daí o disl.u« crasso dos muitos que consideram errados os valores das estimativas do
iorn:Ji noticioso ele Alvaro Velho elo Barreiro, sobre as distâncias varías navegadas pelos navio,')
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do Gama (1497-1499). Mas, na essência avaliada, nào existe erro de maior. O que falta é tradu-
zir as grandezas algorítmicas de um padrào de referência (pré-séc. XVI) para as do padrão
seguinte, ainda em uso nos nossos dias.

Quanto à destrinça entre a palavra-ideia -dcscobr-imerito- e a de "achamento», façamos
uma breve digressão pelo universo de Diplomática - trave-mestra da feitura da história.

Vejamos o Tratado das Tordesilhas(494), o mais importante documento sobre a navega-
,',10 marítima no mar sem fim- dos navios de Portugal e de Castela.

Diz o Tratado: -Aquantos esta nossa carta de poder e procuraçào virem fazemos saber
que ... foram descobertas» e achadas novamente algumas ilhas e poderaào ao diante desco-
brir e achar outras ilhas e terras ... -l.. ] "Eque todo o outro assim ilhas como terra firme acha-
das e por achar, descobertas e por descobrir ... "

Deste simples excerto do mais importante documento dos "Descobrimentos» e -Acha-
mentos- marítimos de Portugal e Castela, aliás de todos os reinos da cristandade, sobressai a
conjuuacào copulativa "e»,ligando duas orações ou partes iguais da mesma preposição, com o
significado de "mais». Ou seja, -descobrhnento» e "achamento» sào coisas distintas do
mesmo universo: de demandar e desvendar outras terras e outros mares sem fim, a nascente e
a poente do imaginário meridiano de Tordesilhas, sito 370 léguas a oeste (W) das ilhas de Cabo
Verde. Deste modo, a ordem das ideias deve proceder segundo a ordem dois respectivos subs-
tantivos verbais, destrinçando-os.

Assim procedeu Álvaro Velho do Barreiro no primeiro documento de que temos conhe-
cimento, produzido após a ratificação do Tratado de Tordesilhas por D. Joào Il, em Setúbal, a
'i de Setembro de 1494; documento afim a urna viagem interoceânica - a primeira viagem de
Vasco da Gama à Índia 0497-1499).

Logo no início desse documento o autor diz:

-Na era de 1497, mandou el-Rei D. Manuel, o primeiro deste nome em Portugal, a
descobrir quatro navios, os quais iam em busca da especiaria, dos quais navios ia por
capitào-mor Vasco da Gama ... " (FI. 1) .

Esta noticia é ideia-mestra do objecto preconcebido da viagem do Gama a "busca» inten-
cional de algo que os ditos navios foram a "descobrir».

Depois, a FI. 2, o noticiarista continua:

"E indo na volta do mar, ... , achámos [inesperadamente] muitas aves feitas
corno garçôes .. »: e,

"Uma quarta-feira, ... , achámos "inesperadamente" muitos sinais de terra, os quais
eram golfàes que nascem ao longo da costa."

Mas ainda depois (Fls.12/13), Álvaro Velho do Barreiro, relata o seguinte:

"Dia de Natal, que foi a vinte e cinco dias do mês de Dezembro l1497), tínhamos
descoberto [intencionalmente] por costa setenta léguas. Em este dia/depois de termos
jantado achámos [ocasionalmente] o mastro com uma fenda abaixo da gávea uma
braça, ... " - notícia esta onde a destrinça entre a sematologia das expressôes verbais
descoberto e achámos é nítida e significativa.

Nào menos importante é a abonação do grande navegador e cosmógrafo português,
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Iru.i rtc- Pacheco Pereira, que, em -Esmeraldo de Situ Orbis- (Liv. IV, cap.L) sobre a referida
\ Llgelll do Gama á Índia. diz:

; e como quer que a experiência é madre das cousas, por ela soubemos radi-
calmente a verdade, porque o nosso César Manuel, inventivo e excelente barão, mandou
Vasco da Gama, comendador da ordem de Santiago e cortesão de sua Corte, por cap itào
de suas naos e gente, a descobrir e, saber [com consciência, preconcebida] aqueles
mares e terras com que nos os Antigos punham tão grande medo e espanto; e indo [Vasco
da Gamai com muito trabalho achou o contrário do que a maior parte do que os anti-
gos escritores [i.c, Plínio. Ptolomeu, e outros] disseram;

Deste testemunho coevo (1 '50'5)concluímos duas coisas fundamentais:

Primeira. as expressôes "descobrir" c "saber" de Duarte Pacheco Pereira, mais reforçam
a c'nteza moral do propósito da viagem do Gama. a mando do rei de Portugal: o de "desco-
brir" e "saber". com cxactidào. "sem engano das abusocs e fábulas que alguns dos antigos
c()smógrafos escreveram ácerca da descricão da terra e do mar, ... " t.op. cito Liv. II, cap.l 'l).

Esta abonacào de Duarte Pacheco Pereira reporta-se à memorável viagem de Vasco da
(;:lma. programada com acurada (para a época) ciência náutica, consciente, a fim de atingir
ddLTlllinado ohjectivo. Assim o diz. ainda, claramente dito. o insigne autor de -Esmcraldo de
Situ ()rhis" (op. cil. l.iv. IV..cap. 6):

'."ovo trabalho se nos oferece. havermos de escrever o que novamente mandou
descobrir o sereníssimo Príncipe. e-l-Rei Dom Manuel. nosso Senhor, do rio do Infante
em diante. toda a Etiópia sob-Egito [ou seja. a costa oriental de África que Alvaro Velho
do Barreiro descreveu em primeira mão, uns seis anos antes, atrás transcrita] e a Felice
Arábi.t com a Pérsia, e a multidão das cousas dos opulentíssimos reinos da Índia,
j:l antes. também exaustivamente noticiados e descritos por Alvaro Velho do Barreiro.

Segunda, a cxpressao -achou o contrário" é óbvio, implica algo que a expedição do
(,ama nao esperava encontrar, ou nào era pensávelexistir, e surgiu inesperadamente. Isto é,
\:ISCO da Gama. achou a verdade exacta das coisas e nào a ideia Iacticia dos sáhios da Anti-
guidade. pcl.: qual ainda se regiam os navegadores e cosmógrafos portugueses e do resto do
mundo do último quartel do sécXv. anterior ú gesta gâmica.

Assim, ao observarem e interpretarem pela primeira vez na História da Humanidade
(l unive-rso da Natureza e do Ilomem de "aqueles mares e terras". os Portugueses foram os
pncursores da cil'ncia com consciência, marítima e terrestre.

Fizeram-no com o "Saber de experiência fcito-. "Aexperiência que é a madre das cousas,
n()s desengana e de todas as dúvidas nos tira; " (Duarte Pacheco Pereira), na essência, é a
Cil'ncia. Ou seja. o conhecimento das coisas particulares (Aristote ). No caso em apre<;'o, tal foi
:1 IU\'L'gaç',\o científica pelo \V do "mar oceano" que os Portugueses "inventaram" no séc. XV.

Primeiro, com Diogo de Azambuja pela comummente designada "Volta da Mina" (1482),
:ltra\'(:'s do oeste do Atlántico boreal - cerca do mar do Sargaço ou mar de Baga.

Depois. com Vasco da Gama (497), pelos "abrolhos" do Atlântico austral - defronte da
custa do Brasil (c. 36° \V).

:\uma perspectiva diferente da nossa temática, contudo não menos evidente, corrobora-o
t.uubé-m a abonacào do -Modcrno Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis" (ed, Melhora-
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rnento, 1998) do teor seguinte: «Achar: Deparar. "por acaso ... [ex.]: Caiu do burrinho, mas
achou um diamante.»

Na linha deste anexim podemos acrescentar o exemplo seguinte: O transeunte comum
pode achar, fortuitamente, uma carteira na via pública, mas o carteirista anda por ali em busca
c a descobrir tal coisa no bolso de um incauto.

Ou ainda a hipótese seguinte: Um cidadão acha eventualmente um diamante numa rua
de Luanda, todavia os garimpeiros vão às Lundas, no NE de Angola, em busca e a descobrir
intencionalmente os diamantes nas entranhas daquela região diamantífera.

4. A EXPANSÃO ULTRAMARINAPORTUGUESA

Abstendo a ida dos navios de D. Afonso IV às Canárias, a 1 de Julho de 1341, segundo
Boccácio, autor de Decameron, a verdadeira expansao ultramarina portuguesa começou com
a incursão da poderosa armada de umas «242 embarcações de D, João I ao norte de África,
onde, a 21 de Agosto de 1415, conquistou Ceuta.

Na sequência deste feito bélico-naval aconteceu o achamento, casual, de várias ilhas
atlânticas, despovoadas, até então desconhecidas da Humanidade.

Mais tarde começou, aos poucos, o descobrimento intencional da costa ocidental de
África. Seguiu-se-lhe a da costa oriental deste continente.

4.1. O «achamento. das ilhas atlânticas

O «determinismo. das correntes marítimas e eólicas - que designamos por -determí-
nismo de Coríolís- - não é determinante para a navegação à véla no Atlântico, agora como
no séc. XV em análise.

Todavia, o fenómeno oceanográfico e atmosférico afim ãs forças de Coriolis, é «condi-
cionante. para a pretendida singra dura entre um ponto de

'PI!
partida e determinado ponto de chegada - e, natu-
ralmente, mais «condicionante. há uns 500 anos
do que na actualidade, face aos acurados
meios de orientação de que o navegador
moderno dispõe.

No Atlântico, a norte do equador
tais -forças- são as da corrente marí-
tima que circula no sentido do movi-
mento dos ponteiros do relógio, e,
também, as do alísio do NE.

Mas a sul do equador a 'I;f E
corrente marítima gira no sentido
inverso, e o alísio sopra do SE para o
seio do Atlântico austral (Fig. 2).

Fig. 2 - «DETERMINISMO DE CORIOLIS"
Macrovisàodos movimentos circulatórios,no

Oceano Atlântico,pelas «forçasde Coriolis-
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Muito provavelmente, foi o aproveitamento desse ..determinismo», oceanográfico e
eolico. que teria condicionado a propulsão e o rumo dos navios, portugueses que, nas torna-
viagens para Lisboa subseguintes, à conquista de Ceuta, ..acharam» as ilhas do arquipélago da
Me-deita.

Depois, o mesmo aconteceu com as ilhas do arquipélago dos Açores.
Mais tarde, as ilhas do arquipélago de Cabo Verde seriam igualmente ..achadas» mercê

do melhor aproveitamento das correntes marítimas e dos ventos mais favoráveis, nas viagens
dos Portugueses a sul do Senegal.

Quanto às diferentes ilhas situadas no hemisfério sul, o seu ..achamento» aconteceu
também por via de regra, por as mesmas estarem no ..corredor» da corrente marítima e dos
ventos constantes.

Assim teria sido o "achamento» das ilhas de Santa Helena 05° 57'S, 5° 42'W) e de Ascen-
sào (70 57' S, 14° 22'W), no decurso da terceira viagem .dos Portugueses à Índia 0501-1502), sob
o comando de Joào da Nova. Este navegador, na mesma viagem, também ..achou- a ilha que ainda
hoje mantém o seu nome (ilha joão da Nova), sita no canal de Moçambique (17° 03'S, 42° 45'E).

Com o nome de quem a ..achou» temos também o arquipélago de Tristào da Cunha
<37° 15'5, 12° 30W), situado no ..corredor" da corrente austral que flúi da costa do Brasil e da
da Argentina para o cabo de Boa Esperança - donde inflecte para norte, com o nome de
"corrente fria de Benguela".

O "achamento» das ilhas de Tristão da Cunha é um paradigma da arribada não progra-
mada em "um porto que não era o do destino ... », decerto, devido ao abatimento do rumo deli-
neado dos navios pela acção da corrente marítima, em especial. E é, tambem, um modelo do
fenómeno oceanográfico que, muito provavelmente, conduziu de igual modo à ..arribada» da
frota de Pedro Álvares Cabral na "Terra de Vera Cruz» (500).

Aproveitamos o ensejo para inferir e eduzir que a arribada de João da Nova 0501-1502),
na ilha de Ascensão, foi um ..achamento» - por inesperada, como acima se diz.

Mas, à luz da Diplomática, teria sido um ..descobrimento» se Vasco da Gama, a 22 de
Agosto de 1497, mudasse o rumo dos seus navios a fim de, intencionalmente, seguir no rasto
das "muitas aves [que voavam] contra o susoeste [22° 30'5E] ... , como aves que iam para terra"
- segundo a notícia de Álvaro Velho do Barreiro, op.cü., FI. 2. Neste caso, teríamos a "busca e
o "descobrimento», pelo "indício» do voo das ditas aves (..Sula dactylatra-), e não o "acha-
mento», da mencionada ilha de Ascenção - onde ainda hoje nidificam naquele período do ano
as mencionadas "muitas aves".

4.2. O "descobrimento» da costa africana

Consolidada a conquista de Ceuta (415), e abstendo da provável chegada ao «Cabo Não"
(27° 58N, 12° 55'W), os navegadores portugueses iniciam o ..descobrimento» progressivo e
intencional para sul da costa ocidental de África - a fim de desvendar algo de interesse para
Portugal.

Os marcos fundamentais dessas viagens, ao longo da costa, são:

1434 - Gil Eanes, dobra o cabo Bojador (26° 08'N, 14° 30'W).
14tH - Diogo de Azambuja funda o castelo de São Jorge da Mina (5° 05'N, 7° 48'E), com

o que começa a volta pelo W do Atlântico Norte (..Volta da Mina", ou volta pelo
mar do Sargaço ou ..mar de Baga ..).
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14H2-H5- Diogo, Cão prolonga a costa oe. de África para sul e atinge Angola e Namíbia.
14H7-HH- Bartolomeu Dias contorna o SW do continente africano e ultrapassa, pelo largo, o

cabo de Boa Esperança (340 S, lHO30' E), e atinge o rio do Infante (320 40S, 270

IO' E) ã entrada do oceano Índico ocidental.

1.3 ° "descobrimento» do caminho marítimo da Índia.

Após o «descobrimento» consciente e faseado da costa ocidental de África, até à entrada do
Indico, faltava cumprir-se o «Sonho» de el-Rei D. João II. Ou seja, a pretendida viagem em demanda
do lendário Preste João e o "descobrimento» da «especiaria» do oriente no longínquo Industào.

Tal aconteceu com a inédita viagem de Vasco da Gama 0497-14(9), a qual encetou um
novo ciclo na história da navegação marítima, à escala planetária.

Foi a alvorada da ciência náutica com consciência, pelo W do Atlântico austral, scm terra
~lvista, apenas guiada pela interpretação astronómica e da agulha magnética (bússola).

Então, numa viagem jamais realizada e nem pensada - de que haja conhecimento - os
navios do Gama singraram durante 96 dias, numa derrota em «dupla curva» (expressão sábia
do .ilrn. Gago Coutinho), entre a ilha de Santiago (140 55'N,25° 51'W) e a angra de Santa Helena
(:)2° 57'S. 17° 56'E). Estimamos a distância navegada em e. 5860 milhas marítimas, o que (para
os 96 dias de viagem, equivalentes a 2304-horas) corresponde à velocidade média de cruzeiro
c 2,54,~ nós - valor aceitável para a época.

Da angra de Santa Helena, a frota do Gama, conduzida pelo "Saber de experiência fe-ito-
do piloto-mor Pero de Alenquer, contornou o cabo de Boa Esperança com o mesmo à vista.

Fê-lo pela primeira vez na história náutica universal. ao meio-dia de 22 de Novembro de
\·í97, guinando de bombordo do Atlântico para o Índico num rumo c.900E .

{á uns dez anos antes, Pero de Alenquer, então piloto-rnor da memorável viagem de
Bartolomeu Dias (14H7-14HH), dobrara o lendário promontório. Mas só o ultrapassou com o
mesmo ~lvista na torna viagem do rio do Infante para Portugal. Isto é, singrando de nascente
para poente, com corrente marítima (a impetuosa "corrente das Agulhas-) e com vento favorá-
\el pela popa (o alísio do SE).

Á ida, com a forca daqueles elementos da Natureza pela proa, os navios de Bartolumeu
Dias, pilotados pelo experiente Pero de Alenquer, tiveram de contornar o referido Cabo muito
pelo largo, dele nào tomando conta - segundo notícia de Álvaro Velho do Barreiro.

Já como piloto-mor da frota de Vasco da Gama, Pero de Alenquer, completou o «desco-
brimento» da costa africana indica, navegando do rio do Infante <330 IH'S, 27° 29'E) a Melinde
(5ü 1.:'\'S,40° 07'1'). Deste porto de mar da costa oriental de África (na República do Quénia,
actual) os navios do Gama foram «em lcstc-, através do mar da Arábia, em -busca- e «desco-
brimento» de Calecut - o grande entreposto da «especiaria» do Oriente.

Era a alvorada da «Carreira da Índia», de que a viagem do Gama foi a precursora. Logo
se lhe seguiu a de Pedro Álvares Cabral (500), temática do presente VI Simpósio da História
Marítima.

5. "OBSERVAR»A ORDEM DAS COISAS DA NATUREZA

Da «politica atlântica- de D. João II nasceu o «Saber de experiência fcito-, a que se refere
Duarte Pacheco Pereira em -Esmcraido de Situ orhís-, Ou seja o conhecimento exacto e cons-
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ciente da costa ocidental de África, e ainda além - até Calecut - e dos mares e ares afins ã
n:l\l'ga\'ão proficiente que os Portugueses inventaram,

Primeiro, com Diogo de Azambuja, depois com Diogo Cão e, finalmente, com Bartolo-
meu Dias - os navegadores mais proeminentes entre o início da «política atlântica- (1474) e o
-Tr.uudo de Tordesilhas- (1494 l, protagonizada pelo Príncipe Perfeito.

Decerto, no decurso das suas longas viagens esses capitães de navios, seus pilotos e
.k-rn.u-. mareantes, «observaram" - i.e, viram com atenção - a ordem das coisas da Natureza
que surgiram pela primeira vez ao Homo navigatore-

'í. 1. Diogo de Azambuja

Com a fundação da fortaleza de São Jorge da Mina (5° ü5'N,7° 48'E), no golfo de I3enim,
por Diogo de Azambuja, em 1482, nasce e perpetua-se a comummente designada «Volta da
Mina-, pelo W do Atlântico Norte.

l.ntao, Diogo de Azambuja, fez-se acompanhar de um escol de navegadores. Entre os
mais destacados estavam Bartolomeu Dias e Pero de Alenquer que, muito provavelmente,
foram dos primeiros a -observar- a ordem das coisas da Natureza. Nomeadamente, o movi-
menro da corrente marítima que, do golfo da Guiné, Hui para poente (W), como que prolon-
gando a linha equatorial, no sentido do NE brasileiro (c. cabo de São Roque). Aqui bifurca,
para norte e sul. O ramo norte da. corrente marítima passa, depois, pelo golfo do México e,
:1 inda mais a norte, pelo «mar do Sargaço- ou «mar de baga". Daqui inflecte para nascente (E),
por alturas do arquipélago dos Açores e costa de Portugal.

Este movimento circular das águas do Atlântico a norte do equador, no sentido do movi-
me-ruo dos ponteiros do relógio, como já dissemos antes, corresponde ao "efeito de Coriolis- -
cuja fOI\'a de propulsão conjugada com a dos ventos afins conduziu ao -ínvento- dos navega-
dores portugueses designado "Volta da Mína-, ou «Volta do Sargaço-.

Assim se infere do incomparável «Saber de experiência feito- então adquirido por Pcro
de Alenquer. Este famoso piloto-mor de el-Rei D. João II chegou a afirmar ao monarca o
-saber- manobrar de Sáo Jorge da Mina para Lisboa qualquer nau por maior que fosse. Seria
um feito incomum (com, uma nau grande, e não com um ou outro tipo de embarcação boli-
nc-ira, de velame triangular de porte mais reduzido), pois, decerto, aquele Príncipe Perfeito
nào permitiria basófias a quem quer que fosse por uma acção corriqueira ou de somenos
importância.

Também a constância dos ventos mais favoráveis (alisios) do hemisfério norte teria sido
-observada- pelos mareantes portugueses na "volta da Mina-.

Nessa singradura, muito provavelmente, alguns dos navios do rei de Portugal teriam
arr-ibado- no território sito a W do Atlântico Norte, a NW do cabo de São Roque (Brasil).

'\0 momento, também teriam -observado- a bifurcação da corrente marítima do golfo da
Guiné, acima referida (Fig. 3).

Só que tal -observacào-, e a implícita -ínterpretação- da mesma, não é do conheci
mcnto da Humanidade via Diplomática. Talvez devido à "política atlântica- de D. João II
que impedia se revelasse às potências marítimas da época, sobretudo Castela, a inédita
derrota que os navegadores portugueses -Inventaram- - aproveitando as correntes maríti-
mas e os ventos mais favoráveis ã torna-viagem do golfo de Benim para Lisboa, pelo W do
Atlântico Norte.

Essa singradura abrangia um vasto espaço económico (utilizando uma expressão actual),
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a-b: -em leste-, da ilha de Santiaço, na terminologia de Á. Velho.
a-h-c: l' curva da derrota de Vasco da Gama, segundo Gago Coutinho 1"CI.4"~ de doi!t t"a.mO$ I(

c-d-e: 2.' curva da derrota de Vasco da Gama, segundo Gago Coutinho. r
Fig. 3 - Principais correntes marítimas dos grandes oceanos devidas às -forças de Coriolis- - onde se
denota cm >C.. junto à costa do Nordeste-do Brasil. (Cabo ele Sào Roque ia bifurcação ela corrente da

Guiné. para o Golfo do México e para sul ela costa do Brasil.

afim ao tráfego comercial do "ouro sudanês», marfim, etc., delimitado por um hipotético meri-
diano estimado umas 370 léguas a poente das ilhas de Cabo Verde.

Foi a estimativa provável da imensa área do W do Atlântico boreal propícia à navegaçào
dos seus navios que, naturalmente, permitiu a D. Jogo II negociar com determinaçào cons-
ciente o memorável Tratado de Tordesilhas.

Assim o inferimos e eduzimos do facto da perspicaz Isabel "de Castela», a "Católica»,
desconfiada dos desígnios do -serentssimo rei de Portugal, [seu] mui caro e mui amado irmào-,
não questionar se o Príncipe Perfeito queria "mais terra» mas, ... sim!, -maís mar».

5.2 Diogo Cão

Com o "descobrimento» da costa ocidental de África ainda além do sul de Angola
(Namihia ), por Diogo Cão, os navegadores portugueses puderam -observar- uma corrente
marítima cada vez mais forte, à medida que progrediam para sul do Atlântico austral.

Também a temperatura da água decrescia gradualmente. Daí o nome "corrente fria de
Benguela» constante dos atlas geográficos universais, antigos e modernos.

De igual modo, com a progressão dos navios de Diogo Cào para sul de Angola, o vento
era cada vez mais intenso. Soprando via de regra do SE, é o comummente designado alísio do
SE de África.
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Com vento e corrente marítima contrários os navios de Diogo Cão não foram além do
cabo Padrão (21 ° 49'S, 13° 57'E).

Contudo, Diogo Cão, pode «observar" e "interpretar" pela primeira vez que a corrente
m.nitima que flui do golfo da Guiné para poente, ao longo da linha equatorial, é a mesma que
tlui do limite da sua viaqcm (cabo Padrão, ou "c. Cross-), a traço cheio (Fig. 4).

r:---'--:' --':;.3 Bartolomeu Dias

Finalmente, com a viagem
de Bartolomeu Dias (1487-1488),
este navegador e o seu piloto-
mm, Pero de Alenquer, puderam
..observar" a impetuosidade da
c, .rrcnrc marítima e ventos contrá-
rios fluindo do SW, do continente
africano.

,.,
I--, ..

.•.~··l
Por esse determinismo

geográfico - a que chamamos,
aqui. -deterrníntsmo de Corio-
Iis- a frota de Bartolomeu
Ilias teve de contornar o cabo
de Boa Esperança muito pejo
Lirgo, (tracejado Fig.4)

Indo na "volta do mar" os
mareante portugueses "observa-
rarn- então pela primeira vez de
que há conhecimento, que uma
forte corrente marítima t1ui de
poente para nascente, até aos confins de África, prolongando sensivelmente o paralelo do cabo
de Boa Esperança (c. 34° 21'S, H;o 3ü'E), e daqui inflecte para norte ao longo da costa da Narní-
!li;l e de Angola, até ao golfo da Guiné (Fig. 1).

I-: da conjugacao das "observações" colhidas das viagens de Diogo de Azambuja, pela
.v, ,lta da Mina .., de Diogo Cão, pela costa de Angola e da Namibia, e, finalmente, de Bartolomeu
Dias, pelo W do mar do cabo de Boa Esperança, começou a nascer a certeza moral de que a
navega\'ão mais rápida e segura para atingir e ultrapassar aquele promontório seria a volta pelo
\X do Atlàntico Sul - a exemplo do que acontecia no Atlântico Norte com a «volta ela Mina".

I
.J
I
I

0"-'-
:.:::::-

Fig, 4 - Navegaçào portuguesa pré-gâmica (a. 1497> "arrimada"
à costa Ocidental de África. a sul do Equador: Diogo CIO (] 483-
1486). a traço cheio; e, Bartolmeu Dias (1487- [1188),a tracejado.

(l. «HOMO UNIVERSAUS"

o "Homo unfversalís- é - o ser humano capaz de "observar" a ordem das coisas do
.nivcrso e, também, de a -Interpretar- - pondo o resultado final dessa "observação" e

elessa "interpretação" ao serviço elo.interesse e bem comum da Humanidade, com ciência e
conxciência.

E ,se tal coisa se processar através de uma memória descritiva c justificativa ele longa duração,
entào. temo,'; lil o substrato fundamental para a feitura da história dessa análise, via Diplomática.
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Assim aconteceu pela primeira vez com o «Homo viatore", ou melhor, com o «Homo navi-
gatore«, transatlântico, emergente da viagem de Vasco da Gama à Índia 0497-1499) noticiada
na essência por Álvaro Velho do Barreiro.

Testemunha presencial, participativa e outiva da espacializaçào do tempo da gesta gâmica,
esse letrado reduziu numa simples memória descritiva o (concreto) mundo que os portugueses
do último quartel do século XV «viram claramente visto- (i. é, -observaram-) a sul do hemisfério
norte, terrestre e celeste, e não um (factício) mundo com que os grandes sábios da Antiguidade
(Plínio, joào Sacrohosco, Ptolomeu e outros) «nos punham tào grande medo e espanto".

Ora, tendo ido como piloto-rnor do último dos grandes capitães que «observaram" a
ordem das coisas da Natureza do hemisfério austral, Pêro Alenquer também foi como piloto-
mor da frota de Vasco da Gama a -descobrír- (Le, não -achar-) o caminho marítimo da Índia.

Nesta conformidade, teria sido Pero de Alenquer o precursor da "interpretação" da
ordem das coisas do Espaço, marítimo, atmosférico e celeste (marés, ventos e estrelas) «obser-
vada", tornando-a numa utensilagem com utensilidade perene para a Humanidade.

Porém, foi Álvaro Velho do Barreiro quem perpetou no jornal noticioso (ora arquivado
na Biblioteca Pública Municipal do Porto, com a cota N,o 804) o que aquele piloto-mor e outros
navegadores coevos "observaram" e -Intrepretaram-.

TtÍ'a,das /C:neargs
_:Pl'aváve(
,. -. _... : IJl:f8 rW:ío.

. _,_. __ r e5ttmO,Uva.

1Q"N

I ,
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o primeiro consta da notícia (F!. 2) daquele autor, do teor seguinte:

"E em 22 dias do dito mês (de Agosto de 1497], indo na volta do mar, ao sul e a
quarta do sudoeste [R=11o 1'j'SW], '" vimos uma baleia e isto bem oitocentas léguas em
mal> (Fig, 'j),

Obviamente de distância de um ponto de referência bem conhecido de quem ia na
dita \iagem cio Gama, Ou seja, o cabo de Boa Esperança, o ponto de referência, e Pero
de Alenquer, quem determinara a altura (rn.q. -latitudc-) desse ponto nos confins da
África austral (,34° 21 '5, is- ,30'E).

Deste modo, no ponto onde entào estariam os navios do Gama (c. linha equatorial a NW
do referido Cabo), com certeza, Pcro de Alenquer teria estimado as "bem 800 léguas em mar"
aplicando o método mais prático e fiável da época: o elo teorema de Pitágoras, 'referente ao
cálculo da hipotenusa, de um triângulo rectângulo isósceles.

A Fig. 'j é exemplificativa, tanto da linguagem elos números do experiente piloto-mar
como da sua interpretação literária, de Álvaro Velho do Barreiro; pois, "bem oitocentas
léguas em mar" corresponde ao valor calculado, com pequeno erro por excesso, e não por
defeito. como no caso em apreço.

O segundo exemplo, extraído também do Jornal noticioso ele Álvaro Velho do Barreiro,
refere-se ~l memória descritiva e justificativa sobre a "interpretação" de Pero de Alenquer
quanto á ordem das coisas que "observara" uns dez anos antes, no cabo de Boa Esperança,
ao dobrá-lo como piloto-mor da frota de Bartolomeu Dias.

Tal foi a -Interpretaçâo-.

(/) ~ Da elistância entre a angra de Santa Helena e o cabo ele Boa Esperança -" .. ao mais
que podia ser seriam trinta léguas ... "

/J) ~ Dos ventos e correntes marítimas desfavoráveis, pela proa.

F(i!,. 6 - Calrulo provável da estimativa das "bem oitocentas léguas em mar" relo navegador prático do
final do séc.XV, Pero de Alenquer, utilizando o teorema de Pitágoras, referente ao cálculo da hípotenusa

eleum triângulo rectângulo tsosccles
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c) - Da manobra dos navios mais adequada, a fim de vencer as referidas contrarieda-
des, ora "indo na volta do mar" ora "vindo na volta da terra", por três vezes conse-
cutivas. Deste modo, ao fim de seis dias de tentativas infrutíferas, o dito Cabo foi
dobrado com o mesmo à vista, a 22 de Novembro de 1497 - contra a distância de
mais de 300 léguas marítimas que, com o mesmo piloto-mor, Pero de Alenquer,
em 1487-1488, a frota de Bartolomeu Dias teve de singrar muito pelo largo,
durante vários dias.

7. O "ACHAMENTO » DO BRASIL, PELO "DETERMINISMO DE CORIOIJS »

7. 1.A viagem de Cabral segundo a "Carta » de Caminha

o "descobrimento" do caminho marítimo da Índia por Vasco da Gama aconteceu em
h97-1499.

Noticiou-o Álvaro Velho do Barreiro, em primeira mào, testemunha e repórter do histó-
rico evento.

Logo se lhe seguiu a segunda viagem dos Portugueses àquele continente, com a frota de
15 navios comandada por Pedro Álvares Cabral.

Ao contrário da gesta gâmica, esta viagem nào foi noticiada na generalidade por qual-
quer dos seus participantes.

Somente Pero Vaz de Caminha escreveu a decantada "Carta", dirigida a el-Rei de Portu-
gal, D. Manuel I, dando "a nova do achamento desta vossa terra nova" a que Pedro Álvares
Cahral "pôs nome" de "Terra de Vera Cruz" (hoje Brasil), após 44 dias de viagem, desde
Belcm-Lisboa.

Esta temporalizacào do espaço navegado consta das passagens seguintes da "Carta" de
Caminha:

(/) - A ,,9 de Marco [de 1500]", "Partida de Belém" Lisboa.
h) - A H de Marco de 1500, a frota de Cabral singra "entre as ilhas Canárias, mais perto

da Grà Canária". Ou seja a -julavento [da ilha] de Lancarote- - como, menos de três
anos antes, por ali passou a frota do Gama, segundo notícia de Álvaro Velho do
Barreiro, de 15 de Julho de 1497.

c) - A 22 de Março de 1500, segundo Pedro Álvares Cabral, "houve vista das ilhas de
Caho Verde. Isto é, a ilha de São Nicolau" - a nascente da qual se situa a ilha do Sal
que a tripulação da frota do Gama avistara e Álvaro Velho do Barreiro noticiara, a
25 de Julho de 1497.
Importa realçar o facto de Pero Vaz de Caminha usar a mesma expressào literária
para idêntica linha de rumo em sul, antes escrita pelo noticiarista gâmico. Ou seja:
"houvemos vista" dá ilha do Sal, com o Gama, e, depois, da ilha de Sào Nicolau,
com Cabral, entre as quais as respectivas frotas teriam singrado em demanda da ilha
de Santiago, entào, o principal Porto de referência, geográfico e logístico. dos nave-
gadores Portugueses do final do séc. XV.

c/) - A 21 de Abril de 1500, houve "alguns sinais de terra", ... "os quais eram muita quan-
tidade de ervas compridas. "Mas já antes, a 1 de Novembro de 1497, o repórter da
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viagem do Gama escrevera: "Achamos muitos sinais de terra, os quais eram uns
golfoes lrn.q. "nenúfares .., plantas marinhas também designadas -sargacos ..] que
nascem ao longo da costa. "Ou seja, no caso da viagem do Gama, precedente da do
Cabral, na costa SW do continente africano; e, quanto às "ervas ..aquáticas citadas na
"Carta..de Caminha, junto à costa do NE do Brasil.

e) - A 22 de Abril de 1500, houve "vista de terra, isto é, primeiramente, dum grande
monte ... e de terra chà com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitào [Pedro
Álvares Cabral) pôs nome monte Pascoal e à terra a Terra de Vera Cruz". ° avista-
mento do dito monte e da terra chà aconteceu quando a frota de Cabral estaria "obra
de 6 léguas de terra". como escreveu ainda Pero Vaz de Caminha .

./) - A 25 de Abril de 1SOO,os navios de Pedro Álvares Cabral fizeram vela e seguiram
"direitos à terra" até "meia légua de terra", onde todos lançaram "âncoras em direito
da boca dum rio."

,t;) - A 24 de Abril de 1500, "ventou tanto [do] sueste [4S0 SE] com chuveiros, que fez
caçar as [velas das] naus e especialmente a capitânia." Deste modo, "por conselho
dos pilotos mandou o capitào levantar âncoras e fazer velas. E fomos ao longo de
costa [com vento favorável, "amurado a estibordo-] ... contra o norte para ver se
achávamos alguma abrigada e bom poiso, onde ficássemos [.... ] por nos acertar-
mos aqui." Ou seja. atinar com o lugar "achado», e não "descoberto ». Esta abona-
~'ào de Pero Vaz de Caminha é de suma importância, pois exprime uma adequa-
~'ào condicional entre a necessidade dos navios ancorarem num lugar abrigado e
o desconhecimento da sua existência certa, se por acaso o achassem. Dai o rigor
de expressào de Pero Vaz de Caminha: "Para ver se achávamos alguma [indefi-
nida] abr igada.»
"E[Continua a "Carta" de Caminha], sendo nós da costa, obra de 10 léguas donde nos
levantámos [âncoras], acharam os ditos navios pequenos um arricife com um porto
dentro, muito bom e muito seguro, com uma larga entrada. E meteram-se dentro e
amainaram. E as naus arribaram sobre eles. E um pouco ante sol-posto amainaram
obra de uma légua do arrecife e ancoraram-se em 11 braças" - c. 24, 2 metros de
profundidade de água.

h) - A 2S de Abril de lS00. "Pela manha mandou o capitàO [Pedro Álvares Cabral] fazer
vela e fomos demandar a entrada, a qual era mui larga e alta de seis, sete braças [C.
15.2 m., 1S/I m]. E entraram todas naus dentro e ancoraram-se em cinco. seis braças
[c. 11 m.. 1.3.2m.], a qual ancoragem dentro é tão grande e tào frcrnosa e tào segura
que podem jazer dentro nela mais de 200 navios e naus.

il - A 1 de Maio de 1500. a "carta" de Pero Vez de Caminha termina com o descritivo dos
"achamentos" da geografia física, económica e humana seguintes:

"Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até
outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será
tamanha. que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas de costa. Traz ao longo
do mar. em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas e delas brancas e a
terra. por cima, toda chã e cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda
praia parma fi. é, lisa], muito chà e muito formosa; ... "

-Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma
coisa de metal, nem ele ferro; nem ele vírnos-.
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«Mas o melhor fruito que nela se pode fazer me parece que será salvar [a alma
de] esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve
lancar-. [com a ... J «nossa santa fé».

«Beijo as màos de Vossa Altcza.»
«Deste Porto Seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia

de Maio de 1500.»
asso Pero Vez de Caminha

7.2. A interpretação da Viagem no Atlântico (Fig. 7)

A segunda viagem marítima dos Portugueses à Índia decorreu sob as instruções prévias
de Vasco da Gama a Pedro Álvares Cabral.Cc.f doc. «História Geral do Brasíl-, Leis, sem data,
Ma rco 1, Doc. N.? 21, ANTTl, e o «Saber de experiência feito- do navegador Nicolau Coelho
que fora na viagem do Gama à Índia, no comando da Dcrrio, e, agora, comandava um dos 13
navios da frota de Cabral.

Neste contexto, a Viagem dc Pedro Álvares Cabral foi como que a filha primeira da «madre»
da carreira da Índia. Ou seja, a executada por Vasco da Gama pouco tempo antes (1497-1499).

Por isso, o objecto da viagem de Pedro Álvares Cabral não foi "descobrir", pela segunda
\TZ, o que descoberto fora já, pelo Gama; mas firmar o intento da viagem anterior. Ou seja,
garantir em bases sólidas o comércio marítimo da especiaria, de que Vasco da Gama fora em
-busca- e a -descobrtr-, como então noticiou Álvaro Velho do Barreiro, a 8 de Julho de 1497.

Dai Pedro Álvares Cabral seguir sensivelmente o plano indicado por quem "inventara» a
travessia do Atlântico Sul, indo na "volta do mar», pelo W daquele mar oceano.

Denota-o a "Carta», de Pero Vaz de Caminha, nos dados geográficos acima transcritos -
coincidentes com os da viagem do Gama, por Álvaro Velho do Barreiro, até às ilhas do arqui-
pélago de Cabo Verde.

Tais dados permitem determinar os rumos, as distâncias singradas e as velocidades média
de cruzeiro, prováveis, entre o ponto de partida, Belém-Lisboa (38° 42'N,9° 20'W), a 9
MAR.1500, e os pontos de passagem "entre as Canárias» (c. 28° 20'N,14° 20'W), a 14 MAR.1500,
e «ilha de São Nicolau- (c. 16° 35'N,24° 15'W), a 22 MAR.1500, e "achamento» do "Monte
Pascoal-v-Terra de Vera Cruz» (c. 16° 54', 39° 24'W), a 22 ABR.1500, é -abrígada- em Porto
Seguro (c. 16° 26's, 39° 05'W) a 24 ABR. 1500.

7.3. Simulação do "plano prático» da Viagem e sua matematização

A inexistência do «cronómetro naval» não permitia navegar em longitude com ciência
consciente, antes do séc. XVIII. A nào ser por uma estima aproximada, até então, o navegador
nào sabia dizer de ciência certa o quanto avançara na rota, para E ou para W. Isso, no entanto,
era uma questão da maior importância para ele, que poderia ir dar inesperadamente numa
costa perigosa - como diz o grande matemático e pai da Cibernética Norbert Wiener. Segundo
este cientista, até então, o, «navegador prático, ... costumava velejar ao longo da costa até
encontrar a latitude que desejava. Entào se desviava para uma rota leste [E] ou oeste [W], ao
longo de um paralelo de latitude conhecida, até avistar tcrra.»

Dentro desta prática podemos simular os rumos mais prováveis de viagem, de Pedro
Álvares Cabral em análise, sob dois aspectos.

Primeiro, entre Belém-Lisboa e a passagem pelas ilhas de Cabo Verde (a barlavento de
Sào Nicolau), sensivelmente, a frota teria seguido os rumos já bem conhecidos dos navegado-
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VIAGEM DE PEDRO ÁLVARES CABRAL - 1500 Travessia do Atlântico: Lisboa-Cabo de Boa Esperança.
••••• Prováveis derrotas programadas - inferência rectilínea (A-Z).
- - -;>- «Achamento» do Brasil, pelo provável «abatimento» da rota programada (D-F, G) .

• -'- - _.;>- Provável retoma da rota programada, a partir de Porto Seguro (Brasil). indo na «volta do mar», «em Leste».
para guinar «cm Sul» até c. 20° S/35° W (G-H, I).

F(~. 7 - Derrota do Atlântico cm -dupla curva-

rl'S portuguesas que demandavam a costa da Guiné e da Mina há muito tempo. Depois, entre
~I ilha de S;10 Nicolau e a -Tcrra de Vera Cruz" os navios de Pedro Álvares Cabral teriam nave-
gado pela -rosa da agulha, (bússola) até à latitude de cada um dos pontos programados, de
passagem e/ou de chegada. Tais seriam os pontos onde. no decurso da primeira viagem à
Índia. pelo W' do Atlântico Sul. os navios do Gama teriam cruzado os principais paralelos de
rderC'ncia (i. L', 100S, 200S e .300S), rumo ao paralelo que passa pelo cabo de Boa Esperança
(C. ,-)'i°S), termo da travessia atlântica e como que o ponto de início da viagem pelo Indico.

:u

PJ
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Na essência teórica simulada, segundo os dados da "Carta» de Pero Vaz de Caminha e o
"determinismo de Coríolís-, e aplicando o cálculo trigonométrico dos triângulos esféricos
rectângulos, pelo "método da latitude média», inserimos e eduzimos os rumos seguintes:

Rumo I: Belém (barra do Tejo) - ilha Grã Canária (5 dias)
A - Barra do Tejo: q>A= 38° 42' N; ÀA= 9° 20' W
B - Grã Canária: q>B= 28° 20' N; ÀB=14° 20' W
llq> = q>A-q>B= 38° 42' N-28° 20' N = 10° 22' N = 622' N
llÀ = Àn-ÀA= 14° 20' W-9° 20' W = 5° W = 300' W
q>m = (q>A+q>B)/2= (38° 42' N+2SO 20' N)/2=67° 02'/2 = 33° 31' N
ap = llÀ.cosq>1lJ= 300. cos (33° 31 ') = 300xO,83373 = 250 milhas
tg ft = ap/ llq>= 250mi/622' = 0,40212 :. ft = 21° 54' SW ou

R = 201° 54'
d = llq>/cos ft = 622' N/cos 21° 54' = 622'/0,92751 = 670,613 mi
(distância -d- navegada em milhas marítimas "mi»'" 670 mi), ou:
d = 195,514 léguas, do módulo 171/2 léguas/1.º terrestre; ou,
d = 186,2 léguas, do módulo 162/3 léguas/1.º terrestre
T (tempo de viagem) = 5 dias = 120 horas (h)
E (espaço percorrido, -d-) '" 670 mi
Vm (velocidade média de cruzeiro) = E/T = 5,588 nós.

Inferição comparativa - A velocidade média de cruzeiro (Vm = c. 6 nós) da frota de Pedro
Álvares Cabral, entre a saída do Tejo e a passagem pelas ilhas Canárias, foi superior à da frota
de Vasco da Gama para idêntico percurso, a qual foi então c. 4 nós.

Ou seja, a frota cabralina demorou menos dois dias para perfazer sensivelmente a mesma
distância do que a frota gâmica.

Tal facto aconteceu, muito provavelmente, pela maior velocidade do vento do quadrante
norte (c. 10%, com 28 a 33 nós à saída de barra do Tejo, em média, no mês de Março), que a
frota de Pedro Álvares Cabral teve pela popa, do que a velocidade do referido vento (c. 5%,
em média, no mês de Julho), que os navios do Gama apanharam pela popa.

Rumo fi: ilha Grà Canária - ilha São Nicolau (8 dias)
B - Grã Canária: q>n= 28° 20' N; Àn = 14° 20' W
C - Ilha de S. Nicolau:q>c = 16° 35' N; Àc = 24° 15' W
llq> = q>B-q>C= 28° 20' N-16° 35' N = 11° 45' N = 705' N
llÀ = ÀcÀn = 24° 15' W-14° 20' W = 9° 55' W = 415' W
q>11l =(q>B+q>c)/2= (28° 20' N+16° 35' N)/2 = 44° 55'/2 = 22° 27' 30" N
ap = llÀ.cos q>11l= 415'.cos (22° 27' 30") = 415xO,92416 = 383,525 mi
tg ft = ap/ llq>= 383,525 mi/705' = 0,54400 :. ft == 28° 32' 47" SW
d = llq>/cos ft = 705' N/cos 28° 32' 47" = 705' N/0,87843 = 802,568 mi, ou:
d = 234 léguas, do módulo 171/2; ou
d = 223 léguas, do módulo 162/3
T = 8 dias = 192 (h)
E = 960 mi
V111 = E/T = 960 mi/l92 h = 5 nós.
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Inferição comparativa - Também a velocidade média de cruzeiro (vm = c. 5 nós) entre
as ilhas Canárias e as ilhas de Cabo Verde da frota de Pedro Álvares Cabral foi superior à
(Vm= c. 4.2 nós) da frota de Vasco da Gama, muito provavelmente pelo condicionalismo cólico
l'. concomitantemente, oceanográfico - corrente marítima -, mais favoráveis no período (Março
c Abril) em que decorreu a viagem cabralina do que no período (Iulho e Agosto) a do Gama.

Rumo III: ilha São Nicolau - rumo -Sv/linha do equador (13 dias)

C - Ilha de S. Nicolau: <Pc= 16° 35' N; lec =24° 15' W
D - Rumo -Sv/Iinha do equador: <PI)= 0° N/S; leD=24° 15' W
~<P= <PC<PD= 16° 35' N-OON/S = 16° 35' N = 995' N
~Ie = leeleD = 24° 15' W-24° 15' W = 0°
<Pm= (<Pc+<p[)12= (16° 35' N)12 = 8° 17' 30" N
ap = O mi
ft = 180°
d = ~<p/cos ft = 995' N/180° = 995'/1 = 995 mi

= 290 lég. 17I/2/1.º
= 276,190 lég. 16°2l3/1.º

T = 13 dias = 312 (h)
E = 995 mi
Vm = E/T = 995 mi/312 h = 3,189 nós.

Inferição comparativa - Os navios de Pedro Álvares Cabral teriam atingido a linha do equa-
dor, sensivelmente, seguindo um meridiano afim ao do da ilha de São Nicolau (c. 25°W)
Portanto, rumo S (R = 180°). Desse ponto (c. 0° N/S, 25°W), a frota de Cabral teria aproado a
SW (45° SW) até à latitude c.10° S, para daqui singrar de novo rumo sul (R = 180°) até à lati-
tude c. 200S. Então estaria no ponto óptimo (c. 200S, 35°W) em que os navios de Vasco da
Gama guinaram para bombordo, aproando a SE, a fim de atingirem o paralelo desejado; c.35°S
- que, rumo 900E, os levaria ao cabo de Boa Esperança. A Fig. 7a ilustra e ajuda a entender
melhor a nossa inferiçào, e os cálculos seguintes confirmam os valores das coordenadas
geográficas do ponto (óptimo) da viragem para o Sul (c. 20°5, 35°W).

No ponto da guinada a bombordo, de rumo SW (R = 225°N) para S (R = 180°), teorica-
mente, inferimos: a frota de Pedro Álvares Cabral estaria já relativamente perto da costa brasi-
leira, defronte de Maceió-Alagoas (c. 100S, 35°W).

Se deste ponto a frota cabralina tivesse seguido a rota rumo 180° (5), então, teria atingido o
referido ponto óptimo (c. 200S, 35°W) donde, em 1497, Vasco da Gama teria bordejado para SE a
fim de alcançar o paralelo do cabo de Boa Esperança (c. 35°S). E tal aconteceria, decerto, sem
risco de dar em seco ou ficar engolfada nos "abrolhos" que como prolongam a costa do Brasil,
para o mar Oceano, de Caravelas até à floração rochosa designada Mte Hotspur (c. 18°S, 36°W).

Só que, muito provavelmente, os navios de Cabral teriam "abatido" um pouco para W.
É óbvio por efeito do "determinismo de Coríolfs-, que ali se faz sentir com muita força -
quer pela acção da corrente da Guiné, quer pela dos fortes ventos de E e do SE, confirmado
pela "Carta" de Pero Vaz de Caminha, na passagem seguinte: "... ventou tanto sueste com
chuveiros, que fez caçar as [velas de] as naus e especialmente a capitânia.», de Pedro Álvares
Cabral; c, é confirmado pela carta meteorológica do Atlântico, em Abril (Fig. 8).

Assim, pela acção do "determinismo de Cortolís-, um "abatimento» inferior a 5° para
W seria suficiente para a frota de Pedro Álvares Cabral ficar engolfada nos ditos "abrolhos»,
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onde. dccc-rto.ipcla sua morfologia, se forma uma como que contra-corrente marítima para
norte, facilitando a navcgacão nesse sentido, O que os pilotos cabralinos fizerem, ademais com
o vento que ..ventou tanto do sueste» (segundo a -Carta- de Caminha), o que permitiu -achar-
uma .abrigada e bom pouso». Ou seja, -Porto Seguro».

I\a distância singrada, de umas 850 milhas marítimas. rumo 45°SW, e com corrente marí-
tima e ventos, fortes, por bombordo, um -abatimerrto- no rumo dos navios inferior a 5° para
\X' do ponto desejado é aceitável - para a época, com utensilagem de orientacão pouco fiável,
C' ainda hoje, com a rádio-ajuda de ponta de que o navegador da era electrónica dispõe.

Os cálculos seguintes ajudam a melhor entender a nossa ínferiçâo. entre os rumos seguintes:

Rumo IV: linha do equador - um ponto silo 100S/45°S\'(7
D - Linha do equador: <pj)~ 0° I\'/S; ÀD = C. 25° W (Iong. S. I\icolau)
E - Ponto a 10° S/45° SW: <PI-:= 100 S; ÀE= , = c. 35° W
ft ~ 45°SW; e <Pm~ (<pj)+<PE)/2= (0°+ 10° I\)/2 = 10°/2 ~ 5° I\
~<P <PE-<P[)= 10° 5-0° S = 10° S = 600' 5
d ~<p/cos ft = 600'S/cos 45° = 600'/0,70711 = 848,524 mi: ou:
d 274,383 lég, 17,5/1. Q terrestre; ou ~ 261,3 lég, de 16,6/1.º terrestre
ap d.scn ft = 848,524xsen 45° = 848,524xO,70711 = c. 600 mi
~À ~ ap/cos <Pm= 600/cos 5'º = 600/0,99619 = 602,947 = 10° 02' W, pelo que,
ÀI-: = ~À+Àr)= c. 10° W+25° W = 35° W
T = 15 dias = 512 h (estimativa inferida)
E ~ 848,524 mi
Vm = E/T = 848,524 mi/312 h =c. 2,7 nós,
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Fig. 8 - Carta
meteorológica
do Atlântico, em
Abril, com
derrota provável
(inferida e
aduzida dos
navios de Pedro
Álvares Cabral,
entre Bel6m-
Lisboa e a -arri-
bada- em Porto
Segllro- Brasil
(ISO()), a traço
cheio, a provável
derrota teórica,
rectilínea, entre
Porto Seguro e a
passagem Pelo
Cabo de Boa
Esperança.

Inferição comparativa - Amurado a bombordo e corrente marítíma (corrente da Gu iné)
para W. navegando rumo c. 45° SW, a frota de Pedro Álvares Cabral teria demorado uns IR
dias (~132 horas) a percorrer a distância c. R50 milhas marítimas desde a passagem pela linha
do equador (0° N/S), à longitude da ilha de São Nicolau (c. 25° W), e a hipotética chegada a
um ponto sito c. 10° S e 55° \'1/.

Deste modo a velocidade média de cruzeiro. (Vm ) seria de uns 2 nós - valor este equi-
\ .tlcruc ao dos navios de Vasco da Gama que singraram aquela zona, sensivelmente naquele
rumo. em 1497. '\este -rumo-, o -abatímento- dos navios de Pedro Álvares Cabral -ern oeste"
t.-ria sido reduzido. pois (segundo G. Remenieras e outros cientistas) -nas zonas tropical e
equatorial a forca de Coriolis é mui pequena".

Ora, tendo a derrota começado precisamente no equador (0° N/S), o "abatimento"
come,'ou a acentuar-se cada vez mais à medida que os navios atingiam latitudes mais eleva-
das. Assim teria acontecido à passagem pelo ponto de coordenadas c. l O'' S, 35° W, corres-
pondente ,i programada (eventual) mudança de rumo, SWIS - ou seja: R=225° IR= 180°.

l.nr ào. bastava singrar umas 100 milhas para sul, com um "abatimento" da ordem de 3°W,
para que a frota cabralina ficasse -cngolfada- a norte dos -abrothos- da costa do Brasil (c.
18°S, 5Ro40'W J. Deste ponto, como dissemos na inferição precedente, com o vento que
·ventou tanto Ido] sueste" - segundo a -Carta- de Caminha - e a provável contra-corrente ali
gerada, para '\\V, os navios de Pedro Álvares Cabral teriam forçosamente de singrar nesse
sentido (rumo NW). Logo depois -ropararn alguns sinais de terra", a qual foi vista no dia
seguinte (22 de Abril de 150m. Primeiramente "um grande monte" e, depois, -tcrra chã", a
que respectivamente puseram -nornc o Monte Pascoal" e «Terra de Vera Cruz" (16°54' S,
)')OH W)
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t pois, referente a este ponto, onde os navegadores portugueses arribaram pela primeira
\ ez na costa do Brasil, que desenvolvemos os Cálculos seguintes - de uma derrota teórica,
simulada.

Rumo Y: Ponto sito 10° S,35° W - Terra de Vera Cruz.
E - Ponto sito 10° S, 35° \"1: <pJ-:= 10° S; ÀI-:~ 35° W
F - Terra de Vera Cruz: <PI'= 16° 54' S; À, = 39° 24' W
L'1<p = <p\.-<p,~16° 54' S-10° S = 6° 54' S = 414' S
L'1À ~ ÀF-À,= 39° 2j' W-.:I5° W = 4° 24'W ~ 264 W
<Pm ~ (<p\+<p,)/2 = 00°+16° 54')/2 = 260 54'/2 ~ UO 27' S
ap = L'1À.cos<Pm= 264. cos 13° 27' = 264xO,97257 = 256,759 mi
tg R = ap!L'1<p= 256,759/414' = 0,62019 .'. R = .:11048' 24" SW

R = 211° 48' 24"
d = L'1<p/cos R = 414'/cos 31° 48' 24" = 414'/0,8498.3 = 487,156 mi

1421ég. 171.'

= U5 lég. 1621

T ~5dias=120h
E = 187.156 mi
Vm = E/T = 487,156 mi/I20 h = 4 nós.

Inferiçào comparativa - Estimamos esta derrota cm 5 dias de viagem (120 horas). o que. para
;\ dist;lncia calculada de umas 187 milhas. corresponde a velocidade média de cruzeiro (Vm)
(',,1 nós. Í' um valor aceitável.xlado a força do vento do SE que então se fazia sentir, segundo
;\ -Carta- de Caminha. É um valor superior ao das velocidades médias dos dois rumos ante-
riorc-«, compreensivel. pelo efeito do vento e corrente.

Com os c:t1culos do -rurno y" temos a certeza moral do muito -Saber de experiência fe-iro-
do ,\Lirinheiro Português que nasceu da -madrc- da Carreira da índia. no final do séc. XV
(j·}')7-li99), de que muito provavelmente o piloto-mor Pero de Alenquer era o mais sabedor
L'experiente, :'\escala planetária - sobretudo quanto à estimativa das grandes distâncias singra-
lLis pelo pego do -rnar Oceano-. Atlântico.

Confirma-o o somatório das léguas (afins ao módulo das 1625 léguas/I ° terrestre) corres-
pondentes a cada um dos três rumos prováveis que os navios de Pedro Álvares Cabral teriam
seguido desde a «Iit.r ilha- de São Nicolau até' toparem -sinai-, de terra", junto ã costa brasileira.
() som;lt(>rio dos cálculos precedentes (c. 276 lég.+261 lég.+U5 lég. = 672 lég.J. referente à
altura da passagem pela ilha de S:10 Nicolau e a da chegada :1"Terra de Vera Cruz", comprova
() rigor inx-xcc-divcl. nào só para a época (ano de 15(0) como, até'. para os dias de hoje, dos
pilotos portugueses que estimaram a referida distância em .660 ou 670 léguas" - o que consta
da -Carta- de Pero Vaz de Caminha.

Dado que a estimativa foi produzida no momento cm que -toparam alguns sinais de
terra .... , os quais eram muita quantidade dcrvas compridas, ... '. C os nossos c:t1culos se repor-
tam ;'\ terra logo -achada- - a que Pedro Álvares Cabral "pôs nome ... a Terra de Vera Cruz- -,
assim. a L'stimativa das "obra de ... 670 léguas" é' exacta.

A certeza moral advém de que a estimativa das distancias navegadas não era ao acaso,
.idvcm ainda, do cálculo seguinte:



Rumo VI: Tcrr.: de Vera Cruz - Porto Seguro (2 dias)

F - Te-rra de Vera Cruz: <j)1~ 16° 'i 'I' S:
(; - Porto Seguro: <j)" ~ 16° 26' S:
6<j) = <j)1-<j)"~ 16° 'i1'S-16° 26' S = 2H' S
6<j) ~ À,-À" = 5')° 2-+ W-.wo ()'i' W = 1')' W
<j)", = t<j)I+<j),)2 = (16° 'i'( S+l()o 26' S)/2 = 16°rcl' S
a p ~ 6À.cos <j)(1\= [')'. cos 16° 4()' ~19'xO,')'i7')') ~ nu mi
Ig f{ ~ ap/6<j) ~ 1H,L 2H = O,(l'i006 :. l{ = .'\.:"0 () l 5'i "\E

d ~ 6<j)/COS R ~ 2H'lOS 53° 01' 5'i" = 2H/(),H:\HfI2 ~ Y\.9() mi
~ '),75(1 kg.

~ 9.27." lL'g.

ÀI = 3,)° 2-+ W
Àl: = 5,)° os: W

171 2

16" .\

T 2 di~rs = -+H h

I: 55.3'Xl mi
V"' E T = :'d.'Xl() mie 4H h = 0.6')6 < 1 nó

Inferição em torno do rumo VI (Fig. '))

O.S c;'tleulo.s trigonoml'tricos actuais dao o rumo (l{ = c. 55° NE) c a mais curta distância
(d~:i.". j mi) e-ntre- ~rTerra de Vera Cruz c Porto Seguro - distânci« a que corresponde '),5 léguas,
d" modulo 1()2\ ll'guas. I° terrestre.

A.ssim, c-nrr« os c:'rleulo.s e ~restimativa da "Carta..de Caminha. de- que os navios ele Cabral
\e,r~lm «onun o norte, .... pela costa. obra ele lO J('guas .., teríamos, a elifcren\'a ck-spreziv«! c
(I.~ da lL'gua (bce aos c:'rleulos acima referidos).

Tml;l\ i.r. na pr.it ica. nao h.i erro algum. Visto, por probicl.«lc intelectual cncxccdivcl. o
.uu or da -Carta. IL'r arredondado a distância para -ol ira de lO léguas, c dito .Ó» Da marinharia e
singr"dur/ls d() caminho nao darei aqui conta [exacta] a Vossa Alteza. porque o IÜO saherei
hzer e ()'.; pilote», elevem ter esse cuidado »,

Ali/is. L'slL'S teriam seguido um pouco pela volta do mar. ao ..longo da costa. contra o
n. )rlL' p.ua ler SL' achávamos alguma ahrigada e bom poiso, .. - e nào numa.tirada directa,
com() a do c'ilcul(, precedente. Ou seja. a de '),5 légua'.;, do modulo 16.'·\ ]é'guas/l° terre.strc-
/Id()ptado pelos m.ri-. experimentados navegadores que iam como capiUles de navios da trota
de l'nlr() "'h/rrc.s Cahral. Eram des, Bartolomeu Dias, o primeiro a dobrar o caho de Boa Espe·'
r/rIK/1 ( I IHHI, e '\ic()lau Coelho que integrou a frota de Vasco da Cama, como comandante do
n.. I io Ikrrio, n.r primeira liagetl1 dos Portugucses /'1 Índia (H')7 -l-f')9)

ACarta· LIe- Pero V"z de Caminha. em análise. é datada de.! de :VIaio de 1'iO(), e foi
,'11\ i.u.la d() eliloPorto Seguro .. a cl-Rci de Portugal. D ;'vI/rnuel 1, mediante o capiUo do
!l/lli() ,Ie- vl.uu imcnto«. (;aspar de Lemos, que c-ntúo dali partiu para Lishoa com a nu-mor.i
I L'I rni-o.iv.r.

AS.sim l' óbvio, neste docume!lto n.ro podia constar quando c como os restantes navios
d/l frota ca hra linn teriam relllm/rdo viagem de Porto Seguro, em demanda da Índia pela rota do
'/Ih() dL' Iloa Espera n'·/1.

CrL'mo.s que: L'ssa reloma tenha acontecido logo no dia seguinte, a 2 de :VLtio de 1'i()(),

indo iruciahuenrc -amurado a e,tiliorc!o·, ele -bolina ccrrada", até se desengolbwm das :lgU/lS /l
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norte dos "abrolhos" e ultrapassarem o limite de perigo destes, a nascente, Daqui, a frota teria
retomado o "rumo sul" (R=1800) até c. 35°S, donde guinaria a bombordo, "rumo Este" (R=900),
prolongando o paralelo do cabo de Boa Esperança,

f: a nossa ingerência e educão, com base no princípio: "Aordem das ideias deve proce-
der segundo a ordem das coisas" (G, Vico).

COSTA «NE » DO BRASIL

V IA GtM DE PEDRa ALVARES CABRAL ~ t5DD

f'c()Vá.~~L cutT70 rL"01['oma.dQ por" VAsM cfC1. GANA

"4eI/AI1EI/TO" elo Bra5jLl, 1'",[0 f>:'oVál::t!('~~t07€Ifl[O" no"

r:umo, rrogr.uma..d9 ":,
P~ov~'ve'[ reMrnada! do r amo frog~a.do, Cl.f=l:i.t
de·1'6NQ-,ge~tl-6l.r do J3iCl.~n)afi<rcj200$!35!!'WÚ) },'I"

,0",',,",1 , " -

~~~~~"~~..::. . r II~-;;;:- .. , ',I ~:

:::

----t-
....... 0>

--,,---- ~
Fig, 9 i
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S INFERÊNCIA E EDUÇÃO CONCLUSIVA

Muito se tem dito e escrito sem provas provadas e nem indícios consistentes sobre even-
tuais viagens pelo W do Atlântico austral, anteriores ao invento da derrota em "dupla curva"
(sic. Gago Coutinho), encetada por Vasco da Gama da ilha de Santiago, a 3 de Agosto de 1497,
e concluída na angra de Santa Helena (SW do continente africano), a 7 de Novembro de 1497
r cf. Fig. 10).

O piloto-mor da dita viagem gâmica era o experimentado navegador Pero de Alenquer
- "que frequentava a corte de D João II e cabalmente elucidaria o monarca em práticas de nave-
ga<,'ão que muito o ocupavam" (sic. Quirino da Fonseca ..), Pero de Alenquer também detinha
"o segredo de trazer da Mina a Lisboa qualquer nau por grande que fosse .. (sic. Gago Couti-
nho), obviamente, singrando pelo W do Atlântico norte, Ou seja, aquém do "mar do Sargaço ..,
ou ..mar de Baga".

Ora, tais abusoes só procuram desvalorizar o "invento ..da dita derrota de Vasco da Gama
e de Pero de Alenquer, substrato da ..madre .. da Carreira da Índia - que o historiador inglês
Prof Arnold Toynbee considera o maior feito náutico de História da Humanidade. Mas a gene-
ralidade dos portugueses nào pensa assim.

O mesmo acontece com o "achamento .. do Brasil, por Pe-dro Álvares Cabral, a 22 de
Abril de 1'i00. 1sto é, um "achamento" que já teria sido "achado" anteriormente por navega-
dores outros, ... dizem' Destes, os mais aventados são Bartolomeu Dias e Duarte Pacheco
Pereira.

Todavia, falta confirmar que tão cxcelsos navegadores hajam singrado pelo W do Atlân-
tico sul antes de Vasco da Gama e do piloto-mor da sua frota, Pero de Alenquer (1497), e,
também antes, de Pedro Álvares Cabral (1500).

l Ioje em dia são bem conhecidas as forças de Coriolis, eólicas e marítimas, no Atlântico.
Aliás, como em qualquer parte do Orbe terrestre. Tais forças as designamos, nesta comunica-
<,'~10,por "determinismo de Córiolis ..- que não sendo determinante pode ser condicionante da
manutenção de determinado rumo, levando ao "abatimento" da rota pretendida, como o que
muito provavelmente teria levado ao «achamento" do Brasil pela frota de Pedro Álvares Cabral
( 1'i()(), universo em análise (Fig. 9).

IIoje em dia, é por demais conhecido cientificamente que, pelo -deterrnínísmo de
Coriolis .., no Atlântico sul a corrente marítima circula sempre no sentido contrário ao do movi-
mento dos ponteiros do relógio - e ao invés no Atlântico norte (Fig. 1),

Também pelo efeito de Coriolis, no hemisfério australo vento alísio é do SE - aliás, como
consta na "Carta" de Pero Vaz de Caminha -, e no hemisfério boreal sopra do NE.

Assim, no quadro deste determinismo geográfico, ou geofísico, no séc. XV, uma nau que
singrasse de nascente para a costa do Brasil, expressamente a sul do cabo de São Roque (C.
'i°S, 3'i°W), implicitamente, só tornaria ao ponto de partida (ilhas de Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe, Sào Jorge da Mina, etc.) após uma volta delongada pelo W do Atlântico austral.

Tal foi a derrota dos navios do Gama que demoraram 96 dias a navegar, sem avistar terra,
entre a ilha de Santiago e a angra de Santa Helena, no confim da costa ocidental de África -
c. 3() léguas a norte do cabo de Boa Esperança.

Porém, um só navio, sem a logística de uma nau de conserva (caso da viagem de Barto-
lomeu Dias, 1497-1488, da de Vasco da Gama à Índia, 1497-1499, e das subseguintes da carreira
da Índia, de que a viagem de Pedro Álvares Cabral em apreço foi a segunda), com certeza, não
realizaria uma derrota tão demorada e comprida.
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:Vias se por hipótese, por mera hipótese, utópica, tal tivesse acontecido, então, o
invento, incdito de Vasco da Gama e do seu piloto-mor, Pero de Alenquer,- que tantos e

merecidos cncómíos mereceu do alm Gago Coutinho - seria pois um "invento..já -inventado ..
por outrem. Quem' - concretamente e não supostamente'

A mesma que-stão se poc quanto ao "achamento ..do Brasil que, segundo um conspícuo
imestigador das gestas ma ritirnas dos Portugueses, ..não foi feito por Pedro Álvares Cabral, que
'lpenas o oficializou. Provavelmente [e não, já, de certeza certa - à luz da Diplomática e/ou do
imperialismo dos factos ..], nunca se virá a saber quem o avistou pela primeira vez. Cabe aos

navegadores Portugueses do final do século XV, com realce para Bartolomeu Dias, o
descobrimento [cio Oeste'] do Atlántico Sul e consequentemente do Brasil" (sic - salvo o
sublinhado que é nosso).

«INVENTO»DE VASCO DA GAMA (1497)
TRAVESSIADO ATLÂNTICO SUL PELA VOLTA DO W
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Assim, implicitamente, é como se o feito de Vasco da Gama e do piloto-mm Peru de
Aknquc-rc-, ao irem das partes de África, na "volta do mar", ;IS partes ocidentais do Atlântico
austral. numa volta inédita em "dupla curva" (segundo Gago Coutinho), fosse uma derrota sem
rL':dce de maior.

lm exemplo do condicionalismo da navegação ã vela, pelo "determinismo de Corio-
tis..- correntes marítimas e alísios -". é O da derrota da oitava viagem dos Portugueses ã .Índia
( I 'lO(), soh o comando de Tristào da Cunha. - extraída de uma "Memória de Avelino Teixeira
d:l \lota·( ). (Fig, 11)

De f.icto. um navio ã vela, navegando da costa da Guiné, que aproasse a norte do cabo
d.- S~lo Roque, decerto, IÜO teria possibilidade de o montar para sul. É óbvio, estamo-nos a
rdcrir:is naus de h.i quinhentos anos e não aos modernos e sofisticados veleiros de hoje, Ora,
a corrente da Guiné fluindo impetuosamente do cabo de São Roque (nordeste do Brasil) para
:1 hacia das Guianas, naturalmente, arrastaria qualquer navio de então nesse sentido,

Tal acontecc'u com a frota c\l: 14 velas, do comando de Tristão da Cunha, que, em 1'S06,
;\ ida para a Índia, singrou da "costa da Guiné lindo montarl a ré [i. é, a norte] do cabo de Santo
Agostinho que nu pode dobr.ir-, Por isso retrocedeu ao ponto de partida, na costa ocidental de
Alrica , para dali partir de novo. Desta vez para latitudes mais a sul do dito cabo de Santo Agos-
tinho (e, portanto, ainda mais a sul do mencionado cabo de S:lo Roque - c. 'S°S,,3'S°W). Isso,

Abatimento da derrota para NW,pela corrente da Guiné e ventos do SE
Abatimento da derrota para SE, pela corrente do Brasil e ventos do SW

t
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Rotas de Tristão da
Cunha e de Job
Queimado em 1506.
DescobeItas as ilhas
de Tristão da Cunha.
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dos ventos gerais
do hcmixforio norte
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Fig. 11 - Abatimento
da frota de Tristào
da Cunha

73



pela forte propulsão do ramo austral da referida corrente da Guiné que dali inflecte para lati-
tudes superiores ao longo ela costa do Brasil e, depois da da Argentina - propulsão essa que
Vasco da Gama e o piloto-mor da sua frota aproveitaram no "invento" da memorável derrota
pelo W do Atlântico austral, no segundo semestre ele 1497.

Sobre a elita viagem de Tristão da Cunha à Índia (506), importa, realçar ainda o condi-
cionalismo da corrente marítima ("determinismo de Coríolís-) do sub-ramo da corrente fria
de Benguela que, fluíndo cerca da 1atituele da embocadura elo rio ela Prata (Uruguai-Argen-
tina), c. 35°S, para a altura da do cabo de Boa Esperança (c. 34° 21'S), teria "abatido» o rumo
programado da frota daquele navegador uns escassos 3° para sul. Deste simples abatimento
resultou o "achamento» ocasional e não intencional - de um grupo de ilhas que, ainda hoje,
tem o nome de "Tristão da Cunha» (c. 37° 15'S.-12°30'W).

É um caso típico, ... análogo ao do provável "abatimento» que, pelo efeito das mesmas
correntes marítimas do Atlântico a sul elo equador, levaram ao ,ACHAMENTO» - também
ocasional e não intencional - do Brasil, em 1500, pela frota de Pedro Álvares Cabral.

f: a conclusão a que chegamos, baseado na "Ciência com consciência». Porém, ... como
só a Ciência admite o erro - e o Dogmatismo não - esta, é uma conclusão - ieloneista Portanto,

não dogmática'

NOTA

(') AvelinoTeixeirada Mota.«AViagemde Antóniode MatosSaldanha-,
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TEMA II - DESCOBRIMENTO DO BRASIL

I - ALGUMAS REFLEXàES SOBRE O DESCOBRIMENTO DO BRASIL
Cte. Henrique Alexandre da Fonseca

.2 - O PLANISFÉRIO DE JORGE REINEL DE 1519 E O DESCOBRIMENTO DO BRASIL
Dr. José Manuel Garcia

;I - A PROPÓSITO DO DIÁRIO DE NAVEGAÇÃO DE PÊRO LOPES DE SOUSA, 1530-1532
BREVES APONTAMENTOS SOBRE A CARTA DE PÊRO VAZ DE CAMINHA - 1500, E O
TRATADO DA TERRA DO BRASIL DE PÊRO DE MAGALHÃES DE GÃNDAVO - C. 1570
Dr. [oáo Abel da Fonseca

'í - ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL VIAJE DE CABRAL Y LA CORTE ESPANOLA-
LA INSTRUMENTALIZACION DE LAS PACES DE TORDESILLAS
Prof. Doutor Adam Szàszdi Nagv
Prof. Doutor Istuan Szászdi Leon-Borja

') - A FAMILIA DE ÁLVARES CABRAL EM SANTARÉM - UMA INTERPRETAÇÃO DIFERENTE
PARA O DESTINO DO NAVEGADOR
Prof. ª Doutora Manuela Mendonça





Algumas reflexões sobre o Descobrimento do Brasil
(:;'1) ,111 ,g, Henrique Alexandre da FOI/seca

INTRODUÇÃO

Pedro i~Jvares Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de Marco de 1500, com uma armada de
1:\ n.rvir », onde embarcaram cerca de 1500 homens, entre pessoal de mar e de guerra, com o
ol)jl'l'ti\o de chegar a Cal icute- com um forte poder naval, a fim de impressionar o Samorim e
('(Jlbeguir estabelecer rela('()es amistosas com este potentado oriental, em cuja cidade se centra-
li/~1\~I o principal comércio das especiarias,

:\0 decurso desta viagem foi descoberto o Brasil, onde Cabral chegou no dia 22 de Abril
dl' I ')00, Foi esta descoberta intencional ou por mero acaso? Vários escritores portugueses e
husileims e até estrangeiros rem manifestado a sua opiniào sobre este assunto, afirmando uns
<[u,' o descohrimento do Brasil por Cabral foi intencional e outros casual.

Outro proble-ma que tem sido debatido é o do descobrimento do Brasil ter ocorrido antes
,Li \iagem de Pedro Alvares Cabral, isto é, deste navegador ter tido precursores,

:\este trabalho procurámos analisar os factos relacionados com a viagem de Cabral que
p' xl.-m ter interesse para o esclarecimento destes assuntos,

o TRATADO DE TORDESllHAS

:\0 tratado de Alc.icova«. que restabeleceu a paz entre Portugal e Castela, assinado em
I ,Ie' Setembm de 1479, os Heis Católicos, Fernando de Aragào e Isabel de Castela, reco-
nheceram os direitos de Portugal às ilhas da Madeira e Açores e a todas as terras e ilhas a
sul das ilhas Caná rias. assim como o direito à navegaçào e comércio naquela zona, Em
contrapartida D, Afonso V e o seu filho D, Joào renunciaram a qualquer prctensáo sobre as
ilhas Canárias, descobertas e por descobrir. que ficavam em poder de Castela. Para muitos
historiadore,s este tratado representa a primeira tentativa de divisão do mundo entre duas
potências europeias, O tratado foi ratificado pelo Papa Sisto IV, pela bula Aetcrni Regis
Clcn1l'ntia, de 21 de Junho de 1481.

D, .10;10 II prosseguiu a política de expansão marítima, que aliás já dirigia desde 1474,
Com a viagem de Bartolomeu Dias, em 1487, ficou a certeza de que havia uma passagem do
,\tLintico Sul para o Índico, Ficaram assim anuladas as conccpcoex de Ptolomeu de que o
Índico era um mar interior,

A viagem de Cristovao Colombo às Antilhas em 1492, em que descobriu territórios que
Il, .I0;lO II afirmou serem de Portugal, de acordo com o tratado de Alcáçovas, levou os reis
(:at(')licos a procurar junto do Papa Alexandre VI. espanhol de nascimento, o reconhecimento
do seu direito <1sterras descobertas por Colombo. O Papa publicou a Bula Intel' Caetcra, em 3
d,' vl.uo de IiI').'), seguida doutra. a Intel' Caetcru II, pelas quais ficavam a pertencer <1Espanha
:I.S t crru s descobertas e a descobrir situadas a mais de 100 léguas a oeste do meridiano que
pa,ssa pelas ilhas de Cabo Verde e Açores.
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D. João II protestou contra estas bulas e chegou a mandar preparar uma expedição,
comandada por D. Francisco de Almeida para tomar conta das terras descobertas por Colombo.

Fernando e Isabel foram forçados a reconhecer que não podiam ser ignorados os direi-
tos anteriormente reconhecidos aos portugueses. Veio por isso a Portugal uma embaixada es-
panhola propor a D. João II a realização duma reunião em Tordesilhas, na qual participariam
astrónomos, pilotos e navegadores dos dois países, os quais deviam no prazo de dez meses
fixar o meridiano que dividiria as terras a pertencer a cada um dos dois países peninsulares.
Os representantes de Portugal foram Rui de Sousa, seu filho joão de Sousa e Aires de Almada,
servindo de secretário Estevão Vaz. Do lado espanhol participaram na reunião D. Henrique
Henriques, D. Gutierres de Cárdenas e o Dr. Rodrigo Maldonado, servindo de secretário Fer-
nando Álvares de Toledo. A delegação portuguesa tinha como testemunhas joão Soares de Se-
queira, Rui Leme e Duarte Pacheco Pereira e a espanhola Pero de Leon, Fernando Torres e Fer-

nando Gamarra. Como já
estava a decorrer a se-
gunda viagem de Cristó-
vão Colombo às Antilhas,
ficou assente que as ter-
ras achadas pelos espa-
nhóis até 20 de Junho de
1494, para além do meri-
diano que passa 250 lé-
guas a oeste das ilhas de
Cabo Verde seriam de Es-
panha. Depois daquela
data, o meridiano de re-
ferência seria o que
passa 370 léguas a oeste
do mesmo arquipélago.

Os reis católicos,
Fernando e Isabel assina-
ram este tratado em Tor-
desilhas a 7 de Junho de
1494 e D. joão II ratifi-
cou-o, em Lisboa, em 5
de Setembro do mesmo
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Alguns historiado-

res admitem que uma
vez que aquele meri-
diano de referência atra-
vessa a região nordeste
do Brasil, alguns navios
portugueses poderiam
ter chegado àquele país
em data anterior a 1494.



A MISTERIOSA VIAGEM PARA OCIDENTE DE PACHECO PEREIRA

Duarte Pacheco Pereira foi um notável marinheiro. Notabilizou-se. como se sabe, na
ckksa da fortaleza de Cochim, com apenas 150 homens, contra as forças do Samorim, durante
trL's meses. acabando por ficar vitorioso, merçê da táctica que adoptou contra um inimigo tão
poderoso. Entre 1505 e 1508 redigiu o -Esmcraldo de Situ Orbis-, roteiro da costa ocidental e
orie-ntal de África. obra que ficou incompleta.

0.um trecho daquele livro diz que no terceiro ano do reinado de D. Manuel, ou seja em
11')S. este rei o -mandou descobrir a parte ocidental, passando além da grandeza do mar
o.v.mo. onde é achada e navegada uma tão grande terra firme, com muitas e grandes ilhas
:Idjacentes a ela que se estende a setenta graus de ladeza (latitude) da linha cquinócial contra
o polo ártico e posto que seja assas fora é grandemente povoada e do mesmo círculo equíno-

ci.il torna outra vez e vai além em vinte e oito graus e meio de ladeza contra o polo antártico.
l' r.mto se dilata sua grandeza e corre com muita longura que de uma parte e de outra foi visto
ru-m sa hido o cabo dela-i '). Acrescenta Duarte Pacheco Pereira que -auuvessando além todo o
()(l'anO dircit.une-nre a ocidente, ou a locstc segundo ordem de marinharia, por trinta e seis
graus de longura, que serão seiscentas e quarenta e oito léguas de caminho, contando a
de/oito 1l'guas por grau e à lugares um tanto mais longe, é achada esta terra não navegada
pl'1o.s navios de vossa alteza e por vosso mandado e licença, os dos vossos vassalos e naturais,
l' indo por costa sobredita do mesmo circulo equinocial em diante, por vinte e oito graus de
ladeza contra o pólo antártico é achado nela muito e fino hrasil com outras muitas coisas de
que os navios nestes reinos vêm grandemente carregados -.

Parecc referir-se o autor nos parágrafos anteriores ao litoral da América, aliás já em parte
rl'Presentado no mapa-rnúndi ou planisfério de Cantino, datado de 1502(') e em especial à
c, >sta do Brasil. de que indica noutro capítulo do seu livro as latitudes de vários lugares, de
:\" Sul a 2Hü Sul( ').

Aliás, o facto de Pacheco Pereira ter realizado uma viagem de exploração no Atlântico ociden-
Ltl nao significa que, na realidade, ele tivesse descoberto qualquer ponto da costa da América. Se
o fez, talvez ficasse para além do meridiano de Tordesilhas e pela política de sigilo que vigorava
n.lquL'\a C'pOGI,nào foi revelado o seu achamento. Além disso, ele participara nos trabalhos para a
rl'lbcc:lo do tratado de Tordesilhas e tinha conhecimento de que as terras descobertas para Oeste
do meridiano a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde pertenciam a Espanha.

De referir ainda que alguns navegadores espanhóis, nomeadamente Alonso de Hojeda,
\ i.cnrc I'inzon e Diogo de Lcpe, também procuraram terras na parte Oeste do Atlântico Sul,
cm fins de I '199 e princípios de 1500, o que leva alguns autores a rcinvindicarcrn para Espa-
nh:1o descobrimento do Brasil.

A NOMEAÇÃO DE PEDRO ÁLVARES CABRAL PARA CAPITÃO-MOR DA ARMADA DE 1500

A carta régia da nomeação de capitáo-mor desta armada é de 15 de Fevereiro de 1500.
'\esta carta é apelidado o capítào-mor Pedro Álvares de Gouveia. Seus pais eram Fernão Cabral
e Isahel de Gouveia, presumindo-sc que tenha nascido em 1467 ou 1468. Era filho segundo e
LII\'e/ por isso usava o apelido de sua mãe. Contudo. a I de Março de 1500 D. Manuel numa
carta c-nderccuda ao rei de Calccute, já lhe chama Pedro Álvares Cabral. A carta de nomeacào
l'stá registada na chancelaria de D. Manuel, Livro 13.", fo1. 10 (').

79



HO



Seu pai. Fcrnào Cabral. era alcaide de Belmonte l' pessoa abastada. Era também de famí
li.: ilustre, Pedro Ah'ares foi moco fidalgo na corte de O, Jo:l0 II, de quem recebeu a tl'nça
.in u.rl de vinre c seis mil reais. dividida em partes iguais para ele e seu irm.io mais velho, J{ece-
lxu t:UllbL'm o foro de fidalgo do Conselho Real e o hábito de Cristo. Devia desfrutar de sólida
1\'PULI<.'jo na corte de D. Manuel. Além disso, casara com Isabel de Castro, sobrinha de Afonso
cle-Alliuqucrqu« c da melhor nobreza de Ponugalr ').

'-::lcLIse conhece das suas qualificucoes como marinheiro. Contudo, pensavase naquela
CVOC:Ique o cupitúo-mor nao precisava ter conhecimentos especiais de navegaçl0, manobra l'
Lleticl. Porém. devia ter sólida formacào militar. De referir que a grande escola de in-trucào
Ini\iLlr Ilessa lvoca eram as praGlS do norte de Áfric«. onde a nobreza devia servir para ter
direito :ls tenelS rc'ais,

Depois do rc'gresso a Lisboa da viagem :1 índia, em Junho dl' 1501, Cabral passou a
,'c'Ilhe .r de Belmonte, Nada mais consta da sua vida militar, Segundo parece, o rei pensou
nOIllL':'I-\Ocapit.ío-mor da armada da índia de 1502, :\esta viagem devia seguir Viccnrc Soclrc,
t lO de \'asco da Gama que comandaria cinco navios redondos e ficaria com a mixsao de p.uru
lh.u o c'streito de Bal EI Mandcb, para impedir a saída do Mar Vermelho aos navios de Meca,
\iCCIltC ,"odr0 IÜO ficaria subordinado a Pedro Alvares Cabral. Esta situacão n,10 agradou a
(,elbr:i1 que declinou o convite para comandar a armada, cargo para que foi nomeado Vasco da
(,:lm:l( l, Del'e ter caido assim cm desfavor de D. Manuel que nào voltou a nomeá-lo para uma
missjo importante. até ao seu falecimento em 1519 ou 1')20.

A ARMADA DE PEDRO ÁLVARES CABRAL

A .urn.u l.i de Pedro Álvares Cabral era composta de dez naus c trés navios redondos.
'c'gumlo lcrnao Lopes de Cust.mhcda. joào de Barros diz por sua vez que a mesma armada se
. : .mpunh.r dc treze I elas. entre naus, navios e caravelas. Outros cronistas sao unânimes em afir-
m.i r quc' na rcalidud« esta armada era constiruida por treze velas; tal é o caso de Damião de
t ,(li, c (;:l.spar Corréa. Sl' 0 quase certo que o número de navios da armada de Cabral era treze,
,ubsistem as dúvid.i s sobrl' quantos eram naus e caravelas, ou qualquer outro tipo de navio,

A nau. ,segundo l' geralmentl' aceite, era um navio de trés mastros, para além do guru-
Pl'S, sc'ndo os dois de v.mu- de pano redondo e o de rl' de pano latino. Sabe-se que na armada
dc \':I.SCOcLi Gama que descobriu o caminho maritimo para a Índia, seguiram uma nau de 120
e' outra de ]()O tonl'is c' ainda um navio de mantimentos de 200 tonéis, :\esta armada ia também
um.i c'aral eLi dc' ')0 tonL'is. Quanto às naus da armada de Cabral a sua tonelagem seria da
()rde'ln das de' Vasco ela G:lma ou pouco superior. Sahe-se, porém que uma delas de que era
eapii,«: Sancho Tov.u. tinha duzentas toneladas, segundo o relato do piloto anónimo a que
.u li.mu: no.s rdniremo,s, Esta nau encalhou na viagem de regresso da Índia e acabou por ser
ilKc'mli:lcLi, Fernjo Lopes de Custanhcda afirma, por sua vez, que a nau de Sancho Tovar era
:1 priIlcipal cLi .irm.rdu. e a qUl' levava mais gente depois da capitàrn.u"). A nau mais pequena
ek,'LI :trlllad:l seria de cem tonóist ").

Sc'gUi:lt11r.unl x-m na armada de Cabral caravelas. Como se sabe, as caravelas eram navios
l.u ino- c' Ior.un muito utilizadas nos dc-scobrirm-ntos. As de armada podiam montar no mastro de
\ .inu pano redondo para aproveitarem melhor os ventos largos, Castanheda diz que seguiram
Il:1 .mn.id.: dt, Clhral dez naus c três navios redondos. (;a.spar Corrêa nas -í.endu-, da índia ..,
c',nele que alL'1l1das naus seguiram na armada de Cabral três navios pequenos, Concluímos que
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las. Quanto à sua tonelagem,
não devia exceder a da caravela
da armada de Vasco da Gama
que era de 50 tonéis.

Segunoo os cronistas, dos
treze navios da armada de Pedro
Álvares Cabral eram capitães,
para além 00 capitào-mor que
comandava a capitânia, Sancho
ck: Tov.ir, Simào de Miranda,
Bartolomeu Dias, Vasco de
Ataide, Aires Gomes da Silva,
Simão de Pina, Nicolau Coelho,
Nuno Leitào da Cunha. Diogo
Dias, Pero de Ataide, Luis Pires
e Gaspar de Lemos, embora haja
divergências sobre os nomes de
alguns deles.

Como se sabe, Luis Pires
perdeu-se da armada e arribou a
Portugal. Gaspar de Lemos vol-
lOU a Lisboa com a notícia do
oescobrimento 00 Brasil. Com a
tormenta perderam-se na via-
gem para o Cabo da Boa Espe-
rança os navios de Vasco de
At.iide, Bartolomeu Dias, Aires
(;omes da Silva e Simão de Pina.
Para além disso, Diogo Dias des-
garrou-se da armada e foi ter à

ilha de S. Lourenço, percorreu a
costa oriental desta ilha até ao
seu extremo norte e depois foi
parar ao cabo Guardafui. Voltou
enL10 a Portugal e acabou por se
encontrar com Cabral na aguada
de Bezeguichen. Seguiram portanto para a Índia apenas seis navios de que eram capitães Cabral,
,\icolau Coelho, Nuno Leitâo, Sancho de Tovar, Simão de Miranda e Pera de Ataídc.

estes três navios seriam carave- N(l..AnnD~' i f""-

A armada de Pedro Álvares Cabral segundo o -Livro das Armadas ..

AS INSTRUÇÕES PARA A VIAGEM DE PEDRO ÁLVARES CABRAL

Aos capitães-mores das armadas que partiam para a Índia eram dadas pelo Rei porme-
norizadas instrucoes sobre o modo como deviam proceder durante a viagem. Estas insrrucoes
tinham o nome de regimento do capirão-mor.
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l i.t \iagem de Va,sco da Gama nao foi encontrado regimento, mas existe uma dcscri\'jo
dc'sl:1 \iagl'nL .u ribu irl.t a :\I\aro ve-lho, tripulante da armada de Vasco da Gama que partiu de
i.ish():1 a K dc ,Julho de ]'j')7

I):iS inslrUl'l)l'S para a viagcm ele Pedro Álvares Cabral é conhecida a parte refcrcntc ,I
p.ut id.r da ilha dc :\ngl'lli\a atc' \ldinde( ''')

\ :Irnhagcn na -l li-a ória Geral do Brasil .. afirma tc-r encontrado um manuscrito que era o
h, nr.ro d:is primeiras p:tgin:ls das instrucoc-, para Pedro Álvares Cabral. mas nào indica onde,
1",leTl' t.uub.-m ter etl\'iado l's,se m.muxcrito para o Arquivo Nacional da Torre do Tomho, onde
1('1 l'nl'lIllr:ld() numa ga\'c!a pelo Dr. Antonio Baiào. em 1'):\'1. com uma carta de varnhugcn.
i.sus inslruv'>cs. scgundo () mcsmo documento. "lO da autoria de Vasco da Gamat").

\asco (Li (;,Ul1a indica no manuscrito primeiramente os xina is luminosos (fogos) a fazer
pC'I" n.r, i()-chek para virar de bordo, arriar a rnom-ta. amainar e icar as velas .

.\creScl'nt:1 () mesmo manuscrito quc a armada de Pedro Álvares Cabral devia depois de
p,lrlir ciL'i.i,sil():1fazcr seu caminho directamente ú ilha de S,l1ltiago ou, cm caso de- ncccssidadc,
l" .r m: ,t iv : l ck: dOl'n\·a. :1 ilha de S. Nicolau. Todavia, Sl) devia fundear cm Caho Vcrd.- se a
.um.ul.: n:«: li\essc uma rcscrv.i de :Igua para quatro me-ses.

() ciudo manuscrito l'stailelee<: a seguir o procedimento para o caso de algum navio sc
I"Tclcr d()s out ro-, dur.mt« a \iagem. Cas() n.ro fossc possivd juntar-se ,'Iarmada esta deveria pros-
sC',~uira \iagcm para a Aguada de S. Br:ts e aguardar ali a chegada do n-rardur.lrio mas, s() durante
() IC'lItp" quc ck-mor.r-e«: ,I ope'ra,:,]o de reabastecimento de úgua. O .apiráo-mor dcix.uia porem
sin:lis cm u-rr.r para quc os n.rvio-, que chcgassem posteriormente à Aguada de S. Br:ts soulx-s-
"'111 qu;: ,I .nmad.t j:1por ali passara.

.omo sc x.ilx-. a,s armadas depois de p.urirc-m dc Caho Verde para o Cabo. podiam
s"guir uma rola p.ir.rlc!« :1 c()sla dc África. ou ent:io rumar para o Sul engoltundo-.«. no
\11'lnlic(). ,lll' atingirem :1 latitude do Cabo da Boa Esper.mca. Guinavam depois para Lestc,
c'llI dircl'l'j() a() referido Caho. Vasco da Gama aconselha Cabral a fazer esta última rota, por
,SCTm.: is r.i piela.

Fsta p.m« do rascunho mostra que Vasco da Gama j:1tinha conhecimento do regime dos
\ .nt. 's l' (Lis corrcntes no Arl.int ico Sul. );a realidade'. este rumo indirecto para o Caho perrni
t i.: :iS .um.icl.t-, contornar os ventos gerais do Atlântico Sul que sopram do SE na parte mais ao
SIII (ie'Sll' ()ceano c \'jo inflectindo para E nas proximidades da costa do Brasil.

Ik igual modo a corrente c-qu.uorta l Sul flue para Oeste. em direc\',[o ,I costa do Brasil
c' (iL'pois inflecte para SuL c t.unlx-m é Iavor.ivcl para ,I navcgaç]o indirecta para o Cubo da
1\(>:1Fsperançl.

Lsu na\q.(a\·,[o indirecta a que os .ronist.» .h.uu.un pelo golf:lo, era a mais convcnient.-
1),11':1 os n.ivio-, redondos que têm maior diíiculdadt- em bolinar do que os latinos, e embora o
c',lminh() fosse mais longo a viagem ficava mais rápida.

I)u,lrle l'achec() Pereira no ..Esmeraldo de Situ Orhis .., redigido em 1505/1506. dú mais
P' 'rml'n()reS da na\l'ga",lo indirecta para o Cabo. Diz no citado livro que um navio que csti-
\ CTn() cailo \'erde e se dirija para a Índia, se o vento for de Icicào deve tomar o rumo sul até
Ill'rc()rrer seisl'l'ntas léguas e estar:t e-ntão em l')v Sul ficando-lhe o Cabo da Boa Esperan,,'a a
S')( I IC-guas, Deve depois tomar o rumo ESE e irá passar a 40 léguas ao largo do Cabo, na lati-
11Ilie'.~5"Sul. marcando cntuo o mesmo Cabo a nordeste quarta de Norte. Contudo, só tomaria
o rumo \'ordeste quarta de "'one. para demandar o Cabo, se tivesse a certeza que estava na
l.it ituck- 5~" S. porque. se assim n,IO fosse, iria encontrar a costa ocidental de África, a norte do
Cailo da l~oa Esperunc.« i'),
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Ventos Alísios (Tradc-Winds). Segundo o Vicc-Alrn ]oào Carlos de Brito Capelo

Pacheco Pereira também refere que os meses Janeiro, Fevereiro e Março são os mais favo-
ráveis para as armadas partirem de Lisboa para a Índia. Partindo em Abril, também tinham muitas
vezes próspera navegação, mas nem por isso deviam adiar a partida para este mês, porque, par-
tindo tarde, arriscavam-se a ter mais fadiga no longo caminho para a Índia. A viagem para a Índia
podia durar dezoito a vinte meses, pelo que os navios deviam ir providos com bastantes manti-
mentos. À partida de Lisboa a armada devia seguir o caminho de susudoeste e percorridas du-
zentas léguas estaria nas Canárias (latitude 28° Norte). Depois de passadas as Canárias, a armada
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dv\'ia tomar o rumo Sul, quarta de SE e percor-
ridas 'I") léguas chegaria à Angra dos Ruivos,
n.i costa africana, cuja latitude é 2")° Norte,
d, mde correria a costa em demanda do
Clbo Verde. onde poderia abastecer-se de
:Igua e lenha na angra de Bezcguichc.
Ilaqui a armada meteria ao rumo Sul,
como j:t dissemos, se seguir pelo gol-
Llo. que é a rota mais indicadat ").

Curiosamente, as insuucocs
elaboradas por Vasco da Gama
para a viagem de Pedro Álvares
Cabral serviram de modelo para
;IS das viagens realizadas para a
Índia nos anos seguintes, Assim,
no regimento dado a Lopo Soares,
em 1")04. o rei recomenda ao capitão-
nior que se por qualquer motivo não
puder tomar água na angra de Beze-
guiche e o caminho que a armada
íizcr a aproximar da costa do Brasil,
poderia fazer ali águada. São também
muitos semelhantes as instruções para
o caso de algum navio se perder da
.umada. bem como os sinais para a
L'xecução das manobras: I').

Nas instrucocs para D. Fran-
('isco de Almeida, que partiu de Lis-
boa em 1 ")0"), é também indicada a
possibilidade, se for necessário, de
fazer aguada na costa do Brasil e sào
idcruicos os sinais para a manobra da
armada e as medidas a tomar se algum
navio se apartar dos outros( ").

1\'0 regimento dado por D. Manuel
a Diogo Lopes de Sequeira são também
idênticos os sinais para a manobra da es-
quadra. As instrucocs para esta armada não ~
indicam a possibilidade de fazer aguada na \
.ingr« de Bezeguíche e mesmo que algum navio
se apartasse. a armada prosseguiria a viagem para
a angra da Roca, já para além do Cabo da Boa
Fspcranca. onde o aguardaria durante dez dias.
Como se sabe esta armada tinha a missão de descobrir a
costa oeste da Ilha de S, Lourenço e dirigir-se depois para a
ilha de Moçambique e Malacat ").

Correntes
nos meses de

Fevereiro e Março
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Rotas do Arlántico segundo o Alm. Gago Coutinho

AS CARTAS DE PERO VAZ DE CAMINHA E DE MESTRE JOÃO

Como se sabe. Pero Vaz de Caminha era um dos escrivàes designados pelo rei D, Manuel
para a feitoria a construir em Calecure, pelo que embarcou na armada de Pedro Álvares Cabral.
Caminha escreveu uma carta a D. Manuel depois da descoberta do Brasil. Refere Caminha que
a armada de Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de Março de 1SOO,passou no dia 14 de Marco
pelas Ilhas Canárias e a 22 de Março pelas Ilhas de Cabo Verde. I\,l noite seguinte perdeu-se
da frota a nau de Vasco ele Ataíde, não voltando a ser vistar ").

Refere a seguir Caminha que a viagem prosseguiu ele "longo .., isto é, na mesma rota e no
dia 21 de Abril viram-se alguns sinais de terra, ou seja hotelhos (sargaços). No dia seguinte,
.ivist.rram-sc algumas aves e na hora de véspera (três horas ela tarde) avistou-se terra: um
grande monte redondo e outras montanhas mais baixas para o sul daquele monte e planuras
com grandes arvoredos. Cabral chamou ao monte -Monte Pascoal ..e à terra avistada "Terra de
Santa Cruz »,

Prossegue Caminha que Cabral fundeou a armada a seis léguas de terra, a dezanove bra-
Ç1S de fundo e permaneceu ali toda a noite, Na manhã seguinte os navios suspenderam e foram
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fundear a meia légua da
boca dum rio. Reunidos
os capitàes dos navios na
nau capitania, foi resol-
vido mandar a terra Nico-
lau Coelho. Vieram ao
encontro deste vários in-
digenas armados com
arcos e setas, de côr
parda, completamente
nus. Nicolau Coelho fez-
lhes sinal para abaixarem
os arcos, e deu-lhes al-
guns presentes que foram
retrthuidos com penas de
aves e colares de contas
miúdas. Na noite seguinte
levantou-se vento sueste,
com aguaceiros e Cabral
resolveu suspender pela
manhã. com os batéis e
esquifes amarrados à
popa, e navegou ao
longo da costa, para o
norte. Os navios fundea-
ram depois num porto
abrigado por um recife,
dez léguas para o norte
do anterior Iundeadouro,
ficando os navios maio-
res do lado de fora, a urna
légua do recife e em onze

br'i<:as de fundo. O piloto Afonso Lopes foi sondar o porto e trouxe para bordo dois indíge-
nas que estavam numa almadia. Tinham bons corpos, eram de cor parda, andavam todos nús
l' 'Ipresentavam os hei~.·osinferiores furados e neles metidos ossos brancos.

:\esta descricào feita por Pero Vaz Caminha é notório o desconhecimento da costa do
lircLsile dos seus naturais, pelos tripulantes da armada de Cabral, muitos dos quais navegado-
re.s experimentados, como por exemplo Bartolomeu Dias.

Outra circunstáncia referida por Caminha foi o conselho dado por todos os capitães da
.urnudu a Cahral de mandar o navio de mantimentos de regresso a Portugal para informar D.
vl.muc-l do achamento desta Terra de Santa Cruz, para o rei "a mandar descobrir e saber dela
mais do que nós agora podíamos saber, por irmos de nossa viagem".

De salientar também que a viagem de Cabral do cabo Verde para o Sul foi feita "de
longo". isto é. na mesma rota.

A bordo da armada de Cabral seguia o físico e cirurgião mestre Ioâo. com a missão de
fazer ohserva,,-ôes do sol com o quadrante, astrolábio c as tavoletas da Índia (kamal). Numa

u.

.,. no ". •.• •••
\{ola para o Cd)o segundo o -l.snu-r.ildo de Situ Orbis-
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carta que escreveu ao rei D. Manuel informa o soberano que foi a terra no dia 27 de Abril de
1500 com o piloto do capitào-mor e o de Sancho de Tovar para tomarem a altura do sol ao
meio-dia e acharam 56° e a sombra do sol era para o norte, pelo que, pelas regras do astrolá-
hio, se encontravam na latitude 17° Sul. Refere também mestre Joào que todos os pilotos dos
navios estimavam a rota mais avançada do que a traçada por ele. Pero Escobar estimava a posi-
\'ào da armada 150 léguas para vante e os outros pilotos ainda mais a vante. Quando chegas-
sem ao Cabo da Boa Esperança saber-se-ia quem ia certo e quem ia errado, Os pilotos nave-
gavam pela carta e ele mestre Joào pela carta e asrrolábior").

Quanto à localização da Terra de Santa Cruz, diz mestre Joào que no mapa-múndi de
Pero Vaz Bisagudo o rei poderia ver o -sítio- em que ela se encontrava, embora o referido
mapa-múndi nào indicasse que era habitada. Esta afirmaçào de mestre Joào leva a supor que
o Brasil já teria sido descoberto antes de 1500, tese defendida por alguns historiadores.

RELAÇÃO DO PILOTO ANÓNIMO

Esta relaçào foi publicada pela primeira vez na obra -Paesi Novamente Retrovati-, em
1507, onde se diz que é a traduçào dum texto português. Foi traduzido para português por
Mendo Trigoso, em lR12, e está publicado no tomo II da -Colecçào de Notícias para a Histó-
ria e Geografia das Naçôes Ultrarnarinas-, obra editada pela Academia das Ciências de
Lisboa( "'). Neste texto confirma-se que a armada de Cabral partiu de Lisboa, a 9 de Março de
1500, c era constitui da por naus e navios menores. Dez navios deviam seguir para Calecute c
dois para Sofala. A armada passou nas Canárias a 14 de Março e a 22 pelas ilhas de cabo Verde.
A 25 de Março desgarrou-se uma das naus e nào voltou a scr avistada. A 24 de Abril foi avis-
tada terra e a armada ancorou na foz dum rio. À noite houve grande tempestade. No dia
seguinte, levantaram ferro e navegaram para o norte, ainda com mau tempo de sueste, até um
porto onde fundearam. A 26 de Abril houve missa numa praia (Caminha diz que foi numa ilha
e nào se refere ao temporaD. No dia 27 fizeram aguada e carregaram lenha.

O piloto anónimo diz também que o navio de mantimentos foi mandado para o reino
com a notícia da descoberta da Terra de Santa Cruz. Foram deixados em terra dois degredados
e levantada uma cruz de madeira. Chama barcas às embarcações dos índios (Caminha chama-lhes
almadias). Refere o pormenor dos indios terem o beiço inferior furado, como diz Caminha, e
nele metiam um osso. Descreve ainda as casas dos índios e afirma que em terra não tinham
sido vistas peças de ferro ou de outros metais. Finalmente acrescenta que os índios se dedica-
vam ,1 pesca.

A relaçào do piloto anónimo confirma assim as informaçôes da carta de Pero Vaz de
Caminha. É de salientar que ele admite ter sido descoberta terra firme e nào uma ilha. Faz a
seguir o relato da viagem para o Cabo, para onde Cabral partiu a 2 de Maio de 1500 e refere
a perda de quatro navios, ocasionada por um -pegão- de vento, nas proximidades do Cabo.
Como pormenor curioso diz ter sido avistado um cometa no dia 12 de Maio, que foi visto
durante dez dias.

O piloto anónimo descreve, a seguir, a viagem de Cabral até Calecute, onde a armada
chegou a 15 de Setembro de 1500, e o regresso a Lisboa, perdendo-se nesta viagem a nau
de Sancho de Tovar que encalhou no dia 12 de Fevereiro do ano seguinte e, verificada a
impossibilidade de salvá-Ia, foi incendiada. Esta nau segundo o piloto anónimo era de 200
tonéis. Em Moçambique as naus foram reparadas e Sancho de Tovar foi mandado a Sofala
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numa ca r.tve linha. Prossegue a descrição da viagem com a paragem na enseada de Bcze-
guiche. onde Cabral encontra uma nau que desgarrara da sua armada, por motivo de tempo-
rul. e também uma armada vinda de Lisboa, constituída por três navios que se dirigia para a
TLTra de Santa Cruz.

:\a realidade, D. Manuel apressara-se a organizar esta cxpedicão. logo que chegou a
l.i-bo.: o navio de mantimentos com a notícia da descoberta da costa brasileira.

CRÓNICA (DE AUTOR DESCONHECIDO) DO DESCOBRIMENTO
E PRIMEIRAS CONQUISTAS DA ÍNDIA PELOS PORTUGUESES

Esta crónica faz parte do catálogo de manuscritos existentes no Museu Britânico, organi-
/~ldo pelo Conde de Tovar e foi publicada pelo Professor Luis de Albuquerque em 1974,
clesconhL'cendo-se o seu autor( "').

:\0 capítulo IX desta obra descreve-se a viagem de Pedro Álvares Cabral e o descobrimento
cio Brasil. O cronista diz que aquele navegador partiu de Lisboa no dia 20 de Março de 1500, no
comando duma armada de 13 naus e uma caravela e seguindo o seu caminho passou à vista das
Ilhas (Canárias e Cabo Verde) e correu muitos dias em direcção ao Cabo da Boa Esperança. l'\esta
\ i~lgel1l-vcio uma cerracào e chuva e vento que fez soçobrar uma nau em que se perdeu toda a
,!..:L'ntee com aquele tempo correram árvore seca seis dias, ao cabo dos quais se acharam à vista
duma terra que ainda não era descoberta e que nomearam Terra de Santa Cruz; foram a ela e
-oridando entraram em uma baía em que todos (os navios) lançaram âncora-.

Acrescenta o cronista que a terra era ele gente nua, baça e terrcnta. As tribos guerreavam-
se entre si e comiam os que podiam tomar. Tinham milho, inhame e muito pescado de que se
.ilimcnrav.uu e muitas árvores de (pau) brasil e só usavam como armas arcos e flechas com
ponta de osso. Dormiam em redes suspensas por estacas e folgaram muito com os portugue-
Sl'S. Cabral demorou-se alguns dias na terra descoberta e mandou recado a EI-Rci por uma nau
L'ficaram assim menos três na frota, uma que desapareceu nas ilhas de Cabo Verde, que veio
para Lisboa. a que soçobrou e aquela que mandou com aviso da descoberta. Ficaram portanto
na armada onze navios, que continuaram a viagem para o Cabo, mas veio um temporal e à
\ista de todos se perderam duas naus com toda a sua gente, e seguindo o seu caminho dois
di~ls e uma noite correram em árvore seca e desapareceram mais três naus de que nunca mais
houve notícias. Os restantes navios prosseguiram a viagem para a Índia.

De referir que. para além de algumas divergências com os textos de outros cronistas, esta
descriç'ão da viagem é a única que refere ter havido nevoeiro espesso, chuva e vento nos dias
que precederam o descobrimento do Brasil, o que obrigou os navios a correr em árvore seca.

COMENTÁRIOS FINAIS

Segundo o historiador Damião Peres, foi o escritor Silva Cabral quem, no século XIX, se
referiu pela primeira vez à intencionalidade da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral,
por este deliberadamente ter seguido uma rota mais para Oeste do que a de Vasco da Gama
na viagem para o Cabo da Boa Esperançar ").

Porém, deve salientar-se que os pilotos das naus dos descobrimentos navegavam pela
-csiíma-. isto é, rra,'2lv2lm na carta o rumo do navio e "estimavam" a sua velocidade provável,
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de acordo com as condicocs do tempo, para saher a posição onde o navio estava no fim de
cada singradura , ou seja, o caminho percorrido em 24 horas (do meio-dia ao meio-dia
seguinte l. As obscrvacocs do sol ao meio-dia, com o astrolábio, para calcular a latitude, ainda
esta\am no início, no tempo das viagens de Vasco da Gama e Pedro Alvares Cabral, como,
.rliá-, se conclui do que escreveu mestre João na carta ao rei D. Manuel, a que já nos referi-
!l1OS. Acresce que o mesmo astrólogo diz na mesma carta que as observações do sol feitas com
o .rstrol.ibio e quadrante eram dificultadas pelo balanço do navio. Na realidade os navios das
armadas de Vasco da Gama e Pedro Alvares Cabral eram de 100 a 200 tonéis .

.vl.u-. tarde. nos fins do século XIX, o comandante Baldaque da Silva defendeu a tese da
intencionalidade da descoberta do Brasil, por Cabral, numa memória que apresentou na Acade-
mia das Cil'ncias de l.ishoa( ").

,,I~O

'0

dO 10
"o Acaso de Cabral", segundo () Alm. Gago Coutinho
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(l prok,'i'ior xl.mucl Nunes Dias também defendeu a tese da intencionalidade do mesmo
,Ic','icohrimento l' explica que o afastamento da frota de Cabral para ocidente estaria no plano
imperial lLi Coroa, em virtude da importância da descoberta de terra firme no Arlântico hrasi
kiro há muito ,'iuspeitada(

Segundo ,laime Cortes:lo, o que Pacheco Pereira escreveu no ..Esmcraldo de Situ Orbis ..
pro\':1 que em l-l')i) j:1e,'itava descobe-rto o Brasil. o que, segundo este escritor, é corroborado
['eLi l'arLl de mestre Jo:l0, onde xr,' afirma que o rei podia ver o sitio da terra descoberta por
(::t!na] no m.rpu-munch de Pero Vaz Bisagudo, Outra prova, segundo Jaime Cortesão, é a carta
dl' FsIl'LlO Frois a D, vl.mu«l. escrita em S, Domingos das Antilhas, onde se refere que j:t vinte
,IIHlS :lI1tl'S da data da carta ( 1'5II) os portugueses conheciam os litorais do norte do BrasiL
\'01' outro lado, o ma pu de Canrino, feito em 1'502, já representa uma parte do litoral da
vmcri..«. o que pr.-ssupo« uma série de cxpcdicoc-, que os nossos cronistas desconheceram

()U (':ilaram( ),
llc rdnir que o almirante Gago Coutinho também defendeu a tese de que Pedro Álvares

Clhul descobriu intencionalmente o Brasil e nao por mero acaso e cita outros escritores que
dekndeLlln a mesma tese, Llis como o oficial braxileiro Oliveira Belo e os professores Duarte
[,('ite e \ lamião Peres, Salienta Gago Coutinho que a tese do ..aGlSO" se apoia em afirmacoes
gr:ltuitas, como :1 da tormenta ou da corrente terem arrastado Cabral para a costa do Brasil.
t)uanto a haver precursores de Cabral, não foram nem Pinzon, nem Vespúcio mas os caravc-
listas de D. jo:l0 II. anteriormente a 1497. senão a 1494, Acrescenta o almirante que as "duas
\mlTiclS .. foram amhas buscadas de propósito, tanto por Colombo, como por Cabral. Além
di,'iso, as complicadas travessias do Atlântico Sul, conforme a estação do ano. só foram
c'mpreendidas - e j.i com naus - depois de conhecidos os ventos dominantes e as costas, a que
'i(' come,'al'a por aproar. indo os pilotos seguros de as poderem montar; "),

:\lais modernamente. o almirante Max Justo Guedes, da Marinha Brasileira, publicou um
interessante livro intitulado -Dcscohrirnenro do Brasil-, com abundante documcntacào referente
:1 l'ste assunto que muito interessa para o estudo dos problemas atrá-. expostos,

De referir ainda que o professor Luis de Albuquerque na obra -Os Descohrimentos Portu-
guesl's», publicada em 1987, reconhece não constituir novidade para ninguém dizer-se que
tanto o problema da intencionalidade ou casualidade do descobrimento do Brasil, como o da
hipotética existL'ncia de precursores de Cabral, aliás intimamente ligados, continuam em
:Iherto, nao obstante o grande número de estudos e as discussocs a que têm dado lugar.

Para concluir. diremos que a história não se faz sem documentos e aqueles de que há
c mhecimento até ao presente n.io provam que Pedro Álvares Cabral tenha descoberto o Brasil
inuncionnlmcntc.
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(') Esmeralclo de Situ Orbis. p. 25, edição da Socíedadc ele Geografía de Lisboa.
(.) Este planisfcrio foi feito em Lisboa e comprado por um italiano chamado Cantino que o vendeu ao

duque- de Ferrara. Continha as informacoes obtidas nas viagens dos navegadores portugueses até 1'::>02.
(') Esmeraldo de Situ Orbis. p. .oS.
(') Est.i publicada no livro Os Sete Únicos Documentos de 1500, referentes à Viagem de Pedro Aluares

Cahrnt. por Fontoura da Costa.
) Historia Genealogica da Casa Real. por António Caetano de Sousa, Provas, torno II, p. 326.

(") /ÍSirl, de Jo,10 de Barros, Primeira Década, Livro Sexto, Capítulo III.
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( ) Este documento est[t guardadu no Arquivo :'\acional da Torre do Tombo (Leis sem data, maco 1, doe.
Il .21>. Foi tumbctu publirudo no livro Alguns Documentos do Arqulto da Torre do Tombo.

('I) Presentemente, est{t também guardado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Leis SCJ11 data, J11a\;'0

d(l( 11." 21).

( ) lisnreraldo de' Situ Orhis. p. 157.
(') Es nteralclc. de' Situ Orbis, pp. 155 e 156.
(.') Arquiv.: da Torre do Tombo. m.uo 1, n." 20, de leis sem data; pul ilicadas nos Anais Maritimo .....· e Colo-

nutt-; III St'ric, p, .1=)"').

(") Arquivo "\acional da Torre do Tombo. Leis, muco 2, n." L3. puhlicadas nas Cartas de AfOllS0 de Albu-
(II/cn/ue. torno II. pp. 272 e seguintes.

(;") Allais slctritimc»: (' Coloniais, III Série, pp . .'f7') e seguintes.
( '-) :\ carta de Pcro \'az Caminha encontra-se no Arquivo :\"acional da Torre do Tombo, gaveta XV, maço

0.11 " .2. Lstj puhlicadu no livro Os Se!« Únicos Documentos de 15()(), n.~lerelltc"; à iiagem de Pedro Aluares Cahral.
(~) Cu/1)() Cr()Il()/(),fJ,ico, parte 3.;), maço 2, ckxumcnto n." l,Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Fst:'\

t.unl x-m puhlicado no livro referido acima.
(' ) Esta obra pode t.unhern ser consultada na Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa,
(' ) Edi,,,o dei Imprensa Nacional-Casa da tv1oedel.

) V Os Doscobrttnentc»; Pottugueses. por Damião Peres.
( C) Existe separata desta mcrnór ia na Biblioteca I\"acional de Lisboa.
(' ) \' O Descobritnentc. do Brasil. Tratados Bilaterais e' Partilha do Mar Oceano. pelo professor Manuel

'\llnC'i l)ias
(-') ,1 f~\jJ",hçâo de Cabrul e' o Descobrtmento do Brasil, livro de Jaime Cortesão.
(-") () ({COSU de Cahral, pelo almirante Cago Coutinho. separata do Bolcum da Sociedade de Geografia de

li'ih()~L Outuhro-Dezemhro de 19.::;6.
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o planisfério de Jorge ReineI de 1519
e o descobrimento do Brasil
l ir. joS(' .vla nuc! Garcia

A descoherta por Cristóv,lo Colombo cm 149S de uma terra austral, situada ligeiramc'nte
.uim.: do c'qLudor - a :lctLl:tlVenezuela - teve por base suspeitas de que alguma terra por ali
[lodLTi:1have-r. de acordo com insinuacoc« provenientes de D, jO:Úl II. Com deito, na sua
iLTLeira\i:lgel1l a terra,,, ocidentais, Crist(,v:lo Colombo registou no seu di.uiot') que ele nesse
,IIl') lle'sceu até' :IS ilhax de Cubo Verde, pois ia: ·C(JIIprc.positc. de 11m'egor 01 austro clellas basta
111;!.;ilrdc!}(f,\,(J de Iii liucr: l'Iluilluciol..l' sq.!,lIir el cctntino dei ponicntc: hasta IlIIC esta isla Espu-

I/ulil Ic qncdasc: iii noruestc: pctra icr si o)' islas (J ticrrus- c ainda que -qu« quier« ir iii austro.
jlUl'Il{1I' cntiendc, C(JIIavurt« de Iii Saneia Trinidad. 01101'islas e tierras. (",) )' cIIII' quic: {'er

'l{lIIlel'll Iii iul incicnt dei ny donluan de l'urlu,!.!,al. clIII' clezia que ai austro cuia tierrafirmc.

I' jlur eslu dize /l'!" tt u« diflé'rellcio com li»: rcves de Casttlla. .\', eufiu. dize que se CUIlc!Il)'I) que
"I reJ' de l'(Jrl(J/-!,1i1oric-«: Irczielllos.l' setenta le,!.!,llclsde los islas de Ii»: Aç(Jres)' GilJIJ vcrck: 01
tustc, de norte CISUl' de jJulu CIpolov dize nuis que ICIIÍo el d icho rc}' Dcmjua u pi»: cicrto qt«:

.Icntn, de SIlS limites cuia de liallar cosasv tierrasfamosas-.

Por c'SLISp.rl.ivr.r-, do insuspeito Cristóvão Colombo verifica-se que ele tinha a inten('~lo
L\c'CLir:ld:1de proceder a uma explora(',lo meridional no sentido de vcrifuar se haveria terras
11:1 :trc'a por onde passa\'a a delimita(':10 geogrMica estahelecida no clausulado do Tratado de
'['L lrlle'sillJas, a qual dcvcri« ser feit:i a partir das ilhas de Caho Verde, Para esse efeito, c ao
U mtr.irio d:l.s ,"U:l.Sdu.t.- \iagens anteriores, cm que partira das Can.i ria-, para ocidente, ele' em
I 1')S entrou na .irc.: portuguesa do Atlántico indo até' :IS ilhas portuguesas de Cabo Verde,
(lIlele' foi muito lxm recehido pelas autoridades locais, tendo de seguida rumado para sul c
Lle[lois 1':11':1ocidente, () seu propóstto assumido era o de descobrir alguma terra desconhe-
Lid:1no At l.int icc: Sul.

As rderL'ncias qUl' cit.imo-, merecem que aprofundemos a origem da suspeita expres,sa por
Crisu'n:lo Colombo, :1qual poder.i estar relacionada com informacocs registadas na carta dos Heis
c:lt(,lico,.,datada de 'i de Setemhro de 14L)3('J.na qual se resume o encontro que os Eeis Caróli-
L"lS tivx-r.trncom os c-mb.uxudore-, portugueses em Barcelona, onde aqueles monarcas registaram
inc!iC:l,'óes quc' rcvcl.u» :1suspeita de que j.i poderia haver conhecimento de terras para oe,.,te e
<ul do AtLlntico, o qual esLI\'a a ser ocultado pelos portugueses, como se lê na seguinte passa-
gc'm .I' jl(Jrquc desplles de lo i-cuida ck»los j){)}1(J,!.!,liesescu lo platica qtt« C(JIIcllo« sc ba atido CI~!.!,Il-

IIUSI/Ilierell decil' qi«: I(J qi«: este! cn nteclio desde lo punt« qtu: k»; jJO}10,!.!,llesesllaman de hllCII{1

es!}('r(/}I,'Il, qi«. esta ('II lo rolo qiu: aoora ellos !lCI'OIl por la mina dei oro .l' guinca abaxofasta lo

1'0)'ii III II' {'(JSdixistc« qu« deu/a I 'cn ir ('II /0 hulla de! Popa piensan que pedra arervslasv au il tierra

[irmc: I/Ile S(~!.!,1lIId cu lo part« dei Sol que esta se cree C/"I' scran IIUI}' prorecbosasv mas ricas qt«:
toclct» tas otras- , Esta suspeita derivava das conversas que haviam tido com os representantes de
\), .I<'~IOl l , o,,,quais taml x-m aludiram a três caravelas portuguesas que no Atlântico teriam alega-
d.uuc-n«- perseguido uma caravela da Made-ira que havia fugido para ocidente,

Todas esLis indicl('()es poderiam estar relacionadas com a circunstância de só em h':J4
I) jo:io II ter deixado de defender a divisão pelo paralelo definido no Tratadu de A1C:Í(JJV;I\
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depois de ter visto aceite pelo Reis Católicos a sua pretensão de que o meridiano proposto
para a demarcação fosse afastado para uma distância de mais 270 léguas (cerca de 1598,4 km

86) milhas) para ocidente do que a proposta registada na bula papal obtida pela diplomacia
dos Reis Católicos, a qual destinava-se a fundamentar os seus direitos ãs terras descobertas por
Críxróvào Colombot ').

S,!Omuito ténues os indícios documentais que nos permitem perceber quais seriam os
conhecimentos e intenções de D. João II e dos seus conselheiros relativamente ao Sudoeste do
Arlântico que pudessem conduzir ã crença na existência de terras expressa pelos embaixado-
res portugueses aos Reis Católicos em Barcelona em Agosto de 1493 e por Cristóvão Colombo
em 1498. Para lá dos dados já atrás enunciados deveremos ter em conta outros elementos como
aquele que está reflectido numa obra muito importante da Cartografia Portuguesa que foi feita
em 1'i 19. Referimo-nos a um planisfério que terá tido por autor Jorge Reinei, cartógrafo portu-
gues que nesse ano estava homiziado em Sevilha e colaborava no projecto de Fernão de Maga-
lhàes visando chegar às ilhas Molucas rumando a ocidcntet'). Neste planisfério encontra-se um
texto que raramente tem sido evocado mas que poderá contribuir para esclarecer as referen-
cias registadas pelos Reis Católicos em 1493 e que foram exploradas por Cristóvão Colombo
em 1498. Tal texto é aquele que se encontra numa extensa legenda que ocupa por completo
o espaço destinado ã representação do Brasil. Eis o seu conteúdot"):

-Hanc terra (sic ) magis austreliorem brasilli a ligno quod ab ea copiosa dcfertur nucupa-
tam case diui emanuelis portugalie regis inventam armo salutis 1500 est (?) contingens
I cro occidentalis cum Suis insulis adiacentibus. Columhus januensis anspitio (sic) [erdi-

namdi et elizabes (sic) castelle regu nobis cognitam fecit anno partos virginej 1492. ln
t.traque earum i.iri simul cum (?) fluminis (?) non aliter quan eos mater peperit ire
assueuerunt . ln eis arbores berhe animalia avesque nostris dissimilia quam solos ysidoros
etbvmol. lihro 14 C. V memorat dicens: extra tres autem partes orbis quarta partes (sic)
transoccianum interioriem este in meredie que solis ardore nobis incognita est etc»

Cuja tradução para português é a seguinte:

"Esta terra mais austral do Brasil, assim chamada por causa de certa madeira que dela se
traz em abundância, foi descoberta casualmente (7) em tempo do santo rei D. Manuel, de
Portugal, no ano de 1500. A que confina com ela a ocidente, com suas ilhas adjacentes,
tornou-no-Ia conhecida o genovês Colombo, sob os auspícios de Fernando e Isabel, Reis
de Castela, no ano do nascimento de Cristo de 1492. Em ambas as regioes, homens e
mulheres costumam andar como a mãe os deu à luz. Entre eles, as árvores, as ervas, os
animais e as aves, sào diversos dos nossos. Só Isidoro dá notícia dela, nas Etimologias,
livro XIV, cap. V, quando diz:
Além das três partes do mundo, há uma quarta para além do mar interior, ao meio-dia,
a qual pela força do Sol nos é desconhecida, etc.».

o autor da legenda de tào importante mapa conhecia as ideias que circulavam em Portu-
gal nos circulos de letrados e náuticos mais informados que estavam próximos de D. João II e
de D. Manuel, sendo nessas ideias que radicava o fundamento deste tão interessante texto.
Podemos considerar que este faz uma ponte entre o período pré-colombino e a revelação em
I'i00 do Brasil, isto é, da quarta parte nova do Mundo, a qual desde 1507 começou a ser
chamada América, derivando tal grafia do controverso Américo Vespúcio(").

A especulação sobre a existência de uma parte do mundo no hemisfério Sul, em zonas
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quenks, articula-se com o registo de ilhas fantásticas em várias cartas de navegare), Entre
outras informacocs sabemos que uma ilha ocidental foi procurada em vào antes de 1470 pelos
'lT\'idores do infante 1), Fernando, numa latitude que seria semelhante à das ilhas de Cabo
\'erdd "). I) Joào II poderia também acreditar que havia uma terra a sul, que talvez fosse aquela
q ue estaria assinalada no mapa que em 1500 tinha o -Bisagudo- onde, segundo a afirmaçào
tciLI por mestre João Farasi'), havia uma representaçào de uma terra ocidental e austral, fosse
l'Li real ou imaginária, que corresponderia à região de onde ele escrevia a sua carta, isto é, a
\ml'rica do Sul.

A legenda do planisfério de 1519 que citámos tem a particularidade de remeter para um
texto da Alta Idade Média escrito por Santo Isidoro de Sevilhat 1") onde, depois de se referirem
figuras fabulosas, se especulava sobre a possibilidade de existir uma quarta parte do Mundo,
que era entáo incógnita, As nocóes deste autor derivam de leituras de escritores da Antigui-
eLide, de entre os quais se destaca Aristóteles, o qual estará nas origens de tais especulações
sobre a possivel existência de terras desconhecidas no mar Occanot "). A citação que atrás foi
feita da obra de Santo Isidoro está correcta, pois no seu livro XIV, V pode ler-se que:

-Extra tres autem partes orbis quarta pars tranns Oceanum interior est in meridie,
qual' solis ardere incognita nobis est, in cuius finibus Antipodes fabulose inbcibitare
produ nt u r»,

Estas palavras foram copiadas na I3aixa Idade Média por Vicente de Bcauvais 0190'-
126-t) no livro 1, capítulo 77 da sua obra Speculum Historialcc 12), a qual foi bastante divulgada
no século xv. Nela lê-se que:

"Extra tres autem partes orbis quarta pars transocceanum interiorem in meridie que solis
ardere incognita nobis est. ln cujus finibus antipodesfabulose inbahitare produntur-

Esta passagem era conhecida em Portugal nos séculos XV e XVI, como se demonstra pela
mencào que dela faz em 1505 Duarte Pacheco Pereira no capítulo II do primeiro livro do seu
lsmeraldo de situ orbis; "):

,,(", ) e primeiro muitos anos que esta costa fosse sabida nem descoberta, disse Vicente
lstorial no seu primeiro livro que se chama Espelho das Histórias, no capítulo cento e
setenta e sete: "Além das três partes do orbe a quarta parte é além do mar oceano inte-
rior em o meio dia, em cujos termos os antípodes dizem que habitam"; ora como assim
seja que esta terra dalém é tào grande e desta parte daquem temos Europa, África e
Ásia, manifesto l' que o mar oceano é metido no meio destas duas terras e fica médio
terra no r .. )'"

As no<;ôes a que nos estamos a referir situam-se na sequência da famosa alusão ao I3rasil,
que mais à frente reproduzimos, e surgem num contexto muito semelhante ao que foi apre-
sentado por Jorge Reinei no seu planisfério de 1519,

A mencào que Duarte Pacheco Pereira fez: "e primeiro muitos anos que esta costa fosse
sabida nem descoberta", não nos revela o quando é que essa "costa" em terras ocidentais a que
se está a referir, foi "sabida" ou "descoberta .., nem ele se afirma corno descobridor de tais terras
em 149H, pois ele apenas se pretende assumir como tendo sido encarregado neste último ano
de explorar tais terras,

Vejamos a forma a que aquele negociador do Tratado de Tordesilhas em 1494 recorreu
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paLI se referir ;'ISterr;ls a que alude nas linhas imediatamente anteriores do tc-xro atr.i» citado,
Eis o muito discutido texto: I '):

,E .ik-m do que dito L', a experiência, que é madre das cousas, nos desengana c de toda
dúvid.. nos rir.i: c portanto, bc-m-aventurado príncipe, temos sabido e visto como no
terceiro mo de \OSSO reinado do ano de ;\osso Senhor de mil quatrocentos e noventa e
oito, donde no,s \ossa alteza mandou dcsrobru a parle ocidental, passando .rlcrn a gran-
dez;1 do mar ocean(!- onde é achada e navegada uma tào grande terra firme, com muitas
l' gr;lmle,s ilh.i-, adjacentes a ela, que se estende a setenta graus de bdeza da linha equi-
noci.il contra o polo Arctjco c, posto que ,seja assaz fora, L'grandemente povoada. c do
mC'S1Il<)circulo equinoci;t! torna outra H'Z e vai alem em vinte e oito graus e meio de
Lldez;1 .ontra o pólo ant.irrtico c tanto se dilata sua grandeza c corre com muita loniur.i,
que de uma parte nem da outra não foi visto nem sahido o fim e caho dcl«: pelo qual,
scgundo ;1ordem que lcva. L'certo que vai em circuito por toda a rcclondcz«: assim que
temos sahido que: das pra i:i-. e costa do mar destes reinos de Portugal e do promoruorio
de linivtc-rr.: c ck qualquer outro lugar da Europa c IrAfrica c IrAsi;L atravessando a lcrn
todo o oceano din-ir.unc-ntc a ocidente, ou a oeste, segundo ordem de marinharia, por
uint.i e sei,s gLlus de lonjuru. que scrào sei,scentas e quarenta e oito IL'guas de caminho
(l'ontando a dezoilo IL'guas por grau) e a lugares algum tanto mais longe, é achada esta
urr.: naH'gada pelos nuvio-. de voss.: :t!teza e, por vosso mandado e licença, pelos dos
\ ("SO.S \as,saIos c' nuturais: c indo por esta costa sobre-dita. do mesmo círculo equinocial
cm diante, per vinte e oito graus de ladez.; contra o pólo .mtárcnc o. é achado nela muito
l' Iino hr.t -il com outras muitas cousas de que os navios nestes reinos vôm gr;lI1demente
c;lrregados (, ,)',

l I.: .iqui uma identificlc';[O de terras que pertenciam a uma quarta parle do Mundo nova,
,I qu:t! L'kiLi corresponder a uma terra cuja existL'ncia havia sido cspeculad« por Santo Isidoro
de Se\'ilha, l', na sua sequL'nci;L por Vicente de Bcauvai-, Du.nte Pacheco Pereira, recorrendo
ui como em outros CISOS d;1 sua ohra a um ..nos" afirmou ter ido às terras a que est;í ;1 rcIe-
rir:«: c-m -mil quatrocentos e noventa e oito, donde nos vossa altl'za mandou descohrir a parte
ocidl'ntal, passando alcm a grandeza do mar oceano. onde L' achada c navegada uma (;[0

gr;lI1lk terra firme, com muitas c grandes ilhas adjacentes a ela .. In.sistimos no facto de ele ter
1ll',sLISexpress(lL',S recorrido a ideias muito semelhantes :Is que se encontram no rbnisfério de
lorgc' Reinei de I 'l I,), nomeadamente quando se afirma que a terra ficava perto de grandes
ilhu-; que cr.un as Antilhas, Essa terra era então conhecida como sendo aquela de onde em
I 'lO'l 1), \Ltnuc'l recehia o pau hraxil. o produto que deu o nome :1 regi;1o assinalada com este
11<>l11c',(: de realcar que ;1 Ira-,«. -mandou descohrir a parte ocidental, rode ser interpretada
conHl ,sendo ;1 de uma ordem rara ir a um sitio obter informacocs em uma zona do Mundo,
,partc' coxt.r- da qual s() haveria indícios ou algum avistarnento precário. Quando o rei o
111;lI1dou a terras ocidentais, admitimos como hipótese credível que eventualmente aquele
negoci;ldor do Tratado de Tordesilhas tenha ido a uma zona que talvez se situasse na cost.:
!l'ste-oeste do Braxil. isto é, a parte Norte: do Brasil, que na prática s() foi integrada no Brasil
nosL'culo XVII, Ele te-lo-ia mandado a um sítio de que desejava saber mais do que alguma
l'\ entual e imprecisa indicacào obtida antes de 14')H("), nào querendo tal rassagem significar
quc' ele lenha feito a e-xploração de toda a costa americana, o que não seria viável. tendo
I)u;lrte Pacheco Pereira adicionado em l 'lO'l no seu texto conhecimentos gerais que e-selare-
ci.un o resultado da sua experiência pontual em 149H, aquela que evoca, Também IÜO consi-



de-ramos admissivel a hipótese já colocada de ele ter então procedido a uma descoberta da
Florida, pois não temos como aceitável que em 1498 D. Manuel tivesse mandado fazer ou auto-
riz.ido uma viagem para terras tão ocidentais em plena área castelhana, uma altura em que ele
queria manter boas relações com os Reis Católicos, nem que pudesse haver algum descuido
t.ío grande da parte de navegadores portugueses que os levasse a passar uma distância enorme
para lá da área portuguesa demarcada em Tordesilhas.

Duarte Pacheco Pereira retomou algumas das sua considerações sobre o Brasil no capí-
tulo 11'º do segundo livro do Esmeralda de situ orbis:"), baseadas na sua experiência, compa-
rando a zona equatorial da África com a do Brasil, o que poderá levar a reforçar a hipótese de
ele em 1491-\ poder ter ido a essa parte de delimitação pouco clara entre Portugal e Castela que
passava próximo do equador. Eis o que ele escreveu:

4\ experiência nos faz viver sem enganos da abusoes e fábulas que alguns dos antigos
cosmógrafos escreveram acerca da descrição da terra e do mar, os quais disseram que
toda terra que jaz debaixo do círculo da equinocial era inabitável pola grande quentura
do sol, e isto achamos falso e pelo contrário, porque adiante do rio de Gabão, de que
no próximo item, que atrás fica, falámos, é achado um promontório baixo e delgado a
que em nossa língua o cabo de Lopo Gonçalves chamamos, o qual tomou o nome do
capitão que o descobriu, e jaz com o dito rio do Gabão nordeste e sudoeste, e toma a
quarta do norte e sul, e tem vinte e sete léguas na rota; e este cabo de Lopo Gonçalves
pontualmente jaz debaixo do circulo da equinocial, e nesta terra há muita habitação de
gente, os quais são negros, que em nenhuma parte do mundo pode mais haver; e a expe-
riência nos tem ensinado, porque por muitos anos e tempos que esta região das Etiópias
de Guiné temos navegadas e praticadas, em muitos lugares tomamos as alturas do sol e
sua declinação, para se saber os graus que cada lugar se aparta em ladeza da mesma
equinocial para cada um dos polos, e achamos que este circulo vai por cima deste
promontório, c temos sabido que neste lugar em todolos dias do ano é igualo dia da
noite. e se alguma diferença tem, é tão pouca que quase se não sente; muitos antigos
disseram que, se alguma terra estivesse oriente e ocidente com outra terra, que ambas
teriam o grau do sol igualmente e tudo seria de uma calidade: e quanto a igualeza do sol
é verdade: mas, como quer que a majestade da grande natureza usa de grande variedade
em sua ordem no criar e gerar das cousas, achamos por experiência que os homens deste
promontório de Lopo Gonçalves e toda a outra terra de Guiné são assaz negros, e as outras
,~entes qnejazem além do mar oceano ao ocidente, que tem o grau do sol por igual com
os negros da dita Guiné, são pardos quase brancos, e estas são as gentes que habitam na
terra do Brasil. de que já no segundo capítulo do primeiro livro fizemos menção; e que
algn nr queira dizer que estes são guardados da quentura do sol por nesta região haver
muitos arvoredos que lbefazcm sombra e que por isso são quase alvos, digo que se muitas
árrorcs nesta terra há, que tantas, e mais, tão espessas há nesta parte oriental daquém do
Oceano de Guiné; e se disserem que estes daquém são negros por que andam nus e os
outros são brancos porque andam vestidos, tanto privilégio deu a natureza a uns como a
outrosporque todos andam segundo nasceram; assim que podemos dizer que o sol não
faz mais impressão a uns que a outros; e agora é para saber se todos são da geração de
Adào,('-).

A exploracào ocidental ordenada em 1498 por D. Manuel poder-se-à colocar em paralelo
com a concepção por ele expressa ao mandar descobrir a Índia em 1497. Com efeito este

99



monarca neste último ano desejava saber qual a forma e localização exacta da Índia, bem como
a forma de a ela chegar por via marítima, mas não revelar a sua existência, a qual era obvia-
mente conhecida. Quando Vasco da Gama deixou a Índia em 1498 considerava que tinha
achado o que procurava, ou, para utilizar as palavras de Álvaro Velhot") ao deixar Calecut:

"Uma quarta-feira, que foram 29 dias do dito mês de Agosto, visto como já tínhamos
achado e descoberto o que vínhamos buscar, assim de especiaria como de pedras precio-
sas C. .. )".

Em 1498 D. Manuel poderá ter pretendido saber mais sobre terras ocidentais colocadas
na área de delimitação do Tratado de Tordesilhas, tal como em 1501 quis saber mais sobre o
Brasil, quando ali mandou uma expedição que terá sido comandada por Gonçalo Coelho com
a finalidade de descobrir essa terra, como o refere Affaitadir") numa carta que escreveu a 10
de Setembro de 1502. Nela alude-se a que tal expedição fora "a scoprir la terra di Papaga o uer
di Santa Croce-, quando a descoberta de tal terra se verificara em 1500. Verifica-se, pois, que
o sentido dado ã palavra descobrir podia ser o de explorar, permitido um amplo conhecimento
do seu litoral, isto é, e neste caso, explorar de forma mais ampla a costa norte-sul do Brasil.

Admitindo a hipótese de que a crença de D. João II em terras ocidentais no Atlântico Sul
possa estar relacionada com a impressão que teria sentido ao saber do teor de textos como os
de Santo Isidoro e de Vicente de Beauvais, temos de considerar, contudo, que essa crença não
se teria podido apenas basear exclusivamente em tais autores, pois tais textos eram também
do conhecimento dos conselheiros dos Reis Católicos, sem que estes os tivessem em grande
consideração, e eles continham apenas vagas e imprecisas especulações, que não vemos que
por si sós tivessem podido ser considerados suficientes para convencerem D. João II, e não os
Reis Católicos, da existência de terras desconhecidas a Sul. Não consideramos credível nem
lélgico que baseando-se nas frases citadas o rei português impusesse a obtenção de mais 270
IL'guas para ocidente em Tordesilhas para ficar com terras cuja existência resultasse apenas de
vagas hipóteses teóricas. Será então de sugerir a possibilidade de ele ter querido avançar para
uma experiência de verificação, mesmo que muito limitada e imperfeita, tendo em vista averi-
guar da verosimilhança das palavras de Santo Isidoro e de Vicente de Beauvais. Com efeito
será de ponderar ser estranho que D. João II não tentasse comprovar se haveria terras, ou pelo
menos indícios delas, para sudoeste das ilhas de Cabo Verde e a sul das ilhas descobertas em
1492 por Cristóvão Colombo. O propósito de conhecer essa área poderá estar relacionado com
o destino da frustrada armada colocada em 1493 sob o comando de D. Francisco de Almeida
e com aquele que foi seguido pela caravela da Madeira e as três caravelas que alegadamente
a perseguiram também em 1493, ou mesmo dos navios portugueseses que pasaram pela ilha
de Santiago rumo a sudoeste, como noticiou Cristóvão Colombo no diário da sua terceira
viagem à América.

Em 1494 D. João II poderá ter querido assegurar o direito à propriedade de alguma terra
meridional, sem que entào chocasse com o dado que se poderia na prática dar por adquirido,
que era o de os castelhanos ficarem com as Antilhas e terras vizinhas. Para esse efeito o
monarca português teria de ter alguma informação mais substancial e concreta, do que apenas
hipóteses, suspeitas e convicções, nem que mais não fosse alguma indicação precária de avis-
tamento ou de indícios materiais de terras, como o descortinar de aves, plantas ou objectos
estranhos. Só assim ele poderia vir a assegurar a posse de territórios situados a Sul, quando
aceitou a alteração dos princípios de delimitação anteriormente estipulados no Tratado de Alcá-
çovas. A concordância de D. João II na substituiçào de uma delimitaçào em paralelo por uma
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cm scmi-meridiano teria uma explicaçào lógica ao verificarmos que ela só foi acordada depois
de se ter concretizado o desvio da linha mais 270 léguas para ocidente.

A problemática que enunciámos poderá ser articulada com a controversa menção ao
mapa que em 1500 estava na posse do Bisagudo, no qual havia uma terra colocada no Atlân-
tico que é identificável com a América do Sul, pois de outra forma mestre João não teria reme-
tido D..Manue-l para tal mapa. O que nele estaria representado ao certo é um mistério, pois tal
mapa desapareceu e não se conhece qualquer outro mapa português datável de entre 1492 e
1500. :'\este ponto, contudo, temos de considerar que a representação do Brasil não existia em
1500 nos mapas oficiais, os quais estavam então no Armazém da Mina. Tal facto deduz-se da
circunstúrxia de mestre João ter necessidade de invocar o mapa que estava na posse do Bisa-
gudo. que seria então o único a indicar a tal terra a sul do Equador onde ele estava, pois de
outra forma mestre João teria remetido o rei para um dos mapas que serviam de modelo aos
que se faziam no Armazém da Mina e eram enviados nos navios que partiam para além-mar.

SCJem 1502 é que no chamado «mapa de Cantino- vemos a representação da América do
xul. tal como ela era feita nesse ano na carta padrão que então existia no Armazém da Guiné
l' da Índia. pois esse planisfério era uma cópia dessa carta. Ao analisarmos a parte americana
lksse primeiro planisfério português conhecido, o único indicio onde se poderia fundamentar
~Ihipótcse-, de os portugueses poderem conhecer algum ponto do Brasil antes de 1500 encon-
tra-se na representacáo da costa leste-oeste, aquela que corresponde ao Norte de Brasil. Com
deito é nela que se encontra o topónimo «golfo Fremoso-C"), o qual fica precisamente junto da
linha de dcmarcacào entre as terras pertencentes aos reis de Portugal e de Castela, a qual é
«olocada junto a uma grande reentrância que aí não se diz pertencer a um grande rio. Na
margem ocidental do referido -golfo- coloca-se uma bandeira castelhana, embora esta localiza-
,',10 esteja erradamente situada a norte do Equador, pois revela um lapso de apuramento de
latitude. na medida em que a linha de demarcação passava ligeiramente ao sul do equador, tal
,'omo se vê registado no planisfério de Jorge Reinei de 1519.

O estabelecimento do topónimo "golfo Fremoso- pode revelar a possibilidade de ele
remontar a alguns anos antes, sendo pela primeira vez mencionado neste mapa. A questão que
se coloca relativamente a este registo é a de saber quando é que foi apurado o seu conheci-
mento. Considerando que é no «mapa de Cantino- que se regista pela primeira vez a linha de
demarcaç'ào estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, tal como o referido topónimo por onde
passava esta linha, o conhecimento destes elementos poderia ter sido obtido no decorrer de
uma das pesquisas realizadas por ordem de D. João II talvez em 1493, a qual poderia ter sido
retomada depois por Duarte Pacheco Pereira em 1498. Este navegador não revela na sua obra
conhecimentos anteriores à sua alegada viagem, ou porque os ignorasse, o que seria para
admirar, ou porque os conhecia mal e talvez assumisse o silêncio sobre tais cxploraçóes ante-
riores à assinatura do Tratado de Tordesilhas, por tal assunto o requerer. A alusão a territórios
americanos surge de forma marginal na sua obra e lembremo-nos que ele não se refere sequer
,'1 viagem realizada por Pedro Álvares Cabral à costa Norte-Sul do Brasil, aquela que foi consi-
derada geralmente como sendo a do Brasil no século XVI, e na qual admitimos que ele parti-
cipou. Duarte Pacheco Pereira aludiu à América apenas para assinalar as suas ideias da geogra-
fia do Mundo e a sua experiência, não tendo por isso pejo em declarar que fizera em 1498 uma
\iagem à quarta parte nova do Mundo, a qual também nesse mesmo ano havia sido atingida
por Cristóvão Colomho na Venezuela.

É de ponderar neste contexto que se os Reis Católicos autorizaram a viagem de Cristó-

\:10 Colombo em 1498 para sudoeste das ilhas portuguesas de Cabo Verde, D. Manuel pode-
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ria previamente ter autorizado tal passagem por essas ilhas que lhe pertenciam, daí que as auto-
ridades portuguesas tenham recebido bem Cristóvão Colombo em Santiago. É ainda de realçar
que nesse mesmo ano de 1498 o monarca português foi a Castela e por certo nào teria abdi-
cado do direito de então também ele se querer assegurar da forma de estabelecer a linha de
demarcação das 370 léguas, tal como ela havia sido estabelecida em Tordesilhas. Considera-
mos que seria muito estranho que D. Manuel renunciasse a proceder do mesmo modo que os
Reis Católicos quando estes autorizaram a viagem de Cristóvào Colombo com o propósito de
determinar a existência de terras no espaço castelhano demarcado pela linha de separação.
Pelo que referimos consideramos razoável sugerir a possibilidade de D. Manuel ter mandado
em 1498 o experimentado navegador Duarte Pacheco Pereira a explorar tais terras meridionais,
não havendo razões para duvidar da credibilidade das afirmações escritas por uma autoridade
tão séria como era o autor do Esmeralda de situ orbis, considerando que ninguém e nenhum
documento as desmente, mesmo que mais nenhum as repita.

O conhecimento da costa norte da América do Sul esteve envolto em incertezas e ambi-
guidades nos primeiros anos do século XVI, sendo de assinalar neste contexto que, apesar de
não haver testemunhos em documentos portugueses de navegações nessa zona, deveremos ter
em conta o contraste da sua representação no «mapa de Cantíno-, em 1502, com o mapa de
Juan de La Cosa, datado de 1500 mas com acréscimos posteriores. Com efeito verifica-se que
o primeiro seguiu um padrão diferente daquele que foi utilizado no segundo, no qual se apre-
sentam de forma pouca clara os resultados das explorações castelhanas realizadas entre 1498
e 1500. Sobre tais explorações, cujos resultados são muito controversos, temos as mesmas dúvi-
das que já foram registadas nos estudos que sobre esta matéria realizou Duarte Leite. Segundo
este autort ") e Damiào Peresr ") tais explorações nào terào passado para oriente do rio Amazo-
nas. De qualquer forma tenham eles tocado ou não em tais costas ocidentais, o que é um facto
é que por volta de 1500 também os conhecimentos portugueses dessa costa eram muito limi-
tados e imperfeitos, reduzindo-se eventualmente à zona do denominado «golfofremoso-, reve-
lando que não se estendiam para oriente, pois a costa norte do Brasil foi traçada de forma
conjectural, em articulaçào com a costa norte-sul explorada entre 1500 e 1502.

A inexistência de documentação entre 1493 e 1498, na qual se explicite o conhecimento
de terras sul americanas, ou indícios da sua existência na linha de demarcação estabelecida em
Tordesilhas, poderá revelar quer a impossibilidade em que se encontrava D. João II em as
mandar ocupar, quer a verificação da sua falta de interesse imediato, por nelas não haver rique-
zas evidentes, além de que o rei português saberia que tal zona correspondia a uma área que
exigia uma conjuntura mais favorável para poder ser explorada, sem que se renovassem os atri-
tos com Castela. Com efeito a determinação da zona de delimitação de territórios era insegura
e poderia originar situações de conflito, como aqueles que estiveram eminentes por volta de
1503 e foram denunciadas por documentos castelhanos. Estes revelam a realização de uma
expedição portuguesa que talvez tivesse ido nesse período ao Norte do Brasil e revelam o
receio expresso pelos Reis Católicos de que a região onde ela teria ido estivesse na zona caste-
IhanaCé'). Para lá destas considerações devemos realçar que a grande ambiçào de D. João II era
alcançar a Índia passando o cabo da Boa Esperança, projecto que desde 1488 ficara suspenso
mas que ele desejava retomar depois de 1494, assegurado que havia sido o domínio das terras
para oriente da linha colocada 370 léguas a ocidente das ilhas de Cabo Verde.

A negociaçào do Tratado de Tordesilhas e os seus resultaclos poderão reflectir do conhe-
cimento de terras sul americanas, ou dos seus indícios, e talvez tivessem em conta o conheci-
mento dos regimes dos ventos e corrente na regiào equatorial, entre as ilhas de Cabo Verde e
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o litoral do Brasil, pois foram tais conhecimentos que levaram ao traçado da rota seguida pelos
pilotos de Vasco da Gama e de Pedro Álvares Cabral, depois de terem deixado as ilhas de Cabo
Verde, quando rumaram para ocidente e não para oriente, pois eles verificaram que a uma
longitude ocidental, situada a oriente do cabo de São Roque, e a uma latitude situada entre os
l " L' os 20º sul, reencontravam os ventos que impulsionariam os navios de vela redonda permi-
tindo ultrapassar o cabo da Boa Esperança.

A hipótese da alteração das 100 léguas para as 370 léguas ter sido motivada em 1494 com
hase numa alegação de que ela visaria apenas garantir uma mais ampla área de manobra no
Atlântico Sul para os navios portugueses poderem traçar a rota rumo ao cabo da Boa Esperança
l' hastante frágil, por duas razões principais: a primeira é a de que tal caminho marítimo não era
contestado pelos castelhanos aos portugueses e a segunda, que se nos afigura mais importante,
l' que uma tão grande distância como é a fornecida pelas 370 léguas a ocidente das ilhas de
Cabo Verde não era necessária, por desadequada, para realizar a referida volta, na medida em
que se ela fosse dada a tal longitude, os navios nâo poderiam rumar a sul, pois seriam apanha-
dos pela corrente equatorial que impediria tal deslocação. Também não vemos que fosse neces-
sário especular em 1494 da eventual necessidade de dominar uma tão grande extensão de mar
para realizar tal volta. A rota dando a volta por ocidente para seguir para o cabo da Boa Espe-
rarwa limitava-se a aproximar do cabo de São Roque ou de Santo Agostinho a uma distância
considerável para oriente, sendo para esse efeito suficientes as 100 léguas determinadas na bula
papal. As eventuais explorações marítimas realizadas até 1494 não teriam possibilidade de indi-
ciar. por desnecessária, a inevitabilidade de dar uma tão grande volta para ocidente que levasse
:1exigência de mais 270 léguas. Por tais motivos não se nos afigura necessário obter em Torde-
..,ilhas mais direito a mar, para uma volta que não as exigia, além de que os castelhanos teriam
sempre o direito de passagem por tal mar para irem para as suas terras ocidentais. O que pode-
ria ser necessário em 1494 era assegurar para o futuro o direito à posse de uma terra que
pudesse apoiar a rota para a Índia. Com efeito tal foi a alegação feita em 1501 por D. Manuel
na carta(") que então enviou aos Reis Católicos, como que justificando a importância para o
luturo da descoberta do Brasil, apesar de se poder observar que tal não veio a acontecer, pois
os navios que passaram a ir todos os anos para a Índia não paravam no Brasil.

Um hipotético interesse em tentar dividir o Atlântico Sul mais ou menos a meio entre
Portugal e Castela também não se nos revela como sendo uma posição evidente, pois ao anali-
sarmos o «mapa de Cantino-, o primeiro que regista a linha de demarcação, tal tipo de partilha
geográfica não está patente, além de que não explica o que é que Portugal teria a ganhar em
ficar com mais 270 léguas de mar, se neles nada pudesse fazer nem navegar e se só tivesse
uma vaga esperança de nele encontrar alguma terra. Esta incompreensão desaparece quando
consrutamos que foi precisamente na ampliação dessa área de mais 270 léguas que se localiza
() território do maior pais que actualmente fala português, o qual se tornou o principal fruto
do Tratado de Tordesilhas.

Para ilustrar as considerações que acabámos de formular pode traçar-se sobre o mapa de
Cantino uma linha colocada 100 léguas a ocidente das ilhas de Cabo Verde e confrontá-la com
o "marco de demarcação- claramente expresso e traçado a 370 léguas dessas ilhas, para vermos
que na diferença das 270 léguas a mais é que se encontra precisamente o espaço correspon-
dente ao Brasil, que é ali pela primeira vez assinalado.

Entre os responsáveis pela navegação da frota de 1500 que sabiam não ser necessário
praticar uma derrota tào ocidental como a que levou a frota de 1500 destinada ã Índia encon-
travam-se alguns dos homens que já em 1497 haviam seguido ao lado de Vasco da Gama, como
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por exemplo Pêro Escolar, Nicolau Coelho, Diogo Dias. Admitimos que também ia então
embarcado Duarte Pacheco Pereira um homem que já então conhecia as condições de nave-
gaç,lo em áreas do Atlântico Central e da zona equatorial, sendo até credível, como já verifi-
C{1I11OS, que este negociador do Tratado de Tordesilhas tenha ido em 1498 a terras ocidentais
susceptíveis de se identificarem com o Norte do Brasil, que se situa próximo do equador.

Os responsáveis que foram nomeados em 1500 para o muito pesado encargo e respon-
sabilidade de conduzirem os navios comandados por Pedro Álvares Cabral eram os que mais
sabiam de navegaçóes atlânticas, havendo ainda entre eles homens corno mestre João, e não
seria o único, conhecia um mapa onde se assinalava uma terra a sul do equador para ocidente.

O conhecimento do regime dos ventos e das correntes no Atlântico Sul, mesmo que
admitamos que ainda não tivesse sido apurado com muita segurança antes de 1500, já o seria
em grau suficiente pelo menos desde 1497, de forma a poder evitar que os navios de Pedro
Álvares Cabral, depois da difícil passagem do equador fossem desviados demasiado para
ocidente, apenas por um simples acidente ocasional. A hipótese de os pilotos e capitães dos
navios da frota de Pedro Álvares Cabral terem seguido acidentalmente um rumo para sudoeste,
após terem conseguido afastar-se da corrente equatorial que os levaria para a costa Norte do
Brasil, aquela para onde poderiam ter ido alguns portugueses como Duarte Pacheco Pereira
antes de 1')()()e a partir da qual não poderiam continuar a viagem para sul, afigura-se de difí-
cil exequibilidade para os especialistas de navegação à vela que examinaram esta problemá-
tica. Estes consideraram que os navios da frota de 1')0() seguiram a chamada "corrente do
Brasil", a qual permitia que os navios progredissem para sul com ventos favoráveis, antes de
poderem rumar para leste, de forma a passar o cabo da Boa Esperança, tudo isto sempre a
uma distância de muitas dezenas de km da costa brasileira, sem necessidade física de aproxi-
mac.io do litoral, só o tendo feito a uma latitude meridional. precisamente numa parte da costa
que se encontra a uma longitude muito para ocidente e a uma latitude que se aproximava
daquela onde em 1497 Vasco da Gama viu aves que indiciavam a existência de terrar").

Ao considerarmos o conhecimento do Atlântico Sul nos finais do século XV, não podemos
também esquecer que apenas vinte anos depois das negociações tendo em vista a assinatura do
Tratado de Tordesilhas ocorreu uma história entre o Norte do Brasil e a ilha de São Domingos
que trouxe indicacoes que constituem um contributo para o esclarecimento dos antecedentes da
viagem de Pedro Álvares Cabral no Sudoeste do Atlântico. Essas informações revelam os proble-
mas colocados pela delimitação das zonas de influência entre Portugal e Castela no Norte do
Brasil e encontram-se na carta que em 30 de Julho de 1514 Estêvão Fróisr") escreveu a D. Manuel
na ilha castelhana de São Domingos, onde estava preso desde o ano anterior. Ele e os seus
companheiros de infortúnio haviam sido vítimas de tortura dos castelhanos, que os meteram:

"a tormento de água e cordas e lhers) perguntavam no tormento se vínhamos de Portu-
gal com intenção de entrarmos em terras dei-rei de Castela, os quais sempre disseram
que não, e que vinham a descobrir terras novas de vossa alteza, como tinham dito em
seus ditos ( ... ) nem nos quiseram receber a prova do que alegávamos, como vossa alteza
possuía estas terras há vinte anos e mais e que já Joào Coelho, o da porta da Cruz, vizi-
nho da cidade de I.isboat "). viera ter per onde nós outros vínhamos a descobrir e que
vossa alteza estava de posse destas terras por muitos tempos e que o que se usava e prati-
cava antre os limites assim era que da linha equinocial pera o sul era de vossa alteza e
que da mesma linha pera o norte era del-rei padre de vossa alteza e que nós não passá-
ramos a linha equinocial nem chegamos a ela com cinquenta léguas».
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Estêv;\o Fróí-. escrevia esta carta com revolta, pois estava convicto que ele e os seus
companheiros estavam inocentes, sendo vítimas do ódio dos castelhanos aos portugueses.

A interprctacào das alusões de Fróis tem sido alvo de controvérsia e mesmo de alegações
crradas( "'). como a de que ele estaria a pensar em 1514 que ainda estava em vigor a cláusula
c-tipuludu em 1479 no Tratado de Alcáçovas, na qual se havia estabelecido a linha de dernar-
c;1<.'<\o de zonas de influência no paralelo que passava a sul das Canárias. O que o prisioneiro
em Sáo Domingos alegou de facto na sua carta de 1514 foi que a linha prática marcando a divi-
s()ria entre terras de Portugal e de Castela em 1513-1514 estava situada no equador, isto é, a
linha de dernarcacào era a ..linha equinocial», pois é esta que é mencionada explicita e correc-
tamente na carta. Tal linha - o equador - aproxima-se da costa brasileira junto à foz do rio
Amazonas. e era precisamente por aí que passava a linha divisória das 370 léguas estabeleci-
das no Tratado de Tordesilhas em 1494, mais concretamente a 47º 35' ocidente;"). A remissào
que Estêv<\o Frói-. faz para os vinte anos que tal era sabido, quando recuados dos anos de 1513
ou 151'"+. apontam para 1493 ou 1494, isto é, o período em que se negociou e assinou o Tratado
de Tordesilhas. O conhecimento de que o equador servia de fronteira era mais fácil de deter-
minar do que a longitude por onde passava o meridiano das 370 léguas. Por tal motivo os nave-
gadores portugueses calculando aproximadamente onde se encontrava o equador sabiam que
nao o deveriam ultrapassar para norte, pois a Portugal só pertenciam as terras que estavam
para sul, aquelas que em 1513 andavam a explorar no Norte do Brasil, ou, como escreve Estê-
\;10 Frói«: ..vinham a descobrir terras novas de vossa alteza». Os exploradores portugueses
.sabiam estar em terras portuguesas e só foram para norte do equador quando se viram obri-
gados a pedir auxílio para a reparação da caravela em que iam.

Estêvào Fróis ao lamentar-se dos maus tratos provocados pelos castelhanos, que alega-
\ am andarem os portugueses em terras suas, revoltava-se por saber que anteriormente eles não
tinham passado o equador para norte. Era perante essa injustiça que ele protestava junto de D.
vt.mucl. alegando um direito antigo de vinte anos de Portugal àquelas terras a sul do equador,
exaspe-rando-se com a situaçào de serem vítimas da hostilidade dos castelhanos, a qual admi-
ti;1 resultar da derrota que haviam sofrido na batalha de Aljubarrota, aludindo então para o
.ont ra-tc dessa situação com o bom tratamento que os portugueses das ilhas dos Açores pres-
LI v.un aos castelhanos que por elas passavam.

Estando a carta de Estêvão Fróis a ser escrita em 1514 e sendo enviada a Portugal para
o rei e pessoas que conheciam bem o que acontecera nos anos anteriores, este recuar a apenas
vinte- anos não se pode considerar um erro de referência para os portugueses que tinham a
nocào de onde e quando se estabelecera a divisória do Tratado de Tordesilhas. Ele nào regis-
tou que os portugueses haviam começado a povoar o norte do actual Brasil vinte anos antes
da data do seu protesto, o que seria inverosímil, mas sim que tais terras estavam no âmbito do
poder do rei de Portugal.

O que em 1514 afirmou Estêvão Fróis está bem ilustrado no mapa de Jorge Reinel de 1519
a que j:l atrás nos referimos, pois neste planisfério verifica-se de forma muito clara a delimitaçào
do espa~'o português do Brasil, o qual é marcado pela intercessão do paralelo da linha do equa-
dor. referida por Estêvão Fróis, com o meridiano das 370 léguas estabelecido em Tordesilhas.

A noção de que as negociações feitas em 1494 em Tordesilhas poderiam ter escondido
um conhecimento prévio de terra encontra-se também testemunhada por Robert Thorne. Este
inglês enviou de Sevilha, em 1527, as seguintes informacõcst").

"ALm, it sbould sceme that tchen tbis [oresaid cosent of the diuisiori of the uiorlde toas
agreed cf betueene tbem, tbe king oI Portingale had already discouered certayne lslandes
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tbat lve ouer against Capo Verde, and also certayne parte of the mayne land ofIndia
touarde the Soutb, [rom uibence be fet Brasill, and cal!ed it tbe land of Brasil!. Solar tbat
al! sboulde come in bis terme and limites, bee tooke tbree bundred and seuentie lengues
bevonde Capo uerde (. .. )".

Ao serem escritas estas palavras já haviam passado um pouco mais de três décadas desde
as negociaçàes do Tratado de Tordesilhas, mas o inglês que as escreveu não teria inventado as
ideias ali transmitidas, pois é de admitir que reflectissem noções que corriam entre círculos
castelhanos relativamente às origens da demarcação estabelecidas no tratado a que ele aludia.

O fundamento da nào revelação de terras situadas do Norte do Brasil nos últimos anos
do século XV passa por realidades a que já aludimos e que se colocam igualmente para os
anos seguintes. A tensão luso-castelhana manteve-se depois da assinatura do Tratado de Torde-
silhas, embora de uma forma menos evidente, pois há indícios que a revelam, nomeadamente
devido ao problema da sucessão de D. João II. Essa tensão só diminuiu com a morte deste
monarca, mas ainda assim os portugueses sentiram que era necessário manterem-se prudentes
na realização de exploraçàes em áreas litigiosas do ocidente, tanto mais que os seus interesses
estavam virados para oriente do cabo da Boa Esperança. Consideramos admissível que o desin-
teresse e dificuldades técnicas na localização das terras descobertas no Norte do Brasil,
próximo do equador e da fronteira luso-castelhana na América do Sul, terão contrihuído mais
do que a política de reserva na difusão de notícias, para que estas não circulassem.

A divulgação de notícias sohre descobrimentos de terras só era feita depois de haver
segurança de que elas não seriam susceptíveis de criar novos conflitos, como foi o caso da
divulgação da existência do Brasil. Esta só foi realizada em breve indicação feita de passagem
em 1501, após o regresso de Pedro Álvares Cabral e não em 1500, quando já havia chegado a
Portugal o navio de Gaspar de Lemos com a notícia da exploração ocidental realizada neste
último ano.

Com a subida ao trono de D. Manuel em 1495 e sobretudo após o seu casamento em
1497 com D. Isabel, primogénita dos reis Católicos, as relações luso-castelhanas começaram a
melhorar, tendo em Março de 1498 o monarca português ido a Castela e Aragão com a sua
esposa, para aí serem jurados como possíveis herdeiros das coroas dos reinos da península
Iberica. D. Isabel estava então à espera de um filho, o qual nasceu em 24 de Agosto de 1498,
ainda que ela tivesse morrido a seguir ao parto. A criança, com o nome de D. Miguel da Paz,
ficou em Espanha e era uma expressão da aproximação luso-castelhana que então se vivia.

Foi durante esta conjuntura de concórdia ibérica, entre 1497 e 1500, que D. Manuel avan-
,'ou com iniciativas que viriam a ter importantíssimas consequências no futuro e deram corpo
~Iprojectos anteriores, o mais relevante dos quais foi a viagem de Vasco da Gama à Índia, cuja
partida se verificou a 8 de Julho de 1497. O Atlântico Ocidental foi entretanto deshravado a
norte, por homens como João Fernandes, o Lavradort"), e a sul por Duarte Pacheco Pereira.
Tais viagens foram feitas com discrição, como o revelam a escassez de indicaçôes sobre a sua
realização, de forma a não criarem atritos diplomáticos na fase de consolidação da política de
aproximação que D. Manuel defendia face aos soberanos vizinhos.

As notícias que resultavam das exploraçôes atlânticas para ocidente nos finais do século
XV tambcm não eram susceptíveis de entusiasmar os portugueses para a realização de pesa-
dos e arriscados investimentos em homens e dinheiro, que não se podiam então dispersar, pois
eles estavam concentrados nas longínquas e onerosas expedições enviadas para o rico Oriente,
onde em 1498 Vasco da Gama obteve a certeza de ::ierpossível alcançar grandes lucros. Era aí
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que se encontrava o objectivo de há longa data procurado pelos portugueses, mostrando o erro
que estava a ser cometido em Castela, onde se supunha que Cristóvão Colombo ainda andava
a reconhecer terras da Ásia, que estranhamente se revelavam muito pobres. A raridade das
informacocs sobre as exploracoes efectuadas no Brasil nos anos que se seguiram a 1500 atesta
essa falta de empenho, que se limitou a uma afirmação de soberania portuguesa sobre a costa
',Jorte-sul do Brasil, a qual foi entregue inicialmente a uma discreta e limitada acção mercantil
de comerciantes.

Os protestos expressos em Castela contra a realização da viagem de Vasco da Gama parti-
ram de círculos próximos de Cristóvão Colombor"), apesar de não terem afectado as boas rela-
<Jles que então havia entre D. Manuel e os Reis Católicos, são reveladores das rivalidades que
estavam latentes, como o atestam os sofrimentos por que passaram Estêvão Fróis e os seus
companheiros em 1513-1514 e os problemas suscitados pelo projecto de Fernào de Magalhães.

Em 30 de Outubro de 1500 celebrou-se o casamento de D. Manuel com D. Maria, filha
dos Reis Católicos, acto que consolidava as boas relações luso-castelhanas e contrabalançava a
morte em 19 de Julho de 1500 do pequeno D. Miguel da Paz. 1500 é também o ano em que
se procederam a novas explorações do Atlântico Ocidental, que já se encontram melhor escla-
recidas. Referimo-nos ãs que foram feitas, quer a norte, por Gaspar Corte Real, quer a sul, por
Pedro Álvares Cabral, neste caso como resultado de um desvio excessivo para ocidente da sua
derrota para a Índia.

Ao concluirmos este estudo temos de considerar que talvez nunca se venha a saber ao
certo se a rota ocidental seguida por Pedro Álvares Cabral foi traçada acidentalmente, ou se o
desvio do percurso foi propositado e superiormente determinado pelo rei e/ou pelo capitão-
mor, de forma a verificar se no quadrante do Sudoeste Atlântico haveria terras.

Pelas considerações que apresentámos temos de reconhecer que a análise das fontes não
nos permite afirmar que a Terra de Vera Cruz onde chegou Pedro Álvares Cabral em 1500
tivesse sido anteriormente assinalada. Quanto a nós apenas se poderá sugerir, e sem um grau
de certeza suficiente para tornar tal hipótese uma certeza, que em 1500 apenas poderia ter
havido eventualmente a intenção de nesse ano se querer saber se existiriam, diríamos como
por acaso. terras no Atlântico Ocidental, que se situassem nas proximidades da rota seguida,
sem que para tal efeito se tivessem de afastar mais que um pouco para ocidente do que
deviam, antes de rumar para oriente, de forma a poderem passar o cabo da Boa Esperança.
Para tal suposicào há ainda a ponderar, nomeadamente, o conhecimento da existência de terras
descobertas na actual Venezuela e os resultados da viagem de Duarte Pacheco Pereira em 1498
a alguma área que poderia ter sido assinalada na sequência de eventuais indicações obtidas no
decorrer das negociacoes do Tratado de Tordesilhas em 1493-1494 e de especulações antigas
sohre a possivel existência de terras meridionais de uma quarta parte do Mundo por descobrir,
~lqual só em 1500 ficou definitivamente provado que afinal sempre existia.

A descoberta por Cristóvão Colombo da actual Venezuela em 1498 teve por base suspei-
tas de que alguma terra poderia existir no Sudoeste do Atlântico, de acordo com as insinua-
"óes vindas de D. João II em 1493, as quais haviam sido registado pelos Reis Católicos e pode-
r.io também estar relacionadas com a altcracão da marcaçào da linha do Tratado de Tordesilhas
em 149'1 para mais 270 léguas para ocidente da linha de demarcação inicialmente prevista,
sendo precisamente nesse espaço ampliado que se inclui o Brasil.

Para lá dos ténues indícios documentais indicados que apontam para quais poderiam ser
os conhecimentos e intenções de D. joão II e dos seus conselheiros relativamente ao Sudoeste
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do Atlântico deveremos ainda ter em conta outros dados como aqueles que estão numa obra
muito importante da Cartografia Portuguesa que foi feita em 1519. Referimo-nos a uma legenda
pouco mencionada que se encontra no espaço reservado à representação do Brasil no planis-
fério da autoria de Jorge Reinel. Nesta comunicação iremos analisar essa legenda conjugando-a
com a problemática atrás enunciada e articulando-a com algumas passagens do Esmeraldo de
Situ Orbi« que estão na mesma linha elas observações expressas na referida legenda.
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A propósito do Diário da Navegação
de Pêro Lopes de Sousa, 1530-1532.
Breves apontamentos sobre a Carta de Pêro Vaz de Caminha - 1500,
c () Tratado da Terra do Brasil de Pêro de Magalhães de Gândavo - c.1570
Dr. João Ahel da Fonseca

«[ ••• ] Nem armas das sciencias sam escusas [ ]»

«[••• ] Mais co saber se vence que co braço [ ]»

Tercetos de Luís de Camõe-s. ln Pêro de Magalhães de Gándavo.
Historia da Província Santa Cr-uz a que iulgarmente chamamos Brasil,

Lisboa, na Oficina de António Gonsalvez. 1)76, (1. :)

INTRODUÇÃO

o título ínicial da presente comunicação era, como se pode ler no programa deste VI
Simpósio de História Marítima: "A Carta, o Diário da Nauegaçao e o Tratado da Terra do
Brasil. Pêro Vaz de Caminha, Pêro Lopes de Sousa e Pêro de Magalhães de Gãndavo 1500-
IS50-1 S70.» O estudo, que há já alguns anos temos vindo a dedicar à História do Brasil,
cedo nos evidenciou os três autores, e os três documentos em apreço, como peças funda-
mentais da Historiografia Portuguesa sobre o Brasil. Quanto ã nossa pretensão inicial, o que
a princípio nos parecera um título atractivo, evidenciando até a coincidência do nome
próprio dos três homens, logo se nos viria a revelar demasiado ambiciosa para o tempo da
intcrvencáo em Sessão, que urgia cumprir, e o espaço atribuído em Actas que cumpria
rt:speitar.

:'o;àopretendemos, mesmo assim, defraudar as expectativas, t: em breves apontamentos
nos rcfcrtrcmos ao primeiro e último dos textos, consagrando-nos então, depois, ao Diário da
.\úl'egaçúo, por St: tratar, na verdade, de uma obra ;edigida por um marinheiro ilustre. Afinal
importa náo esquecer que estamos num Simpósio de História Marítima, e ao demais organi-
zado pela Academia de Marinha e nela a decorrer. Dedicaremos ao Diário, náo um estudo
nítico, para o qual nào estamos habilitados, e já outros realizaram doutarncntc. Evidenciare-
mos. tao-só, alguns aspectos que, pela sua importância, nos pareceram capazes de entusias-
mar a uma primeira leitura ou a uma nova leitura do precioso texto. Pelo seu estudo se têm
vindo a interessar, com grande propriedade, entre outros, Jordáo de Frcitast'). Eugénio de
Castro em 1927 e 1940(l), Gago Coutinhor '), Jaime Cortesâoí'), Leite Cordeiro!") e Teixeira ela
Mot:«:'). nào esquecendo Francisco Adolfo Varnhagen, o erudito visconde de Porto Seguro,
que em lH59 descobriu o manuscrito num códice da Biblioteca ela Ajuda, e logo fez publicar
a 1'" cdicào, tem Lisboa, sob o título de Diário da nauegaçâo da armada, quefoi à terra do
Brasil em 1530 sob a capitanta-mor de Martim Affonso de Souza, escrito por seu irmão Pêro
I.ope« de S01/za, no n.? XXIV ela colecção ela Typ. ela Socieelade Propagadora ele Conhecirncn-
tos Utcis, num volume de 130 páginas.
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2. AC4RTA de PÊRO VAZ de CAMINHA

Quando a 9 de Marco de ] 500 a segunda armada da Índia, tendo por capitão-mor Pedro
Álvares Cabral, sccundogénito de Fernão Cabral, senhor de Belmonte e corregedor da Beira,
zarpou de Belém, dava-se inicio a mais uma viagem em que a Europa, através de Portugal, no
dizer de Jorge Borges de Maccdot"), contribuía para a globalização geográfica, ampliada suces-
sivamente com a presença portuguesa em extensas áreas do Atlântico Norte, do Índico, do
Pacífico e ainda com a viagem de circum-navegaçào iniciada por Fernão de Magalhães.

Na armada seguia, na nau capitaina, Pêro Vaz de Caminha detendo ainda o ofício de
mestre da Balança da moeda da cidade do Porto, segundo estudo recente de Manuela
vk-ndoncar "). Este cavaleiro da Casa real, sem qualquer função reconhecida, até hoje, a bordo,
ia desempenhar um ofício na Índia. Foi este homem, como sabemos, o autor da famosa carta
que leva o seu nome, e ã qual Capristano de Abreu;") chamou -diploma natalício lacrado à

beira do berço de uma nacionalidade futura-,
'Senhor Posto que o capitáo-mor desta Vossa frota e assim os outros capitães escreuam a

f(JSS(/ Alteza a not-a do achamento desta Vóssa terra noua. que se ora nesta nauegaçâo achou,
nao deixarei também de dar disso a minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder,

ainda que, para o bem contar efalar, o saiba pior que todosfazer-t ''')Acabámos de citar, como
certamente reconheceram, o primeiro parágrafo da Carta. Trouxemo-lo aqui porque nos últi-
mos anos, e especialmente desde que se iniciaram as comemoracóes da viagem de Cabral, não
poucos têm sido aqueles que se vêm interrogando sobre a súbita utilização do vocábulo acha-
mento. no lugar do tradicional descobrimento, durante anos e anos utilizado nos sucessivos
manuais escolares do ensino básico e secundário, e até em publicacões destinadas ao ensino
superior.

Já em 1943, Jaime Cortcsâor "), ao publicar A Carta de Caminha, se havia referido em
nota critica ao assunto. Disso nos dá conta, aliás, Gago Coutinhot") em 1951: -Antigamente a
palarra -descobrir- significara mais explorar que pré-avistar. Assim se conclui dos títulos -Desco-
brimento de Guiné", -da Índia" -de Sofala-, -da costa de África», "do Cabo-, etc., tudo terras de
existéncia já conhecida. Dos Dicionários também se conclui que "descobrimento" nâo exclui a
ideia de préria -busca- A questão foi minuciosamente estudada pelo Dr. [avme Cortezao. na
sua obra sobre a -Carta de Caminba-, e, quanto àpalaura -acbamento-, que lá se encontra repe-
lida, ele cita a opiniáo da Prcifª. Michaelis de Vasconcelos, que considera "achamento" como
-ac; praticada por quem antes buscou-. Assim o podemos aplicar ao -Descobrimento do
Brasil" por Cabral: I. . .f" Também o ilustre académico José Pedro Machado remete para Corte-
são a explicação do aparecimento e difusão do vocábulo descobrimento na acepção de -encon-
Iro de terras antes desconhecidas>. (") É o mesmo autor que nos dilucida sobre achamento, por
via de achare' '): -Do lat. amare, "soprar sobre; acçâo do que é leuado pelo sopro-, uerbo que era
tambem usado no desporto uenatorio, quando o cão cheirava a caça (-canís leporem afflat-), daí
o sentido de encontrar, que parece datar de época relatioamente recuada; isto serue para admi-
IiI' a hipótese de que amare teria sido o mais antigo substituto de invenire. Diremos nós que,
sendo como eram as naus e as caravelas levadas pelo vento, o termo achar por encontrar,
depois de sucessivas buscas, durante as quais o conhecimento da existência das terras era facto
certo, tem toda uma razão de ser etimológica, especialmente quando aplicado por homens com
conhecimentos do latim.

Margarida Garcez Venturat"), no recente estudo que temos vindo a citar, convida-nos a
perceber os conceitos distintos, como o próprio Caminha esclarece no fl 6 do texto da Carla:
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.l I: tanto que comemos, incram logo todos os capitães a esta nau, por mandado do capitão-
III()}: COIl1 os quais ele se apartou, e eu na companhia. F perguntou a todos se nos parecia ser
/JeIl1 mandar a nct.a do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo nauio dos mantimentos, para
melhor a mandar descobrir e saber dela mais do que nós agora podíamos saber, por irmos de
nossa l'iagem.l ... J." Podemos, deste modo, perceber que descobrir é, literalmente, pôr a desco-
berro. ou explorar. enquanto achar é encontrar, o que presumivelmente já se sabia existir, ou
já se havia, noutras ocasioes, procurado e demandado. Contudo, pretendem outros autores
salientar que. pelo contrário, ficou provado não ter havido qualquer intencionalidade nesta
-pousada- da armada cabralina em terras do Brasil, mas que, outrossim, ficou em aberto a
resposta :1 pertinente questão de se saber se se acabara. ou não, de encontrar um espaço de
todo desconhecido, ou antes uma região já atingida por viagens exploratórias anteriores. Gago
Coutinho. no seu trabalho já citado, Passagem de Sudoeste, não deixa lugar para dúvidas: ,A
casualidade do Descobrimento do Brasil uem ainda sendo apoiada por alguns Letrados, .igno-
rantcs dos assu ntos náuticos" [. .l.»

Cm terceiro aspecto que gostaríamos de partilhar prende-se com a comunicação que
Erasmo de Freitas Nuzzi, decano dos catedráticos jubilados de Comunicaçào Social, em todo o
vlundo, apresentou ao Congresso Luso-Brasileiro "Portugal-Brasil: Memórias e Imaginários-C").
() ilustre mestre pretendeu demonstrartsic) que "a Carta de Pero Vaz de Caminha a EI Rei Dom
'\lanuel constitui a primeira peça de jornalismo interpretativo escrita em solo brasileiro .
.\bnue1a Mcndoncat!") também refere que "a própria maneira como fala ao monarca deixa
transparecer uma necessidade de comunicação e nào o desempenho de uma função, o que
fica provado mal se começa a ler" o primeiro parágrafo da Carta.

Lrna outra consideração sobre a Carta relaciona-se com o seu último parágrafo: "Epois
que, Senhor, é certo que, assim neste cargo que leuo, como em outra qualquer cousa que de uosso
scrt 'iço for. Vossa Alteza, há-de ser de mim muito bem seruida, a Ela peço que, por me fazer
singular mercê, mande i.ir da Ilha de São Toméjorge Osório, meu genro, o que d'Ela receberei
cm muita mercéA'"), Já noutro trabalhor") tivemos a oportunidade de salientar este pedido de
favor que o coração de pai, amargurado com o sofrimento da filha, que tem o seu marido
degredado, deixa à mercê das mãos do monarca, como galardão ou benefício que o súbdito
espera do senhor que bem serve, na linha do que escreveu o infante D. Pedro no Tratado da
Virtuosa Benfeitoria: "'),

Para terminar este capítulo, um último apontamento sobre o derradeiro comentário que
Caminha faz sobre aquelas terras do Novo Mundo, destacando uma das principais vocações da
epopeia marítima portuguesa: -l... ] Mas o melhorfruto que nela se pode fazer me parece que
será salrar esta gente. Festa dei.e ser a principal semente que Vóssa Alteza em ela deue lançar.
J:' que ai nao bouresse mais que ter aqui pousada para esta nauegaçao de Calecut, isso hasta-
ria, quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vé)ssaAlteza tanto deseja. a
saber; o acrescentamento da nossa santa fé.s;").

:) O TRATADO DA TERRA DO BRASIL de PÊRO de MAGALHÃES de GÂNDAVO

A leitura da Carta de Pêro Vaz sugere uma visão do Paraíso que o autor, em raciocínio
comparativo, descreve com invocação de scmelhançasr"). o monte; os rios; as árvores; os
animais selvagens; a ausência de animais domésticos; a nudez e a inocência dos homens e até
a possibilidade de haver ouro.
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Pêro de Magalhães de Gândavo aprofundou, quanto a nós, essa mesma visão no seu
Tratado da Terra do Brasis:"), obra que precedeu a sua Historia da Provincia Sancta Cruz, a
que vulgarmente chamamos Brasil(") publicada em 1576. Aquele Tratado manteve-se inédito,
desde a sua redacção, c. 1569-1570, até 1826, quando pela primeira vez foi publicado pela
Academia Real das Sciencias de Lisboa, na Collecçào de Noticias para a Historia e Geografia
das Naçôes Ultramarinas:"),

Gândavo é, por muitos, justamente considerado o primeiro historiador do Brasil, se bem
que sejam hoje conhecidas obras compendiadas por religiosost "), ou redigidas por navegan-
tes, e que só mais tarde chegaram ao conhecimento do público através do afã dos estudiosos.
Mesmo assim, sob o ponto de vista da construção do texto, bem se podem considerar as duas
ohras referidas como as primeiras Histórias do Brasil.

O Brasil assumira gradualmente uma maior importância no contexto do Império Portu-
guês nas décadas de 1560-1580, facto ilustrado pelo Pe. Fernando Oliveira, na Dedicatória a
D. Sebastião, de uma das suas obras náuticas, precisamente, o Livro da Fábrica das Naus,
manuscrito de que em boa hora esta Academia editou o facsimile, em 1991, e Jorge Couto não
deixou de sublinhart "). Na verdade, o sábio eclesiástico acrescentou ao titulo do rei de Portu-
gal e dos Algarves, ", o de senhor da Provincia Santa Cruz.

Ao referir-se ao Tratado e à Historia de Gândavo, Maria Leonor Carvalhão Buescu, anali-
sando o latinista e gramático que este humanista português, também foit"), escrevia que "cons-
tituem não só uma exortaçào pragmática ao povoamento, mas uma primeira homenagem
europeia, através de uma visão euforizante, ao país do genus angelicum, o grande mito do séc.
Xv'lI, e que encontrará, como arautos, entre outros, o jesuíta António Vieira e o franciscano
Mendieta ».

Pêro de Magalhães, assim assina o Tratado da Terra do Brasil, no qual se contém a infor-
maçào das cousas que há nestas partes, divide a obra em duas partes - dois outros tratados:
um primeiro dedicado às 8 capitanias em que a Província se encontrava dividida, que são 8
capitulos do texto, acrescidos de um 9.º que é o 5.º na sequência da exposição, sobre os ..Índios
Aymores da capitania dos Ilheos ..; um segundo tratado, intitulado ..Das cousas que são geraes
por toda a Costa do Brasil .., também constituído por 9 capítulos - "Das fazendas da terra .., "Dos
costumes da terra .., "Das qualidades da terra .., "Dos mantimentos da terra .., "Da caça da terra ..,
..Das fruitas da terra .., ..Da condição e costumes dos Índios da terra .., ..Dos bichos da terra ..e "Da
terra que certos homens da Capitania de Porto Seguro forão descobrir, e do que achárào nela ».

O texto em Tratado é precedido pela Dedicatoria, neste caso estudado, dirigida ao
cardeal-infante D. Henrique (o autor diz ter enviado outros exemplares à rainha D. Catarina e
a D. Sebastião), de um Prologo ao Lector e de uma Declaração da Costa. A obra encerra com
um pequeno posfácio incluído no último parágrafo do último capítulo.

Vejamos o que, este copista da Torre do Tombo e provedor nomeado da Fazenda da
Capitania de Salvador da Baía, escreve, depois de saudar o príncipe: -l ... ]Como eu isto entenda,
e conheça quam aceitos são os bons sen.iços a V A. que ao Reino sefazem. imaginei comigo
que podia trazer destas partes com que désse testemunho da minha pura tençam, e achei que
n ào se podia dumfraco homem esperar mor seruiço (ainda que tal não pareça) que lançar mão
desta informação da terra do Brasil (coisa que até agora não emprendeo pessoa algua) pera
que nestes Reinos se divulgue sua fertilidade, e provoque a muitas pessoas pobres que se vão
rirer a esta procincia, que nisso consiste afelicidade, e augmento delai., .l-

Propósito do autor no "Prologo ao Leetor ..: ..Minha tenção náo foi outra neste Sumario
(discreto e curioso Lector) senào denunciar em breves palauras a .fertilidade e abundancia da
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terra do Brasil l. .. J... Propósito e objectivo claro: "I... ] pera que esta fama venha á noticia de
III II itas pessoas que nestes Reinos tnem com pobreza. e não duvidem escolbeia pera seu reme-
clic. I .. l-. E como justifica o convite que endereça aos colonos': "l... ] porque a mesma terra he
l cu. natural. efarorarel aos estranhos, que a todos agazalha, e conuida com remedio, porpobres
c desamparados que sejao, e assi cada vez se raifazendo mais prospera; e depois que as terras
l'ieoSI{S se forem potoan do ( que agora esteio dezertas. por falta de gente) hão-se fazer nelas
,lir"SSI{sfuzendas, comoja estaofeitas nas que possuem os moradores da terra [. ']'" Muito pouco
Lilta p.ira sc cstar na presença dum verdadeiro paraíso. Gândavo acena entào com uma
pr<'posta mais atractiva: ,,[.,,] porque he certo ser em si a terra mui rica, e hauer nela muitos
nictuc». os IluUCS até auora se nao descobrem, ou por nao haver gente na terra peru cometer esta
CIII/Jn'ZO, 011 também por negligencia dos moradores, que se não querem dispor a esse trabalho:
qual sejo o UIlISO porque deixào de ofazer. não sei; mas permitirá nosso Senhor que ainda em
U' ISSOSdias se descuhrao nela grandes tezouros, L, .J ».

Antes de passarmos a concluir este rápido relance pelo Tratado não conseguimos resis-
tir ~ltcnta,'~lo de sublinhar o facto de Gândavo ter sido "o primeiro autor que, vivendo ainda
Cll11éll'S,o louvou em letra de forma com termos entusiásticos e proféticos .., como anotou o
s:ludoso erudito Fr. Francisco Leite de Fariat") ao estudar o "Dialogo em louvor da língua Portu-
gucsa .., publicado em Lisboa, na off. de Antonio Gonsalvez, em 1574, na obr - daquele huma-
nista, Ne,r.;rasqtu: ensinam a maneira de escrever e Ortograpbia da Iingua Portuguesa, com hum
I JiujoW) que adiante se segu« em dcfensam da mesma linguac"), Fala o português Pctrónio para
(, castelhano Falcncio: ..- l. .] Pois se no verso beroyco vos parece que a vossa lhe podefazer
{cutl[,r.WIII:rede as obras do nossofamoso poeta Luis de Camoes de cuja fama o tempo nunqua
t ri u nipha râ,l .. ,I.., Decorridos mais de quatro séculos, esta profecia do mestre escola bracarense,
quc cstc'\'C uma temporada na Índia, permanece bem de pé, Admiração talvez reciproca,
porque volvidos dois anos. cm 1576, l' Camóes que redige .35 tercetos e um soneto que S~IO

puhlicado.s na Historia da Prcn.incia Sancta Cruz, a pedido de Gândavo, que lhos solicitara,
por certo. como ..Dedicatória Ao muito illustrc senhor Dom Lionis Pereira sobre o livro que lhe
(,tiercce Pero de 'vlagalhàes .., oficial aquele sob cujas orclens este último havia servido no
( lriente, Deixemos o soneto e atentemos nalguns tcrccrosr"):

,,[,I

He justo que a escritura na prudencia
Ache sua defensam, porque a dureza

Das armas, he contraria da eloquencia:

Assi disse, & tocando com destreza
A citera dourada, começou

De mitigar de Marte a fortaleza:

Nunqua Alexandro, ou Cesar nas confusas
Guerras, deixarão o estudo hum breve espaço,

Nem armas das sciencias sam escusas

Nua mão livros, noutra ferro & aço:
A hua rege & ensina, & outra fere

Mais co saber se vence que co braço
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e a terminar, quando Pero Magalhães acorda do sonho que tivera:

Acorda Magalhães, & já se parte
A vos offerecer Senhor famoso

Tudo o que nelle pos, sciencia & arte.

Tem claro estylo, ingenho curioso,
Pera poder de vós ser recebido,

Com mão benigna de animo amoroso.

Porque só de nam ser favorecido
Hum claro espirito; .fica baixo & escuro,

E seja elle com vosco defendido,
Como ofoy de Malaca ofraco muro-o

No seu Tratado, à laia de posfácio, o português de ascendência flamenga, como o seu
apelido indica, deixa-nos ainda, pela primeira vez na Historiografia dos Descobrimentos, uma
menção do Brasil como Nova Lusitânia, se bem que nem todos os autores o tenham topado,
e o venham a atribuir a um outro - Francisco de Brito Freyre, Nova Lusitania, Historia da
Guerra Brasilica, Lisboa, na Off. de Joam Galram, 1675. De referir também um curioso reparo
de natureza política, por certo relacionado com o crescente interesse que D. Sebastião vinha
nutrindo pelo Norte de Áfricat'"): -I. .. JQuizera escrever mais miudamente das particularidades
desta Provincia do Brazil, mas porque satisfizesse a todos com brevidade, guardei-me de ser
comprido; posto que os louvores da terra pedissem outro livro mais copioso e de maior volume,
onde se comprehendessem por extenso as excelencias e diversidades das cousas que há nela,
pera remedio eproveito dos homens que láforem vivel{H). Eporque afelicidade e aumento desta
Provincia consiste em ser povoada de muita gente, não havia de haver pessoa pobre nestes
Reinos que não fosse viver a estas partes, com favor de S. A. onde os homens vivem todos abas-
tados, e fora das necessidades que cá padecem: e desta maneira permitirá Deos que floreça
tanto a terra desta nova Lusüania, que com ela se aumente muito a Coroa destes Reinos, e seja
dos outros envejada, pera que não desejemos terras estranbas C'), prometendo esta nossa
tanta riqueza, e prosperidade aos que a forem buscar pera seu remedio»

4. O DIÁRIO DA NAVEGAç40 DE PÊRO LOPES DE SOUSA

Muito recentemente foi publicado, em Paris, o último livro do eminente filósofo Paul
Ricoeur, La Mémoire, L'Histoire, L'Oublt;»), Do alto dos seus quase 90 anos de idade, aquele
mestre justifica as quase 700 páginas do denso texto, com três preocupações que inumera no
Prefácio: as de ordem privada, as de ordem profissional e as de ordem pública. Permitam-nos
que utilizando uma das línguas deste Simpósio, fujamos ao anátema do aforismo italiano
traduttore, traditore, transcrevendo em francês a preocupação pública: -l. .. ] je reste troublé par
l'inquiétant spectacle que donnent le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien
dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire- et d'oubli. L' idée d'une poli-
tique de la juste mémoire est à cet egard un de mes tbêmes citnques aooués-C").
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Aquando das comemorações do V Centenário de Pedro Álvares Cabral, em 1968, congra-
tulava-se o então Comandante Teixeira da Mota, em prefácio à edição do Diário de Navegação
de Pêro Lopes de Sousa, concluindo: ..[, .. 1 Poderá, assim a presente edição ter larga utilidade,
embora seja desejável uma nova edição largamente comentada, com vista aos eruditos e estu-
diosos mais exigentes, ['..J já que esta e a anterior, de pequenas tiragens (referindo-se âs duas
brasileiras. a última de 1964), são de há muito obras raras, que só alguns privilegiados pode-
rão possuir-C'),

Não pretendemos polemizar o problema da actual edição de fontes no nosso País, não é
este nem o tempo nem o espaço apropriado, mas, tão-só, alertar para uma hipermnésia relati-
vamente a certos textos e autores, comparada com uma amnésia face a tantos outros, igual-
mente, importantes. E mais uma vez recordamos a douta análise de Jorge Borges de Macedo:
"l ... 1 Não pode falar-se em ambiente cultural que protege os consagrados e esquece os primitivos
O/I que anda à procura dos primitivos e deixa fugir os indiscutíveis.l. .. ],{<K).

,,0 comportamento e o valor marinheiro de Pêro Lopes de Sousa durante a expedição de
1'>30-1532 estão sobejamente atestados nas páginas do seu 'Diário de Navegação't-C"). O manus-
crito existente na Biblioteca da Ajuda, em letra da 2' metade do séc. XVI tem um título acres-
centado no séc. XVII - -Naoegaçam qfez Pº lopes de sousa no descobrimento da costa do brasil
militando na capitania de martira de sousa seu irmão na era da emcarnaçam de 1530,.

"Apesar da relativamente pequena extensão, o diário é documento importante para a
historia da naútica, sobretudo pela vigorosa e expressiva linguagem marinheira que o caracte-
riza. [.. .J Embora não contenha novidades no campo da ciência náutica, não podendo compa-
rar-se, neste aspecto, com os roteiros de D. João de Castro, posteriores de poucos anos [...J., como
salientou Teixeira da Motat "). O seu autor tem, mesmo assim, lugar destacado entre os nautas
do seu tempo, como o reconheceu o próprio D. João de Castro em palavras significativas: ..Pero
Lopes de Sousa, a quem todos devemos confessar vantagem e dar obediencia no mister e oficio
do mar-C").

Nào foi muito mais longa a vida de Pêro Lopes de Sousa ...Em Março de 1534 foi numa
caravela socorrer Safim, com Tomé de Sousa. Em 1 de Setembro do mesmo ano foi-lhe feita a
doação de uma capitania no Brasil, dividida em 3 quinhões- Santo Amaro, Sant'Ana e ltama-
racá. De Março a Outubro de 1535 comandou um navio da armada de António Saldanha, que
colaborou na expedição de Carlos Va Tunes. Em Agosto de 1536 foi nomeado capitão-mor da
armada de guarda-costas, indo depois aos Açores esperar a nau de Tomé de Sousa regressada
da Índia. Finalmente a sua última comissão foi a de capitâo-mor da armada de seis naus que
em 24 de Março de 1539 saiu de Lisboa para a Índia, onde chegou em Setembro. Estava embar-
cado na nau «Esperança Galega», e nela se perdeu em 1540 de regresso ao reino, em naufrágio
nas paragens da ilha de S. Lourenço, segundo uns, em comhate com os franceses no Atlântico,
segu ndo outros-C').

Antes de passarmos às breves considerações sobre o Diário convém introduzir algumas
outras de ordem metodológica que melhor farão compreender a exposição. 'Jorge Borges de
Macedo propôs uma constante da mentalidade portuguesa dos séculos XV e XVI: a comparação
como forma generalizada de pensamento-C'), ou seja que os autores de crónicas, relatos, rela-
~'ões e diários, na impossibilidade de identificarem povos, animais da terra, plantas, frutos,
aves, peixes, e até lugares, comparavam-nos com os que conheciam, chamando-lhes por esse
nome antecedido de ..coisa como'. Por outro lado, face à informação contida na narrativa dum
diário, convém retermos que ..resulta que um determinado assunto é referido tantas vezes
quantas na realidade foi presenciado ou vem ao correr da pena, por qualquer outra razão,
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nomeadamente por associação de ideias-C"). Um estudo aturado exigiria o agrupamento da
informação disponível por áreas, de modo a melhor evidenciar a riqueza do texto e a diversi-
dade dos temas abrangidos, bem como um glossário para os termos técnicos e expressões
caídas em desuso - o tempo dedicado ã produção do presente trabalho não nos permitiu avan-
çar como desejávamos.

O Diário que ora estudamos abrange um lapso de tempo que vai de Sábado, 3 de
Dezembro de 1530, a Sábado, 23 de Novembro de 1532 - quase dois anos, por conseguinte.
-l. .. ] E toda a noite andámos amainados com muitas trovoadas e com os mores pés de vento que
eu até entam tinha visto." ( Domingo, 3 de Março de 1531). -l. .. ] Em sepondo o Sol, demos nua
aguaiem do rio de Sam Francisco, que fazia mui grande escarcéo» (Segunda-feira, 11 do
mesmo mês e ano). A Língua é o mais precioso reduto da memória dos povos -pés de vento
e grande escarcéo - foram aqui trazidos propositadamente para sublinhar a utilização na
linguagem corrente, dos nossos dias, de expressões e termos do quotidiano das naus de anta-
nho, não a valer pelo significado que hoje lhe atribuímos comumente, mas na sua acepção
meteorológica e náutica; os primeiros como um pequeno furacão e o segundo como vaga alte-
rosa e encapelada que, obviamente, causavam nos navios uma imensa perturbação, face à

turbulência das águas.
Com um terço da sua população total envolvida em actividades ligadas ao Mar, a Língua

Portuguesa acolheu e plasmou no seu seio, durante o período dos Descobrimentos, inúmeras
expressôes e termos que evoluíram em significado, mas nela permaneceram e se conservam
em memória e como bastião duma época, e como testemunho perene desses tempos idos.

Já vimos atrás como o Diário não contém novidades no campo da ciência náutica, foi a
voz autorizada de Teixeira da Mota que o salientou. Contudo traz à luz o «descobrimento" da
costa brasileira que o seu autor percorreu, e contribui para a percepção de uma transformação
importante deste período do Humanismo Português, "da experiência madre de todas as ciên-
cias- do Esmeraldo, em que a realidade e a verdade nada tinham de acabado, mas eram o único
garante de uma sobrevivência necessária que se construía na observação exacta, como regra
para o conhecimento do mundo. A esquadra de 1530 era composta de cinco navios, sendo seu
capitão-mo r Martim Afonso de Sousa, irmão do autor da obra. Iam a bordo cerca de 400
pessoas, incluindo para além da tripulação, famílias inteiras de colonos reinóis destinados ao
povoamento do Brasil. Já deste mesmo lugar tivemos ocasião de referir esta vocação dos mari-
nheiros portugueses, aquando da homenagem desta Academia a Jorge Borges de Macedo( ';),
e temos agora a oportunidade de a testemunhar em texto, neste Diário da navegação de Pêro
Lopes de Sousa.

Terça-feira, 24 de Janeiro de 1531: -I ... ] ao meo-dia. tomei o Sol em quatro graos el Nesta
paragem correm as aguas a loés-noroeste; em certos tempos correm mais, st scilicet) desde
Março até Oitubro correm com mais fúria. É'por estas correntes fazerem os abatimentos incer-
tos que muitas vezes se dam duas quartas de abatimento e abatem os navios quatro, assi que
nesta paragem a pilotagem é incerta. For esperiencia verdadeira. pera saberdes se estais de
barlavento ou de julauento da ilha de Fernào de Loronba, quando estais de barlavento vereis
muitas aves, as mais rabiforcados e alcatrazes pretos, e de julauento vereis mui poucas aves e
as que virdes serão alcatrazes brancos e o mar é mui chão." Podemos desde já, e através deste
trecho, corroborar o que deixámos atrás explicitado.

Domingo, 27 do mês de Março de 1531: -l.. ]partimos de aquesta baía com o vento leste,
contra opiniam de todolos pilotos, a qual era que nom podíamos dobrar os baxos de Abrolho e
que a monçam dos ventos suestes começava desde meado Febreiro até Agosto e que em nenhlu]«
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maneira podíamos passar e que era por demais andar lavrando o mar]. . .J Sábado, 30 dias de
Abril, no qU{/}10 de alva, éramos com a boca do rio deIaneiro l.. ']". Este último trecho ilustra
a nova vontade, a vontade já moderna de uma ciência que renascia, pela mão dos Portugue-
ses e pela forca da experiência, contra os tratados estáticos e dogmáticos da Meteorologia
:lI1tiga e medieval. Afinal, estava-se em Março e em menos de um mês se chegara da Baía ao
Rio de janeiro, havendo que vencer, contudo, a opinião de todos os pilotos e verificar, então,
que a monção era talvez outra

Diz a H istória da Meteorologiat 'lo) que as primeiras observaçócs que se fizeram foram as
do vento, e os Gregos os primeiros a registá-las com alguma regularidade. Deles nos veio,
aliás, o termo que literalmente significa tratado das coisas de cima - meteoro+logos+ia, e foi
Aristóteles, precisamente, quem organizou o primeiro tratado dos ventos na sua Meteorologica,

hase, durante quase toda a Idade Média, de todos os estudos desta matéria, a par do Livro dos
<inais de Parménides e de outros autores gregos, glossados depois, por Santo Isidoro de Sevi-
Ih.t e Sacrobosco entroutros.

Os Descobrimentos dos Portugueses revestiram, em toda a História da Humanidade, o
contrihuto mais denso para o conhecimento do Mundo Fisico, no mais curto espaço de tempo,
em campos como a já referida Meteorologia, mas também a Geodesia, a Climatologia, a Ocea-
nografia, o Geomagnetismo e as modernas Geociências afins. Tales de Mileto, Piteias, Eratós-
tenes. Hiparco e Seleuco, "viram" as suas "teses" confirmadas pelos nau tas lusos, 20 a 15 séculos
depois de produzidasi ,o), tal foi o caso do Pai da Geodesia - o terceiro da lista anterior, que
.un-ditava que os oceanos deviam estar interligados entre si, o que só viria a ser confirmado
por Bartolomeu Dias, volvidos 17 séculos.

Foi Nicolau d'Orcsme 0325-1382)( "), o erudito humanista tradutor dos clássicos, mate-
nuitico. fisico e filósofo francês, conselheiro de Carlos v, rei de França 0364-1380), quem num
tratado redigido contra a Astrologia veio falar numa nova Meteorologia. No Le Livre des Diui-
nations, prepositadamenre escrito em francês (Oresme escreveu vários tratados em latim), para
ter maior alcance nos leitores, este conselheiro do rei de França postulou que a Meteorologia
era um trabalho para homens de ofício - existiam, assim, três maneiras, segundo o mesmo, de
estudar as transformacoes atmosféricas, a que chamava -mutacões do ar": a dos agricultores; a
dos marinheiros, e para um nível mais elevado de conhecimentos, a dos astrometeorologistas.
"Sous tovons communément que les marins et les laboureurs des cbamps sauent mieux juger de
tcllc» mutations que ne lefont les astronomess").

Se é certo que a Meteorologia, com alguma individuação científica, só ocorreu no séc. XIII,
não é menos verdade que neste seu despertar meelíevo se fundou menos na sabedoria popu-
lar de camponeses e marinheiros, e muito mais nos diversos tratados ela Antiguidade Clássica,
crn que pouco ou nada importava que os fenómenos descritos fossem desmentidos pela expe-
riência dos homens. Foram os mareantes portugueses que, a partir de quatrocentos, contri-
buíram para a ídentíficaçào empírico-sistemática de ventos, marés e correntes marítimas das
extensas áreas oceânicas que percorreram nos navios dos Descobrimentos.

-Sesta-feira, 8 dias do dito mês (Março de 1531), ao meo-dia, tomei o Sol em I Lgraos e
seis meúdos. À tarde nos deu uà trovoada de muita água e entre as naos se fizeram duas
mangas, de que os marinheiros houveram mui gram medo por no mar ser cousa mui perigosa
[. .l-. Aqui podemos referenciar uma clara alusão ao fenómeno da tromba de água.

Dois anos de registos quase diários da actividade no mar, assinalando todos os porme-
nores geográficos e meteorológicos, as tormentas, os naufrágios, as aguadas, a captura de
navios estrangeiros, as rotas, as diferentes mastreaçôes e velames escolhídos, as reparações e
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a construção naval em terra, o tipo de acolhimento e as características temperamentais e físi-
cas dos diversos indígenas, as doenças, as mortes, as expedições em terra, as aves, os peixes,
a vegetação, a alimentação, a colocação de padrões, os conselhos a futuros navegantes daque-
las costas, a fé, a atribuição de nomes ao relevo natural, às ilhas, aos portos, às baías e aos
rios, as experiências agronómicas, o lançamento de escravos, o encontro com lançados de
armadas anteriores, a fundação de povoações, a entrega de terras em sesmaria - que maravi-
lhoso Diário, que manancial de informação a jorros! A merecer um estudo aprofundado como
pedia já, em 1968, o sábio e saudoso almirante Teixeira da Mota.

Permitam-nos ainda que, através de uma selecçào a «esmo», acompanhemos o Diário a
-eíto-, evidenciando algumas passagens capazes de traduzir o que em síntese condensámos no
parágrafo anterior, e cuja transcrição pensamos que importa realizar, sabendo como sabemos,
que a última edição há muito se encontra esgotada.

-Uâ hora de Sol, houvemos vista de duas velas e as fomos demandar, e era uá caravela e
um navio que vinham de pescaria e por eles escrevemos a Portugal»

-l ... ] mandou o capitam I. a Baltasar Gonçalves, capitam da não Princesa que fosse
diante e levasse o farol, e assi fomos até pela manhã-

-l. .l estávamos um tiro de abombarda de terra da ilha de Santiago [o'.J...

-I ... ] pela menbà, nos acalmou o vento um tiro de falcam da terra, [... l-.

-I .. ] O galeam Sam Vicente perdeo duas âncoras em se fazendo à vela e a caravela Prin-
cesa uâ, porque o surgidoiro deste porto é todo sujo»

-I ... J Indo assi correndo com gram mar, deo a nao uà guinada e, em preparando de lo.
nos arrebentou o masto do traquete pelos tamboretes [... l-.

-I ... J abaixámos o masto um côoado, pusemos-lhe uãs {emendas} e com arrataduras o
corregemos o melhor que pudemos>.

-I ... J Neste dia nos morreo um homem que trazíamos da ilha de Santiago>.

-I .. ] estivemos sem vento até o quarto de modorra, que se fez o vento nordeste, e com ele
nos fizémos à vela>.

,,[ ... J no quarto da prima, nos deo uâ trovoada do sueste e outra do nordeste, com muito
vento e água e relâmpados-.

-I ... ] Este dia 120mcorreo pescado nenhum connosco, que é sinal nesta costa de estar perto
de terra, e outro nenhum 120mtem senam este>.

,,(... ] Fomos à nao e nela 120machámos mais que um só homem; tinha muita artelharia e
pólvora e estava toda abarrotada de brasil r. . .J Tomámos esta nao de França defronte do cabo
de Percaauri-.

-l ... ] Este dia vieram de terra a nado às naos índios a perguntar-nos se queríamos brasil-.

-I. .. J mandou o capitam I. r. . .J que fosse a terra com o batel e com mercaderia ver se pode-
ria trazer alguâ água. r. . .J ese tornou sem trazer água por lha 120mquerer dar a gente da terra»

-l. .. ] Em se pondo o Sol, mefiz à vela e, em levando a amarra, me desandou o cabrestante
e me ferio dous homens [... ]».
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TRATADO DE TORDESILHAS
A expedição de Martim Afonso de Sousa, 1530-32

(A partir de Américo ]ahohina Lacombe, História do Brasil, São Paulo, 1979, p. 21)

IIhn de Itamamcá

Ri;'de Jant:1!0- Cuho Frio

Ali!-_".:::::.JI-",',;.;110 de São \'i<.~c

• Pontos de chegada (N) e partida
- Incursões marítimas
- Incursões terrestres
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-I ... 1 Nesta haía achámos um homem português que havia 22 anos que estava nesta terra
e deu rezam larga do que nela havia." Tratava-se do náufrago Diogo Álvares, "o Caramuru-, o
1." português a fixar-se na Baía. Vivia nestas paragens desde 1509, e casara com uma índia da
qual tivera numerosos descendentes. Tinha uma povoação com cerca de 300 casas e contri-
buíra. grandemente, para a colonização daquelas terras baianas.

,,1... ] A gente desta terra é toda alva, os homens mui hem dispostos e as molberes mui
formosas r. . ./ Nom tem os homens outras armas senam arcos efrecbas r. . ./ pelejam desde o meo-
dia até o Sol-posto. As 50 almadias da banda de que estai-amos surtos foram vencedores e trou-
xeram muitos dos outros cativos e os matavam com grandes cerimónias, presos por cordas, e
dipois de mortos os assaram e comiamC") Nom tem nenhum modo de física: como se acham
mal, nom comem e poem-se ao fumo e assi pelo conseguinte os que sam feridos. Aqui deixou o
capitam 1. dous homens pera fazerem experiência do que a terra daua e lhes deixou muitas
sementes> Por esta ocasião a latitude observada em terra, treze graos e um quarto, só estava
errada um terço de grau.

,,/ ] F de noite tirámos as manetas e com os papa-figos baxos trincámos no bordo do sul-,

-l ] e mandou soltar o piloto que o capitam trazia preso e mandou despejar a caravela
dos escratos e lançá-los em terra l .. .l-

A 27 de Março partiram do porto da Baía com vento de Leste, o qual dominou fora;
embora com algumas trovoadas do Sueste e de mar cavado, no dia 22 de Abril já a latitude foi
de 22 graus, estando assim montados os famosos baxos d'Abrolbo.

,,1... ] e com as bolinas largasfaziamos o dito caminho, levando resguardo, que cada reló-
gio sondáramos, porque todolos pilotos se faziam ir per riha dos baxos d'Abrolbo [.. .l-

-I ... J Da banda de homhordo me arrehataram os aparelhos com o jogar da nao-,

Com os ventos variáveis, com terra por vezes à vista, depois de passado o banco que fica
ao Mar do Espírito Santo, chegaram dia 29 de Abril, pelo meio-dia, ao Cabo Frio. No dia
seguinte, aproveitando a viração, entravam na baía do Rio de Janeiro.

"I ... ] éramos com a boca do rio de janeiro r. . ./ a boca não é mais que de um tiro de arca-
hu z r. .. J Como fomos dentro, mandou o capitam 1. fazer ua casaforte, com cerca por derrador,
e ma ndou sair a gente em terra e pôr em ordem a ferraria pera fazermos cousas de que tínha-
mos necessidade. r. . ./ e foram até darem com um grande rei, senhor de todos aqueles campos
[..!e deu not-as como no rio de Peraguai havia muito ouro e prata r. . .J Aqui estiuemos três
meses, tomando mantimentos pera um ano pera 400 homens que trazíamos e fizemos dous
bargantins de J 5 bancos-,

A 1 de Janeiro de 1531 largaram do Rio de Janeiro. Ao largo os ventos eram variáveis e
havia trovoadas de Oeste e cerraçam. Fundearam junto da ilha dos Alcatrazes a 10 de Agosto
e, passado o temporal, fizeram-se à vela tendo ido surgir no dia 12 à terra da ilha de Cananeia.

-]... 1jómos dar com ua ilha. Quando a vimos, éramos tam perto dela que quasi demos com
os groupazes nas pedras r. . .J e mandei lançar o batelfora per ir a ilha matar rabiforcados e alca-
trazes. que eram tantos que cobriam a ilha r. . .J Indo nós pera as naos, nos deu per riba da ilha um
pé de tento tam quente que nom parecia senam fogo r . .J que daquele vento fomos todos com febre:
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,I... ] Quis Nossa Senhora e a bem-auenturada Santa Crara, cujo dia era, que alimpou a
1Ic'/)O(I e reconhecemos ser a ilha da Cananea r. .. J ueo Pedre Anes Piloto no bargantim e com ele
I'('() Francisco Cbaues e o bacharel e cinco ou seis castelhanos. Este bacharel havia 30 anos que
eSI(//'(I degmdado nesta terra e o Francisco Cheires era mui grande língua desta terra. Pela
cnfi.rmacam que dela deu ao capitam 1., mandou a Pêro Lobo com oitenta homens que fossem
descobrir pola terra dentro. porque o dito Francisco Chaves se obrigaua que em dez meses
tornara ao dilo P0l10 com quatrocentos escravos carregados de praia e ouro. Partiram desta
ilhrt ao primeiro dia de Setembro de 1531 I.. .l- Esta bandeira partiu, por certo, com destino ao
Impcrio Inca mas nâo chegou a atingi-lo, já que foram trucidados pelos Carijós nas imediações
do rio Igua(:u( "). Quanto ao bacharel da Cananeia, Jaime Cortesão, a partir da análise compa-
r.uiva de várias fontes, chegou ã conclusão que este bacharel e o de São Tomé eram uma e a
1l1l'S1l1apessoa. tendo chegado ao Brasil, ido daquele arquipélago, em viagem pré-cabralína,
k-v.ido por Bartolomeu Dias, no início de 1499. O bacharel teria então preferido cumprir a pena
de degredo naquelas paragens paradisíacas, face à aspereza sào-romensec ") .

.\ ... ] e IOJ!,ojizemos o nosso caminho com o vento e mar mui grande; e desde a mea-noite
corremos. com um pé de cento do norte. árhore seca."

Por vezes embarcaram tanto mar que antre ambas as cubertas nadou o batel.

·1 .] Esta noite se passou o cento ao sudoeste e trincámos com os traquetes baxos no horda
do su-sueste-.

·1 ... 1 no quarto de alva, com muito vento sudoeste, lançamos as naos ao pairo e ao meo-
dia sefez o cento bonança-.

,I ... 1Matámos esta noite muitas pescadas-.

,I .. J Achámos duas onças mui grandes l. .. I- Pelo que lhe deram por nome, ilha das Onças .

• [ ... J Ao pôr do Solfomos surgir antre três ilhas de pedras, donde matámos muitos lobos
marinbos»

,I .. ] Aqu i nesta ilha tomámos água e lenha efomos com os batéis fazer pescaria e em um
dia matámos 18 mil pexes, antre cort-inas. e pescadas e enxouas. Pescávamos em fundo de oito
braças. Como lançávamos os anzolos na água, nom havia aí vagar de recolher os pexes.l. . .J
mandou o capitam 1. pôr ua cru z na ilha e nela atada ua carta emburilbada em cera e nela
dizia ao capiram do bargantim o que fizesse vindo ali ter-. Trata-se da ilha do Cardoso, frente
:1 ilha da Cananetat ").

·1 ... ] E mandei fazer um aúste de cento e vinte hraças e com ele caçava como se nom
lei 'a1'(/ âncora. Polo fundo ser de lama mui mole. A tromenta era tamanha de vento e mar que
cade! te: metia a nau todolos castelos. Mandei fazer outro aúste e com âncora de forma e a
lançámos ao mar. Estando com estafortuna. mandei cortar os castelos todos efazer tudo raso
e mandei cortar o caho ao batel que tínhamos de popa. Assi estiuemos com esta tromenta de
mm: que cada rez IIOS vinha quebrar no convés, .

• [ .. 1 cada vez parecia o mar mais alto que a gávea. Por caçar tanto determinei de me fazer
â reta e contra rezam de marinbeiraria levámos a amarra com muito trabalho. [,.J Por me pare-
cer que:podia cobrar. mandei dar o traquete da gávea, metendo a nao até o meo do convés por
dchaxo do mar r . J Assifomos, eprouve a Nossa Senhora e ao seu bento Filho que a dohrámoSt ... }'.

123



Dobrada a difícil ponta arribaram para o já conhecido porto do Cabo de santa Maria,
junto à ilha das Palmas, hoje de Maldonado.

-l ... ] fiz ua jangada em que lancei o ferro e a forja na ilha pera fazerem pregos pera o
batel de aduelas que dentro na nao fazia."

-I .. ] Este dia veo muita gente da terra à praia. Mandei lá o batel e deram-lhe muito
pescado e tassalhos de veado."

-I. .. ] e me disseram como a nao capitaina dera à costa por falta de amarras; e que Martim
Afonso, com toda a gente, se salvaram todos (somente morreram sete pessoas, seis afogados e um
que morreo de pasmo) r . .J e que na praia acharam um bragatim de tavoado de cedro, mui bem
feito l. ..]"

-l. .. ] e todos acordaram e assentaram que ele nom devia de ir pelo rio de Santa Mariai.")
per muitas rezoes. [... ] E por estas rezôes e outras muitas que deram fizeráo que o capitam 1.
desestisse da ida. E me mandou em um bragantim com 30 homens a pôr uns padrões e tomar
posse do dito rio por e/-rei nosso senhor l.. .l-

Partiram no bergantim do rio dos Bengoais, 11 léguas a Oeste do Cabo de Santa Maria,
a 23 de Novembro, navegando para Oeste, costeando a terra até à ilha das Flores. Avistaram
um alto monte a que chamaram de São Pedro - o mesmo que em 1520 tinha sido chamado de
Monteuideo por Magalhães.

-l, .. ] Aqui comecei achar água doce e muito pescado morto l. . .J Determinei de varar o bargan-
fim em terra até passar a noite e mandei varar em ua area e tirar o fato todo em terra e fazer um
repa iro r ..J nom achei nada senam rasto de muitas alimárias e muitas perdizes e codornizes e outra
muita caça. A terra é mais fermosa e aprazível que eu jamais cuidei de ver r . .J veo ua travoada do
noroeste, com tanta força de vento e pedra que nom havia homem que se tivesse em pé'.

-l .. ] A água já aqui era toda doce, mas o mar era tam grande que me nam podia pare-
cer que era rio. Na terra havia muitos veados e caça que tomávamos e ovos de emas e emas
pequininas, que eram mui saborosas. Na terra há muito mel e muito bõo e achávamos tanto
que o nam queríamos; e há cardos que é mui bõo mantimento r . .J Indo ao longo da costa r . .J
saíram da terra a mim quatro almadias com muita gente. Como as vi, pus-me à corda r . .J
Remavam-se tanto que parecia que voavam. Foram logo comigo. Todos traziam arcos efrechas
e azagaias de pao tostado e eles com muitos penacbos todos pintados de mil cores. E chegaram
logo, sem mostrarem que haviam medo, senam com muito prazer, abraçando-nos a todos. A
fala sua nom entendíamos nem era como a do Brasil: falavam do papo como mouros. As suas
almadias eram de 10, 12 braças de comprido e mea braça de largo. Opao delas era cedro, mui
bem lavradas. Remavam-nas com uàs pás mui compridas, no cabo das pás penacbos e borlas
de penas; e remavam cada almadia 40 homens, todos de pé l. .. l-.

A 26 de Novembro, de manhã, chegaram ao Cabo de São Martinho, onde mais tarde foi
fundada a Colónia do Sacramento, e a 27 à ilha de Santa Ana.

-I ... ] E à postura do Sol, fui surgir a uá ilha grande, redonda, toda chea de arboredo, à
qual pus o nome "de Santa Ana". Aqui estive toda a noite, onde matei muito pescado de muitas
maneiras. Nenhum era da maneira como o de Portugal: tomávamos pexes de altura de um
homem, amarelos, e outros pretos com pintas vermelhas, os mais sahorosos do mundo:
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-l ... ] Nesta ilha achei muitas aves, as mais fermosa que nunca vi. Aqui vifalcões como os
de Portugal".

-l ... ] A estas duas ilhas, a que pus o nome de -Sant'André- por ser hoje o seu dia, há duas
h;guas da dita ilha de Sant 'Ana. [... l-

A 1 de Dezembro continuaram o reconhecimento do rio da Prata e chegaram à boca de
um outro, que vinha do noroeste e era quasi uma legoa de largo - era o rio Paranaguaçu.

-I ... 1.1á aqui começava achar as ilhas com muitos arboredos efrexos e outras mui [ermo-
sas árbores, muitas ervas eflores como as de Portugal e outras diferentes, muitas aves e garças
e abatardas, e eram tantas as aves que com paos as matávamos l. .. l-.

-l....l Aqui achei muitos corvos marinhos e matei deles à besta, efui polo dito braço adiante
mea légua e me anoiteceo. l.. .l-

,,[... ] A terra da banda do sueste me parecia, onde era firme, a mais fermosa que os
homens viram, toda cbea de [roles, e o feno de altura de um bornem-,

-l. .l De noite nos deu rebate uà onça: cuidando que era gente, saí em terra com toda a
gente armada-,

-l ... J Neste rio há uâs alimárias como raposas, que sempre andam n'água, e matávamos
muitas. tem sabor como cabritos l. ..l-.

-l. .. 1 à boca deste esteiro dos Carandins pus dous padrões das armas d'el-rei nosso Senhor
e tomei posse da terra r. .. J Há muita caça nela de veados e emas e perdizes e codornizes; é a
mais fermosa terra e mais aprazível que pode ser. Eu trazia comigo alemães e italianos e
homens que forao a Índia efranceses: todos eráo espantados da fermosura desta terra r. .. J Aqui
neste esteiro tomámos muito pescado de muitas maneiras. Morre tanto neste ricl.") e tam bõo
que só com o pescado, sem outra cousa, se podiào manter: ainda que um homem coma dez
litras de pexe, em nas acabando de comer parece que não comeo nada e tornara a comer
outras tantas. O ar deste rio é iam boo que nenhuà carne nem pescado apodrece, que eraforça
do verào que matávamos veados e trazíamos a carne dez, doze dias sem sal e namfedia [... l-
'\ão podemos deixar de sublinhar a alusão à presença de estrangeiros nestes navios dos
Descobrimentos, como já o havíamos feito por ocasião do 11Simpósio de História Maritimat"),
para de novo introduzirmos a questão duma judiciosa análise do que se deve entender por
"politica de Sigilo". Quanto à qualidade do ar, também o mesmo registo podemos encontrar
nos escritos de Gândavo e de outros cronistas que o sucederam. Estavam na latitude 33 graus
e 5 quartos.

A 15 de Dezemhro iniciaram a viagem de regresso, com vento fresco do Noroeste, de
jeito que conseguiram fazer quatro léguas em cada hora.

-l ... ] E saio a nós um homem à borda do rio, coberto com peles, com arcos e [recbas na
mão. e falou-nos duas ou três palavras guaranis e entenderam-nos os línguas que levava.
Tornaram-lhe a falar na mesma língua: narn entendeo, senam disse-nos que era beguaa-
cbanaa e que se chamava Inbandu r. .. J A molber era mui fermosa. trazia os cabelos compridos
e castanhos, tinha unsferretes que lhe tomavam as olheiras. Eles traziam na cabeça uns barre-
tes das peles das cabeças das onças, com os dentes e com tudo.
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-l ... ] Como foi menbáa, acalmou o vento e saí do rio, a que pus nome -de Sam João» r . .J
que lhe parecia que eram seiscentos homens; e que aquilo que pareciam tendas que eram
quatro esteiras quefa zia m uâ casa em quadra e em riba eram descobertas; efato lhe riam vira,
senam reides da feição das nossas r . .J e vinham apôs de nós, uns a nado e outros em almadias,
que nadam mais que golfinhos, r . .J Estes homens sam todos grandes e nervudos e parece que
tem muita força. As molberes parecem todas mui bem. Cortam também os dedos como as do
Cabo de Santa Maria, mas nam sam tam tristes>.

-l ... 1matei muitas emas e veados r . .J e outras alimárias tamanhas com potros novos e do
parecer deles, que é o campo todo coberto desta caça [... l-.

>d. "{eira, 24 de Dezembro, dia de Natal, parti deste porto com o vento norte mui rijo; e,
em querendo dobrar uà ponta, dei um baxo de pedra, que nos lançou o leme uà lança de
alto, qu i.Deus que nos nom quebrou r . .J Indo ao longo da terra, demos num pexe com o
bargantim, que parecia que dava em seco, e virou o rabo e quebrou a metade da postiça. Foi
tam grande pancada que ficámos todos como pasmados: nam lhe vimos mais que o rabo,
mas. à soma que dispoisfez na água, parecia mui grande pexeC') [ ... ] me deu uâ traooada
do nor-nordeste, que uinba por riba da terra, com tanto vento quanto eu nunca tinha visto,
que nam havia home quefalasse nem que pudesse abrir a boca. Em um momento nos lançou
sobre a ilha das Pedras, e logo se foi o bargantim ao [undo r . .J Assi passámos toda esta noite
em se todos encomendarem a Deus. Era tanto o frio que os mais dos homens estavam todos
entanguidos e meos-mortos-,

"I... ) Toda esta noite nos cboteo e ventou. com relâmpados e trovões, que parecia que se
fundia o mundo>.

-l ... ] Este dia nam comemos senam ervas cozidas e, andando pela terra em busca de
lenha, pera nos aguentaremos, fomos dar num campo com muitos paos tancbados e reides, que
fazia um cerco, que me pareceo à primeira que era armadilha pera caçar veados; e dispois vi
muitas covas fuscas, que estavam dentro do dito cerco das reides. Então vi que eram sepulturas
dos que morriam. e tudo quanto tinham lhe punham sobre a cova, porque as peles com que
andavam cobertos tinham ali sobre a cova e outras maças de pao e azagaias de pao tostado; e
as reides de pescar e as de caçar veados, todas estavam em contorno da sepultura r . .J A gente
desta terra sam homens mui nervudos e grandes de rosto; sam mui feos, trazem o cabelo
comprido, alguns deles furam os narizes e nos buracos trazem metidos pedaços de cobre mui
lucente. Trazem por armas um pilouro de pedra do tamanho (do) dum falcão. r . .J e tiram com
ele como com funda, e trazem uâs azagaias feitas de pao e uâs porras de pao, do tamanho de
um côcado. Não comem outra cousa senam carne epescada. Sam mui tristes, o mais do tempo
choram. Quando morre algum parente a algum deles, segundo o parentesco assi cortam os
dedos, por cada parente uà junta, e vi muitos homens velhos que nam tinham senam o dedo
polegar. O falar deles é do papo, como mouros r ..J se lhe davam alguã mercaderia, nam folga-
tam. Mostrámos-lhe quanto trazíamos: nam se espantavam, nem haviam medo à artelha ria,
seriam suspirauam sempre e nunca faziam modo senam de tristeza, nem me parece quefolga-
t.am com outra cousa." Estas descrições, como podemos verificar, face ao pormenor dos atri-
butos relatados, revestem-se duma importância insubstituível para o conhecimento dos vários
tipos de indígenas que povoavam o território brasílico, nào só como elementos de identifica-
çào para futuras expedições, que se seguissem, como sabemos que veio a acontecer, como
ainda para os estudiosos dos nossos dias.
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Por esta altura a esquadra estava reduzida à nau N. S. das Candeias, onde iam Martim
Afonso e Pêro Lopes, o galeão São Vicente e a caravela Santa Maria do Cabo .

..[... ] Fizemos tanta água toda esta noite que nam levávamos a mão da bomba até pola
maubá. que tomámos parte dela »

,3. "feira. pela menbaa . fui num batel da banda de aloeste da baía e achei um rio estreito,
cnt qu« (IS naos se podiam correger, por ser mui abrigado de todolos rentos, e â tarde metemos as
II({()Sdentro com o tento sul. Contofomos dentro, mandou o capitam 1.fazer uà casa em terra pera
meter as Idas e enxárcia. Aqui, neste porto de Sam Vicente, varámos uá nau em terra. A todos nos
parccc«. iam bem esta terra, que o capitam 1. determinou de a povoar e deu a todolos homens terras
pcrafazcremfazcndas efez uá tila na ilha de Sam Vicente e outra nove léguas dentro polo sartáo.
á borda dum 11'0 que se chama Piratininga, e repartia a /iente nestas duas rilas efez nela, oficiaes
e PI)S tudo em I)(Jaobra dejustiça, de que a gente toda tomou muita consolação com verem povoar
iilas e ter leis e sacreficios e celebrar matrimónios e riuerem em comunicação das artes e ser cada
11msenhor do seu e testir as cnjúrias particulares e ter todolos outros bees da rida sigura e conoer-
scucl» "'a sua qualidade de ..Governador da Terra do Brasil", Martim Afonso ele Sousa fundou a
.-;1., ,L, <..:,,/> \";"L.:>r\TO ~.:. ' ••.• 'nrrvll"ln íl{~ "lntn An{lrp (h HnrrL1 d() C~Hnn() tpndn ('orno sp viu no
be-m como distribuído terras em regime de scsmariat"). A obscrvacão de latitude deu 24 graus e
um quarto, o que revela um erro inferior a um quarto de grau .

..,..los cinco dias do mês de Febreiro, entrou neste porto de Sam Vicente a caravela Santa
.11aria do Cabo, qtu: o capitam 1. tinha mandado ao porto dos Patos buscar a gente: do barganti
IllIe aí se perdera, e achou que tinhafeito outro barganti com ajuda de 15 homens Castelhanos
'/lIe III) dito porto haria mil itos tempos que estavam perdidos; c estes castelhanos deram novas ao
cctpitam J. de muito ouro e prata que dentro no sartáo havia e traziam muitas mostras do que
dizicnn e afirmaram ser mui longe [. .. J". Trata-se. por certo, dos castelhanos que pertenceram ã
cxpcdicúo do homiziado português João Dias de Solis, piloto-mor da Casa da Contrataçào de
Se\'ilha, onde sucedera a Américo Vcspúcio, e que em Fevereiro de 1516 chegara ao rio da Prata,
onde' viria a perecer, em violento recontro, no estuário deste rio, com os Amerindiost").

.. [ ... 1 Estando neste porto, tomou o capitam 1. parecer com todolos mestres e pilotos c com
outros homens qui: per isso eram, pera saber o que hatia defa zer. porque as naos, se estivessem
dou» meses dentro IW porto, nam podiam ir a Portugal, por serem mui gastadas do husano, e a
,I..:ente do mar cinciam toda soldo sem fazerem nenhum serviço a el-rei e comiam os manti-
mentes da terra. E assentaram que o capitam 1. devia de mandar as naos pera Portugal com a
,!!,ClltCdo mar eficasse o capitam 1. com a mais gent« em suas duas tnlas que tinbufu ndadas,
até dr recado da ,!!,cllteque tinha mandado a descobrir pela terra dentro. F lop,o me mandaram
fazcr prestes pera que cu fosse a Portugal nastas duas naos, a dar conta a e/~rci do que tinha-
mosfeito, [. I.. E assim partiu, de regresso ao reino, Pêro Lopes de Sousa:

-Quarta-feira. 22 dias do mês de Maio da era de mil e quinhentos e trinta e dois, da era de
.vdam de oito mil e qu iubentos e16 e 361 dias, da era do dilútno de quatro mil e seicentos e trinta
c 111I(ltm(//IUSe IIUI'enta e cinco dias, estalido o Sol em dez graos e trinta e dous meúdos de Gemi-
ui» c a Itu: em 19 graos de Capricórnio, parti do rio de Sam Vicente uá hora antes que o Sol se
JJllse.lse. com o iento de noroeste; e, comofoi noite, fiz o caminho a leste e a quarta de noroeste."
Ik notar este laivo de erudição que o navegador não resistiu a exibir, à boa maneira da época,
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Na viagem de regresso Pêro Lopes de Sousa prossegue o seu Diário, de que destacamos
mais algumas passagens.

-l. .. J Neste rio (de janeiro) estive tomando mantimento pera três meses l. .. J...

-I. .. ] Eram tantas as baleas nesta parajem e tamanhas e chegavam-se tanto às naos que
lhe havíamos mui grande medo."

-l. .. J Tornei a mandar (altirar as manetas e com os papa-figos baxos cobrei a porta do
Padrào com assaz trabalho. Era tam grande o mar que à entrada da baía, em 9 braças de
fundo, me deu o mar por riba do chapitéo e veo quebrar no convés. Nesta baía estive calafe-
tando os altos das naos que os traziam esvaídos e tomando mantimentos e outras cousas que
me eram necessárias. Aquifiz alardo da gente que trazia, pera poderem tomar armas, e achei
em ambas as naos 50 e 3 homens e os 30 deles sem armas. Aqui se lançaram com os índios três
marinheiros da minha nao e me detiveram oito dias buscando-os e nom nos pude/i) haver por
os índios mos esconderem."

-I ... J Desde esta baía de Todolos Santos até o cabo de Sam Roque correm as águas ao norte
sete meses, s. Março e Abril e Maio e junho e julho e Agosto e Setembro até Outubro, e estoutros
cinco meses do ano correm ao sul, e como achegam a esta baía correm ao sueste todo o ano e
nestes ditos cinco meses correm com mais força."

A viagem conheceu demoras face às calmarias e ventos variáveis, dominando os suestes
e lessuestes. A 3 de Agosto reconheceram as serras de Santantonio e a 4 chegavam à vista da
ilha de Santalexo, que fica quatro léguas a Sul do Cabo Santo Agostinho. Precisamente entre
esta ilha e a terra estava surta uma nau grande, o que levou Pêro Lopes a mandar pôr a arti-
lberia em ordem e a gente prestes, por forma a pelejar com ela caso se tratasse de uma nau
da França. O Diário está interrompido neste ponto e alguns autores, entre os quais Varnhagen
e Gaffarel, adiantam o que se terá passado. Disso nos dá conta Gago Coutinho no seu estudo
sobre esta obra, que vimos seguindot'").

"Durante a ausência da esquadra portuguesa no Sul, chegara a Pernambuco a nau fran-
cesa La Pellegrine, que era armada com 18 peças de bronze, além de outras peças de ferro, era
tripulada por 120 homens de guerra. Esta nau atacara e destruíra a pequena fortaleza que os
Portugueses ali tinham, deixada em 1531por Martim Afonso. Depois carregaram, entre outras
coisas, 5000 quintais de pau brasil, 300 de algodáo, peles, macacos e papagaios, e, de Pernam-
buco, seguiram viagem para Marselha. Porém, tendo tocado em Málaga, esta nau foi tomada
, pouco depois, por uma armada portuguesa.

De modo que, como Gaffarel conta, a 15 de Agosto, Pera Lopes apoderou-se de um navio
francês armado com oito peças, perto da ilha de Santo Aleixo, assim como de um outro navio
francês que chegava da Europa carregado de material de guerra; explica-se assim que as folhas
em branco do Diário se destinavam à descriçào desses combates.

Pera Lopes também destruiu o fortim que a nau La Pellegrine deixara em Pernambuco,
e que era defendido por cerca de setenta bomens-,

O Diário só prossegue em 4 de Novembro de 1532, quando Pêro Lopes parte de
Pernambuco, sendo que a 9 já estavam na latitude 4 graus Sul, 50 léguas a Oeste da ilha de
Fernão de Noronha, e a sotavento das Rocas. O Equador seria cortado em 12 de Novembro e
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a 17 tinham passado o limite do «geral do Sueste". A 20 daquele mês entraram na região das
-hrisas do Nordeste", onde o vento soprava com muita força, como no Sábado, 23 de Novern-
hro de 1532, último dia de relato - todo o dia estiveram de velas tomadas e de mar em traves
com mui grande aguajem que vinha de leste.

Termina deste modo o Diário de Pêro Lopes de Sousa e é , mais uma vez, Gago Couti-
nho que nos dilucidat"): "Mas é lícito conjecturar que, com o alizado do Nordeste quejá leva-
ram nas velas - pois a 20 de Novembro já estavam em cerca de 10graus de latitude Norte - a
nau teria no fim do mês atingido o limite norte do alizado, e entrado na região dos ventos
rariáreis, já no mar dos Açores."

A viagem terminou em finais de 1532, ou nos primeiros dias de 1533, quando os navios
chegaram a Faro, donde depois foram mandados para Lisboa. Quanto a Martim Afonso regres-
sou a Lishoa em Agosto de 1533, tendo partido para a Índia, como capitão-mar do Mar, em
Marco de 1534.

-) CONCLUSÃO

A Carta de Pêro Vaz de Caminha é o mais conhecido e, também por isso mesmo, o mais
estudado dos três documentos que aqui trouxemos, como um apontamento breve aos primór-
dios da Historiografia Portuguesa sobre o Brasil. Quanto ao Tratado de Pêro de Magalhães de
Gãndavo, alguns especialistas parecem mesmo desconhecê-lo, face à novidade da sua Histô-
ria, impressa ainda no séc. XVI, com a preciosa vantagem de esta incluir, pela vez primeira,
ohra do punho de Camões, com o poeta vivo, o que a guinda a preciosidade da Brasiliana.
Quanto ao Diário da Navegação de Pêro Lopes de Sousa, já na Introdução nos referimos aos
que mais devotadamente a ele se dedicaram, e cometeríamos grave omissão se não referísse-
mos as sempre bem acolhidas e doutas orientações, quer de Joaquim Veríssimo Serrão, quer
de Jorge Couto, nas suas lições sobre História dos Descobrimentos e História do Brasil, na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pela insistência na inclusão do texto, no âmbito
do programa das Cadeiras respectivas, como fonte de primeiríssima água, que se impõe conhe-
cer e estudar.

a pequeno estudo, já referido, que Gago Coutinho dedica à Navegação de Pêro Lopes de
Sousa, constitui, mesmo assim, valioso auxiliar, face às preciosas considerações do sábio almi-
rante. Atentemos em mais algumas delas:

"Na terça feira, 3 de janeiro de 1531, r. . .} fizeram-se de novo de vela. Soprou vento
Nordeste r. .. J Com este vento geral do Nordeste foram rumando entre Sul e SSE, até ã região
equatorial, onde, em cerca de três graus de latitude norte, começaram as costumadas calma-
rias e trovoadas. A 18 de janeiro entraram na região do geral de Sueste, com o qual meteram
no horda do Sudeste, ou da costa do Brasil. Cortaram o Equador a 19 de janeiro, em longitude
pouco a Leste de Santiago (230 W Gr). Como se vê- e ao contrário do que alguns escreveram
- a rota destas naus nâo era traçada «afugir das correntes e calmarias de Guiné»: só foram a
Leste a-fim-de tomar barlavento para, de lá, quando o geral do Sueste impusesse a bordada de
Oeste. estarem seguros de montar a costa Nordeste, e mais a barlauento, do Brasil. Sabemos que
já assim tinham feito Gama, Cabral e Magalhàes".(62).
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"O rento foi-se fazendo ESE e Leste, de modo que, a 27 de Janeiro já não nauegauam de
bolina, mas arribados para a terra, Passando a barlatiento da ilha de Noronha, a 30 dejaneiro
já se faziam na latitude do Cabo de Santo Agostinho, que demandaram no dia seguintal., J
[icaram cerca de trinta léguas ao Norte do cabo, E, como estavam ensacados na costa, e o vento
era do Sueste, chegaram a pensar em se -fazer na uolta de Guiné", a tomar de novo ha r/a vento ,
Veio, porém. uento Leste e, a 17 de Fevereiro, surgiram no porto de Pernambucol., J»(',j)

»A I de Março continuaram para Sul, l., ,I, viagem esta em que os frequentes ventos de
leste permitiram montar o Cabo Santo Agostinho, Houve trovoadas. trombas marinhas, ante-
/lUS partidas; a 21 de Março cortaram -b ua aguagem do rio Sam Francisco", Enfim, a 13 entra-
ram na -Babia de Todolos Santos", onde se demoraram.s'")

Esta obra ajuda-nos a evidenciar os fins desta expedição de 1530 ao Brasil, os quais
foram, segundo Eugénio de Castro:

- Explorar o litoral brasileiro desde o Amazonas ao Prata, até ao esteiro dos Carandins,
estendendo o mais para Oeste possível a região que o Tratado de Tordesilhas reco-
nhecera a Portugal;

- Afugentar da costa brasileira os corsários franceses;
- Ocupar a costa entre o Cabo Frio e o Rio da Prata;
- Instalar colónias no local mais favorecido para alcançar as minas de ouro e prata;
- Lançar os fundamentos da colonização portuguesa, em geral, nas terras do Brasil.

Outras conclusôes, insiste o herói da 1." travessia aérea do Atlântico-Sul, podemos ainda
fazer ressalt.u da obra, como sejam o estado de adiantamento da Arte de Nat-egar Portuguesa
no IQ quartel do séc. XVI. Tais conhecimentos permitiam traçar, com suficiente aproximação,
as Cartas das novas terras, onde são referidas sondagens, correntes marítimas, direcção dos
ventos, velas com que se pode reger, e as diferentes latitudes, pelo Sol, com um desvio médio
de I I de grau, que era a possibilidade do astrolábio grande

Por tudo o que já foi estudado neste preciosíssimo Diário podemos finalmente concluir
que os marinheiros portugueses que sulcavam os Mares, entravam nos portos, se aventuravam
em terra, cruzavam desfiladeiros e regressavam por entre braços pantanosos de rios desco-
nhecidos, levavam consigo um conhecimento verdadeiramente "de ponta» para a época, Foi
esta Arte de Nal'egar, aliada a um espírito de aventura e de sacrifício, por um ideal nacional,
que formou esta gesta, que em um quarto de século protagonizou a maior globalização
geográfica, alguma vez realizada por um só Povo, na História da Humanidade,
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NOTAS

(') Jordão de Freitas, "A expedição de Martim Afonso de Sousa" in História da Colonização Portuguesa do
Brasil. dir. Carlos Malheiro Dias, vol. III, Porto, 1921-26 [1924], pp, 97-164,

(') Eugénio de Castro', Diário da Nauegaçào de Pero Lopes de Sousa, 1530-1532, estudo critico pelo
comandante', prefácio de J Caprístano de Abreu, Rio de Janeiro, Comissão Brasileira dos Centenários Portuguc-
Se'S de' 1940, vol. 1 oexxlI - pp, ~~~) e vol. II (pp. 74 e 11 mapas), 1940,

I') (;ago Coutinho, ,vaz'egação de Pero Lopes de Sousa, Lisboa, separatas n.:: 9 e 10 - Setembro e Outubro
- do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 1940 (pp. 24 ),

(') Jaime Cortesão. A [undaçáo de S. Paulo, capital geográfica do Brasil, Rio de Janeiro, 19~5 e História
do Brasil nos telbos mapas, tomo I, Rio de Janeiro, 1965 (comentários do comandante Eugénio de Castro),

(")J P. Leite Cordeiro', "Diário da Navegação de Pêro Lopes de Sousa", introdução de', in Cadernos de
tfist(íria, n." (), São Paulo, Editora Obelisco, 1964 (pp. 79 ).

(') Avelino Teixeira da Mota', Diário da Naiegaça» de Pêro Lopes de Sousa 0530-1532), prefácio de', com
leitura do Doutor Jorge de Morais-Barbosa, Lisboa, Agência-Geral do Lltramar, 1968.

1-) Vd. João Abel da Fonseca, Para o estudo do conceito de -Europa- em Jorge Borges de Macedo, Lisboa,
'\cademia de Marinha, 2000, IV-59-40, ou Idem, ibidern in Portugal e a Europa, Raízes e Desafios do Futuro - Actas
do 1 CIII:I'O de leráo da Ericeira, Ericeira, Mar de Letras Editora, 2000, pp. 17-51 [48-491.

I') vd. Manuela Mendonça', "Pêro Vaz de Caminha, o Homem e a sua Circunstáncia histórica" in A Carta
de Peru 1(lZ de Caminha, estudos de' e de Margarida Garcez ventura, prcf. de Joaquim Verissimo Senão, Ericeira,
\1ar de Letras Editora, 1999, pp. 19-5L

(") vd. Idem, ibidem. p. 19, Nota 2,
I") cr. A Carta op cit.. supra na nota 8, p, 59.
(") Cf Jaime Cortesão, A Carta .. , Rio de Janeiro, 1945, pp. 245-259.
(") Cf Gago Coutinho, Passagem de Sudoeste, separata do N-º 9 e 10 - Setembro e Outubro - do Boletim

da ,\(Jcledade de Geograjia de Lisboa, 1951, Nota A, pp. 7-8.
I") Vd. José Pedro Machado, Dicionário Etimológico da Lingua Portuguesa, vol. 11, (Descobrimento],

Lisboa, Livros Horizonte, 1977, 5,' ed. [1952J, p, 314,
(") Cf Idem, ihidem, vol. I, [Achar], p, 7L
C') Vd. Margarida Garcez Ventura, A Carta __, op. cit., p. ~9, nota L
(") Cr. Erasmo de Freitas Nuzzi, "Imprensa de Língua Portuguesa, em cinturão cultural ao redor do Mundo"

ln Actas do Congressu ,voL II, Lisboa, GTMECDP. 2000 [FCG, 9-12 Nov'º 1999], pp. 56~-599,
('-) Cf. op cit.. p, 50,

(') Cl. A Carta, of!. cit, p 7~.
(") Vd. JO<Ío Abel da Fonseca, "A voz das mulheres nos pedidos de tiIVO!'.Dois casos brasileiros na Amazó-

ru.i pombalina - 1""7')6" in Actas do Congresso tnternactonal O Rosto Feminino da Expansão Portuguesa, vol. L
c.aderno« da Condicao l eminina. n." 43, Lisboa, CIDM, 1994, pp. ~73-~7K 1577],

I') Vd. João Abel da Fonseca, "A Virtuosa Benfeitoria e o pensamento político do infante D, Pedro" in
,'\cws do COIl;;ressoComemoratiro do 6" Centenário do Infante D. Pedro, Biblos, vol. LXIX, Coimbra, Faculdade
ek Letras, 199:\, pp, 227-2~O,

( ) Cf. A Carta. op. cit.. p, 7~,
(CC) Vd. Margarida Garccz Ventura, E C0l110 Pero Vaz de Caminha descreve a Terra de Vera Cruz" in

A Carta .op. cit.. pp, 55-~6 e Jaime Cortesão, A Carta de __, Lisboa, Portugália Editora, 1967,
I' ) Vd. ,10"0 Abel da Fonseca, Tratado da Terra do Brasil de Pêro de Magalhães de Gándavo - uma

primeira visáo do paraíso» in Da t.isào do paraiso à construção do Brasil. Actas do II Curso de ·Verão da Ericeira
[22-2·) jun." 2000], Ericeira, Mar de Letras Editora, 2001, pp. 47-~7,

(',) Lisboa, na Officina de António Gonsalvez. 1~76. Idem, ibidcm. com nota previa de Francisco Leite de
laria , Lisboa, Biblioteca "'acional, 1984, ed. fac-similada.

I") Tomo IV, '\um. IV, pp, 182-216,
) Vd. Jorge Couto, A Const ruçdo do Brasil. Amerindtos. Portugueses e Africanos, do início do pouoamento

afinai: de Qtcntbentos. Lisboa, Ediçocs Cosmos, 1997,2,' ed. [1995], p. :\1(), P. ex" a propósito dos "Apontamentos
de Cu/{sas do Brasil. concluídos a 8 de Maio de 1558, o primeiro Provincial do Brasil propôs L .l-.

('-) Cf. Idem, ibidem. p. 269, nota 64.

131



(,,) CL Pêro de Magalhães de Gândavo, Regras que ensinam a maneira de escreuer e a Ortografia da Língua
Portuguesa, introduçào de Maria Leonor Carvalhào Buescu, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1981, ed. fac-sirnilada da
l.' cd. [1~741, 10, 11,

(:") CL nota 2,+ acima, op. cit., Nota Prévia, p. V.
("') C1'. nota 28 acima, op. cit., p. 62.
(") CL nota 24 acima, op. cit., pp. 1-5.
(") Cf. nota 2~ acima, op. cit. pp.215-216.
(i,) Na verdade Gândavo redigirá, COIno ViI110S, passados alguns anos, a sua Historta da Protnncia ..Sanefa c.ruz.
(") O sublinhado é nosso.
(") Vd. Paul Ricoeur, La Mémoire, ... , Paris, Seuil, 2000.
(,,,) CL Idem, ibidem. p. I.

(") c:L nota ~ acima, op. cit.. p. 22.
(") CL Jorge Borges de Macedo, ..Dos leilões para a história da cultura .. in Sill'a:,- Pedro de Azevedo, Impor-

tant« Leildo. Licros. Cartografia. Craruras. Manuscritos. Outros Documentos, Lisboa, s. n., 1989, pp. ::\-8. Vd . .ledo
Al x-l da Fonseca, Para o estudo de conceito de -Europa- em I. .l. nota 7 acima. JV-3.

("') Cf. Idem, ibidem, p. 1~.
(") CL Idem, ibidem. p. 21.
(") CL Idem, ibidem, p. 21.
(") CL Idem, ibibcm. pp. 15-16.
( ") CL Margarida Garcez Ventura, nota 22 acima, op. cit.. p. 55, e Jorge Borges de Macedo, -O Marc Clau-

sum na evolucao da política externa portuguesa do séc. XVI" in Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenleia n
- .l/dcmges oflel1s à Frédcric Mauro, VoL XXXIV, Lisboa-Paris, 1995, pp. 1,-\8-159.

(,) CL Margar ida Garcez Ventura, op, cit., p. 57.
(,,) Vd. Joào Abel da Fonseca, Para o estudo do conceito de -Europa- em Jorge Borges de Macedo, Lisboa,

Academia deMarinha. 2000.
Vd. c.randc Enciclopedia Portuguesa e Brasileira, [Meteorologia], VoL XVII, pp. 99-100.

(.-) Vd . .José Pinto Peixoto, "Os Descobrimentos l' o alargamento do conhecimento do Mundo físico», in A
tntrcrstrlad« (' os Descobrimentos t Coloquic. promotndo pela Uniiersidade de Lisboa ). coI. Mare Liberum. Lisboa,
CNUW ' IN-c.~l, 19')5, pp. 71-90

(" IVd. L{/ Grande Encvclopedie Larousse. [Oresme (Nicok: d ),analyse. 6,17, Charles V, roi de France, 2617,
hum.mismc. ()O~O, pbilosophie, 9588).

(") C1'.Jot'Iie Ducos, ..Le tcmps quil fait au Moyen Age .., in L'Histoire, n." 247, Octobre 2000, pp. 76-79.
(0") Vd. Pêro de "lagalh~les de Gândavo. Historia da Prorincia Saneia CnJZ I. .]. nota 24 acima, gravura de

Jen'mimo Luís da p. 40 v." e Capítulo 12. - "Da morte que dam aos catiuos & crueldades que vsarn com ellcs- ,
PP lO \ "-4~

("') Vd. Jorge Couto, op. cit .. p. 214.
i") vd. Idem, ibidem, Anexo C, pp. :\77-::\78 e Jaime Cortesão, Os Descobrimentos PortuuuescsÓlll. Lisboa,

1,\;-C\1, 1990. pp. 717-718.

( ') Vd. Jorge Couto. op cit .. p. 21~.
(") 'Olne que davam ao rio da Prata. Os espanhóis chamavam-lhe rio de Solis.
( ') Trata-se do rio Paraná.
(' ) Vd. .10:10 Arx-l da Fonseca, "A Cronica de Guiné de Gomes Eanes de Zurara e a etapa henriquina dos

I )escohrirncntos" in Acfas do /I Simpósio de Historia Maritima - Os Descobrimentos Portugueses no século X\/,
Lis!>oa , Academia de Marinha, 1999, pp. 1:\7-179 [175).

(') Vd. Péro de IvIagalh;,es de Gândavo, Historia da r. .l. nota 24 acima, gravura de jc-rónimo Luis da p. 52 v",
(") VlLlorge Couto, op. cil .. pp. 216-217.
( Vd. Idem, ibidem, p. 200.
( ') C1'. (;:!go Coutinho, op. cit.. nota 5 acima. 1010.17-18.
( ') Cf. Idem. ibidem, pp. 18-19.
('~) Cf. G~lg() Coutinho, opcit. nota 3 acima p. (J.

') Cf. ldcm. ibidcm, pp. ()-7 .
.) CI Idem, ibidem, p. 7

132



Algunas consideraciones sobre el viaje de Cabral
y la corte Espaftola:
La instrumentalización de las paces de Tordesillas
Prof. Dr. Ádám Szâszdi Nagy
Prof. Dr. Istuán Szâszdi Leôn-Borja

En 1'500 la expedición de Pedro Álvares Cabral recorrió la costa brasilena. Pero Vaz de
Caminha, quien nos dejó la relación de! viaje, dice que creian haber llcgado ai Paraíso Terre-
na I. Ln Paraíso como el delIardin de las Delicias del pintor flamenco El Bosco, tierras de graci-
Ies gentes desnudas donde la belleza y el exotismo se conjugaban en armonía. Tal como Colón
lo encontrara en e! Golfo de Paria, los portugueses lo hullaron en la tierra de Santa Cruz. Dom
:'>Ltnucl e-spero ai final dei periplo para escribir a sus suegros, Fernando e Ysabel, la noticia
dei \'iaje de Cabral, que fundamentalmente traía noticias de la carrera de la Iridia y de los nego-
cios y diplomacia con aquellas lejanas tierras. En la dícha carta que llevaba fecha de 29 de
julio de 1'501 describía a los hombres de la nueva tierra que habia hallado Cabral como "gentes
dosnrtdns como cu la primem inocencia, mansas y pacíficas-C). Colón había utilizado las
mismas palabras ai describir a los aborígenes lucayos y taínos en su Carta dei Descubrimiento
~llos lkyes en 1493.

.vlicntras. el Almirante de las Yndias, se negaba a aceptar la rcalidad que los portugue-
ses se \e habi.m adelantado cn la carrera a la índia. En cl Lejano Oriente nadic había visto ni
sa bido de las armadas de los Reyes de Castilla.

Tales noticias fueron rccíbídas en la corte de Fernando e Ysabel con satisfacción y cnvi-
dia, cI ckscrédito de don Cristóbal Colón como gran cosmógrafo habín comcnzado. su reputa-
ci('ll1 científica nunca se recuperaria a partir de entonces, a pesar de sus constantes invocacio-
nL'S a la Providencia Divina y sus místicas rcvelacioncs sobrenaturales que compartia cem la
reina Ysabel. La necesidad de marcar las fronteras amojonando con padrões la tierra, que no e!
m.u: como alguno ha supuesto, era la ejecución práctica de lo acordado en Tordesillas cri junio
ck 1-+9'+ entre Castilla y Portugal. Y este fue uno de los logros capitales dei viaje de Cabral.

LA NOBLEZA PORTIJGUESA EXILIADA EN CASTIIJ.A, UN GRUPO DE PODER.

La alta política entre los dos reinos y e! papel tau importante de los nobles lusitanos
enemigos de joáo II refugiados cn CastilJa, hubiera complicado parte de esa implementación
de no ser por la muerte dei Príncipe Perfectot'). La subida aI Trono de! Rcy don Manuel
caml iió cl escenario político. Y pcrmitió cI retorno de los supervivientes a su Portugal natal.
LI acci6n de algunos de ellos probó que cl exílio. y su naturaJizacián en Castilla, no significá
para ellos renegar de su patria, probando ai Rei 'Venturoso su amor a Portugal con buenos
SLT\icios a su favor y de! Reino.

Durante cl reinado dei Principe Perfccto ya algunos sirvicron de mediadores entre los
reinos. Tal fue el caso de dona Fclípa de Ataíde.
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Dona Felipa fue muy querida por la Reina dona Ysabel quien le llegó a utilizar para
misiones de gran recaudo, como lo atestigua que en el mes de julio de 1485, la Reina le
concedió una Carta de Seguro a la -Almirantesa de Portugal» que -ua desta mi Corte a la
oilla de Llerena para fazer algunas cosas complideras a mi seruiçio-C), Tal encargo debió
referirse a asuntos delicados relativos a Portugal. Quizás, por la cercanía de Llerena a la
frontera se tratase de una entrevista con parientes para procurar consejo, tal como el rey
João había autorizado a la Condesa de Faro en e! vera no de 1486 quien también se hallaba
refugiada en Castilla( ').

Uno de los personajes menos conocidos, aunque de importancia, fue don Álvaro de
Ataíde. Acusado por la justicia real aI igual que su hijo, don Pedro, de ser uno de los conspi-
radores de la conjura dei Duque de Viseo, tuvo que huir a Castilla para salvar su vida. Don
Pedro, en cambio, sufrió peor suerte pues hecho prisionero, fue degollado y hecho cuartos en
Setúbalt") Su sentencia de muerte es de 9 de septiembre de 1484. El 9 de agosto de 1485 don
Álvaro de Portugal y don Álvaro de Ataíde fueron sentenciados en Porte! a pena de muerte por
traiciónr''). En la sentencia de Atayde, además de recordar e! Príncipe Perfecto que había sido
juzgado en rebeldia por no comparecer ante su Audiencia y su procurador de justicia -a pesar
de haber hecho pregón el Portero de la Audiencia Joham de Tramcoso, El-Rey hacía memoria
recordando que Atayde había sido criado de su padre don Alfonso y cómo le había favorecido
dándole las villas de Castanheira, Povoos, Chilheiros y otras muchas mercedes. Dom Joâo
acusaba a Atayde de haberse entendido con e! Obispo de Évora, por «na amizade e parem-
tesco que tvnba com o dito Bispo» para cometer regicidio y asesinar aI Príncipet'). Y estos lazos
de parentesco y amistad tenemos que tenerlos siempre en cuenta para comprender la compli-
cada trama de la política castellano-portuguesa de la época.

A continuación, en los considerandos de la mísma sentencia, se acusaba a don Álvaro
de Ataíde de inducir a su hijo Pedro a cometer traición; también se le hacía acusación formal
de haber reunido mucha gente en Santarém para levantar la villa contra el Rey cn el momento
preciso y así mismo apoderarse de dona Juana, -filba deI Rey dom Amrrique de Castella,
minha primai ...").

Por ello, se le acusó finalmente a don Álvaro de «ser sabedor e emcubridor- de aquella
traíción y maldad, de recibir dinero dei duque Don Diego para su ejecución, de no revelar la
conjura a El-Rey como un buen vasallo, y de mantener comunicación sobre ella con su hijo
dom Pedro y dom Gotierre -sseu sobrinho- que eran «dos primçipaaes trautadores e bordena-
dores e machinadores da dita traiçam ... >(").

A pesar que la justicia portuguesa parece haber quitado protagonismo en la conspiración
a don Alvaro de Ataíde, se mantuvieron los cargos contra é(lr'). En agosto de 1485, eI embaja-
dor português Fernando de Silva pidió a la Reina de Castilla, dona Ysabel, en Córdoba que le
entregara a su senor los enemigos acogidos a su Corte cumpliendo así con los capítulos acor-
dados en Alcáçovas sobre el particular.

Don Fernando y dona Ysabelle respondieron que «oy en estos reynos y en el suyo estan
beredadosftjos e nietos de mucbos dellos-, y que al no empunar las armas contra Portugal no
había violación de las Pacesr "). Principalmente la petición iba dirigida contra Ataide y contra
don Álvaro de Portugal. Cuando en julio de 1486 Esteban Vaz, Secretario de EI-Rey, presentó
a Fernando y a Ysabel las respuestas de su senor a las peticiones que habían hecho a Silva,
insistió en la culpabilidad de don Álvaro de Portugal, que estaba en comunicación con Viseo
y sus conspiradores quebrantando la paz, y por tanto que a la petición de los Reyes de perdo-
nar y resrítutrle en SLlS bienes la respuesta de Dom Joâo era que no. En cambio insistia en la
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restitución de las propiedades de los partidarios castellanos de dona Juana huídos en Portugal
que los Revcs no querían conceder alegando pretextos formalesi"). ElIo dehió causar el duro
escrito que don Álvaro de Portugal dirigió ai Príncipe Perfecto haciendo cuenta de la persecu-
ción sufrida a sus manos y exculpándose de traiciónr"). El Príncipe Perfecto estaba convencido
de que e! Duque de Viseo se entendia con don Álvaro, y que desde Castilla le ofrecia apoyo
para llegado el momento, siendo uno de los objetivos de la conjura su regreso a Portugal con
su hermano, el Marqués(' ').

Cualquier ser que conozca la dureza dei exilio puede entender los sentimientos de los
rdugiados en Castilla y córno su suerte les unió ante un enemigo común. EI parentesco y la
indudable amistad entre Ataíde y el hermano dei Duque de Braganza tuvieron sus consecuen-
cias como veremos. EI 10 de diciembre de 1485, la Reina de Castilla concedió asilo a don
Álvaro de Ataidcr"). En 1487, durante el sitio de Málaga, don Álvaro de Portugal casi dio su
vida por e! Rey don Fernando, ai confundirlo con este el "moro santo" que intentaba asesinarle
cn el real, dándole una herida enla cabeza gravísimar "). ElIo y el deseo de proteger a su deudo
dehió ser la causa de su nombramiento por la Reina para que se integrase en su Consejo. Dos
anos más tarde don Álvaro fue nombrado Presidente del Conse]o Real de Castilla. EI amor de
la reina Ysabel por los Braganza se comprueba ai revisar los pagos que hizo para atender los
gastos de los hijos de! Duque de Braganza en Castilla. Igualmente la Reina de Castilla guardaba
un retrato de la Duquesa, quien había encomendado a sus hijos a dona Ysabel para su protec-
ción. La Duquesa de Braganza era hija dei Infante dona Beatriz, y hermana dei Duque de Viseo,
de Dom Manuel y de la reina Leonor, por tanto prima de la Reina de Castillat "). Los dernás
refugiados gozaron de protección por parte de la Reina mientras cumplieran con una sola
coridición: no quebrantar la paz, como ocurrió con el desafortunado Fernando de Silveirat").
Todos espcraban ver e! día de la muerte de don Joáo II. Muchos de ellos mantuvieron comu-
nicación con Dom Manuel, EI-Rey futuro, entre ellos el mismo don Álvaro de Portugal, que no
dcbcrnos olvidar, era concunado de Dom Manuelt").

La llegada a la Corte castellana de Cristóbal Colón para presentar su proyecto descubri-
dor no pasó desapercibida cn Lisboa, como lo ha probado la investigadora portuguesa dona
Manuela Mendonça, en noviembre de 1490 ai redactar las Instrucciones para el embajador en
Castilla Dom Joâo recordaba a sus primos que las Canarias eran una excepcíón en la capitula-
ción de las Alcáçovas pues todo lo descubierto y por descubrir pertenecía ai Rey de Portugal
como expresaba aquella capitulaciónt"). Los refugiados, incluso el Presidente de! Consejo, no
podian ver con peores ojos e! inoportuno proyecto de Colón. Si desde e! punto de vista cosmo-
gráfico era un disparate, desde e! político era crear un pretexto para que Castilla interviniera
en cl Mar Océano que era conquista de Portugal, como permitia a EI-Rey pedir compensacio-
nes por aquella intruisión. No podemos olvidar que ser enemigos de EI-Rey no implicaba ser
traidores ai Reyno, los refugiados podían aborrecer ai Príncipe Perfecto pero ninguno había
dejado de amar a su patriar ").

Por cllo no resulta extra no que ninguna de las antiguas historias hablen de un apoyo
português en la Corte de Castilla para Colón antes de 1493. )Porqué?, porque no lo hubo.
Tampoco las noticias personales de Colón y su vida en Portugal le eran favorables, aunque
dada la relación de los Perestrello con los Noronha es de creer que era conocido por alguno
de los exiliados. Tanto su ida en búsqueda de las Yndias como su regreso victorioso a la Penín-
sula trajo una grave crisis en la paz entre los dos reinos( 22).
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2. UN INFORMANTE PORTUGUÉS EN IAS ANTIILAS.

Pero si el Principe Perfecto mostro una gran curiosidad - y sagacidad - por conocer todos
los pormenores dcl viaje, los portugueses en Castilla tampoco se quedaron atrás. Y no hay que
pecar de ingenuos, el fruto de sus pesquisas se lo hicieron Ilegar a Dom Manuel. Y aqui vuelve
a aparecer un hombre ai que prestamos atención en un comienzo, don Álvaro de Ataide. En
el segundo viaje, como en e! primero, también hubo portugueses enrolados. En una de las
!nstrucciones de los Reyes para Juan de Aguado que debíó entregar aI Almirante a fines de
1495 cn las Yndias se ordena:

"Lo otat.o, que dexe renir a fray Jorge y a don Fernando y a Bernaldo balenciano y a
Miguel Muliarte, porque bacâ ban quexado a Sus Altezas dello, diciendo que los tiene e
maltrata: ansv mesmo dexe uenir a un portogues que alfa está, que rescebio a causa de
don Alvaro de Atay, porque nem han gana que baya alfa estrangeros, synon fuese alguno
muv prooecboso para alfa, y menos portugues que de otros, y que en todo caso entie et

port ugues. esto mismo mandan Sus Altezas a Pornizedo-C').

Obsérvese que la persona que envio aI portugués a la ísla Espanola es don Álvaro de
Ataide (Ataydc según la escritura de la época), Atay por error de transcripción a la hora de
desarrollar su abreviatura. Quizás se trató de un criado con la mísión de servir de factor suyo
e informarse de aquella isla atlántica que para algunos cosmógrafos en Castilla se trataba de la
Antilla, isla que era para los portugueses todo un mito nacional. FI portugués servidor de
Ataíde debió ser vigilado y retenido por Colón ai ver en él a un informador o espia. Muchas
razones podía alegar eI Almirante para tal desconfianza. La primera razón dehió ser que e! 15
de abril ele 1495, cn Madrid, los Reyes de Castilla y Aragón tuvieron por bien, y con el acuerdo
eld Príncipe Perfecto, eI prorrogar el término de diez meses capitulado en Torelesillas para la
elemarcación de la línea de particíón y dei Mar Océano a partir que una ele las partes requi-
riera a la otra, teniendo en cuenta que se eleclaraba que una junta de astrólogos, pilotos y ma ri-
neros elecidirian cómo se haría la elemarcación en algún lugar de la frontera de los dos reinos
cn el rnes ele julio de aquel ano. Contemplá base que se recogería declaración de la distancia
en leguas desde la línea hasta la ubicación de las islas descubiertas en ese espacio de tiempo
por las cara belas de ambas partest "). Toda información era valiosísima y Colón no queria que
se repitiese la experiencia ai retorno dei Primer Viaje en que un piloto y un marinero, los dos
portugueses, desertaron en Lisboa para informar a EI-Rey sobre la derrota de la navegación
corno de! secreto de la tierra nuevar ").

Esta era la segunda razón, En el Segundo Viaje colombino juró la continentalidad ele
Cuba ante eI Almirante, e! grumete de la carabela San Juan, Pedro de Salas -uecino de
Lisboa-c "'). Y éste no era el único lusitano, como ya lo prueba el hombre de Ataíde. Para Colón,
como muestra eI Memorial de la Mejorada, los portugueses eran su pesadilla pues le querían
quitar su -victoria-. EI mismo Segundo Viaje se debió aI temor que los portugueses se le adelan-
taran, él mismo lo confcsó aI Papa por carta en fchrero de 1502:

-nascio a ese tiempo diferencia entre el setior Rey de Portogal y el Rey e la Reina mis seno-
res, diciendo el Rev de Portogal que también queria ir a descohriry ganar tierras en aquel
camino bacia aquellas partes, y se referia a la justicia. El Rev e la Reina mis senores, me
reenriaron a priesa a la empresa para descobrir y ganar todo; y ansí non pudo haber
efecto mi oenida a vuestra Santidade").
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Cuando se redactó la Instrucción a Aguado todavia no había fa!lecido e! Príncipe
Pcrfccto, el 5 de octubre de 1495. Elevado Dom Manuel ai trono de Portugal, todo cambió. Los
rdugiados en Castilla no le veían como enemigo, todo lo contrario, todos espcraban su llarnada
para volver.

El temor a nuevas filtraciones de información sensible geoeconómica: rutas, costas,
corrientes y recursos, llevó a los Reyes a instruir a Aguado que le dijera ai Almirante que dejara
rcgrcsar al hombre de Ataíde 'porque non ban gana que haya alla estrangeros ... y menos
jJu/111g11esque de otros-. El interés por e! mar de don Álvaro de Ataide no se explica lo sufi-
ciente si no se hace memoria de algunos datos familiares. Don Álvaro Gonçalves de Araíde.
hijo de Martim Gonçalves de Ataíde y de Meneia Vasques Coutinho, fue enviado por joâo I en
1429 para servir de árbitro en e! conflícto que tenían los Reyes de CastiJIa, Aragón y Navarra.
Antes y durante la regencia de D. Pedro fue miembro de! Consejo del Rey y Gobernador de la
Casa de! Infante. En 1445 figura como un armador lanzado a la empresa de la expansión marí-
tima. Su carabe!a participo en el asalto de la isla de la Palma en que capturaron esclavos. Fue
avo del rey Afonso V, y este le nombró en 1448 Conde de Atouguia. Le sucedió en e! título su
hijo D. Martinho de Ataíde en 1452. D. Martinho recíbíó con cl Conde de Vila Real, de manos
de Enrique IV de Castilla el seno rio de las islas de Canaria, Tenerife e isla de Hierro eI ano de
1455("). En abril de 1468 e! rey Enrique revocó por una Real Cédula la concesión de las islas
a los portugueses. D. Martinho era por vía materna nieto del senor de Cadaval, Pedro de Castro,
y de Leonor Telles de Mcnesest").

Obsérvese que e! abuelo deI segundo Conde Atouguía Ilevó uno de los títulos que luego
ostentó don Álvaro de Portugal, e! de seno r de Cadaval. Y es que la madre de D. Álvaro era
dona .Juana de Castro, hija y heredera de D. joâo de Castro, senor de Cadaval y Peral, e hijo
de Pedro de Castrot"). Así los Braganza se encontraban emparentados con los Ataíde, por
mcdio de este enlace con los Castro.

Don Álvaro de Ataide era e! segundogênito deI primor Conde de Atouguía, Alvaro
Gonçalves de Ataíde, Caballero de la Orden de Santiago de la Espada, quien en 1445 había
armado una de las seis carabe!as qlie se dirigieron a Guinea comandadas por joâo de Castilho.
1'1primer Conde de Atouguía tambiên combatió en Marruecos, y se distinguíó en las acciones
militares de la Palma y de Gomera, su hermano Vasco Fernandes de Ataide fue Veedor de la
Casa de! Infante D. Henrique y murió en la toma de Ceuta. No es de extranar así las ambiciones
atlânticas que manifesto el segundo Conde por las islas Cariarias, como su hermano D. Álvaro
por los negocios indianos, les venía de tradición familiart").

Don Álvaro de Ataíde envió a las Yndias a un -portogues que.. rescehio [Colon] a causa
de .. "es decir a petición suya. El que ello fuera tolerada por Colóri se debía '11 pasado sufrido
por Ataíde, la persecución dei Príncipe Perfecto era garantía de su lealtad. En principio el
enviar a un criado a las Yndias no tenía nada de particular, probablemente así viajo Alonso de
Hojeda - por ser criado del Duque de Medinaceli. La nobleza quería participar y enterarse de
quê expectativas de negocios ofrecían las islas. Estos hombres continos o criados de las casas
senoriales se convertirian en informadores si no factores de sus amos. Un claro ejemplo de este
fenómeno en Africa fue Pedro de Estopinán aI servicio del Duque de Medina Siclonia, quien
de paje pasó a ser veedor del Duque para ser nornbrado en 1497 capitán de la flota que
conquisto a Melillat "). Y lo mismo sucedia en Portugalt").

La preocupación de los reyes Fernando e Ysabel a causa de! espionaje português debió
tener fundamento. Si e! Príncipe Perfecto se enteraba dei contenido de las reuníones deI
Cansejo Real castellano también podia colocar informadores en las carabelas colombinas, Si
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bien resulta difícil creer que don Álvaro de Ataíde cooperase con su mayor enemigo, las cicuns-
tancias pronto camhiaron con la muerte de EI-Rei. Su rehabilitación y su regreso a Portugal dio
mucho que hablar. Rui de Pina, a pesar que fue protegído y encumhrado por el Afortunado,
no pudo evitar el recoger en la Chronica que dedicó a la vida de Joâo II, el escándalo que
provocó entre muchos:

-Mas Dom Alvaro como da morte do Duque foy avisado, fogio, efoyse pera Castella, onde
andou em vida d Elkey. E porem despois per mercee, e piedade dEIRey Dom Manuel
nosso Senhor, foy a estes Regnos com sua honra retornado, e nam sem algü escandalo, e
descontentamento dos Portugueses, por este seo crime ser atrihuido a sua propria pessoa;
e por isso nó devera aver tal privilegio, como se no dicto crime encorrera per socessam, e
per rigores de Dereyto, com que leve, epiedosamente sepodia bem despensar, como o dieta
Senhor a muitos fez ... ,("~lo

Y sin duda tal perdón era incómodo por tratarse de la conspiración supuestamente acau-
dillada por su propio hermano el Duque de Viseo contra el monarca anterior que le había
dejado el trono por herencia - era un caso de traíción. En nombre de la legitimidad Dom
Manuel debía, por su propia imagen, haber retrasado la rehabilitación de don Álvaro de Ataíde.
Y el "Venturoso" lo hizo con prontitud y gran generosidad, fue entonces cuando Dom Álvaro
desposó a dona Violante de Távora que le convirtió en senor de Castanheira gracias a su matri-
monio. EI hijo habído entre ellos, Dom Antonio, fue más tarde Conde de Castanheira, senor de
Povos y Chileyros, y Veador da Fazenda deI Rey, entre otros oficiost"). La comprometida deci-
sión de Dom Manuel, fue por razón de estado, y soy de opinión que el favor real que recibió
Ataíde se debió por haber proporcionado noticias secretas, no de la Corte de Castilla sino de
las lejanas Yndias de Colón. La decísión tomada de enviar un criado português a la que se creía
isla Antilla - la mítica isla portuguesa -r-, es decir la Espanola, tenía que estar acornpanada por
una enorme curiosidad previa de un hombre que aunque en el exilio seguía temendo sangre
portuguesa y la vocación marinera de su Casa. La tranquilidad de los portugueses por eI avance
descubridor castellano se debía a que sabían que su India no eran las Yndias de Castilla. Cono-
cian la diferencia de sus frutos, hornbres y recursos, y esta era otra ventaja de Portugal sobre
Castilla en su carrera a la India. EI viaje portugués realizado aI Nuevo Mundo en 1493 ofreció
a la Corte lusitana precisiones de carácter cosmográfico necesarias para cualquier negociación
ventajosa con Castilla que fueron redondeadas con las noticias ofrecidas por Ataide y otros
informadores que no conoccmost").

La muerte dei Príncipe de Asturias don juan, el4 de octubre de 1497, como eI aborto dei
hijo que llevaba la infanta Margarita en sus entranas, convirtieron a los Reyes de Portugal en
los herederos de los estados y reinos reunidos por Fernando e Ysabel de Trastámara.

Don Manuel y dona Ysabel fueron jurados herederos por las Cortes de Castilla, reuni-
das en Toledo, donde pasaron la primera mitad de mayo de 1498 recibiendo la lealtad de los
procuradores de las 17 ciudades con derecho reconocido de voto allí reunidos. Previamente
el rcy Manuel había asegurado a sus vasallos portugueses que la unión personal de reinos se
rcspctaría escrupulosamente, manteniendo la independencia de las instituciones y dei
gobierno deI reino lusitano de las castellanas y aragoncsasr"), EI nacimiento deI deseado Prín-
cipe, eI infante don Miguel de la Paz, el 24 de agosto en Zaragoza, y la muerte de su madre
dona Ysabel por consecuencia deI parto que le convirtió en heredero tanto de la Corona de
Aragón, de Castilla y León como del reino de su padre, Portugal, parecían augurar el curnpli-
micnto de las profecias joaquinistas más felices en cl orden de la pronta conversión de 105
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infieles a la fe de Cristo. La herencia dei nino hijo de Dom Manuel era el imperio marítimo
más extenso de la tierra.

La noticia dei feliz retorno a Portugal de los expedicionarios de Gama no fue guardada
por Dom Manuel como «segredo» con Castílla. Todo lo contrario, en una carta breve fechada
el 12 de julio de 1499 en Lisboa - sólo dos días después del desembarco de Coelho - dirigida
a sus primos y padres de su difunta esposa, Fernando e Ysabel, el Rey de Portugal compartía
su júbilo por la llegada a la India y lo que ello significaba en la lucha contra cl Islam. La Carta
era un notable ejercício de diplomacia tratándose de la pretensión que casi había llevado a
Castilla a romper su paz con Portugal entre 1492 y 1494. Por ello Dom Manuel hacia relacíón
de los productos y recursos alli rescatados, que siendo atribuídos a la India no habían sido
hallados por Colón en sus Yndias:

-Sabiam Vasas Altezas como tinbamos mandado a descobrir Vasquo da Gama, fidallguo
da nosa Casa e Concello. Paullo da Gama, suo irmaâo com quatro navios pello Oçeano.
Os quaês agora ja pasaua de dous annos que eram partidos, e como ho fundamento prim-
cipal desta empresa sempre fosse per nosos amtepasados de sen!ey de Deus nosso sennor e
asv mesmo noso prouvelhe por sua piedade asi os encaminhar segundo lo recado que per
huú dos capitaâes que a nos ja he cheguado ouvemos, que acharam e descobriram a
Imdea e outros reynos a ella comarquaos e emtraram e nauigaram o mar delta, em que
acharam gramdes cibdades e de gram edifiçios rico e de grande poiuoâça, nas quaaes se
[az todo o trauto da espeçaria e pedraria que pasa em naos que os mesmos descohridores
viram e acharam em grande cantidade e de gramde gramdeza, e dhy ao Cairo dhomde
se espalha pollo mundo, da qual trouxeram loguo agora estes cantidade, sicilicet, da
canella, cravo, gingiure, noz mozquuda e pementa e outros modos de specçaria e ainda
os lenhos e folhas de!!es mesmos, e muyta pedrarya [vna de todas sortes, scilicet, rohiis e
outras. E aimda acharam teerra em que ha menas douro, do quall e da dita especçiaria
e pedrava nam trouxeram loguo tamta soma como poderam por nam levarem merca-
darya. E pero que subemos que Vosas Altezas desto ban de receber grande prazer e
contentamento ouremos por beem darlhe disso notificaçam. E cream Vosas Althezas que
scgu mdo o que per esto sabremos que se pode fazer, que nam ba hy duvyda que segundo
a desposiçam da jeente cbristiaâ que acham posto que tam confirmada na fel' nam seja
nem delta tenham tam imteiro conoçemento se nam sigua e faça muyto serviço de Deus
em serem convertidas e imteiramente confirmadas em Sua Santa Fel' com gramde eixal-
çamento delta e depois de a~y sefazer ser azo da destroçam dos mouros daquellas partes,
allem de espearmos em nosso sennor que o trauto primcipall de que toda a mourama
daquellas partes se aproveitava e que pero suas maâos se faziam sem outras pessoas nem
linbajeés niso emtenderem per nossa bordenança com nosos naturaâes e navios de nosos
regnos se mudar todo para daqui se largamente poder proveer toda a Cbristandade desta
parte da Europa das ditas especeraryas e pedraryas, que sera com aajuda delta mismo
Deus que asy pero sua merçe lho bordena. Mais causa de nosas temçoês e propositos com
mais fervor se eixercitaram pero seu serviço na guerra dos mouros de nosas comquistas
destas partes pora que Vi:JsasAltezas teem tamto proposito e nos tamta devaçam .. A.JH).

Pero esta felicidad, compartida en fami\ia, de pronosticar una nueva Cruzada europea
contra cl Islam - producto de la codicia y de la envidía hacia Portugal -, pronto se empano
por la enfermedad del Infante don Miguel. El 23 de julio Dom Manuel escribía al secretario
Almazán contando como por una carta que los Reyes Católicos habían escrito a don Álvaro de
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Portugal, "meu muyto amado e preçado primo», supo que el Príncipe se encontraba enfermo.
El Rev de Portugal pidió a Almazán noticias detalladas de! mal que lc aquejabac"). Dom Manuel
no sabía entonces que su heredero habría de fallecer un ano despucs en Granada, en el pala-
cio de la Alhambra, el 20 de julio de 1500, sin cumplir los dos anos de edad, lanzando al traste
el sueno de la unidad de los reinos hispanos, abriendo para Castilla y Aragem e! doloroso capi-
tulo de una incíerta sucesión extranjera.

3. DOM ALVARO DE PORTUGAL Y EL VIAJE DE CABRAL.

Nadie mejor que el Consejo Real de Castilla, ai que pertenecía don Álvaro de Portugal a
pesar de encontrarse en Portugal - por lo que su Presidencia fue ocupada por Juan Daza,
Obispo de Oviedo-, conocía la hazana de Vasco da Gama y las implicaciones políticas y jurí-
dicas que ella entranaba. Dom Manuel, a raíz de ella, acababa de tomar el justo título de
"Senhor da conquista, nacegaçao e commercio da Fthiopia, Arabia, Persia e India-. La primera
vez que se registrá esta nueva titulación fue en una carta del Afortunado ai Cardenal Protec-
tor, Alpedrinha, el 2R de septiembre de 1499(''').

No resulta sorprendcnte así que don Álvaro de Portugal t1etara una de las doce naves de
la expedición de Pedro Álvares Cabral en 1500, junto ai Conde de Porto Alegre, e! comerciante
Barto!omeo Marchionni, un gcnovés cuyo nombre desconocemos y otros mercaderes. Don
Álvaro era así accionista de la segunda expedición directa a la India, confiada por e! "Ventu-
roso» a Cabral con rango de Capitâo-mor de la Armada. Cabral tenía por Instruccíón para su
regimiento e! afianzar y normalizar las relaciones comerciales entre el Reino de Calicut y el de
Portugal. También resulta e!ocuente el que el relator de la expedición a Dom Manuel, Pero Vaz
de Caminha, perteneciera a un linaje de criados deI dífunto Duque de Braganza, Dom
Fernando. Su Padre Vasco Fernandes de Caminha, sirvió a dos hombres, ai Duque y ai Rey D.
Afonso Y. Pero Vaz de Caminha, Mestre da Balança, se incorporó a la expedición cabralina a
la India por voluntad dei" Venturoso», quien como ha escrito la Dra. Mendonça quiso premiar
su fidelidad - como la de su padre - a la Casa de Braganzar"). No habrá sido éste e! único de
los fieles que sobrevivió la destrucción de aquella Casa Ducal durante la persecución joanina
y que se enrolo a la armada. EI viaje de Cabral fue la hora del premio y de la esperanza de
aquéllos fielcs al Duque y su familia, que les siguieron ai exilio o que se vieron apartados de
la merced real: relegados ai «ostracismo». Para completar el cuadro de interesos que hemos ofre-
cido debemos subrayar la presencia de los Ataíde en este viaje, Vasco de Ataide fue uno de los
capitanes de los cuatro navios que naufragaron, otro fue Pero de Ataíde, que era capitán de
otra nao y se mantuvo junto al navío de Cabral cu ando los vientos dispersaron la escuadra
antes de pasar el Cabo de Buena Esperanza( "). Una vez más parece confirmarse los intereses
indianos de don Álvaro de Ataíde y los de su linaje.

Don Álvaro de Portugal mantuvo, en calidad de Presidente de! Consejo Real de Castilla,
un seguimiento cercano de los asuntos de Yndias, sería absurdo pensar que la política indiana
era obra dei Secretario Real Gaspar de Gricio sin la intervención de! Contador Mayor y Presi-
dente don Álvaro de Portugal. Si las citas del Memorial Portugués de 1494 no fueran suficien-
tes para reconocer el crédito que tenía la voz de! senor de Tentugal y de Cadaval en la corte
castellana en materia de expansión ultramarina, cabría quedar satisfechos con la referencia que
hace fray Bartolome de las Casas a don Álvaro de Portugal en su Historia. EI dominico sevíl-
lano recoge el rumor que don Álvaro, síendo Presidente de] Canseja, dijo, en relación aI Gober-
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n.idor de las Yndias, frey Nicolas de Ovando: «Yo vos lefaré tomar una resedencia cual nunca
[o tomada". Fuera cierto o no esta anécdota ilustra la opinión común de que don Álvaro no se
había desentendido de lo que ocurría en el Nuevo Mundor-'). Contradiciendo la fecha que
indica Galíndez de Carvajal para la muerte de don Álvaro, sucedida en Segovia en 1503, está
la carta que le dirigió Cristóhal Guerra, descubridor de la perlífera Isla Margarita, fechada en
Sevilla el 2H de septiernbre de 1503, cn la que el marino trata sobre las condiciones concerta-
das y el apresto para su nucvo viaje a Yndias. Precisamente en la dicha carta, Guerra nos
prueba el control que guardaba don Álvaro de los asuntos indianos y cuántos secretos cono-
da, nos cuenta que:

-Iuan de la Cosafue a Lisbona y allá le prendieron, y luego conmo aqui uino lo hicieron
ir a la Corte y escribieron con él,y hasta que aquél tnno lo espere; y no hice cornierizo de
armar hasta quél se partio para allâ, creyendo que se concertara conmigo. El va con espe-
ran za que el Obispo de Córdoha [Iuan Rodríguez de Fonseca} y Antonio de Fonseca [su

bermano y ambos de! Consejo] le [auorecerán para baber más larga capitulacion. Ya
Vuestra Senoria suplico que todos seamos iguales, asi como está capitulado o si se acre-
centare« "l.

El Almirante de las Yndias no reconocía su error y seguia alegando haber llegado al Lejano
Oncnie antes que los portugueses. Colón tuvo noticia de los preparativos del viaje de Vasco da
Gama. Estos se hahían iniciado antes de la muerte dei rey João II, ocurrida el 25 de octubre de
1/195. A pesar que el espionaje de Portugal en Castilla era más eficiente que el castellano en
Portugal, los informantes de Colón - probablemente los comerciantes genoveses y florentinos
amigos de Berardi- lograron pasar la noticia de la partida de las naos de Vasco da Gama el 8 de
julio de 1497. Pero cuando entre el 19 Y el 20 de julio de ese ano Colón presento su Memorial
ante los Reyes Católicos, en el rnonasterío jerónimo de La Mejorada, a las afueras de Olmedo,
probablemente sólo conocia la inminente partida de la expedición. Da igual porque lo que nos
importa de veras es la preocupación de que los portugueses se pudieran atribuir aquello que
era de su conquista, a1canzado exclusivamente por su industria: el seiiorío de las Yndiasi"). El
Memorial de La Mejorada, nos ha llegado por diferentes copias. Su importancia radica en que
se convirtió en el escrito ideológico donde se reunían los alegatos histórico-jurídicos de la fami-
lia Colón para reclamar sus derechos y los de los Reyes Católicos y sus sucesores sobre cl Seno-
rio del Mar. Por ello e! interés que mostraron los monarcas hispanos por su contenido en el siglo
siguit:nre. Mienrras el rey Juan III de Portugal se hacia con una copia del Memorial de la Mejo-
ruda, por medio de una delicada operación de espionaje en que intervino la Condesa de Lemos,
dona Beatriz de Castro - viuda de don Dionís de Portugal que era hijo de Dom Fernando Duque
de Braganza y de dona Isabel de Portugal, hermana de Dom Manuel y por tanto era sobrino de
don Álvaro de Portugal -, cu ando en 1524 se celebraron las juntas de Badajoz-Elvas el hijo
cordohés del primer Almirante de las Yndias presentaha ai rey Carlos un Parecer que recogía la
tcsis sostenida por su padre en el Memorial de la Mejoradar").

La carta que envió el embajador Duarte de Almeida aI rey João III, relatando como la
Condesa cstorbaba para que el Consejo de Inclias pudíera conocer esc escrito de Cristóhal
Colón que le había prestado don Diego Colón y como aquélla había hecho traslado de ello y
se hahía enviado a Portugal, sólo lleva la fecha de 25 de noviembre. Pero claramente debe
fecharse en 1523, en vísperas de las Juntas. También Hernando Colón hizo de espía por enton-
ces, pues conocemos de un misteriosos viaje que hizo aI reino lusitano por entonces, proba-
blernente para comprar informaciónr").
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En el Memorial de Cristóbal Colón de 1497, éste sostuvo que:

"Agora el serenisímo rrey de Portugal don Manuel, no aviendo rrespecto al dicho asyento
fecho con el rrey don Juan, que Dios aya, que tanto tienpo auia guardado y mandado
que no nauegasen sus naos adelante del dicho limite caho de Boa Esperança porque Jasta
a!li conprehendia la dicha donaçion de! Summo Pontifiçe, como dicho es, ha mandado
nauegar a sus naos grandissimo numero de leguas al oriente, atrauesando Arahia, Persia
e Yndia, fasta llegar casy a donde auian llegado las naos de los sobredicbos rrey e rreyna,
nauegando de oriente hasya el poniente, y al polo artico, y Jueron a!lende de la dicha
raya que auian marcado, a!lende de la del Summo Pontifiçe. Lo qual todo Jue contra del
dicho asiento, y en perjuysio de los dichos rrey e rreyna»

Colón no podia admitir la originalidad de la ruta portuguesa, ni que en la carrera de la
India se obrara de buena fe, especialmente después de las Paces de Tordesillas. Dom Manuel
simplemente queria apoderarse de la isla Espanola, y de las demás Antillas que se encontra-
ban más allá de -Arabia, Persia e Yndia-. Lo que hace pensar que Colón conocía el desastre
de Sofala, de 1495, y los planes de la Corte portuguesa. En el mismo Memorial de La Mejorada
escribíó el genovés:

"110 es de creer que Sus Altezas dieran estas dichas 270 leguas para que el dicho rrey de
Portugal o sus naos entrasen ni navegasen por otra puerta ni entrada yndireta, porque
claro se puede desir que fue engano, por auerse hecho contra la yntinçion del dicho
asiento y en quehrantamiento del; en el qual esta prometido y asentado por el dicbo rrev
de Portugal que se guardaria.. sin cautela ni engano ni symulacion, lo qual no ha
conplido asy el dicho serior rrey don Manuel, porque ha mandado nauegar en India, por
la parte de Guinea, y en Scitia, por la parte del poniente y al setentrion, allende el dicho
limite o rraya-C"i.

Y es que para Colón el Iimítc deI senorio de Portugal pactado en Tordesillas era -el dicho
cabo de Boa Esperança es el mojon y diuision de las dicbas tierras-. Por esto, Colón intentaba
convencer a los Reyes Católicos que denunciaran el acuerdo asentado en Tordesillas tres anos
atrás. EI Memorial de La Mejorada termina:

"Por todo lo qual: queda claramente dicbo y prouado que la diferençia quefue entre los
serenisimos rrey e rreyna de Castilla e de Aragon y el senor rrey de Portugal non fue saluo
en la mar Oçeana ... y asy mismo se declara como: el serenisimo rrey don Manuel non
guardo el asvento, asy como hasia el rrey don Juan, su antecesor, porque ha navegado,
a!lende del cabo de Boa Esperança, en Arabia, Persia e India, por el camino de Guinea,
y a nauegado al setentrion, y pasado la rraya, de la parte de poniente; por lo qual non
son obligados Sus Altezas de guardar ya aquel asyento .\y no quisieren-C '").

En otras palabras, Colón invitaba a la ruptura de hostilidades.
Pedro Mártir de Angleria, en sus Décadas, aI hablar de las exploraciones de Vicente

Yánez Pinzón, refiriéndose aI Cabo de San Agustín en Brasil, decía:

"Yya desde el mar hercúleo hemos dado primeramente con la orilla de esta tierra, no será
impertinente hahlar algo que podría acaso ocasionar discusiones, si no Jueran suegro y
yerno, entre el Rey Católico don Fernando y don Manuel, Rey de Portugalc").
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Esta opínión se aplicaba también a la situación creada por el viaje português a la India
de 1497-1499.

Anos más tarde Hernando Colón reconocía en el final dei Pareçer de Badajoz:

-porque desde entonçes en adelante nunca en vida dei dicbo Rey don Juan portogueses
passarem ni navegaron ai oriente dei dicbo Cabo de Buena Esperança. Y sy sus subçeso-
res an pasado syn averles sydo hasta el presente qontradicho seria por el Amor que los
dicbos Catbolicos Reyes les ternian como a verdaderos bijos-C").

Y esta actitud de anteponer el amor a la familia sobre los intereses del reino fue carac-
terística de las relaciones entre los Trastámara y los Avis a partir de 1479, como en distintos
trahajos he intentado demostrar.

En buena medida, la expedición cabralina fue producto de alguien que conocía todos los
secretos y las navegaciones secretas de las dos Cortes más importantes de la Peninsula Ibérica.
La presencia de Bartolomé Dias en la expedición nos indica quién aportó el conocimiento prác-
tico de la ruta que adentrándose en el mar hasta las aguas dei Brasil permitía ser llevado por
la corricntc que arrastraba más aliá dei Cabo de Buena Esperanza. Don Álvaro de Portugal, de
la Casa de Braganza, fue el mejor consejero que tuvo Dom Manuel el Afortunado para su polí-
tica con Castilla. II fin de la expedición era el demarcar aquella costa que, ya descubierta antes
de Tordesillas por carabelas portuguesas en 1493, debía evitar la expansión castellana por
medio de la toma de posesión en nombre dei Rey de Portugal, ejecutando el tratado luso-
castellano de 1494 que en realidad era una puesta ai dia del viejo Tratado de las Alcáçovas de
1479. Don Álvaro habia sido testigo de excepcíón de la rivalidad luso-castellana en el Mar
Océano. Durante su Presidencia dei Consejo Real en Castilla habia sido el inspirador y más
importante consejero de la reina Ysabel y dei rey Fernando en asuntos portugueses. No hubo
protestas castellanas ante la navegación de la armada cabralina.

El fin de la misión secreta de Cabral era mantener el amor y amistad entre los reinos de
Portugal y de Castilla '11 delimitar y recorrer la costa que correspondía ai Reino de Dom Manuel.
De! "segredo» se pasaba a hacer público urbi et orbi que el Brasil era tierra descubierta y de la
conquista de Portugal.

Pero veamos otros logros diplomáticos de Dom Álvaro en su intento de consolidar la paz
definitiva entre los reinos hispanos. Don Álvaro de Portugal, Contador Mayor ele Castilla y
Presidente de! Conscjo Real, firmó en nombre elel -venturoso-, el 30 ele novíembre de 1496 en
Burgos, las capitulaciones matrírnoníalcs para la celehración de la boda entre e! Rey ele Portu-
gal y la Infante dona Isabel, hija mayor de los Reyes Católicos y viuda ele! Príncipe Dom
Affonso de Portugalt "). Hay que hacer responsable a elon Álvaro no sólo dei feliz término de
las negociaciones sino también de la política castellana del Rey Dom Manuel, quien era
hcrmano ele D. Ysabel, Duquesa viuda de Braganza, y por tanto - insisto - concunado de elon
Álvaro ele Portugal. La Reina de Portugal murió en Zaragoza cn 1498 ai dar a luz a un here-
dero varón, Dom Miguel lIamado "de la Paz», que tantas esperanzas alimento a sus abuelos
espanoles. II nino fue jurado heredero por las Cortes de Portugal, Castilla y Aragón, mas falle-
ció en La Alhambra de Granada, el ano de 1500. Se había dado '11 traste la posíbilidad de que
el Príncipe consiguícra la unidad personal de los reinos más importantes de la antigua Híspa-
nia, dividida por la invasión musulmana del 711.

Poco después, Dom Manuel volvió a encargar nuevos elesposorios a don Álvaro, esta vez
con la hija de los Reyes Católicos nacida en Córdoba en 1482, dona Maríat"). Las diferencias
entre el Duque de Coimbra, Dom]orge, hijo bastardo dejoâo II, y el Duque de Braganza,Dom
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Jaime, sobrinode don Álvaro quien le hahía criado, hacían necesario pacificar por medio de
enlaces a la Casa de Avís. Don Álvaro entregá la mano de su hija dona Beatriz de Melo, su
segundogénita, a Dom Jorge. EI hijo dei Príncipe Perfecto gozaha de los maestrazgos de
Santiago y de Avís desde eI 12 de ahril de 1492(").

Dom Manuel otorgó a Rui de Sande, su plenipotenciario, poderes para negociar las
condiciones de las capilulaciones matrimoniales con dona Maria, Don Fernando otorgó a su tío
don Enrique Enríquez, Mayordorno Mayor y su confidente poderes parecidos para aquel nego-
cior "). EI tío de! nuevo Duque de Braganza no era indiferente a esta diplomacia, y es atribui-
ble a su consejo el mantenimiento de la política pro castellana en materia de alianzas matri-
moniales y de política internacional en general hasta la fecha de su muerte. Don Álvaro falleciá
en Toledo, e! día 5 de septiembre de 1503("').

Pero volvamos y conozcamos las condiciones de las capitulaciones entre el Rey ele Portu-
gal y la Infante de Castilla. Si su hermana exigió la cxpulsión de los judíos del sueI o lusitano
para casarse con eI Afortunado, su hermana pidió el derribo de las mezquitas y la prohibición
ele la religión islâmica - a lo que accedió Dom Manuel. Los Reyes Católicos ofrccíeron una dote
de 200.000 doblas de oro, descontando 10.000 por las joyas de dona Maria, y una renta anual
en Castilla de 4.500.000 maravedís. También se comprometieron a pagar la negociación cn
Roma de la dispensa necesaria por su parentesco cercano. Don Fernando y dona Ysabcl
promctieron que cl hijo mayor nacido de esa unión recibiría tratamiento de segundo Infante
en Castilla, y sus hermanos tendrían consideración de naturales deI reino. Cabe anadir que se
dejó bicn claro que para todas las consideraciones, dona María era considerada como portu-
guesa( v- l. La boda se celebró por poderes en Granada eI 24 de agosto de 1500 Y de forma efec-
tiva c n AIc:l\'Cr do Sal el 30 de octubre. Después de anos de clarle diez hijos al Rey de Portu-
gal, dona Maria fallcció en Lisboa eI 7 de marzo de 1517(").

La deseperación de don Cristóbal Colón es comprensible, después de tantos esfuerzos y
riesgos, los portugueses se habían adelantado a la meta sanada de la India. No habían descu-
bierto en su camino ninguna nao de Castilla que les estorhase, ni nadie había dado noticia de
liabcr oído hahlar de caste!lanos en aqucllas lejanas aguas. Qucdaba confirmada la opinión de
los enemigos de Colori. sus Yndias no eran mas que islas en el Mar Oceano. Las Bulas Intel'
caetcra. y en especial la Ducium siquidem, como el Tratado de Tordesillas, perdían contenido
ante la incuestionable rculidadt"). Porque era Asia y no otra cosa lo que habia movido a Castilla
a buscar nucvos títulos e instrumentos internacionales para hacer valerlos. EI Cuarto Viaje de
Colon estará marcado por cl deseo de encontrar a los portugueses, y sohre todo, la ruta desde
las Antillas hasta la Especiería. En América Central se percató cl Almirante de la dclgadez de
la tic-rra pues los indios le informarem que a corta distancia existia otro inmenso mar, pero no
hulló el estrecho que comunicara los dos espacios marinos.

En h92 Colón llevó a Castilla a violar el Tratado de las Alcáçovas con Portugal, su Descu-
hrimicnto atcntab« contra lo asentado en aquellas Paces acordadas cn 1479. Las 370 leguas
p~lctadas en Tordesillas marcaban una linca hacia cl poniente que no era caprichosa pues
deiaba el Brasil para Portugalr'"). Entre 1499 y 1501, en cambio se inutilizaron parcialmente los
Instrumentos Jurídicos Internacionales ai redescuhrirse la verdadera cara de Asia La geografia
trastornaba todos los acuerdos y la falacíu de la descripción dei mundo de Colón quedaha aI
descubierto. Álvares Cabral tornaba posesión de una costa perteneciente a su Reino, y más que
prob.ibk-mc-ru e yu descuhierta por los suyos, atribuída a Portugal en la Capitulación dei Tratado
de Tordesillas de 1'í94. Cabral ejecutó lo acordado en papel entre Caxtilla y Portugal en la reali-
dad, que era un mundo que no era fantástico - aunque paradisíaco - y que pcrtenecía a una
nueva cpoca de la Historia ele la Humanielael: la Edad Moderna.
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Pedro Álvares Cabral em Santarém
Uma interpertação diferente para o destino do navegador
Prof. ª Doutora Manuela Mendonçaii)

1.

Quando se pensa na vida de Pedro Álvares Cabrak'), é comum a convicção de que este
fidalgo português, eventualmente incompatibilizado com o monarca D. Manuel, depois do seu
regresso da India, se terá retirado, em 1502, para as suas terras de Santarém. Com um profundo
desgosto por se ver preterido pelo rei a quem servira, a quem dera a boa nova da terra do
Brasil e a quem acabara de representar numa difícil missão levada a cabo no Oriente, o
homem, ferido no seu orgulho, ter-se-ia imposto um auto-exílio, afastando-se do rei e da corte.
Como se fosse possível a um fidalgo, por muito mérito que tivesse, decidir ostensivamente reti-
rar-se, por zanga ou amuo, do convívio do monarca! Esta ideia não pode ser aceite e deve, de
uma vez por todas, ser rebatida, sem que, para tal, se negue o facto inquestionável de que o
navegador se radicou naquela vila ribatejana. Mas jamais ousaria afrontar o seu rei, numa
época de forte afirmação do poder real em que o monarca não abdicava das suas prerrogati-
vas e manifestava a sua autoridade em qualquer atitude necessária, ainda que esta passasse
pelo afastamento de um fiel servidor. A este cumpria, magoado ou não, aceitar a régia vontade,
mas nunca tomar a iniciativa do confronto. Por outro lado, se o rei destinasse um súbdito ao
exílio, certamente o não faria autorizando-o a instalar-se num lugar tão próximo, mas ordenar-
lhe-ia o afastamento para terra longínqua, para que ficasse bem visível o seu real desagrado.
A ilustrar esta afirmação, basta lembrar D. João II que, vinte anos antes, quando quis castigar
o Marquês de Montemor, lhe mandou que ..logo naquelle dia se saisse da dita villa de Monte-
mor, e dentro em cinco dias se passasse alem do Tejo onde estaria ate sua mercc-C). Era assim
que procediam os monarcas que marcaram os alvores da modernidade e não temos que
pensar que D. Manuel, por ser eventualmente mais brando que o seu antececessor, lhe não
seguisse as pisadas em tudo o que se prendia com a afirmação do poder régio. Não há, pois,
lugar à interpretação de que Pedro Álvares Cabral, após o seu regresso da Índia, para marcar
o seu descontentamento com determinada atitude de D. Manuel, lhe tivesse virado as costas.
Isto não anula, no entanto, a hipótese de que o descobridor do Brasil se tivesse magoado com
o ambiente eventualmente vivido na corte e discordasse de certas decisões do monarca. Não
cuidaremos aqui de tratar essa intriga, pois ela tem sido sobejamente analisada, sendo certo
que, por entre as opiniões emitidas por escritores coevos ou pouco posteriores, é unânime a
afirmação de que o rei determinara de ..ho mandar outra vez á India, mas por elRei querer
separar da sua bandeira çinquo velas que tambem mandava á India, de que tinha dada a capi-
tania a Viçente Sodré, pera ficar lá, & andar darmada contra hos mouros, se excusou de ho
fazer, pelo que deu a capitania da mesma armada a dom Vasquo da gama ... ,,('). t um facto,
pois, que Pedro Álvares Cabral esteve nomeado para uma segunda missão e acabaria por não
partir, mas saber exactamente se a decisão foi sua ou do monarca, ou se foi sua por pressões
recebidas que o levaram a decidir desse modo, é questão extremamente difícil de apurare).
Não entrando nesse debate, por não ser o objectivo exacto deste trabalho, apenas pretende-
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mos tratar a sua eventual consequência e que parece ter sido o exílio de Pedro Álvares Cabral
em Santarém. Rejeitamos, no entanto, que o mesmo acontecesse por iniciativa de qualquer dos
intervenientes, em resultado de zanga ou confronto.

Em abono da nossa tese, basta lembrar a posiçào geográfica de Santarém e ,lS preferên-
cias que inspirava como local de longas estadas dos reis de Portugal, para de imediato ques-
tionar: então o descobridor do Brasil virava costas ao rei e ficava ali, a 65 Km de Lisboa' Mais
ainda, virava costas ao rei e instalava-se num local onde o rei permanecia frequentemente' É
que erram os que pensam que D. Manuel esteve pouco em Santarém. Para o demonstrar pode-
mos observar o quadro que se segue, no qual se assinala a presença do monarca, ou da Chan-
celaria régia, nesse coraçào do Ribatejo, ao longo de todo o reinado;"):

Ja Fe Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Dez

149'5
['196 X X x x

II'); X X X X X

H9S X X X X
t---

II'!'!
1'5(J0 X x

I'5(Jl
1'5(J2 x X

1'50) X x X

]'5(J4 X x X X

['50'5 X

]')06
1'5(J7 X x X

['50S X x x x x x X

1'509 x x X

) ')10 X X x x x x x x X x x X

]'51) X x x x x X x X

['5)2 X x X x

['515 X

1'5)4 X x X

)'5)'5 X x x x x X

]'5[6 X x x x x X

)'))7 X

I'5IS X

['5[l)

['52(J X

1 '521
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Numa rápida observacào. logo verificamos que a vila ribatejana foi um local de refúgio
do monarca, que por ali passou e onde certamente permaneceu muitas vezes, podendo
me-smo dizer-se que, entre 149=; e 1521, ano da sua morte, apenas os anos de 1499, 1501,
I ')()() , I=;19 e 1=;21 não encontramos ali registos da sua passagem. E anos houve em que essa
permanl'ncia parece ter sido longa, como sejam os de 1=;08, 1=;10 e 1511, com principal inci-
dC'ncia em 1=;1(), o que, naturalmente, se explica pela peste que grassava em Lisboa, É certo
que o facto da Chancelaria estar a trabalhar num local não pressupõe necessariamente a
presen(;a física do monarca, mas garante a sua proximidade. 1';0 caso concreto de Santarém,
tem-se defendido que os monarcas se afastaram da vila depois da morte do filho de D. joâo
II. o que ficou escrito, por exemplo, na oração que, a 2 de Junho de 1525, feita pelo licen-
ciado Lopo Fernandes de Castanheda e proferida diante de D. joão III, quando esse monarca
ali foi recebido: ' ... Todos os mais cxccllcntes reis deste Reino fizcrão nella habítaçáo e a tive-
r;lo por sua camara , e soo do mui grande Rei Dom Manuel foi desfavorecida com sua
continua absencia-c'). Podemos admitir que assim tenha sido, mas a presença da Chancela-
ria na vila, eventualmente instalada nas infra-estruturas criadas por D. joà o II, prova que D.
Manuel nào podia andar muito longe, admitindo-se a possibilidade de dividir a sua estancia
entre esta vila e o palácio de Almeirim, mas é certo que permaneceu na zona.

2.

Essa presença, razoavelmente verificada, serve para demonstrar que Pedro Álvares Cabral
n.io pode ter voltado costas a D. Manuel, pois ainda que não vivesse na corte dela estava muito
perto. Também o rei o não terá expulsado, pois se assim fosse não o quereria por ali e tê-lo-
ia feito deslocar para muito mais longe, podendo até mandá-lo para Belmonte, o que até seria
!()gico, pois lá estavam os seus familiares mais próximos, nomeadamente o irmão mais velho,
Fern~lo Álvares Cabral, que sucedera ao pai na alcaidaria do respectivo castclot''). É, pois, da
minha perspectiva, pacífica a instalação de Pedro Álvares Cabral em Santarém, não tendo a ver
com uma atitude ostensiva de afastamento ou expulsão. E por que não levantar a hipótese de
que tudo o que envolveu as atitudes do grande capitão esteve ligado a outros problemas,
como, por exemplo, o da saúde? Por que não pensar que o herói regressado da India não se
sentiu com forças para partir de novo, querendo, no entanto, omitir essa fraqueza? Lembremos
que, já em 1500, estaria com problemas por causa das -quartãs, que avia anos que tremia-C'):
dessa mesma situação deu conta Damião de Góis que, ao contar os motivos que conduziram
;l morte de Aires Correia, regista a determinada altura ".. Pedralvarez, por estar em cama doente
de febres, mandou a Sancho de thoar que com todolos bateis da frota se fosse a terra .... ,,('0).

A propósito do mesmo, também João de Barros escreveu que "... elle a este tempo andava quar-
tanario .. ",("l. Quer, pois, dizer que Pedro Álvares Cabral sofria ele quartã, que o mesmo é dizer
que estava infectado pelo plasmodio malariae;"), tendo tido manifestações já em 1500 e depois
ao longo da viagem à India.

Sabendo-se que o parasita que provoca esta doença se encontra nas regiões tropicais,
remos como certo que Pedro Álvares Cabral já o contraíra em viagens anteriores, não sendo de
c-xcluir a hipótese de que tal tivesse acontecido durante a tentativa de construção de urna forta-
leza na Graciosa, ordenada por D. joão II e onde este jovem poderá ter estador'). Com efeito,
() projecto desta construção ficou marcado por muitos problemas, entre os quais a doença que
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atingiu os capitães não foi o menor, o que levou D. João II, tendo conhecimento de que a terra
era "naturalmente doentia-C"), a desistir do projecto. Não é, pois, de excluir que viesse daí o
problema do capitão da segunda armada que foi enviada à 1ndia, como também não é de
excluir que a doença tivesse sido contraída noutras viagens das muitas que o marinheíro expe-
rimentado terá feito, ao servíço do primo e cunhado de D. Manuel, nesse seu processo silen-
cioso de exploração da costa africana.

Certo é, pois, que Pedro Álvares Cabral tinha uma doença que se manifestava por febres
agudas e eventuais complicações a nível de rins e fígado, não podendo prever-se a sua perio-
dicidadet"), Acredito que esta situação pudesse ter justificado a decisão de Pedro Álvares
Cabral em não comandar a segunda armada e que dela só ao rei desse conhecimento. Só isso
explica que D. Manuel não expulsasse ou castigasse o insolente que se atrevia a desafiar a sua
régia autoridade, negando-se a aceitar uma missão. Nem poderia querê-lo mais na sua
presença, o que não aconteceu, pois sabemos que Cabral esteve, entre 4 e 8 de Dezembro de
1503, no capítulo-geral da Ordem de Cristo, a que o rei presidiuí"),

3.

Pensemos agora sobre o casamento de Pedro Álvares Cabral, que Luiz Vaz de Sampaio
coloca e demonstra ter ocorrido no princípio de 1503( P), tendo sido negociado já depois da
"renúncia» do capitão nomeado. Se atentarmos na carta que Afonso de Albuquerque escre-
veu ao rei, anos mais tarde, intercedendo pelo sobrinho, datada de Calecut, em 2 de Dezem-
bro de 1514(") e que se utiliza habitualmente para provar que D. Manuel afastara o navega-
dor do seu serviço, podemos observar uma outra informação. Escreveu o vice-rei da India
que foi ele que favoreceu o casamento de Pedro Álvares Cabral com sua sobrinha, conse-
guindo mesmo que ela levasse um avultado dote « ••• e lhe fiz dar da fazenda da minha irmã
e de meu cunhado dom Fernando mais em casamento ( ... ) do que seu movei e raiz podia
abastar»; justifica depois esta atitude pela -onrra e credito que vos'alteza tinha de sua pessoa
e o contentamento de seus serviços e da sua bondade e cavalaria, e d'avermos todos por
muito certa sua medrança e galardam de seus serviços, e ser elle tal pessoa e asy
aceito a vos 'alteza e encarregado por vos'alteza em carregos onrrados ... », Nestas afir-
mações fica muito claro que não houvera ostensivas razões que separassem Pedro Álvares
Cabral do monarca, pois, a ser assim, por que iria a família de sua mulher favorecer um casa-
mento com um noivo condenado ao fracasso? É claro que Afonso de Albuquerque acreditou
que D. Manuel voltaria a chamar o capitão-mor, o que não seria de esperar se este se tivesse
atrevido a voltar as costas ao rei. Aceitando, pois, que o casamento foi tratado depois do
regresso de Cabral e mesmo após a sua decisão de não seguir na armada para que fora
nomeado, os motivos que terá invocado não podem ter sido de molde a ofender o rei. Mais
uma vez se coloca, portanto, a única hipótese: a saúde debilitada do descobridor do Brasil
que por si, ou por intrigas de outros, foi ao conhecimento do rei, que lhe terá feito sentir o
risco de partir. Em consequência, Pedro Álvares Cabral pediu dispensa. Nem de outro modo
se pode entender que D. Manuel aceitasse pacificamente a necessidade de nomear outro
comando, com o atraso inevitável a que isso obrigou.
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4.

Aceitando esta hipótese, terá sido natural a fixação de Pedro Álvares Cabral em Santa-
rém. Consciente de que não voltaria a ser chamado para missões, ou decidido a não as acei-
tar' Certamente que nem uma coisa nem outra. O casamento posterior, com a organização da
respectiva família e talvez as novas forças de influência a que Luís Adão da Fonseca já aludiu
e que se faríam sentír na corte do monarca, terão sido responsáveis por um progressivo afas-
tamento. Não poderemos determinar, por falta de dados, os esforços feitos pelo fidalgo nave-
gador para ser recuperado para o serviço régio, mas a verdade é que sabemos como os cargos
eram desejados e discutidos, surgindo com certeza sempre novas hipóteses de gente dinâmica,
que iam fazendo cair no esquecimento o valor de Pedro Álvares Cabral. Por outro lado, se a
doença o atacara, é provável que tivesse ficado diminuido fisicamente, sobretudo nos primei-
ros cinco a oito anos. Ora, o registo de atribuição do privilégio de fidalgo com que foi distin-
guido por D. Manuel por carta assinada em Évora, a 18 de Fevereiro de 1509(1')), vem provar,
por um lado, que o rei nada tinha contra ele e, por outro, que, decorridos alguns anos, o nave-
gante reencontrara forças para servir o monarca. Importa lembrar que este privilégio, relativa-
mente comum, era concedido como uma distinção pontual, com que o rei recompensava os
que lhe eram fiéis, dizendo invariavelmente que isentava os seus "amos, mordomos, apani-
guados", "porquanto" o beneficiado estava pronto para "nos servir na guerra, com armas, cava-
los e homens". Temos, pois, que Pedro Álvares Cabral se fez presente ao rei, directa ou indi-
rectamente, com um requerimento lembrando os seus serviços e a recompensa que mereciam
e, eventualmente, manifestando a sua disponibilidade futura. Sobre esse requerimento foi
escrito um "praz-me", ou seja, o real consentimento. Só depois foi elaborada a respectiva carta.

Não será, pois, de excluir que Pedro Álvares Cabral se tenha apresentado a D. Manuel
quando, nos primeiros sete meses de 1508, este permaneceu em Santarém ou ali perto. Fazia-
se lembrado, o navegador, afirmando-se recuperado e o rei respondia favoravelmente. Há um
pequeno pormenor nesta carta que é importantíssimo para a compreensão do que ela terá
significado. Como se disse, havia uma minuta para este, corno para a grande maioria dos
diplomas régios; ora no texto dado a Cabral e no local onde deveria ler-se, segundo a minuta,

per quanto está prestes a nos servir. .. », lê-se "... per quanto está prestes para nos haver
de servir. .("'). Não resta dúvida de que Pedro Álvares Cabral fizera saber ao rei que queria
voltar e que este, pelo menos teoricamente, o aceitava. Saiu depois a Corte de Santarém e o
oferecimento foi esquecido, ou feito esquecer pelas influências a que já aludimos e é esse
esquecimento que, da minha perspectiva, dá sentido à carta de Afonso de Albuquerque. De
outro modo, como perceber que a tenha escrito só em 1514 e não tenha intercedido junto do
monarca ainda na Corte, quando estava nas suas boas graças, antes de partir para a Índia, em
I=;03 ou mesmo antes da sua segunda viagem, iniciada em 15067 Naturalmente, por que não
era oportuno e não pareceria necessário. Viriam a ser as queixas que lhe chegaram a partir de
I=;09, quando Pedro Álvares Cabral se sentiu, de facto, preterido, que motivaram a interferên-
cia do tio de sua mulher. E repare-se que, ao dirigir-se ao rei, Afonso de Albuquerque escreve

.. agora, senhor, vejo esta qebra sua ante vos' alteza durar muitos dias ... que nam poso saber
que descontentamento he este que vos 'alteza de sua pesoa tem ... », o que mostra que a preo-
cupação não é relativa a um tempo longínquo, mas a uma situação muito mais próxima.
Também o facto de depois escrever "... quanto a mim mais parece que a culpa deste feito era
sua, tanto mais made parecer e ey-de crer que ele certo o perdam e galardam de vos'alteza ...
serem-lhe seus erros perdoados e feita onrra ... " não prova que, de facto, houvesse conscíên-
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cia de atitudes incorrectas tornadas por Pedro Álvares Cabral, mas tão só manifesta a D. Manuel
que, errando, os homens esperam a sua benevolência, como rei generoso' Pois como haveria
de explicar-se, depois da disponibilidade de 1509, que o navegador continuasse a ser omitido
do serviço do monarca, senão por qualquer coisa menos bem que tivesse praticado. mesmo
sem dela ter consciência'

Penso ser este o sentido que Afonso de Albuquerque quis dar à sua missiva, pois era
um modo de colocar o marido da sobrinha totalmente dependente da vontade régia. Porém,
nào o conseguiu, mas certamente por outros motivos, de que não estarào alheias as forças que
se movimentavam já na corte e sopravam ao rei contra a acção que Afonso de Albuquerque
desenvolvia na Índia. Essas forças terão estado na origem da sua morte, em Goa, a 16 ele
Dezembro ele 1515( 21), mas nào terão sido menos decisivas no anonimato em que Pedro
Álvares Cabral permaneceu em Santarém até ao seu desaparecimento do mundo dos vivos,
ocorrido no fim de 1520, afinal, pouco tempo antes do passamento do próprio monarca.

5.

E cm Santarém ficou anónimo, mas não abandonado. Ali vivia, certamente administrando
as propriedades que possuía na zona e gozando de várias tencas que lhe haviam sido atribui-
das. A mais antiga que se conhece é de 40.000 reais, de que passara a usufruir quando foi feito
cavaleiro da Ordem de Cristo, benefício que Luiz Sampaio coloca em 1494(22);em 12 de Abril
de 1497 fora-lhe, por cata régia, atribuída uma de 13.000 reis, igual ã de seu irmão, joào
Fernandes Cabral, resultante de uma outra de 26.000 reais, que pertencera ao pai, já falecidot ");
uma outra tenca, que Luiz Sampaio acredita ter sido atribuída em recompensa do ..achamento ..
do Brasil, no valor de 30.000 reai« "), finalmente uma tença de 200.000 reais, de que se
conhece uma autorização de pagamento para o ano de 1514 e um recibo referente a 1516(")
e que o citado autor acredita ter sido atribuída no regresso da 1ndia. Somavam assim estas
tcncas um total de 283.000 reais, o que era muito significativo para a época, sobretudo se
comparado com a tenca de 300.000 reais atribuída a D. Vasco da Gama quando, por carta de
10 de Janeiro de 1502, foi feito Almirante da Índia, nomeação que precedeu a viagem em que
substituiu Pedro Álvares Cabralt"). Mas esse valor torna-se ainda mais significativo se compa-
rado com os que ficaram registados no Livro das Tenças del Rei, de 1523(") e no qual verifi-
camos que mesmo cm tempos de D. joão 111 essas tenças só muito excepcionalmente iam além
de 50.000 reais e, na sua grande maioria, eram inferiores a este valor. Acreditamos, por isso,
que os 200.000 reais de Pedro Álvares Cabral foram dados em sua vida como recompensa do
seu serviço; certamente por isso e dado o seu valor elevado, não vieram a ser atribuídas aos
filhos ou à viúva, que passaram a receber: 20.000 reais cada filho e 30.000 reais D. Isabel de
Castro( "), perfazendo um total de 70.000 reais. Mas podemos confirmar que os "dinheiros ..que
ficaram livres ror morte do navegador eram bastante mais, já que, no ano de 1523, era conce-
dida a Dom Rodrigo Lobo uma tcnça de 50.000 reais, a pagar na uimtena de Guinee ".. dos
dinheiros que vaguaram por faleçimento de Pedro Alvarez Cabral] ..("); esta afirmação deixa
ainda entender que a tcnça em questào não esgotava a totalidade dos dinheiros que haviam
ficado livres, mas arenas uma parte; assim era, pois se a esta quantia somarmos os 70.000 atri-
buídos ú mulher e filhos, encontramos um total de 120.000 reais, ficando ainda uma larga quan-
tia ao monarca.
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6.

,'vias voltemos a Santarém, para reforçar ainda a ideia de que o navegador não estava
abandonado nem isolado. Tal se prova pela possibilidade que teve de mandar seus filhos para
a corte régia. Com efeito, Fernão Álvares Cabral e António Alvares Cabral foram chamados ã
corte. onde os encontramos, em tempos de D. Manuel, como «nossos moços fídalgos-. Sabe-se
que o filho segundo, António, faleceu pouco depois do pai, mas Fernão fez uma carreira
brilhante. sempre distinguido pela graça régia, tanto em tempo de D. Manuel corno de D. Joào
III. chegando a ingressar no Conselho deste monarca. Quanto às filhas, terão sido quatro, das
quais uma casou com :\uno Furtado, em 1521. As outras tr(~sterão ingressado num convento,
como era habitual na época, com um dote de 70.000 reais cada, dado por D. Manuel em
IS.2()( "'). Vê-se, pois, que toda esta geração foi objecto de acompanhamento, sendo certa a
protec\';lo real. Apenas conseguida pelos méritos de seu pai? Talvez nào, mas decerto atenta-
mente acompanhada pelos cuidados de seu tio: Diogo Fernandes Cabral. Era ele um clérigo,
ao que parece filho bastardo de Diogo Fernandes Cabral, irmão muito mais velho, de Pedro.
Tal como os restantes irmãos, também ele fora para a corte régia, sendo homem de confiança
de D.Joào II e contando-se entre os que o acompanharam na hora da mortet"). Foi igualmente
beneficiado por D. Manuel, que o fez Deão da Capela Real e lhe deu outros cargos, nomea-
damente o de recebedor de «o dinheiro de um por cento e três quartos-, aparecendo nomeado
em inúmeros documentos nessa qualidader>'). Cremos, pois, ter sido este homem que se inte-
ressou por roda a família e nomeadamente pelos filhos de Pedro Álvares Cabral, sendo certo
que o terá feito igualmente pelos outros irmãos e sobrinhos, para quem a gra(;a régia também
foi abundante, mas cuja abordagem não cabe neste estudo.

7

De tudo o que vimos afirmando podemos tirar uma conclusão: Pedro Álvares Cabral não
viveu isolado em Santarém e foram muito fortes as ligações da sua família com a corte, ainda que
de próprio não pareça tê-la frequentado sistematicamente depois de 1502. Mas também conclui-
mos que viveu anónimo, se anónimo podia viver um fidalgo, com ligaçôes a outros grandes Iidal-
gos, radicados em Santarém, tais eram os familiares de sua mulher, D. Isabel de Castro. Então de
que anonimato poderemos falar? Sem dúvida daquele que hoje podemos identificar, mas que nào
é seguro que, na época, fosse sentido. Afinal, Pedro Álvares Cabral serviu o rei, participou na
gesta marítima e depois retirou-se. Que deveria esperar, que fosse notado pelas populações, para
além da possibilidade de vida condigna? Essa tinha-a, como ficou provado. Nâo vamos, pois,
esperar que fosse celebrado por ter capitaneado a segunda armada que foi à índia. Que perce-
biam os povos disso, para além da esperança que de lá viesse um futuro melhor? Celebrado por
ter registado, na sua passagem, a terra do Brasil? E quem pensava, nesse primeiro quartel do
século XVI. no Brasil ou na sua importância? Temos, pois, um fidalgo, certamente conhecido e
reconhecido como valoroso, mas nada mais. Isso explica o seu aparente anonimato.

Só esta ideia dá sentido à omissão que encontramos na obra do Padre Inácio da Piedade
e Vasconcelos, Historia de Santarem Edificada, que nada escreve sobre o navegador. Obser-
v.mdo-a, pode acompanhar-se como descreve as glórias de Santarém, com os respectivos
monumentos; entre eles refere a igreja de Santo Agostínhot "), na qual indica que havia várias
capelas instituídas, estando nelas os túmulos dos fundadores e muitos dos seus familiares. Os
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respectivos epitáfios ilustram a vida desses notáveis defuntos, registando quem foram, que títu-
los detinham, em quem se filiavam, etc. No fim de larga descrição referente a esta temática, o
autor acrescenta ainda: «Etodas estas inscripçoens sobreditas tem seos escudos de armas em
relevo, das familias que nellas estão sepultadas-. Continuando a sua descrição, o mesmo autor
escreveu: «outra sepultura grande raza se vê nesta Capella, [Capela da Senhora da Vida] com
este Epitáfio = Aqui jás Pedralvares Cabral, e Sua mulher Dona Isabel de Castro, cuja he esta;
a qual, depois de morto Seu marido, foy Camereira mór da Senhora Infante Dona Maria, filha
delRey D. Iodo o terceiro deste nome" (ii). E nada mais se acrescenta a propósito do capitào-mor
da segunda armada que D. Manuel enviou à Índia. O motivo já ficou esclarecido, sendo que
quando, certamente no final do século XVII, o Padre Inácio começou a escrever, a tradição oral
não guardava memória dos feitos de Pedro Álvares Cabral, mas não por que os tivesse esque-
cido; antes por que jamais haviam sido notados como especialmente relevantesr "). Só isso
pode também explicar a inscrição que, depois da morte de sua mulher, foi mandada colocar
sobre a sepultura onde ambos repousavam, já acompanhados de seu filho, Antónior"). E não
constituía ofensa à memória do navegador este epitáfio simples. Afinal, que mais fora ele em
Santarém do que Pedralvares Cabral, o fidalgo abastado ali residente que, como tal, todos
haviam conhecido? Não tivera qualquer outra distinção nem cargo digno de menção, ao contrá-
rio de sua mulher que, essa sim, fora, cerca de 15 anos depois de ter enviuvado, distinguida
com o alto cargo de camareira-mor da infanta D. Maria, a filha de D. João III('"), aquela que
viria a ser a mulher de Filipe II, de Espanha.

8.

Na sequência do pensamento que vimos expondo, concluiremos, pois, que o homem
que capitaneou a segunda armada da India, em cuja viagem -encontrou- o Brasil, escolheu
Santarém para residência, provavelmente no ano de 1502, sem que isso pudesse ter significado
incompatibilidade com o monarca, mas apenas fosse ditado pela necessidade de se curar de
um qualquer paludismo que o atacava e do qual sofrera ataques durante a vitoriosa viagem à
India. Ali constituiu a sua casa, tendo casado, talvez em 1503, com D. Isabel de Castro. Viveu
das tenças que possuía de longa data, juntamente com outras que lhe terão sido atribuídas por
D. Manuel no seu regresso a Lisboa. Mas sabemos que também tinha bens fundiários, sem que
possamos inventariá-los exaustivamente, nem sequer indicar-lhes a origem.

Sendo um filho segundo, não lhe coube a herança paterna vinculada a morgadio, que foi
entregue ao primogénito, Fernão Álvares Cabral, conforme está amplamente documentado na
Chancelariat"). No entanto, é natural que os pais lhe tivessem atribuído alguns bens, certa-
mente distantes da região de seu irmão, o alcaide-mór de Belmonte, noutro local onde também
os possuissem, o que ficaria determinado no testamento que ambos fizeram, sua mãe, D. Isabel
de Gouveia, em Belmonte, a 26 de Agosto de 1483 e seu pai em 25 de Outubro de 1492. Por
escritura pública feita no mesmo local, em 6 de Maio de 1494, os seus filhos «firmaram as pari-
lhas.. dos bens livres da herança ... fizeram-se nove lotes que foram tirados à sorte ... ,,("1). É
provável que a Pedro tenham cabido os bens que, pelo lado materno, havia em Santarém, o
que até talvez possa explicar a adopção do apelido da família de sua mãe, Gouveia, que, antes
da viagem à Índia, era usado por Pedro Âlvarest"),

Será esta a justificação para que o navegador tivesse escolhido a vila de Santarém para
sua residência. Depois, o casamento com D. Isabel de Castro e 05 bens que, com ele, lhe
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vieram, rê-lo-ao ajudado a melhorar ali a sua vida, mas não terão estado na base da sua esco-
lha inicial. Essa hipótese é confirmada pelo facto de não ser ele o único descendente do
alcaide-mar de Belmonte a residir ali, pois é certa a presença de um seu irmão mais novo, Luís
Álvares Cabral, casado com Leonor Jacome, de uma família também residente na vila. Deste
fidalgo sabemos que certamente teria casas na freguesia de Santo Estevão, pois aí se encon-
trava, segundo reza o Tombo de Marvila, a "Rua do Arco de Luis Alvares Cabral". Além disso,
o mesmo tombo fala de uma quinta que possuia "abaixo de Stª Maria do Monte", cujos olivais
se estendiam até uma zona da cidade designada por -Iardim-C:'). Também o Tombo da Igreja
do Salvador nos dá conta de duas propriedades de Luís Álvares Cabral, que confrontavam com
domínios desta igreja. Refiro-me a uma quintã e um cerrado, perto das "Fontainhas", junto dos
«olivais do concelho" que assim se identificam ,-Afundo da quintam de Luis Alvarez Cabrall ho
outro ollival que ha atravesa ha aguoa do reguo que vem da dita quintam ... e parte do levante
com cerrado do dito Luis Alvarez Cabrall .. A"). Este fidalgo ainda vivia nesta vila quando, a 21
de Março de 1518, o rei D. Manuel lhe concedia o mesmo "privilégio de fidalgo", que outor-
gara a seu irmão Pedro uma dezena de anos antes. Porém, no seu texto, a justificação é "per
quanto esta prestes a nos servir. .. », como vimos, substancialmente diferente da de seu irrnàor").

9.

Vejamos agora que bens é possível inventariar como pertencentes a Pedro Álvares Cabral.
O primeiro, que é o mais falado, por dele haver registo na Chancelaria Régia, é a quintãa do
Ressio, que está acerca da dita uilla... ", que o capitão obteve por troca feita com -Antarn
Gonçalvez, stprivam da sisa da marciaria ... em nome de Rodrigo seu filho ... ». No documento
de autorização, datado de Santarém, a 17 de Dezembro de 1509(") ficam explicados os termos
da operação, mas fica igualmente indicada a posse de outras propriedades - aquelas que foram
entregues para efectivação da troca. Trata-se de "... outros bens que o dito Pedro Alvarez tem
cm ho logo do Pereiro, termo dessa mesma villa ... " e que valiam "muito mais que a dita
quintá ... " Esta última afirmação serviu, naturalmente, para favorecer a régia autorização, mas
para nós é muito importante por mostrar que Cabral teria vida abastada, de tal modo que dava
hens que confirmada mente "... asi em valia como em renda valerem mais a quarta parte que a
dita quinta do resaio vali ... », para conseguir um lugar, certamente mais agradável, situado na
própria vila. Não sabemos se aí viveu ou não, mas acreditamos que fosse esse o interesse na
aquisição que, aparentemente, em termos económicos, não lhe era favorável.

Temos também como certos os bens que D. Isabel de Castro, sua viúva, viria a entregar ao
convento de Santo Agostinho em troca da capela de S.João Evangelista "pª jazigo seu e dos seus
ascendentes e descendentes" e da obrigação de "... em cada hum anno 14 missas rezadas anuais.
O conjunto era assim constituído: "... huma vinha e terra chamada Olizir~o outra nos Arneiros,
cm que estavam vinte pés de oliveira e metade de um lagar de vinho, duas GiZaS,hum lagar de
azeite, e terras de mato ... Estas fazendas se charnavão da Lagoa ou de S. João da Ribeira". A isto
acresciam algumas rendas que nos deixam conhecer a posse de outras propriedades, tais sejam
... moyo e meio de trigo na Ribeira ele Rio Maior nas suas herdades ... em Malaqueijo e nesta

hum moyo e hum carneiro e dous capões e hua galinha, e huma duzia de ovos e o meio moyo
no cazal das Milharissas, limite do dito Malaqueijo .. ...c"). Ora tudo isto teria, concerteza, perten-
cido ao casal ainda em viela de Pedro Álvares e admitimos que possuissem muitas outras proprie-
dades para que D. Isabel se pudesse agora desfazer de tão significativo conjunto.
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Toda esta inforrnacào sobre propriedade rural se completa ainda com algumas indicações
recolhidas por Ângela Beiranter ",), que acrescenta que, em 1522, o navegador, que já teria fale-
cido, ainda figurava como proprietário de terras em Malaqueijo Pequeno( ,C). No que respeita ã
eventual morada de Pedro Álvares Cabral em Santarém, constituída, naturalmente, por um
prcdio urbano, diz a autora que, no Liuro do tombo de Maruila encontrou a seguinte referên-
cia «dentro nas casas de Pero Alles (sic) Cabral anda um pedaço de casa da dita igreja da
quall casa paga a molhcr do dito Pcro Allvcs Cabral de foro cadano a dita Igreja Riiij reaes-.
Informa ainda que a mulher do primogénito do descobridor, D. Margarida da Silva, doou, em
1558, aos Agostinhos "um pedaço de barroca que se encontrava por detrás dos quintais das
sua.s casas 'e vai correndo para baixo athe entestar na agua da rigueira do chafariz cl'el-rei",
tendo vendido ao mesmo convento em 1560 «o restante das suas casas ( ... ) tudo junto ao
convento com que partiam de hua banda e da outra com traveça que vai per detras das ditas
casas e do convento para Alfange-.» Ângela Beirante acredita que estas informações permitem
localizar aqui as casas de residência de Pedro Álvares Cabral, que se situariam «contíguas ao
próprio convento da Graça, por conseguinte, na actual rua Braamcamp Freire".

10.

Foram estes os dados que pudemos recolher sobre as propriedades que, na zona de
Santarém, foram pertença do capitão-mor da segunda armada enviada à Índia. Se é verdade
que os poucos registos de que dispomos não permitem uma informação completa e sistemati-
zada, não é menos verdade que eles viabilizam um "encontro" com um proprietário que se
movimentava na zona e nela certamente usufruia de desafogada situação económica, para a
qual muito contribuiriam as várias tenças a que já aludimos e que somariam em cada ano a
bonita quantia de 283.000 reais.

Mas tudo o que ainda gostaríamos de dizer sobre a vida social deste homem fica obri-
gatoriamente limitado pela quase total ausência de outra informação, já que não encontra-
mos registos da câmara, nem registos paroquiais, ou qualquer outro indicador que nos
ajude a «reconstituir" a vida da família Cabral. Deixaremos, pois, que a imaginação traba-
lhe e nos permita a aproximação a um fidalgo experiente nas lides da terra e do mar, mas
que se tranformara num «capitão infeliz", não por ter perdido embarcacões na viagem que
o cobrira de glória , mas por que a doença o forçou a um exílio no qual gastou os princi-
pais anos da sua vida.

Em Santarém foi um Senhor entre tantos outros Senhores que na época ali habitavam; o
seu quotidiano não terá sido diferente do que tradicionalmente se conhece neste grupo social.
Por isso ficou anónimo, fidalgo da casa real, como tantos outros. Mas acreditamos que no espí-
rito de Pedro Álvares Cabral sempre se manteve o sonho de novos feitos, quando a saúde lho
permitisse, tendo tentado o seu regresso a partir de 1509. Mas nessa altura já a grande nau
comandada pelos que influenciavam D. Manuel navegava em mar alto, Pedro Álvares Cabral
não chegou a tempo. Por isso, enquanto grande capitão, permaneceu incógnito, ali, na sua vila,
na sua morte e na sua sepultura. Como herança, ficaram os filhos e a mulher, a quem viriam
a ser proporcionadas oportunidades de intervir na corte.

Mas os heróis não morrem.' E quando as geraçôes descobriram a verdadeira dimen-
são do seu feito, Pedro Álvares Cabral foi trazido para a ribalta da História, na qual se apre-
senta como um dos grandes que dignificou ü nome de Portugal.
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ano 6.0, n.º 43, Santarém, 1936, p. 165.

(") Historia de Santarem Edificada, que dá noticia da sua fundação, e das couzas mais nota veis nella
succedidas-, Lisboa Occidental, 1740, primeira parte, p. 135.

(") O Padre Inácio da Piedade de Vasconcelos foi baptizado na Igreja de S. Nicolau, em Santarém, a ,,28
de Março de 1676, vindo a receber o hábito de cónego secular da Congregação de S. João Baptista, em 1695
Cf. Joaquim Veríssimo Serrão, Santarém ... p. 52.

(',) Sobre os restos mortais aqui encontrados, veja-se a pormenorizada descrição de Luiz de Sampaio, op.
cit, pp, CCLlI e ss.

('-) Nomeação feita por carta de 2 de Julho de 1534, Chancelaria de Drfodo III, Iv,7, 11 200,
(~) A relação de bens e favores régios atribuidos a este fidalgo está feita e publicada em Ayres de Sá, op.cit.
("') Cf. Luiz Sampaio, op. cit. p, LV
("') Sobre os ascendentes maternos de Pedro Álvares Cabral veja-se também idem, ibidem, pp, CCXII e ss.
(") Informações recolhidas em Maria Ângela V da Rocha Beirante, Santarém Quinhentista, Lisboa, 1981.
(") Manuela Mendonça, O Tombo da Igreja do Salvador, Lisboa, 1997, p, 132,
(,,) Chancelaria de D, Manuel, Iv. 36, 11, 126v,
(H) Chancelaria de D. Manuel, lv. 36, 11,40v, pub, por Joaquim Candeias da Silva, op. cit., pp, 122-125,
(,,) Cf. Luíz Sampaio, op. cit, p, CCL
("') Op. cit, pp, 60-62,
(") Informação retirada do Livro dos Privilégios e Padroes do Convento de Santa Clara, 11, 129v,
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Divertimentos a bordo na Armada de Cabral
I -Música e Dança
Dr. Carlos Francisco de Moura

Entre os divertimentos a bordo das naus da Armada de Pedro Álvares Cabral, figuravam
a música e a dança, já documentadas em épocas anteriores, por exemplo, na viagem de Cada-
mosto e na de Vasco da Gama.

o GAITEIRO DE CABRAL

Pero Vaz de Caminha na sua famosa carta informa que, a 26 de abril, quatro dias depois
do achamento da "Ilha de Vera Cruz", Diogo Dias, "homem gracioso e de prazer", acompanhado
de um gaiteiro, meteu-se no meio dos índios, a dançar com eles.

"Além do rio andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se
tomarem pelas mãos. E faziam-no bem. Passou-se então além do rio Diogo Dias, almoxarífe
que foi de Sacavcrn, que é homem gracioso e de prazer; e levou consigo um gaiteiro nosso
com sua gaita. E meteu-se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos; e eles folgavam e riam,
e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no
chúo, muitas voltas ligeiras e salto real, de que eles se espantavam e riam e folgavam rnuíto.« ')

A gaita usada era a gaita-de-fole, instrumento muito utilizado na época em Portugal e que
subsiste ainda em algumas áreas rurais. A mesma gaita que é usada até hoje em outros paises,
e que na Escócia é um dos símbolos nacionais.

O comerciante veneziano Luís de Cadamosto, que viajou em caravela portuguesa armada
pelo Infante D. Henrique em 1455 e 1456, e chegou à Guiné e ao Senegal, descreve o espanto
que causou aos nativos a gaita-de-fole. Pensavam a princípio que era um animal vivo que
cantava, e, depois, que era um instrumento celeste, feito pelas mãos de Deus.

"Também se admiravam com o tocar de uma destas nossas gaitas de fole do campo, que
eu fiz tocar a um marinheiro meu, pois daquele instrumento não conheciam nada; e vendo-a
revestida de couro e com retalhos à cabeça, persuadiram-se de que fosse qualquer animal vivo
que assim cantasse com diversas vozes. Com ela muito prazer e espanto tinham, ao mesmo
tempo. Pelo que, vendo eu o seu erro, disse-lhes que aquilo era instrumento; e lha dei para as
rnáos, sem ar. E vendo que era instrumento feito à mão, diziam ser coisa celeste, e que Deus
a tinha feito por suas màos, pois tào suavemente tocava com tantas e diferentes vozes; e diziam
nunca terem visto mais bela coisa.u ')

Caminha faz várias referências a cascavéis, usados nas trocas com os índios .
•Resgataram lá por cascavéis e outras coisinhas de pouco valor, que levavam, papagaios

vermelhos, muito grandes e formosos (. .. )..,(3)
,,(. .) fez dar a cada um (. .. ) seus cascavéis, e suas carnpamhas.a')
Cascavel é uma espécie de guizo de metal, que os dançarinos de folia geralmente usavam

nos tornozelos. "Cascavel (derivado irregular de casca). Globozinho de metal oco, com uma
pequena abertura, tendo dentro uma bola dura, que agitando-se produz um som agradável.'{')
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Uma passagem do Templo
da Memoria. do escritor seiscen-
tista i\:lanuel de Gallegos revela o
uso que tinha: "E todos com
destreza peregrina fazem que o
cascavel nos pés retina",

João Batista Venturini,
membro da comitiva do Cardeal
Alexandrino, que esteve em
Portugal em 1'571, descreve, ao
chegar a Elvas, a dança da folia.

"Ao entrar da dita porta
apareceram muitos homens e
mulheres vestidos do modo em
qUl' já tínhamos visto em Castela
estando com o cardeal Spinosa.
Forma varn estes três corpos de
dançarinos. A primeira dança,
chamada Follia, compunha-se de
oito homens vestidos à portu-
guesa, com gaitas e pandeiros
acordcs e com guizos nos arte-
lhos: pulavam ã roda de um
tambor. cantando na sua língua
cantigas de folgar, de que obtive
cópi«. mas que nào ponho aqui
por me nào parecerem adapta-
das à gra vidade do assunto. Bem
merecia a tal dança o nome de
follia. porque volteavam como
loucos, fazendo adcmancs uns
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AIIj
para os outros, como quem se
congratulava da vinda do
Legado, para o qual constante-
mente se voltavam-C»

Outro instrumento citado
por Caminha foi o tamboril, que
também fez sucesso entre os índios: «dançaram e bailaram sempre com os nossos, ao som de
um tamboril dos nossos"r)

Portanto, são documentados na Armada de Cabral o tamboril, a gaita-de-fole, os casca-
véis, as dancas acrobáticas de Diogo Dias e a dança da folia. Quanto à possibilidade de teatro,
foi analisada por nós no estudo Teatro a Bordo de Naus Portuguesas nos Séculos XV, XV7, XVII
e XliII

Lrna vinhcta representa um gaiteiro no ,V!onôtogo da Visitaçao
ou do Vaqueiro na 2." edic,lo da Compitaçào das ohras de Gil
Vicente (1586), A mesma vinheta tambóm aparece no Auto
Chamado da vtofina Mendes dessa cdiçao (Albino Forjaz de
Sampaio, l listoria da Literatura Portuguesa Ilustrada. v. 2).

Segundo o Diccionario de Autoridades (séc. XVIl!), Folia (> -cierta danza Portuguesa en
que entran varias figúras com sonajas y otros instrumentos, que tocan com tanto ruido y el són
ian apresurado, que parece están fuera de [uicio..
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A[olta aparece em várias peças de Gil Vicente, e na Tragicomedta Templo d'Apolo (1526),
diz o deus grego:

-Contadme por vida vuestra
cri portuguesa folia
la causa de xu alegria»,
e -ordenaramse todos os Romeiros em folia e cantaram a cantiga seguinte:
-Pardcus, bem andou Castela, pois tem Rainha tào bela ( ... )>>(')

A folia também se incorporou às nossas tradicocs folclóricas:

·:\0 Brasil. divertimento popular ao som da viola, cavaquinho e instrumentos de
percussão. normalmente executado nos festejos do Espírito Santo e de Reis- (Antônio .José'
Faro e Luiz Paulo Sama io. Dicionário de Balé e Dança).

AS FOUAS DO GAMA

l'''l'tllglleses d.uicarn a tolí.. em 1517. na entrada triunfal de D. J,,;tO de Castro cru
(;( )~L. dC'poj,,-; (Li virori« contra um exército de turcos e janízaros t' as tropas da
(:;11l1hj ia !1<) Sl'gU11do Ct~rc() de Dio. Cascav(.'is nos tornozelos, n~ts pernas. nas
!'()llPClS c no-, p.mdciro». Desenho de Ruul F. Moura iJasead" numa ce:1a da tape\",-
1'1.1 SI/cessus e Trinnjo ele: U [ocu, de Castre). do Kunsrhistorishe-s MUS~lllll. de Viena.

I \ (Js -Funu.s da Ín.lia-, de ,\laria Leonor Garda elaCruz).

Depois de ultrapassado o Cabo da
Boa Esperança. as naus chegaram à
Angra de S. Brás, onde em 2 de
'\o\"embro de 1497 vieram os nativos
tocando flautas, e Vasco da Gama.
confraternizando com eles.
mandou tocar trombetas e meteu-
se entre os marinheiros a dançar.

-Ao sábado vieram obra
ele duzentos negros. entre gran-
l\l'.S e pequenos ( ... ) e eles
lomeçlr:lm logo de tanger
quatro ou cinco flautas. e uns
ungiam alto e outros baixo, em
mane-ira que concertavam muito
be111para negros de que se nào
l'.S]X'ra múxica: e bailavam como negros: e
() capitào-111or mandou tanger as trombetas
e nós. em os batéis. bailávamos e o capi-
t.iomor de volta connosco: e depois de
:rcabada a festa. nós fomos em terra

.H )
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Prosseguindo via-
gem, depois de ultrapas-
sado o canal de Moçambi-
que, na chegada a Melinde
(14 de abril de 1498), a Pás-
coa da Ressurreição foi co-
memorada com grandes fo-
lias segundo João de
Barros.

"Seguindo Vasco da
Gama seu caminho com
esta presa de Mouros, ao
outro dia que era de Páscoa
da Resurreição, indo com
todolos navios embandeira-
dos e a cornpanha deles
com grandes folias por so-
lenidade da festa, chegou a
Melinde."( I")

Em Calicute os fun-
cionários do palácio procu-
raram impedir que Vasco
da Gama entregasse ao Sa-
mo rimos presentes que le-
vava, porque os considera-
vam de pouco valor. Para
se desenfadar da enervante
espera, os marinheiros can-
tavam e bailavam ao som
das trombetas.

"E estando o capitão
assim apaixonado de se ver
entre homens tão fleumáti-
cos e de tão pouca certeza,
quisera-se ir ao paço sem eles; porém houve por melhor conselho esperar até ao outro dia; e
nós, contudo, não deixámos de nos desenfadar, e cantávamos e bailávamos [ao som] das trom-
betas e tomávamos muito prazer-c")

Nos relatos portugueses de viagens marítimas dos séculos XVI, XVII e XVIII aparecem,
muitas vezes, referências a danças e folias.

-Tudo são folias, pandeiros e zornbarias-Cl Sóü): ,,(. .. ) e detrás da Cruz ia uma folia, e uma
dança, que por festejar a memória do Santo Sacramento fizeram homens oficiais da nau (. .) e
os das danças lhe disseram suas prosas»(1585); "e sobre a tarde houve hua dança que ordena-
rão seis mancebos mui galante ( ... ) e outras danças de negros e cabras com seus ditos» (náufra-
gos, 1(35); "Não faltavam também, danças»(1655); ,,(... ) na praça da tolda, e ali se tocou e
bailou muito bem,.(1746).(1')
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Gravura em que aparece um gaiteiro, um pastor e um anjo, na folha
de rosto do Auto da Segunda Barca, da 2' edição da Compilação das
obras de Gil Vicente 05R6). Essa gravura também ilustra a folha de
rosto elo Auto Chamado da Molina Mendes, da mesma edição (V
Ernesto Veiga de Oliveira, Instrumentos Musicais Populares Portugue-
ses e Albino Forjaz de Sampaio, História da Literatura Portuguesa
Ilustrada, v. 2).



°VENTUROSO E VIEIRA A FAVOR DE MÚSICA, DANÇAS E FOliAS, E CONTRA °JOGO

o pe. Antônio Vieira no Sermão Contra ojogodiz que o rei
D. Manuel, para divertimento nas viagens, mandou prover os
navios de violas, adufes e pandeiros, mas não de baralhos, e
aconselha viajantes e tripulantes: tanjam, cantem, bailem,
festejem os ventos galemos com folias e danças.

"Dirão que é necessário este divertimento, principal-
mente em viagens tão compridas, e tão penosas. O diverti-
mento sim, mas não este. O senhor rei D. Manuel, o
Conquistador, que acrescentou aos seus títulos o da
Navegação, e a entendeu melhor que todos, e lhe fez
os mais sábios e prudentes regimentos, também
quis que se divertissem dos fastios do mar os seus
navegantes, e mandou que todas as naus fossem
providas, para isso, de quê? De violas, adufes e
pandeiros, mas não de baralhas de carta: tanjam,
cantem, bailem, festejem-se os ventos galernos com
folias e danças.v")

Se, além da música e dança, quisessem
também jogar, Vieira aconselhava exercícios com
armas de defesa, aprendizado de manobras
navais, e, fazendo um trocadilho com tento (-peça
com que se marcam pontos no jogo; ponto
marcado no jogo-) e tento (atenção, cautela),
enumera os cuidados necessários durante as viagens
por mar.

,,(... ) e se também querem jogar, sejam os jogos
que pertencem à segurança das mesmas naus, e
sua defesa, e nào se exercitam, nem se aprendem.
Aprendam a jogar as armas marítimas de todo
género: a espada, a machadinha, o chuço, a pistola,
o bacamarte, a artilharia, e a bornear a peça, e
carregá-la. E se neste jogo tão próprio do valor e da
honra querem ganhar, e não perder, aprendam
quando se há-de pelejar a ganhar o balravento, e
quando o vento é contrário, a não perder o ló, nem a
derrota. E façam grande caso de qualquer tento, que neste jogo são necessários muitos. Tento
nas nuvens, tento na agulha, tento na bitácula, tento no leme, tento na bomba, tento no paiol
da pólvora, tento no fogão, e tento no fumo, que se bebe, pois uma faísca que cai em maté-
ria tão disposta, talvez não basta toda a água do mar para apagá-la-C")

Aconselhando a substituir as cartas (de baralho) pela carta (de marear), ele enumera os
conhecimentos que se podem adquirir analisando a cartografia. E termina com mais um troca-
dilho com o verbo jogar (participar de jogo, no caso, jogo de azar), e jogar (balançar, dar
balanços): "Arrenegue pois todo o navegante do jogo, se não se quer perder: que até a nau
que joga não é segura-J")

Tocador ele gaita ele fole, vinheta que
figura na folha de rosto do Auto da
Segunda Barca, da 2" edição da Compila-
çào das obras de Gil Vicente, Lisboa, 1586
(Ernesto Veiga de Oliveira, Instrumentos
Musicais Populares Portugueses), Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1966.
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"Estes jogos, e estes desenfades sim; e o das cartas troque-se pelo da carta. Que cousa
mais curiosa, útil, necessária, e deleitosa, que entender a carta de marear, e saber um homem
no mar por onde vai, e não tào cego e ignorante, como qualquer pau do mesmo navio' Na
carta de marear se vêem em um abrir de olhos todos os mares e terras do mundo, e suas distân-
cias: o número dos graus e suas medidas, segundo diferentes rumos: a arrumação das costas,
assim do continente, como das ilhas: os cabos, as enseadas, os portos, os surgidouros, os
baixos, as vigias, os pareeis, as correntes: os ventos e suas oposições. meias-partidas, e quar-
tas: e até se vêem os fundos se são de pedra, se de lodo, se de areia, ou burgalhau; e final-
mente, as alturas, e onde estou, e o que tenho andado, que até na terra alivia muito os cami-
nhantes. Botem-se logo ao mar as cartas causas de mais perdições que as mesmas tempestades,
nas quais como os ventos furiosos nào aclmitem partido, não resta mais que puxar pela carta.
Arrenegue pois todo o navegante do jogo, se nào se quer perder: que até a nau que joga não
é segura."( ")

O jogo, a música, a dança e outros divertimentos a bordo de naus portuguesas nos sécu-
los XV, XVI, XVII e XVIII serão estudados por nós em trabalho separado.

NOTAS

(') Max Justo Guedes, O Descobrimento do Brasil, p. ~5.
(') Luís de Cada mosto, Viagens de ruís de Cadamosto e Pedro de Sintra, p. 145.
(') Max justo Guedes, op.cit., p. ~~.
(') Idem, ibidem, p. 4H.
C) Frei Domingos Vieira. Tbesouro da Lingua Portugucza, O nome ela cobra cascavel -vem de urna espé-

cie de chocalho que ela tem na cauda .. (Anterior Nascentes).
C) Alexandre Herculano, Opúsculos, t.VI, pp. ~1I2. Herculano, em nota, informa que follia, em italiano,

significa loucura.
C) Max Justo Guedes, op.cit., p. ~8.
(,,) Gil Vicente, Compilaçam, I, p. 321.

C') Relação da Primeira Viagem de Vasco da Clama. in Grandes Viagens Marítimas, Biblioteca da Expan-
são Portuguesa, p, 13.

(!") Citado por frei Domingos Vieira, o.c. V. também Ásia de [oam de Barros Primeira Década, Antônio
Baielo, 4.' edição, p. 140.

(") Relaçao da Primeira Viagem de Vasco da Gama, p. 54,
(') V. Carlos Francisco Moura, Teatro a Bordo de Naus Portuguesas nos Séculos X~~ XVI, XVII e XV7!! (no

prelo). V. também, nesse trabalho, documentação sobre a dança chamada chacota, a bordo.
(") Pe. Antônio Vieira, Sermões. p. 268.
(,,) Idem, ibidem. p. 26H.
(") Idem, ibidem, pp. 26H/9.

BffiUOGRAFIA

ALBl :Q1:ERQUE,Luís ele, e DO,\;fIr\:GUES, Francisco Contente. Grandes Viagens Maritimas, transcriçào e comentários.
Biblioteca da Expansão Portuguesa, Publicações Alfa, 19H9.

BARHOS, João de. Ásia defoam de Barros Primeira Década, 4' cd., Antônio Helião, Imprensa da Universidade,

Coimbra. 1932,

168



C,\I lAV\( )STO, Luis de, \'icl,~ensde Luís de Cadamosto e de Pedro de Sintra, Academia Portuguesa da História, Lisboa,
19S5,

<1'1/. Maria Leonor (;arcía da. Os -Fumos da Índia- Uma Leitura Crítica da Expansáo Portuguesa, Coleçào de
I l ixtóri« Mode-rna c Conternporânca , Edições Cosmos. Lisboa, 199R.

J)( )\!lV;1 'IS, Francisco Contente. V Luís de Albuquerque.

(;\ FI)!:S, Max Justo. O Descobrimento do Brasil. Ministério da Marinha, Díretoria do Património Histórico e Cultu-
ral ,iJ Marinha, Rio de Janeiro, 1995,

1111{<lI.A:\O, Alexandre. Opúscuk»: t. IX, Lisboa, s.d.

ViI lllZA, Carlos Francisco. A Festa do Imperador do Espiruo Santo a Bordo das Naus Portuguesas no Século XVI, na
Índia e IJ() Brasil (no prelo).

- - A l-esta do Imperador do Espirito San/o, Comemorada a Bordo, Teria Chegado à América Espanbolar (no
prelo).

_. () Teatro a Bordo de Naus Portuguesas nos Séculos Xv, X'v1, XVIl e XVIII (no prelo).
--- () Teatro a Bordo de Naus Portuguesas 110S Séculos XVI X'v'I1e XV7//, in Tulane Studies in Romence Langua-

,~esaiu] Literature. Homenagem a Agostinhu da Sih.a, Number 10, 19H1, Tulane Unívcrsitv, New Orleans.

/{e/(Jçâo da Primeira i'ia,gem de i'asco da Gama. texto modernizado e comentário final de autoria de Luís de Albu-
querque, in Grandes nagens Marítimas (Y. Luís de Albuquerque),

()I.l\FIHA, Ernesto Veiga de, lnstru.mentos Musicais Populares Portugueses, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,
]966

:v\\IPAIO, Albino Forjaz de, Historia da Literatura Portuguesa Ilustrada, v, 2, AiIlaud e Bertrand, Paris, Lisboa
119:\()

\lC:E':TF, Gil. Compilaçam de Todalas Ohras de Gil Vicente, Introdução e normalização do texto de Maria Leonor
Carva lhào Buesco, v, I, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 19S4.

\IFlK\, Pe. Antônio. Sermões, Obras Completas do Padre Antônio Vieira, v.V, prefaciado e revisto pelo Rev. Padre
(;onçalo Alves, Lello Se Irmão Editores, Porto, 1959,

\'IFlHA, Dr. Frei Domingos. Grande Diccionario Portuguez .»: Tbesou ro da Lingua Portuguesa,Pono, 1.º v. (1871),
2." v. (IH7,0), ,o" v. (IH73).

169





Religiosidade na Carta de Caminha
l.º Ten. Antóniojosé Duarte da Costa Canas

INTRODUÇÃO

A Carta de Pero Vaz de Caminha dá-nos, essencialmente, a descrição de um Novo
Mundo. Nela se descrevem locais, algumas conhecenças de interesse náutico e possibilidades
de abastecimento, a fauna e a flora. Mas sobretudo, Caminha fala-nos das gentes, dos seus
comportamentos, do seu vestir - ou melhor, da naturalidade da sua nudez, na maioria dos
casos - das semelhanças e diferenças entre eles e os Portugueses e do relacionamento que
entre ambas as culturas se tentou estabelecer.

O autor pretende relatar tudo aquilo que observou naquela terra nova onde pararam:

E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. E, se
algum pouco me alonguei, Ela me perdoe, pois o desejo que tinha de tudo vos dizer, mo
fez pôr assim pelo miúdo;').

No entanto ele descreve, à luz dos seus valores culturais, o que considera mais impor-
tante de entre tudo aquilo que observou.

As referências aos Portugueses são em muito menor quantidade. Utilizando um
programa informático - -Lexicon» - que faz a contagem das ocorrências de palavras num texto
obtêm-se alguns resultados interessantes. Excluindo os artigos e partículas de ligação (<<e»,
"que», «de»,«a»,"o»,«com»,«não», -por-, «os»,-se-, -para- e -um-), que garantem a estruturação do
texto, a palavra que mais vezes ocorre é -Eles- aparecendo sessenta e cinco vezes. Com excep-
cão de três casos, a palavra -Eles- referese sempre aos Índios. Outra palavra que ocorre um
número significativo de vezes, trinta e três, é «Deles».Mais uma vez, tirando três casos em que
se refere a animais ou plantas, esta palavra é usada para mencionar os Índios. Finalmente,
outra palavra que também é usada para designar os Índios é -Homens-. Ocorre dezasseis
vezes, servindo apenas em três delas para se referir a Portugueses.

Quanto às palavras aplicadas para referenciar os Portugueses, aquela que mais vezes
aparece é «Capitão», que surge cinquenta vezes; assim como outra palavra que também designa
a personagem mais importante da armada, -Capitãomor- que é mencionada sete vezes. A pala-
vra -Nós- aparece quarenta e nove vezes. Mostrámos apenas as palavras mais significativas,
daquelas que mencionam pessoas, podendo constatar-se que no texto, Caminha se preocupa
essencialmente com a descrição do Outro.

Apesar de ser um texto dedicado essencialmente a descrever o Novo Mundo e os seus
habitantes, tão diferentes das pessoas que os Portugueses conheciam, o autor considerou
importante dedicar algumas linhas a relatar alguns comportamentos dos Portugueses. Geral-
mente menciona as atitudes tomadas para estabelecer contactos e facilitar os relacionamentos
com os nativos. De entre aquilo que ele considerou importante descrever, de uma forma deta-
lhada, encontram-se as duas cerimónias religiosas realizadas em terras de Vera Cruz. Neste
trabalho vamos analisar esses aspectos da Carta para tentar entender as razoes que levaram
Caminha a dar uma importância tão grande a estes comportamentos dos Portugueses.
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ASPECTOS REIlGIOSOS DA CARTA

r. . .J um dos mecanismos de controle social do Antigo Regime, em que a unidade reli-
giosa era a garantia de coesão politicai").

A frase acima transcrita ilustra bem a importância do elemento religioso como estrutu-
rante do quotidiano na época das Descobertas. Se a religião assumia um importante papel no
quotidiano das gentes naquela época, essa importância sobressaia em situações e momentos
extraordinários, como era o caso das viagens maritimas. Diversos estudos se têm debruçado
sobre o elemento religioso a bordo, especialmente dos navios da Carreira da Índia. Destes,
referimos aqui apenas alguns dos publicados nos últimos tempos, nomeadamente textos de
Maria Benedita Araújot') e Maria de Jesus dos Mártires Lopest '), que abordam especificamente
a temática da religião a bordo. Outros estudos específicos sobre a Carreira da Índia também
dedicam alguma atenção a este assunto, como é o caso de textos de Francisco Contente
Domingues e Inácio Gucrrcírot '), ou de Paulo Guinote, Eduardo Frutuoso e António Lopest").

Os textos acima mencionados estudam essencialmente a importância da religião no
quotidiano dos navios no mar. A Carta relata essencialmente o que se passou em terra. Se por
um lado os navegantes não se encontravam sujeitos aos perigos da navegação, por outro esta-
vam numa terra estranha, não cristã, entre gentes que poderiam eventualmente ter comporta-
mentos hostis. Além disso, não era aquele o seu destino e por isso iriam brevemente retomar
a viagem, com todos os perigos a ela associados.

Passemos então a examinar as referências a aspectos religiosos na Carta.

A TERRA

A primeira alusão a termos religiosos encontrase nos nomes atribuídos ao monte que
primeiramente foi avistado e à nova terra descoberta.

Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra I Primeiramente dum grande
monte, mui alto e redondo; e doutras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, com
grandes aruoredos. ao monte alto o capitão pôs nome - o MONTEPASCOALe à terra - a
Tf.RRA DA 1/1'l<A CRUZO.

A toponímia dos locais que iam sendo descobertos pelos Portugueses não obedecia a
uma norma única. Teixeira da Mota apresentou alguns dos critérios seguidos para baptizar as
terras descobertasr"). Os locais poderiam ser designados pelo nome do capitão, do piloto ou
de um simples marinheiro que primeiro avistaram determinado local, como é o caso de: Ilha
de Fernando PÓ, Ilha de Tristào da Cunha, Cabo de Lobo Gonçalves, Baía de Antão Gil, etc.,
por uma característica particular do local, como o Cabo das Agulhas, o Cabo Verde, o Cabo
das Correntes, etc.; podendo ainda ser designados os locais pelas riquezas que no mesmo exis-
tiam: Costa da Malagueta, Costa do Marfim, Rio do Ouro, etc.

Outro princípio seguido em muitas situações era a atribuição de nomes religiosos. Geral-
mente eram dados aos locais nomes ligados a santos ou outros eventos religiosos ligados ã

época em que os locais eram descobertos. A título de exemplo podemos apontar: a Terra do
Natal, a Ilha de Santa Helena, a Ilha da Ascensão, Ilha de São Lourenço, entre muitos outros.
Teixeira da Mota explica a utilização deste critério.
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() portugués sentiu então uma verdadeira euforia de baptizar terras e como que se
apoderou dele umafúria de tudo crismar.

Nessa obra scn.iu-se largamente dos seus regimentos náuticos os mais perfeitos de
cntác. - onde ao lado dos dias do ano, nas efemérides astronómicas, vinham os nomes
dos santos que se celebraram. Daí essa transplantação do agiológio cristão para as costas
de todos os continentes, e para as ilhas de todos os oceanos, índice do sentimento religioso
de lima época e de 11mpoco:').

Foi exactamente esse o critério seguido por Cabral. Como atingiram aquelas terras na
(voca da Púscoa decidiram baptizar os locais mais importantes com nomes alusivos à quadra,

A MISSA

A missa é a celchracão mais importante de todo o cerimonial católico, possibilitando uma
estreita ligaçào entre o humano e o divino. Pero Vaz de Caminha descreve as duas missas cele-
bradas na Terra de Vera Cruz. A primeira ocorreu no Domingo de Pascoela.

Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o Capitão de ir ouvir missa e
pregaçao naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem nos batéis e
[ossem com ele. E assim foifeito. Mandou naquele ilhéu armar um esperauel, e dentro dele
11maltar mui bem corregido. E ali com todos nós outrosfez dizer missa, a qual foi dita
pelo padre frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz pelos outros
padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida
por todos com muito prazer e deuoçáo: ..'").

Sohre esta primeira missa, Caminha nào nos informa se teria sido uma missa eucarística,
com comunhão. ou se foi apenas realizada uma missa "seca", sem consagração das espécies.
Pela clcscricào que ele nos fornece da segunda missa podemos assumir que esta primeira
também teria sido missa eucarística.

Cbantada a Cruz, com as armas e a divisa de Vm~l'aAlteza, que primeiramente lhe
pregaram, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o P.« Fr. Henrique, a qual foi
cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram connosco a ela obra de cinquenta ou
sessenta deles, assentados todos dejoelhos, assim como nós.

/. . ./ Estirerarn assim connosco até acabada a comunhão, depois da qual comunga-
ram esses religiosos e sacerdotes e o Capitão com alguns de nós outros:").

Esta questão da celebracão com ou sem consagração das espécies foi muito importante
nas viagens da Carreira da Índia. No século X a Igreja proibiu a celebração da eucaristia fora
dos locais apropriados para evitar alguns excessos que se cometiam e garantir o devido
resguardo das espécies sagradas. O Concilio de Trento 0545-1563) confirmou a proibição
sendo considerado que a bordo dos navios não era apropriada a celebração eucarística, pelo
perigo do derramamento das espéciest ").

No entanto, esta situação não foi aceite de bom grado pela maioria daqueles que parti-
cipavam nas viagens de e para a Índia, tendo sido levantada a interdição em 1604(1'). Os argu-
mentos usados para que fosse levantada a interdição de realizar a celebração eucarística

173



podem-se resumir numa frase: não era bom para o sucesso da viagem e para a harmonia da
comunidade que nela participava a privação da ligação completa com o elemento divino.

O autor da Carta pouco nos diz sobre a forma como decorreu a viagem até chegarem à
Terra de Vera Cruz. Não sabemos como teria sido o quotidiano da armada, designadamente no
campo espiritual. Não temos contudo grandes dúvidas, a fazer fé nas palavras de Caminha, que
teriam sido celebradas duas missas naquela terra, com a solenidade possível dadas as condi-
coes do local. Este hábito de desembarcar em terra firme para nela dizer missa seria bastante
comum. Vasco da Gama, na sua primeira viagem para a Índia, teria desembarcado, no ilhéu de
São Jorge, para que fosse rezada missa com comunhão:

E um sábado, queforam a dez dias do mês de Março, partimos e viemos pousar uma
légua em mar, junto com uma ilha, para que ao domingo dissessem missa e se confessas-
sem e comungassem os que quisessem.

I. ..} E ao domingo dissemos nossa missa em a ilha, debaixo de um arvoredo muito
alto: ').

No entanto, na mesma viagem, quando a navegar, teria sido celebrada missa "seca", de
acordo com ,IS informações de Gaspar Correiat "),

Apresentamos uma outra referência que reforça esta ideia de que seria comum desem-
harcar em terra firme para celebrar missa. Teodoro de Matos refere instruções dadas a alguns
navios, no início do século XVII, proibindo o desembarque na Ilha de Santa Helena, nem que
fosse para "dar missa nela-C"). Esta proibição só se entende se fosse uma prática comum a cele-
hração de eventos religiosos em terra firme, durante as viagens de e para a Índia. No caso parti-
cular daquela ilha, usada como ponto de reabastecimento para as armadas da Carreira da Índia,
existia uma ermida destinada a sacralizar aquele pedaço de terra perdido no meio do oceano
e a garantir uma maior solenidade nos ofícios religiosos.

A PREGAÇÃO

Geralmente no final da celebração religiosa, propriamente dita, o oficiante proferia um
sermão. Este inseria-se numa estratégia de catequização praticada a bordo;"). Somos, contudo,
da opinião que o sermão servia também como forma de motivar os participantes naquelas
viagens cheias de riscos e perigos. Caminha, ao relatar os sermões proferidos após as missas
atrás mencionadas, faz questão de mencionar, em ambos os casos, a ligação entre, por um lado,
o Evangelho e a Fé cristã e, por outro lado, a viagem, o descobrimento e a missão de que D.
Manuel os incumbira.

Acabada a missa, desuestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta; e nós todos
lançados por essa areia. E pregou uma solene eproveitosa pregação da história do Evan-
gelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-
se com o sinal da Cruz, soh cuja obediência viemos, o que foi muito a propósito e fez
muita deuoçáot'").

Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva; e assim se
subiu junto com o altar, em uma cadeira. Ali nos pregou do Evangelho e dos Apóstolos,
cujo é o dia, tratando, ao fim da pregação, deste vosso prosseguimento tão santo e
virtuoso, O que nos aumentou a deooçãa'").
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É importante notar que o pároco tirava as vestes com que realizara a celebração. Na missa
assumia o papel privilegiado de ligação entre o humano e o divino, de que a Igreja o investira.
Na pregação, usando sempre exemplos retirados das Escrituras, justificava a missão daquele
grupo por forma a que eles a cumprissem até ao fim, mantendo sempre uma elevada motiva-
~'~'IO,apesar de todas as contrariedades que poderiam surgir devidas ao meio hostil em que se
realizava a viagem. Esta prática da exortação, com o objectivo de que todos se sentissem imbui-
dos dum mesmo espírito, não era nova. Um magnífico exemplo que ilustra perfeitamente esta
afirmação é o sermão proferido por D. Pedro Pitões, Bispo do Porto, em 17 de Junho de 1147,
aos cruzados que depois auxiliaram D. Afonso Henriques na conquista de Lisboa. O dito sermão
encontra-se transcrito na Carta de um cruzado inglês que participou nos acontecimentos. Pela
riqueza da linguagem fomos tentados a reproduzir aqui o mesmo na íntegra. No entanto, dada
a extensão do texto e o facto de sair do âmbito temporal deste trabalho, decidimos apresentar
apenas o último parágrafo, que ilustra perfeitamente o nosso ponto de vista. Após uma longa
iuxtificacão da missao de D. Afonso Henriques e dos cruzados, à luz dos textos sagrados, D.
Pe-dro termina com aquilo que realmente constituía o cerne da sua exortação: motivar todos
aqueles peregrinos a participar na acção militar que levaria à conquista de Lisboa.

De resto, o nosso rei Afonso, nosso filho muito amado, vosso irmão e companheiro
nas tributações. há já dez dias que partiu com todo o seu exército contra Lisboa e,
sabendo que havíeis de chegar, ordenou-nos que aqui estitéssemos à vossa espera e vos
falássemos em seu nome. É possível que Deus tenha já inspirado aos vossos corações,
quererdes com a vossa armada ir até junto dele e com eleficardes, até que, com o favor
divino e a vossa cooperação, seja tomada a cidade de Lisboa. Se isso vos aprouver, fare-
mos depois aos UO.I~'OSa promessa de dinheiro, conforme o permitir a riqueza do tesouro
real. A nós, porém, e a quantos quiserdes, podeis levar-nos convosco, como garantia do
cumprimento da promessa. Qualquer que seja a resolução do vosso santo ajuntamento,
nosficamos esperando uma resposta. Estejajá em vossas mãos uma resolução pia, mode-
rada, justa, honesta, para louvor e honra do nome daquele, e do de sua Santíssima Mãe,
que com o Pai e o Espirito Santo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amen

A PROCISSÃO

Uma manifestacão religiosa com raízes bastante profundas entre os cristãos era a procís-
sào. Esta era praticada com regularidade a navegar. Caminha fala-nos da realização de uma em
terras de Vera Cruz:

Enquanto a ficaram fazendo, ele com todos nós outros fornos pela Cruz abaixo do
rio, onde ela estava. Dali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante cantando,
em maneira de procissão.

Eram já aí algum deles, obra de setenta ou oitenta; e, quando nos viram assim vir,
alguns seforam meter debaixo dela, para nos ajudar. Passámos o rio, ao longo da praia
e fomo-la pôr onde havia de ficar, que será do rio obra de dois tiros de hesta. Andando-
se ali nisto, vieram bem cento e cinquenta ou mais:").

A procissão realizava-se com o objectivo principal de praticar um acto sacrificial por
forma a que a viagem corresse bem dali para a frente. Procurava-se sensibilizar os crentes para
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-mover a gente :1devocào-r "). No caso presente, a procissào foi uma das formas de mostrar
aos nativos as práticas religiosas dos Portugueses, iniciando deste modo um processo de eva n-
geliza\':lo, que adiante abordaremos com mais detalhe,

Uma obra recheada de referências a procissões realizadas por aqueles que participavam
nesta empresa marítima é a História Trágicomaritima. Este texto composto por diversos relatos
de naufrágios apresenta-nos o quotidiano dessas viagens, geralmente desde que começaram,
em Portugal ou na Índia, até ao salvamento daqueles que forneceram a narração de tudo aquilo
que se passou, A partir dessas descrições podemos verificar que a procissào era muitas vezes
urna actividade diária, como acto de penitência, para pedir a salvação daqueles grupos de
homens cm situacocs aflitivas,

Todos os dias que a gente podia andar em péfariamos procissao ao redor da ilha,
cada quinze dias IIOS confessauamos, e nos disciplináuamos alguns por nossas deuoçoes
enquanto se rezara o salmo Miserere. e o que nos dava maior dor era nâo termos auia-
mento para poder tomar o Santissimo Sacramento. que, se o tiréramos. nossa pena nào
fora tanta emfalecer ali, como tínhamos Os padres apóstolos eram três. os dois de missa
e o outro nao, O Padre Gonçalo Vaz era pregador. e o outro se cbamaua Pascoal: e o

pregador nos pregava sempre nos domingos e/estas, e era muito deroto de Nossa Senhora,
e IIOS encomendara que sempre andássemos aparelhados para quando quer que nos
chamasse Deu-s:"),

OS SÍMBOLOS

A harmonia da vida social do ser humano é garantida pela prática de uma série de
comportamentos regulados por códigos protocolares, Estes ditam as formas de relacionamento
e-ntre as pessoas nas diferentes situacoes do dia-a-dia: na família, à mesa, dentro do grupo
profissional. entre ordens sociais diferentes, etc .. Para facilitar o desenrolar de todo o relacio-
namento entre as pessoas S:IO utilizados símbolos que facilitam a identificacào das pessoas ou
dos grupos sociais,

Na Carta de Pero Vaz de Caminha sào mencionados dois desses símbolos: a Bandeira e
:1 Cruz, que assumem um papel muito importante como elementos identificadores da comuni-
dade de Portugueses e Cristãos.

A BANDEIRA

Pero Vaz de Caminha menciona diversas vezes a bandeira que acompanhava o Capitão-
mor, cada vez que ele ia a terra,

Ali em com o Capitao a bandeira de Cristo. com que saiu de Belém. a qual estet:e
sempre lcrantada, da parle do Frangelbot").

Acabada a preoaçcu». UOltOIlo c.apitáo, com lodos nós, para os bateis, com nossa
ba nctcira ctltat ").

F hoje, que é sexta-feira, primeiro dia de Maio. pela manha. saímos em terra, com
nossa bandeira: l.. ,/('),
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Para o homem da Idade Média e da Idade Moderna era fundamental a sacralização do
espa,,'o, Existiam espaços -proibidos- onde as pessoas não se deviam aventurar, sob pena de
correrem grandes perigos, como a floresta ou o mar. Mircea Eliade considera que para a maio-
ria das sociedades existem dois tipos de espaços - aqueles onde reina o Caos e os que já se
encontram dentro da Ordem, do Cosmos,

Por exemplo, as regiões desérticas habitadas por monstros, os territórios incultos, os
mares desconhecidos em que nenhum navegador ousou aventurar-se, etc, náo partilham
com a cidade da Babilónia ou com o nome egípcio o privilégio de um protótipo diferen-
ciado. Correspondem a um modelo mítico, mas de outra natureza: todas estas regiões
solt uucns. incultas, etc, estáo consubstanciadas no caos: participam ainda da modali-
dade indiferenciada, informe, anterior à Criação. Épor isso que quando se toma posse de
um desses territúrios, ou seja, quando se começa a explorar, se realizam ritos que repetem
simbolicamente o acto da Criaçao. a zona inculta é primeiro -cosmificada- e em seguida
hahüada; '''),

A seguran,,'a e prorecçao do grupo, nesse espaço ainda submetido ao Caos, era asse-
glllada pela protecção fornecida por símbolos representativos da sua crença e Fé, A bandeira,
n.t qual estava representada a Cruz de Cristo, servia para sacralizar a terra que os Portugue-
ses pisavam, O autor faz questão de referir o facto de que a bandeira fora trazida de Belém,
F.ste local era o último contacto dos navios com terras cristãs antes da longa viagem para a
índia, Por esse motivo foi ai erguida, por iniciativa do Infante D, Henrique, uma ermida desti-
nada ã celcbra,,'ão de missa nos derradeiros momentos antes da viagem, João de Barros
oferect'-nos uma rica descrição da celebração realizada antes da largada da armada de Vasco
da Gama em 1497,

Postos os natios em Rasteio, lugar de ancoragem antigua, um dia ante da sua
partida . [oi ter rigilia com os outros capüáes a casa de Nossa Senhora da i-ocaçáo de
Belém. situada neste lugar de Rastello, A qual naquele tempo era ua ermida, que o infante

Dom Hanriquc manctou fundar. onde estavam algunsfreire: do contento de Tomarpera
administrarem os sacramentos aos mareantes.

Ao segu inte dia, que era sábado. oito dejulho, por ser dedicado a Nossa Senhora, e
a casa de muita romagem. assi por esta deuaçáo, como por se irem espedir dos que iam
}/(/ armada. concorreu grande número de gente a ela, H, quando [o! ao embarcar de
lélSCO da Gama. os freires da casa com alguns sacerdotes que da cidade lá eram idos
dizer missa, ordenaram ua devota procissão com que o levaram ante si nesta ordem: éle
e os seus com cirios nas /lUlOS, e toda a gente da cidadeficara detrás. respondendo a ua
ledai nha que os sacerdotes diante iam cantando, té os porem junto dos batéis em que se
hariam de recolher.

Onde. feito silêncio, e todos postos em giolbos, o rigario da casa [êz em voz alta ua
confissão geral, e nofim dela os absolveu naforma das bulas que o bt/ante Dom Han ri-
que tin ba barido pera aqueles que neste descobrimento e conquista falecessem (como
atrás dissemos).

No qual auto [oi tanta a lágrima de todos. que neste dia tomou aquela praia posse
das niu itas que nela se derramam na partida das armadas que cada ano uào a estas
partes que I-âsco da Gama ia descobrir, donde com ra.zao lhe podemos chamar praia de
lágrimas pera os qUE' uâo, E' terra de prazer aos que teem; c').
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Na História Trágico-mariiima aparece também referência à bandeira, símbolo da Cris-
tandade característica do grupo que iniciava a peregrinaçào por terras habitadas por pagàos.
Mais uma vez a simbologia cristà se encontrava presente na bandeira, para assegurar a protcc-
cão do grupo num ambiente estranho e hostil.

Desta praia, onde se perderam em 31 graus aos sete dejulho de cinquenta e dois,
começaram a caminhar com esta ordem que se segue, a saber: Manuel de Sousa com sua
mulher e filhos, com oitenta portugueses e cem escravos; e André Vaz, o piloto, na sua
companhia, com uma handeira com um crucifixo erguido, caminhava na
vanguarda, e D. Leonor sua mulher levavam-na escravos em um andor.

Se a religiào era fundamental para a harmonia do homem daquela época, ela adquiria
uma importância especial para aqueles que andavam no mar. Para garantir essa harmonia era
fundamental o contacto com o sagrado sempre que tal fosse possível. Ele era assegurado pela
realização de ofícios religiosos no derradeiro contacto com terras cristianizadas e a bordo ou
pela sacralizaçào das terras onde desembarcavam. Outra forma de manter esse contacto
passava pela sacralizaçào dos pontos conspícuos na costa.

Perante um mar povoado de perigos, reais ou imaginários, os marítimos necessita-
vam de assegurar a protecção divina por todas as vias possíveis. Uma delas consistiu em
sacralizar. através de templos marianas (Senhoras da Guia, da Ajuda, da Luz, etc.,) ou
dedicados a alguns santos, os pontos conspicuos da costa que seruiarn de -guia- e «ajuda"
aos naiegantes e constituíam, no início da viagem, a derradeira ligaçao visual a terra.
No regresso, o auistamcnto, na indecisa linha divisória entre mar e terra, do primeiro alto
coroado por uma ermida, penhor visível da presença divina, prenunciava o fim da
tormenta e a proximidade do aconchego familiar. Os gregos e os romanos chamavam
Promontorium Sacrurn ao caho de S. Vicente - os portugueses sacralizaram todos os
promontórios e montes litorâneos;").

A passagem na proximidade desses locais era geralmente motivo de reverências espe-
ciais, como sinal de respeito.

Assim correram todos aqueles navios sua viagem, de guisa que, ao sábado sobre a
tarde, começaram de dobrar o Caho de São Vicente. E, por razão de certas relíquias que-
alijaziam, mesuraram todas suas velas, em dohrando o Cabo, por sinal de reuerênciai ").

A CRUZ

Outro dos símbolos da Cristandade, diversas vezes mencionado ao longo do texto, é a Cruz.
Esta foi colocada num ponto elevado, por forma a que fosse vista a partir duma área extensa.

r. . .J e fomos desembarcar acima do rio contra o Sul, onde nos pareceu que seria
melhor chantar a Cruz, para melhor ser vista. Ali assinalou o Capitão o lugar, ondefizes-
sem a cova para a cbantar;").

Para que servia a Cruz? Mircea Eliade diz-nos que foi esta a forma encontrada pelos
Portugueses e Espanhóis para trazerem para a Cristandade as terras que iam descobrindo.

Os conquistadores espanhóis e portugueses apropriavam-se em nome dejesus Cristo
das ilhas e continentes que descobriam e conquistavam. A instalação da Cruz equivalia
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a uma -justificaçào- e à -consagraçào- da região, a um "novo nascimento", repetindo
assim o baptismo (acto da criaçâo t:").

o acto de Pedro Álvares Cabral não é inédito no processo de expansão dos Portugueses,
sendo geralmente a «tomada de posse» dum novo território realizada pela colocação de
padrões. Estes eram levados do reino, com o objectivo de serem colocados em locais tocados
pela primeira vez por Portugueses. No caso em estudo, a armada não deveria levar padrões,
raz.ío pela qual decidiram fazer uma Cruz para o mesmo fim.

Enquanto cortáramos a lenha, faziam dois carpinteiros uma grande Cruz, dum
pau, que ontem para isso se cortote").

Ainda hoje se continua a discutir se o Achamento do Brasil teria sido intencional ou não.
Sem querermos entrar nessa polémica, que sai fora dos nossos intentos, podemos, no entanto,
aprese-ntar um argumento a favor daqueles que defendem que Cabral não tinha como missão
descobrir -ofícínlmcntc .. uma terra que já era conhecida de navegações anteriores. Era comum
transportar padrões nas viagens de descobrimento. Vasco da Gama colocou diversos padrões
nas terras que tocou para lá do Cabo da Boa Esperançar."). A inexistência de padrões a bordo
da armada de Pedro Álvares Cabral pode significar que esta não tinha por missão descobrir
novas terras mas apenas realizar uma viagem marítima para a Índia, que como se sabe era a
missào que D. Manuel I lhe atribuíra.

Teixeira da Mota oferece-nos uma síntese da forma como evoluiu a utilização de padrões
como forma de apropriacào do espaço. Desde os primeiros tempos da expansão que foram
colocados sinais para indicar a outros navegadores que por ali passassem que naquele local já
tinham estado cristãos.

A euoluçào dá-se, e na realidade vem a surgir o uso de levantar a cruz de madeira
como padrão dos descobrimentos, simultaneamente simholo da prioridade da descoberta.
marco de posse e sinal de integração das novas terras na cristandade:").

Com D. ./oào II ocorreram algumas alterações. A madeira foi substituída pela pedra, mais
duradoura. Em lugar de uma simples Cruz começaram a utilizar padrões, onde além do sinal
da Cristandade. a Cruz, passou a ser gravado o ano da descoberta bem como as armas reais.

Alargado desta maneira o simbolismo da cruz, a visão do Principe Perfeito trans-
porta-lhe a concepção para a robustez da pedra. Os padrões passam a irjá aparelhados
de Portugal e neles se inscrevem, sobrepujados pelo signo cristáo, as armas do rei e o ano
da descoberta:").

É importante realçar a questào da inscrição das armas reais. D. joão II encetou uma polí-
tica de afirmação de Portugal como um Estado soberano dentro da Res Publica cristã europeia.
As terras descobertas eram trazidas, em primeiro lugar, para a Cristandade. No entanto, convi-
nha também que ficasse claro que dentro dessa comunidade cristã elas eram pertença do rei
de Portugal. Cabral sabia muito bem como funcionavam esses processos de tomada de posse
de novas terras. Por esse motivo teve o cuidado de na Cruz gravar as armas de D. Manuel I
informando o monarca desse facto.

Cbantada a Cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe
pregaram, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o Pe Fr. Henrique, a qual foi
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cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram connosco a ela obra de cinquenta ou
sessenta deles, assentados todos de joelhos, assim como nos;").

Esta última transcrição remete-nos para o último assunto que tencionamos abordar neste
texto, a Evangelização. Até agora falámos da importância dos aspectos religiosos para a harmo-
nia e o bem estar daqueles que participavam nestas viagens. No entanto, a obra evangelizadora
estava sempre presente no espírito de todos aqueles que viajavam para terras onde habitavam
povos não cristãos. Caminha também aborda este assunto em diversos passos do seu texto.
Nesta acção evangelizadora os símbolos da Cristandade assumiam uma função importante.

Quando saímos do batel, disse o Capitão que seria bom irmos direitos à Cruz, que
estava encostada a uma árvore, junto com o rio, para se erguer amanhà, que é sexta-
feira, e que nos puséssemos todos em joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento
que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esses dez ou doze que aí estavam acenaram-lhe que
fizessem assim, e foram logo todos beijá-la;").

A EVANGELIZAÇÃO

Zurara, -bíógrafo- do Infante, apresenta cinco razões para explicar o movimento expan-
sionista iniciado por iniciativa daquele. As quatro primeiras razões podemse resumir na
seguinte frase: investigar, por um lado, até onde chegava o poder dos Muçulmanos; e por outro
lado, saber se existiam povos cristãos para Sul, com os quais se pudesse negociar ou estabe-
lecer alianças para combater o Infiel. Se estas razões se podem considerar de características
marcadamente religiosas, o mesmo se passa com a última:

A quinta razào foi o grande desejo que havia de acrescentar em a santa fé de Nosso
Senhor jesus Cristo e trazer a ela todas as almas que se quisessem salvar, conhecendo que
todo () mistério da encarnação, morte e paixão de Nosso Senhor jesus Cristo foi ohrado a
este fim, scilicet, por salvaçào das almas perdidas, as quais o dito senhor queria, por seus
trabalhos e despesas, trazer ao verdadeiro caminho, conhecendo que se nào podia ao
Senhor fazer maior ofertai;"),

Apesar de as palavras de Zurara não poderem ser interpretadas literalmente, pois esta-
mos na presença de uma obra destinada a enaltecer a obra do Infante, podemos considerar
que o factor religioso teve um peso importante nas motivações de D. Henrique.

Recordemos que o Infante era, desde 1420, Mestre da Ordem de Cristo. Esta ordem mili-
tar, fora -criada-, em 1319, por iniciativa do rei D. Dinis. Assumiu-se como herdeira da Ordem
do Templo que anos antes fora extinta por iniciativa papal. O argumento mais importante, utili-
zado por D. Dinis, foi a necessidade de manter uma ordem militar destinada a continuar a
cruzada contra o Infiel, que se encontrava bastante próximo do território nacional, no Reino
de Granada e em Marrocos. D. Henrique dirigiu uma série de súplicas a diferentes papas. De
entre estas destacam-se a concessão, ou confirmação, de diversos privilégios, geralmente
concedidos aos cruzados, para aqueles que ao serviço da Ordem participassem na luta contra
os infieist").

Esta missão evangelizadora foi uma constante em todas as deslocações dos Portugueses
pelo mundo fora. Caminha oferece-nos diversas informações sobre o tema. Aliás, a principal
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satisfação que se podia colher da viagem que estavam a realizar era o facto de terem desco-
berto esta terra e converterem os seus habitantes.

Porém o melhor fruto, que dela sepode tirar me parece que será salvar esta gente. E
esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.

E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Cale-
cute, isso bastaria. Quando mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa
Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fér").

E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levanta-
das, eles se levantaram connosco e alçaram as mãos, ficando assim, até ser acabado; e
então tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos
de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, e
em tal maneira sossegados, que, certifico a Vossa Alteza, nos fez muita deooçãa."v.

Os Portugueses realizaram diversas acções para demonstrar a sua Fé perante os indíge-
nas. Alguns destes participaram na procissão realizada para transportar a Cruz desde o local
onde foi feita até onde foi colocada para ser rezada missa.

Eram já aí algum deles, obra de setenta ou oitenta; e, quando nos viram assim vir,
alguns seforam meter debaixo dela, para nos ajudar. Passámos o rio, ao longo da praia
e fomo-la pôr onde havia de ficar, que será do rio obra de dois tiros de besta. Andando-
se ali nisto, vieram bem cento e cinquenta ou mais.").

Também às duas missas assistiram diversos Índios. Esta curiosidade demonstrada por eles
foi interpretada como vontade de conversão tendo sido essa prática logo iniciada, com a oferta
de crucifixos a muitos deles. Nesse acto de oferta dos crucifixos eram logo ensinados a execu-
tar alguns dos rituais do cristianismo.

Enquanto estivemos ã missa e à pregação, seria na praia outra tanta gente, pouco
mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andava folgando. E
olhando-nos, sentaram-set ").

Esses, que estiveram sempre ã pregação, quedaram-se como nós olhando para ele. E

aquilo, que digo, chamava alguns que viessem para ali. Alguns vinham e outros iam-se.
E, acabada a pregação, como Nicolau Coelho trouxesse muitas crüzes de estanho com
crucifixos, que lbeficararn ainda da outra vinda, houveram por bem que se lançasse uma
ao pescoço de cada um. Pelo que o P: Fr. Henrique se assentou ao pé da Crúz e ali, a um
por um, lançava a sua atada em um fio ao pescoço, fazendo-lha primeiro beijar e alevan-
tar as mãos. Vinham a isso muitos; e lançaram-nas todas, que seriam obra de quarenta
ou cinquenta;").

A facilidade com que poderia ser levada a cabo a conversão dos Índios é um dos pontos
em que Caminha mais insiste. O maior obstáculo que ele vê, que pode dificultar essa acção
evangelizadora, é a dificuldade de comunicação. No entanto, esse pode ser ultrapassado
deixando entre eles alguns dos degredados que serviriam de intérpretes para os Portugueses
que para lá fossem posteriormente. Entre estes deveriam ir vários religiosos para realizarem a
conversão dos nativos.

Eportanto, se os degredados, que aqui hão-de ficar aprenderem bem a suafala e os
entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão-de
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fazer cristãos e crer em nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque,
certo, esta gente é boa e de hoa simplicidade. E imprimir-se-a ligeiramente neles qualquer
cunho, que lhes quiserem dar. E pois Nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos,
como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que náo foi sem causa.

Portanto Vóssa Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar
da sua salvação. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assimi"),

E, segundo que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para
ser toda crista, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer,
como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria, nem adoração
têm. E bem creio que, se VcissaAlteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande,
que todos serão tornados ao desejo de VcissaAlteza. E por isso, se alguém vier, não deixe
logo d« vir clérigo para os baptizar porque já então terão mais conhecimento de nossa fé,
pelos dois degredados, que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram
ambos;").

Como explica o autor da Carta esta espontaneidade dos Índios para a conversão' A prin-
cipal razão que ele aponta é a inocência por eles demonstrada. Não professando crença alguma,
pelo menos das que os Portugueses conheciam, mais fácil se tornava incutir neles a Fé Cristã.

Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nos, seriam logo
cristaos, porque eles. segundo parece, náo têm, nem entendem em nenhuma crençar").

Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual
esteue sempre â missa e a quem deram um pano com que se cobrisse. Puseram-lho a redor
de si. Porém, ao assentar, náo fazia grande memória de o estender bem, para se cohrir.
Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal, que a de Addo não seria maior, quanto a
vergonha.

Ora veja Vossa Alteza se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensi-
nando-lhes o que pertence â sua saluaçao ").

Esta inocência demonstrada pelos nativos leva Caminha a realçar, sempre que fala da
nudez deles, que esta lhe parecia natural, ao contrário do que acontecia entre os Portugueses
para os quais o nu era motivo de vergonha. Além disso, a nudez permitiu-lhes verificar o facto
de os homens, entre os Índios, não serem circuncidados. Este era outro factor que «aproximava ..
os nativos dos Cristãos, uma vez que os membros das duas religiões que conviviam com a Cris-
tandade, Judeus e Muçulmanos, eram todos circuncidados.

Andam nus, sem cobertura alguma. Náo fazem o menor caso de encobrir ou de
mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rostot:").

E uma daquelas moças era toda tingida, de baixo a cima daquela tintura; e certo
era tâo bem feita e tão redonda, e sua vergonha (que ela não tinha) tâo graciosa, que a
muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe ta isfeições, fizera vergonha, por não terem a
sua como ela. Nenhum deles era fanado, mas, todos assim como nost ").

Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos
muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas uergonbas tão altas, tao cerradinbas e tâo
limpas das cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha(").

Vamos terminar apresentando uma descrição que nos permite entender até que ponto a
nudez era considerada negativa entre os Portugueses, para melhor compreendermos a relação
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qUL'Caminha estabelece entre a nudez e a inocência dos Índios. Tratase dum episódio da Histó-
ria Tragico-maritima em que a mulher do capitão Manuel de Sousa é despida pelos africanos,
preferindo morrer a caminhar nua.

Aqui dizem que D. Leonor se não deixava despir, e que às punhadas e às bofetadas
se defendia. porque era tal. que queria antes que a matassem os cafres que ver-se nua
diante da gente. E náo há dúvida que logo ali acabara sua vida, se não fora Manuel de
Sousa. que lhe rogou se deixasse despir, que lhe lembrava que nasceram nus, e pois Deus
daquilo era seruido. que ofosse ela. r. ..J E uendo-se D. Leonor despida, lançou-se logo no
chão e cobriu-se com os seus cabelos, que eram muito compridos, fazendo uma cova na
areia. onde se meteu até à cintura, sem mais se erguer dali.

r. .. J Quando tornou. achou D. Leonor muito fraca, assim defome como de chorar,
que depois que os cafres a despiram, nunca mais dali se ergueu nem deixou de chorare').

CONCLUSÃO

Numa dada época, o cruzamento desses uários suportes (linguísticos, conceptuais,
afectu.os) dirige as "maneiras de pensar e de sentir" que delineiam configurações intelec-
tuais especificas (por exemplo, sobre os limites entre o possível e o impossível ou sobre as
fronteiras entre o natural e o sobrenaturais;").

A definição acima apresentada aplica-se perfeitamente ao conceito de «utensilagem
mental" introduzido por Lucien Febvre. Será utilizando a «utensilagem mental" que determinada
lvoca pôe ao seu dispor que os homens pensam e exprimem os seus pensamentos.

Esta breve introdução serve para melhor compreendermos o tema central do nosso traba-
lho que consiste em entender de que modo existiam tantas referências, a um determinado
aspecto do quotidiano dos Portugueses, a religião, num texto destinado principalmente a infor-
mar o monarca do Achamento duma nova terra e do modo de vida dos seus habitantes.

Conforme vimos no inicio do texto, Caminha tencionava, em primeiro lugar, descrever
aquilo que vira naquelas terras até então desconhecidas. No entanto, não consegue libertar-se
de alguns valores fundamentais para o Português de então. relatando duma forma minuciosa
o comportamento dos seus companheiros em termos de expressão da sua Fé.

A religiosidade está presente em diversos passos do texto. Ela está subentendida quando
decidem atribuir nomes relacionados com o período pascal à terra descoberta, ao levarem a
bandeira com a Cruz de Cristo em todas as suas idas a terra na construção da Cruz para toma-
rem posse do território, ou quando constatam que os Índios eram semelhantes aos Cristãos
pelo facto de não praticarem a circuncisão. Por outro lado, está perfeitamente explícita na
descri<,'<lodas missas realizadas, na procissão que fizeram para transportar a Cruz ou nas acções
levadas a cabo para iniciarem a evangelização dos nativos.

A religião assumia ainda um papel fundamental como elemento estruturante do quoti-
diano para os participantes nas viagens. A Fé servia para justificar a participação de todos aque-
les homens nas expedições realizadas num ambiente bastante hostil, tendo como consequên-
cia uma forte motivação de todos. Vimos ainda que muitas das atitudes relatadas por Caminha
ocorreram dum modo semelhante noutras épocas. Tal compreende-se se nos lembrarmos que
a religião se baseia num conjunto de princípios imutáveis com o tempo, que acabam por se
enraizar profundamente na cultura de um povo.
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o exercício da autoridade e da obediência:
o caso da armada de Cabral
Prof. ª Dr. ª Margarida Garcez Ventura

À tarde saiu o capitao-mor em seu batel com todos nós e com os
outros capitâes das naus em seus bateis a folgar pela baía

frente a praia. Mas ninguém saiu em terra, porque o capitao o
não querer, sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu
ele com todos nós num ilhéu grande que na baía está e que na

baixa-mar [ica mui uazio:'),

o episódio da estadia da armada de Pero Vaz de Cabral, assim registado por Caminha,
situa-se no sábado, dia 25 de Abril de 1500. No dia em que pela primeira vez avistaram terra,
isto é, na 5" feira, Nicolau Coelho fora incumbido de explorar a embocadura do rio e tinham
sucedido os primeiros contactos com os nativos, sem que os portugueses desembarcassem; na
6.' feira, fundeada a armada num porto seguro da ilha de Vera Cruz, Afonso Lopes irá captu-
rar dois jovens e trazê-los para a nau capitânia, mas também não houve desembarque. Nesse
mesmo sábado a que nos referimos, mas de manhã, o capitão enviara um degredado, Afonso
Lopes irá capturar dois jovens e trazê-los para a nau capitânia, sem que os portugueses desem-
barcassem. Nesse mesmo sábado a que nos referimos, mas de manhã, o capitão enviara um
degredado, Afonso Ribeiro, a explorar a terra. Todavia, a missa do dia seguinte - domingo de
Pascoela -, será celebrada num ilhéu junto à praia e só na tarde desse dia o capitào-mor e
demais homens irão, finalmente, pisar a terra firme.

Enunciemos, pois, a questào que aqui nos trouxe: o capitão dá ordem para não desem-
barcar. A partir dessa ordem passaremos a uma brevíssima reflexão sobre a problemática da
obediência no estado moderno e no império, com a certeza de que muito ficará por dizer.

• A proibição de sair em terra está sempre ligada com a segurança das armadas em geral e
do seu capitão mor em particular. A regra, em Portugal, era a interdição do desembarque do
capitão-mar e dos capitães em zonas com as quais não existisse tratado de paz, a não ser que
ficassem reféns nativos à disposição dos portugueses.

É este um procedimento tào usual que encontrou lugar nesse repositório da mentalidade
e da praxis portuguesas que são, também, Os Lusíadas. Lembremos a justificação que, segundo
Camoes, Vasco da Gama manda comunicar ao rei de Melinde, quando este insiste no seu
desembarque. Diz o mensageiro: "E não cuides, ó Rei, que não saísse / o nosso capitão escla-
recido / A ver-te ou a servir-te, porque visse / Ou suspeitasse em ti peito fingido; / Mas sabe-
rás que o fez, por que cumprisse / o regimento, em tudo obedecido, / De seu rei que lhe
manda que não saia / Deixando a frota, em nenhum porto ou praia-C).

No que diz respeito à viagem de 1500, o regimento insiste sempre na proibição de
desembarque do capitão-rnor, ideia que deverá ser transmitida intransigentemente ao rei de
Calicut: ..lhe pedireis que lhe não pareça estranho pedirdes os ditos reféns porque assim é
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costume destes reinos: que nenhum capitão principal saia de seus navios em lugar em que a
paz norn esteja assentada sem reféns e segurança-C').

Confrontado com o achamento dessa nova "ilha.., Pedro Álvares Cabral, não só não
desembarca nem autoriza o desembarque dos capitães, mas estende a ordem a todos os
homens que iam na armada, com excepção dos degredados. Em boa verdade, não se trata de
uma excepção, pois que os degredados, por motivos óbvios, eram habitualmente usados para
o "descobrimento ..e, consequentemente, para testar a segurança da terra.

É esta decisão tão abrangente que surpreende Caminha: ninguém poder sair em terra,
ainda que as praias estivessem desertas.

Não há dúvida que Pedro Álvares Cabral temia pela segurança da armada e dos seus
homens. No contexto de tudo quanto se tem dito, desde o século XVIII, sobre o Brasil e seus
habitantes, esta constatação merece que façamos somente (porque não é aqui a ocasião para
elucubraçôes mais profundas) este reparo: curioso paraíso seria este, em que o capitão-mor,
por analogia com o que sucedia noutras partes do mundo, tomava medidas reforçadas para
prevenir qualquer acção, por parte dos povos encontrados, que pusesse em perigo as vidas, a
fazenda trasportada a bordo, enfim, a armada ...

O que nos importa aqui é valorizar o registo que Caminha faz dessa ordem do capitão-
mor, duplamente surpreendente porque aplicada a todos e porque, aparentemente, nada nem
ninguém era hostil aos portugueses. Contudo - e de novo valorizamos o registo de Caminha
- todos obedeceram .

• Obedeceram porque obedecer ao capitão era obedecer ao rei. Esta afirmação pode pare-
cer bastante óbvia, se tivermos em conta que o sistema de autoridade delegada era prática
corrente nos estados territoriais dos finais da Idade Média, nos quais os oficiais eram "do..
rei e agiam por sua ordem e em seu nome. Contudo, as relações psico-sociais de uma
armada - alteradas pelo isolamento, pelo perigo constante, pelo afastamento das institui-
çôes do reino, pela distância física do próprio rei e suas justiças - impunham uma renova-
ção especifica dessa cadeia de obediência.

Assim, nalguns regimentos os capitães-mores de armadas explicitam a delegação do
poder real nas suas pessoas. Assim sucede no regimento de Pedro Álvares Cabral, não só
no que diz respeito à capacidade para negociar a paz e contratos de comércio com os reis
e senhores da Índia( '), mas também nos assuntos do foro interno da armada. Com efeito,
na carta régia de nomeação de 15 de Fevereiro de 1500, D. Manuel, dirigindo-se a todos os
que vão na armada - capitães, fidalgos, cavaleiros, escudeiros, mestres, pilotos, marinhei-
ros, companha e oficiais - e depois de louvar a competência e fidelidade do capitão-rnor,
manda que todos em geral e cada um em particular lhe obedeçam em tudo o que lhes for
requerido e mandado da sua parte, com a mesma diligência que o fariam "se por nós cm
pessoa vos fosse dito e mandado ..(').

Esta carta régia de nomeação é, afinal, um bom exemplo de delegação de conteúdos
concretos do poder régio, uma peça em que as normas sobre poder delegado e sobre a
obediência se transformam em directivas para a acção. O capitão-mor é o rei presente na
armada distante do reino e actualiza nela a vontade régia. Lembremos de novo Camões,
no episódio atrás mencionado. O rei de Melinde entendeu a obediência de Vasco da Gama
a D. Manuel "Tinha por valor grande e mui subido / O do rei que é tão longe obedecido ..(").

Atenção, porém. O regimento régio tenta prever todas as situações com que a armada irá
confrontar-se, contendo orientações precisas para cada uma delas. Mas O monarca sabe quão
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diversas são as circunstâncias com que se poderá confrontar a armada e, perante o imprevisto,
o capitào-mor terá de assumir as decisões que achar mais convenientes, tendo, previamente,
consultado os capitães. Por outras palavras, com poder decisório absoluto quando se trata de
fazer cumprir as ordens régias, se estas não existirem para determinada circunstância, o capí-
tao-mor terá de escorar a sua autoridade no conselho dos capitàesr').

Por três vezes Caminha dá conta deste procedimento de Pedro Álvares Cabralt"). Os capi-
tàes são chamados à nau capitânia quando, pela primeira vez, se avistaram homens na praia e
antes que se lançasse à água o batel de Nicolau Coelho; a missão de Nicolau Coelho e de
Bartolomeu Dias de restituírem a terra os dois nativos capturados foi também precedida de
conselho de capitães; conselho mais solene foi ainda o que se reuniu para decidir se haviam
ou não de mandar ao reino a nova do achamento da nova terra.

Não consta do registo de Caminha se os capitães teriam sido chamados a conselho para
decidir ou não a proibição total de desembarque na nova terra. Resta-nos, assim, a pura e
simples aceitação do facto.

Obedecer ao capitão como ao rei ...

• Vigário de Deus na terra, o rei deverá ser obedecido.
Contudo, não se pense que o rei possuía um poder absoluto, no sentido de discricioná-

rio ou contrário à lei. Muitos são os pensadores portugueses (e peninsulares) do século XVI
que, a par com a origem divina do poder, reafirmam a obrigação do rei para com a lei natu-
ral e divina, assim como o respeito pelos foros e liberdades dos povosr").

Quer nas obras originais, quer nos estudos que, nas últimas décadas, lhes têm sido dedi-
cados, são sempre expostas articuladamente as problemáticas sobre a origem, funções e limi-
tes do poder real. Também nós deveríamos percorrer o mesmo caminho teórico, antes de falar-
mos na autoridade do rei e na obediência que lhe é devida. Somos, no entanto, coarctados
pela contenção que deverá gerir uma comunicação a qualquer Congresso. Assim, partimos já
para o nosso objectivo, dando por provado que, no Portugal quinhentista, era quase unânime
o repúdio pela ideia de que o príncipe tinha um poder absoluto fossem qual fosse as suas
ordens ou o seu comportamento.

Assim, e entre outras razoes de oposição ao príncipe, teremos a promulgação de leis
injustas. Já nos finais do século XV Diogo Lopes Rebelo, seguindo a tradição peninsular, em
particular os escritos de Santo Isidoro de Sevilha, aponta os critérios para que a lei seja justa
e, portanto, digna de ser obedecida: "ser honesta, justa e possível, conforme à natureza, ou seja,
segundo a razão natural, conforme aos costumes da pátria, conveniente ao tempo e ao lugar,
necessária, útil e manifesta, isto é, clara-C"). Uma lei injusta não merecerá o nome de lei, do
mesmo modo que um rei que insistentemente promulgue leis injustas perderá até a sua condi-
cào real e torna-se-à "tirano".

As leis injustas são contrárias ao direito divino, pelo que, não só não obrigam os súbdi-
tos, "como de modo algum se devem guardar». Assim o diz Luís de Cerqueirat "), no seguimento
da tradição da Igreja sobre este tema.

Enfim, encontramo-nos no plano dos grandes princípios que legitimizam o poder real ou
justificam a resistência, como quer que ela se venha a concretizar. E não seria metodologica-
mente inútil ver como os temas essenciais de um "género codificado», como tendem a ser os
escritos de teoria políticat"), se encontram na prática quotidiana, mais ou menos comezinha.

Desçamos um pouco à terra para observar dois momentos em que se poderia colocar o
problema da obediências às leis e decisões do rei. Colhemos propositadamente para exemplo
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duas questões levantadas na primeira metade do século XV, ainda na formação dos processos
que levarào ao chamado estado absoluto.

A primeira questão será a da responsabilização, por parte da Igreja, dos oficiais régios
qw: façam executar leis consideradas injustas.

Assim, o sínodo de Lisboa de 1403(1') tem como ipsofacto excomungados os alcaides,
alvazis, juízes, mordomas ou outros oficiais que executem leis atentatórias das liberdades ecle-
siásticas (leis injustas, portanto) sem expresso mandato do rei. Na prática, porém, era difícil
invocar sempre a expressa ordem régia, já que os oficiais actuavam no cumprimento da lei
geral. É, pois, frequente a excomunhào de oficiais régios, como pode ser confirmado em
textos, quer de origem eclesiástica, quer em capítulos de cortes.

Nào obstante as variantes ao nível da casuística, cumpre realçar aqui o princípio afirmado
na reunião sinodal: os oficiais que cumpriam ordens no exercício do seu ofício ficavam iliba-
dos do pecado que cometiam.

Interessante também sào os comentários do canonista João de Mela às famosas «leis jaco-
hinas-, publicadas em Dezembro de 1419(1'): os autores de tais leis estào excomungados e, por
serem impossíveis de cumprir sem pecado, elas nào poderão obrigar ninguém. O canonista da
cúria romana nào parece sensível ao dilema dos oficias régios, colocados entre a ameaça de
excomunhào e a ameaça de destituição do cargo ou mesmo prisão por incumprimento dos
deveres para com o rei.

Com estes exemplos extremos só queremos chamar a atenção para a problemática do
cumprimento ou não da lei régia e, sobretudo, realçar a progressiva responsabilização da
fonte última de onde emana uma lei ou uma ordem, isto é, a responsabilização do rei em
detrimento dos súbditos. Sobre o rei - e em breve sobre algo tão abstracto como o Estado -
recairá a responsabilidade de mandar segundo a justiça. Cumprirá aos súbditos (depois aos
cidadàos) obedecer.

Nesta sequência vem a segunda questão que aqui vos trazemos: constatamos (à medida
que avança o século XV e como sinal da modernidade), como que uma transferência da
responsabilidade, podemos mesmo dizer dos «problemas de consciência», dos súbditos para o
rei em matérias relacionadas com a vida comunitária.

É isso que D. Duarte vai assumir plenamente em matéria tào grave como a guerra em
geral e em particular contra os mouros: ser esta guerra justa ou injusta não é assunto com que
os combatentes se devam preocupar. Pelo contrário, aqueles que devem servir o rei na guerra
-podern matar, ferir e roubar, segundo por seu Rei e senhor for ordenado-, A responsabilidade
última é do rei; quanto aos combatentes, deverão somente não ir além das ordens recebidas e
actuar sem ódiot") .

• Autoridade e obediência. Quisemos refletir sobre elas num plano muito mais alargado do
que o de uma armada com meia dúzia de embarcações. porque sabemos como nas expedi-
coes marítimas se aplicavam os modelos já aprovados no reino, essas «matrizes» de procedi-
mentos sedimentadas ao longo dos séculos, do mesmo modo que se testavam novas soluções.
Por outras palavras, as armadas funcionavam como local de experimentação, como um labo-
ratório onde a novidade resultava da adaptação do «antigo» às novas circunstàncias, através do
confronto com o real. Assim acontece em todos os planos, desde o da gestão económica ao
tracado das rotas, passando pelo governo dos homens.

Nào era a armada local de especulaçào e de debate sobre o governo da respublica, nem
é Caminha um letrado. Aqui, como afinal no dia a dia do homem comum habitante do reino,
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estao esbatidos, ou mesmo anulados, os debates sobre a ohediência ao rei ou aos seus repre-
.-.....,,-.. ..." • .c> rLc>tof't'Jn'lnc lln'1'l rehpldi:1 (Hle tenha mais fundamen-

inconsciente colectivo, e muito raramente era questionado. Sorte a nossa Caminha ter, quiçá,
estranhado a ordem do capitão-mor e ter registado o exercício da autoridade e da obediência.

NOTAS

( ') Carta de Pero Vaz de Caminha a el-rei D. Manuel, 11. 4v. Para as citaçôes da carta seguimos a transcri-
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:\kndonçl l, Ericeira, Mar de Letras, 1999.
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A armada de Pedro Álvares Cabral
Dr. Hernani Amaral Xavier

De todas as disciplinas auxiliares da Historia, uma das que têm sido menos utilizada em
Portugal, na Historia dos Descobrimentos, tirante obviamente a Historia de Arte, e a Icono-
grafia. E, no entanto, têm vindo a ficar acessiveis algumas obras ricas em iconografia naval
que, a pesar disso, nao tem sido convenientemente estudadas.

Neste estudo, breve forçosamente pelo âmbito do tema, ficaria descabida a apresentacão
longa desse outro trabalho, pelo que apenas tentaremos demonstrar, com base na iconografia
de que dispomos, corno teria sido a evolucão dos navios utilizados pelos Portugueses até ã
armada de Cabral, e como é que esta frota teria sido constituída.

Omitiremos a relativamente
grande gama de navios mistos de
vela e remo (Fig. 1), principalmente
utilizados no reino como guarda-
costas e no Oriente como navios de
apoio/guarda-costas, por não se
enquadrarem no âmbito do nosso
trabalho e por economia de espaço,
e começaremos por falar das Carave-
las de Descobrir, e especificamos "de
descobrir ..porque houve outros tipos
de caravelas, que já foram por nós
tratadas, noutro trabalhor'), que não
eram construídas "para descobrir ».

Aliás, alguns dos novos ele-
mentos iconográficos que ternos
vindo a trazer à luz, têm-nos dado
algumas dores de cabeça, como esta
caravela de dois mastros (Fig. 2),

Fig. 1 Fig. 2
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com uma só latina e traquete e velacho, lavrada
num altar de prata duma Igreja de Viana do
Castelo.

CARAVElAS DE DESCOBRIR

Eram navios de costado relativamente alto, mas de baixo calado, providos de avantajada
quilha e casco mais próximo do "V" que do -U», compridos mas relativamente estreitos (a
proporção compricnto/boca era bastante superior aos 3:1 das naus), de urna só coberta, e
montando, consoante o seu comprimento, dois ou três mastros, armando exclusivamente velas
latinas. O mastro grande (e o traquete, se tivesse três mastros) estavam inclinados para vante
cerca de sete graus, o que era requerido por urna das duas possíveis manobras da vela.

O da mezcna, implantado bem na trazeira da tolda, na perpendicular da quilha, assen-
tava, muito provavelmente, sobre o gio reforçado (Fig. 3). Devido <1manobra da vela latina, a
caravela IÜO podia ter castelo de proa, só tinha o de popa, nem podia montar enfrexates nos
ovcns, nem ter cesto de gávea (pelo menos as latinas, como veremos).

Houve caravelas pequenas e grandes e, certa-
mente desde muito cedo, caravelas de três mastros:

Fig. 4 enquanto Zurara nos dá dezenas de caravelas com
tripulações entre 25 e 30 homens, o "Livro das Arma-
das", de Braamcamp Freire, revela-nos várias com 50,
75 e até 100 homens de tripulação.

O célebre capelão Walkstein fala-nos mesmo de
uma caravela onde, para além da tripulação, se teriam
escondido 300 soldadosr')'

Ficaram conhecidas pela sua excepcional robus-
tez para enfrentar o Atlântico, notável capacidade de
aproar ao vento, até próximo dos 40° (bolinar). llustra-
remos este tipo de navio com a (Fig. 4), chamada Cara-
vela de Sta. Auta (por se encontrar pintada no célebre
retábulo) e que, pelas suas proporções, representa uma

caravela de dois mastros do lote de 40/50 tonéis, tripulação máxima de 20/22 homens.

A CARAVELA REDONDA

foi um navio que apareceu e desapareceu num período de tempo relativamente curto.
Começam a ser mencionadas depois da chegada à Índia, embora estejamos convencidos que
realmente começaram a ser construídas a partir de 1470/80, e deixam de ser mencionadas no
início do século XVIl. Era um navio híbrido, a que o Padre Fernando de Oliveira chamou de
-rnesturado e neutro, como os mulatos-C'), com um casco arredondado, próximo do das naus,
de dois pavimentos, com traquete redondo sobre um pequeno castelo da proa e três velas lati-
nas montadas no grande, mezena e contra-mezena.
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Não poderiam bolinar tanto quanto uma caravela de descobrir, mas aproximavam-se do
vento bastante mais do que uma nau. As únicas variantes que a iconografia conhecida nos
permite notar, é a de poderem ter ou não mastaréu no traquete, montando ou não o velacho,
utilizar ou não cevadeira. E, acima de tudo, podiam ser muito bem armadas, como se mostra

nesta da Fig. 5, que apresenta 30 canhões
em baterias, no costado e na popa, sem
contar com outros mais pequenos não visíveis
no castelo da popav'). Note-se que nesta cara-
vela redonda, de 1556, aparecem bem paten-
tes, e julgamos que pela primeira vez, as ante-
nas das latinas alternadamente por bombordo
e estibordo, para poder navegar com as veias
em «orelhas de Iebre-.

NAUS

A primeira representação conhecida de uma nau portu-
guesa (Fig. 6), é a que está pintada no célebre prato do Victo-
ria & Albert Museum, de Londres, que aqui podemos ver, e
que também já foi tratada numa outra oportunidadet"),

É já um navio inovador para o seu tempo, seme-
lhante àqueles que viriam a ser construídos quer em Espa-
nha, quer na Inglaterra, alguns anos mais, para finais do
séc. XV. Como se pode observar, tem três mastros e três
velas, sendo a mezena latina; ainda tem a popa redonda
mas já tem leme de cadaste. O castelo da proa ainda é quase
que uma pequena tilha e o da popa é relativamente baixo.

A segunda (Fig. 7), é uma gravura de uma nau que se encon-
tra impressa na «Estória de Vespasiano-, de 1496, e no «Livro de Marco
Paulo», de 1502. A chapa da gravura foi parar ao Museu Naval de Madrid, mas nunca foi utili-
zada em qualquer livro espanhol. Trata-se de uma nau já evoluída, em relação à anterior: em
vez de três, tem quatro mastros, sendo o quarto uma contra-mezena latina. Ainda não têm
mastaréus, mas já tem os canhões sob a tolda, em bateria. Tem enfrexates e utiliza grandes

monetas na vela grande e no traquete. Existem
Fig. 7 duas representações de navios quase que exac-

tamente iguais em manuscritos ingleses de ca.
1470-80(6), e em um óleo de ca. 1500, mas com
o castelo da proa mais alteroso e ainda com os
canhões sobre o talabardão da alcáçova. Estes
navios da Europa do Norte, embora já seme-
lhantes na sua configuração aos portugueses,
andavam, no máximo, pouco acima dos 150
tonéis capacidade('). Por razões óbvias, não é
este o espaço para nos alongarmos nas premis-
sas de que partimos, mas adiantamos que esta-
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mos convencidos que foram deste tipo as naus que
C;lma levou} Índia. como também oportunamente
já expusemos;").

Entre dez e quinze anos mais tarde, mais
representaçôes de naus. A nau da (Fig. 8), é muito
parecida com a da (figura 7), mas, repare~se, nào
tem castelo de proa. É de pequeno porte, mas é
uma nau estranha, representada pela primeira vez
no I.itro das Fortalezas Não se pode dizer que C'um
ripo antigo. pois as naus sempre haviam tido castelo
:1 proa. Apresentámos pois a hipótese de ser uma
natctu, ou seja navio com armacáo vélica de nau.
nus com CISCO diferente. Era um navio oceânico,
leve e com boa capacidade de carga, muito utiliza-
dos por mercadores nacionais e estrangeiros.

Este outro navio, também do Litro das Forra-
lc.za«. que vemos na (Fig. 9) é de um novo tipo,
!I};IS hesitamos em lhe chamar nau. visto que
t.unhem nào apresenta castelo ;'1proa, as velas ainda
muito altas e estreitas, e bordo baixo, o que lhe
confere as caracterÍsiticas de navio de tráfego
costeiro e fluvial. Pensamos que pode muito bem
representar o estágio final da evolução do barincl.
que chegou a alcançar grande porte e que se pensa
que possa ter vindo a acabar no galeào.

A nau na (fig. 10) vem publicada no "Regi~
me-ruo do Asrrol.ibio e do Quadrante", de 1510, e a
pes;tr de ter sido publicada mais tarde, representa
um tipo mais antigo do que as anteriores. Morfolo-
gicllnl'nte mais :Iv;mc'ada que o da (Fig. (,). acaha
p( ir .ser muito "emclhante ao da (Fig. 7). mas só com
trC's mastros. vai ser ainda do I.itro das Forialezas.

de ISO'). qUl' iremos cxrr.ur a nau apresentada na
(Fig. II l, e que representa j(1a nau característica da
Clrreira da Índia".

E assim, de todos os tipos de naus até agora
,'oJ1hecidos em relaçl0 a esta época, temos j(1repre-
"'J1Lldos todos os que poderiam ter sido incorpora-
dos !LI ;lrIlud;1 de Pedro Alvares Cabral.

·\ntes de avancarrnos. talvez seja conveniente
J1(,t:lr (' seguinte: as naus eram entregues -ern
preto ..(' l. por terem o costado totalmcnre recoberto
,'()lJ1 o breu do calafeto. como forma da madeira
It'.sistir ao taredo( j.. l. Se entrassem em fabricos pelo
nu-n. », de dois em dois anos, para limpeza de
fundos e substituiç:lo de Libuas deterioradas, mas



também de acordo com a qualidade da madeira utilizada, as naus poderiam durar de 10 a 25
anos, às vezes mais, mas muitas vezes menos, O investimento era considerável, como veremos
adiante e uma viagem à Índia e retorno durava quase dois anos, Daqui a tendência para utili-
zar as naus até ao limite da sua resistência e duração, Assim, e nesta altura, como ainda hoje,
seria perfeitamente natural entrar num porto e ver-se vários tipos de navios de estágios de
evolução diferentes, coexistindo num dado tempo, Por outro lado, a construção naval era
extremamente conservadora, com os Mestres de Ribeira mantendo apertado segredo sobre as
formas dos navios que fabricavam,

Seriam os navios fabricados para a coroa que estariam mais sugeitos a aperfeiçoamentos
constantes, segundo as indicações práticas e as sugestões e críticas de mestres e capitães, como
(, o caso da carta para o Rei de Job Queimado, em 1505, queixando-se que teve que subir a
borda da sua caravela, por estar demasiado baixa e entrar por ela o mar, ou ainda as indica-
c;ôes que Bartolomeu Dias teria dado para a construção dos navios do Gama,

Uma coisa é certa: os cinco tipos de naus que agora apresentámos (excluindo, portanto,
o navio referenciado como sendo um barinêl, são os que se aproximam mais, no tempo, ao
que seria a armada de Cabral, visto que os desenhos dos Livros "das Armadas", da Academia
de Ciências e "de Lizuarte de Abreu", podem dar informações úteis sobre nomes de capitães e
de navios, mas não as dão, certamente, sobre a morfologia dos navios que pretendem repre-
sentar, que são estereótipos repetidos dum mesmo tipo de navio, e ainda por cima de navios
da época em que as pinturas foram feitas,

Sabendo agora com que tipos de navios seria possível organizar a armada de Cabral,
examinemos a proposta da sua composição apresentada pelo Alm, Max Justo Guedes, no
Anexo III da sua obra citada:

Antes de começarmos, 3 notas breves:

Segundo Michel Morincaut"), a -botta- italiana podia variar entre os dois terços e os três
quartos do tonel português, dependendo de vários e complicados factores,

Procurando um valor intermédio, 1 botta = 1/2 tonel, corrigiremos o porte da sota-capi-
tânea, -FlRei- de 600 botte, para trezentos tonéis.

Nesta altura e para toda a Europa, um navio de trezentos tonéis portugueses era um
navio grande. Por exemplo, o Inglês John jay, mercador em Bristol, conjuntamente com um
associado, mandaram em 1480 uma navio para Ocidente, em busca da -Ilha Brasil-. O navio
tinha oitenta toneladas e a viagem não teve succssoc-). Mas o navio Matthew, de John Cabot
ainda era mais pequeno, ã roda de cinquenta toneladas. Um outro navio inglês que fez uma
longa viagem para sul até ao Mediterrâneo, em 1480/81, e que se julga teria 300 toneladas, só
linha uma tripulação de :)4 homens, sendo 16 marinheiros, 10 soldados e bombardeiros, 3
grumetes e '5 oficiais, entre os quais o dispenseiro, que relatou a viagem e fez as suas
contas( I').

Aplicando a mesma correção à caravela redonda Anunciada, vem traze-la para o porte
normal das caravelas redondas, entre os 150 e os 160 tonéis.

Já o navio de Pedro de Ataíde, por alcunha o Inferno, não pode ser, pelo porte de 70
toneis. uma caravela redonda, mas antes uma caravela latina. Os cem tonéis era a capacidade
máxima de um navio de uma só coberta, e as caravelas redondas já tinham duas cobertas. Para
além disso, o seu porte leria que ser muito pequeno, em comparação com a capitânea de Pedro
Alvares Cabral, Veja-se o que diz Castanhedat ' '}"'" El rey de Calicut. quando viu o navio de
Pêro dataíde q era rnuyto pequeno, & soube que aquele só avia de pelejar com a não teveo
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por escárnio, & cuydando q Pedralvarez o fazia dele ... "Note-se que em 1504 a caravela latina
comandada por João Serrão montava 20 bombardas, 6 camelos e 12 falcões.

Por outro lado, as naus capitãneas eram sempre maiores e mais caras do que as outras
da respectiva armada, para valorizar o capitão-mór e/ou os Governadores ou Vice-reis que
nelas viajassem e que eram representantes acreditados do Rei de Portugal. Enquanto as outras
naus da armada deviam andar pelos 350/450 tonéis de média, a de Cabral deveria andar pelos
500/600 tonéis.

A quem estas tonelagens possam fazer ter dúvidas, não podemos deixar de recordar que
desde muito cedo que em Portugal se construíam naus muito grandes, maiores mesmo que as
do Mediterrâneo, e daremos alguns exemplos:

_ 'J-, " •. ~~JU, ,-/UMUlld c "CI" anos antes, constava uma nau almiranta tão grande que
nela couberam a princesa e quinhentas pessoas de estirpe, além da tripulação, e nas
outras sete naus iam duas mil e trezentas pessoas e quatrocentos cavalos, ou seja naus
em média muito acima dos 350/400 tonéisv"):

h) em 1490, D. João II mandou construír a nau S. Cristovào, a maior e melhor armada
que até então nunca se vírat "),

c) a Santa Catarina do Monte Sinai foi construída em Cochim a partir de 1511, por
mestre de ribeira ainda da escola de D. João II, e tinha oitocentos tonéist ").

Para se ter uma ideia geral das dimensões que atingiam alguns navios portugueses, em
1534 foi lançado à água em Lisboa, o galeão S.João, mais conhecido pelo nome de Botafogor")
, contava 366 canhões, um por cada dia do ano; cento e poucos anos depois (1616) a diferença
de custo no casco, entre um Galeão de 550 tonéis e uma nau da Índia de 18 rumos largos de
quilha (pela tabela das -Coriosidades-C") de Gonçalo de Sousa equivale a 500 tonéis) é de
6:780$000 a mais para a nau. No custo total, enquanto o galeão custava posto à vela, sem gente
de guerra nem artilharia 13:250$000, a nau, sem gente de guerra nem artilharia custava
28:304$000, ou seja, mais do dobro.

Não podemos fazer comparações retrocedendo no tempo, porque, entretanto, os navios
evoluíram de formas diferentes. Enquanto que tudo leva a crer que o galeão foi ficando mais
pequeno e leve, as naus atingiram dimensões monstruosas: no final do século XVI, primeiro
quartel do século XVII, as naus da Índia andavam em média pelos 500/600 tonéis e as capítâ-
neas dos 750 aos 1.100 tonéis, como a nau Bom Jesus, que era um dos maiores navios do seu
tempo e que, em 1590, custou, sem artilharia nem homens de guerra 29:302$370("').

Assim sendo, diríamos que a armada de Cabral teria sido constituída como segue:

- Nau de Cabral, Capitãnea, de cerca de 500-600 tonéis de porte
- Nau de Sancho de Tovar, Sota-capitânea, de cerca de 350/450 tonéis de porte.
- Naus/navetas de particulares, de Nuno da Cunha e Luís Pires a 250/350 tonéis
- Naus de Simão de Miranda, Aires da Silva, Simão de Pina, Vasco de Ataíde, de uma

média de 250/350 tonéis.
- Caravelas redondas de Bartolomeu Dias, Diogo Dias e Nicolau Coelho, ã média de 160

tonéis.
- l\iavio/naveta(1) de Gaspar de Lemos, de 100 tonéis
- Caravela Latina de Pedro de Ataíde, de 70 tonéis
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Os tonéis dedicados aos líquidos, tinham uma construção especial; Duarte Pacheco
Pereira, ao falar da preparação da armada do Gama diz-nos "... A louça dos tonees, pipas,
barris assy do vinho como de auquoa, vinagre e azeyte, toda foy arqueada com muitos arcos
de ferro, que cada peça levava por segurar o que dentro tinha ... ,,(2(').

Isto exactamente para que os líquidos não fugissem com facilidade. Mas os outros víve-
res, pelo menos a maior parte deles, também iam em
tonéis e pipas, embora talvez não tão reforçados.

Por exemplo, todos os víveres, liquidos e sólidos,
embarcados na armada de Fernão de Magalhães de 1519,
iam contidos em 417 pipas, 253 botas (que eram vasilhas
para água e para vinho) e 45 tonéis.

Todas estas vasilhas iam arrumadas no porão no
sentido da quilha, directamente sobre o lastro, bem encos-
tadas umas contra as outras e travadas contra os bordos,
de modo a não "dançarem» com os balanços do navio e
assim, partirem-se.

Na 3ª coberta é que vinha a mercadoria, com espa-
ços separados para a pimenta e as restantes drogas; na 2.ª
coberta era o espaço para a tripulação, suas -liberdades-
(que eram os benefícios, em termos de mercadorias livres
de impostos que cada um podia trazer conforme sua
condição e posto), sobressalentes do navio, os diversos
paióis etç. A primeira coberta, que era o convés, devia
estar livre de carga que estorvasse à manobra e à utiliza-
ção dos canhões, conforme se pode ver na (Fig. 12).

Só para dar uma ideia dos equipamentos e sobres-
salentes, diremos que uma nau levava:

AUTONOMIA DAS NAUS DE CABRAL

fOBIA DAS CllBIIITAS DE IIiIA "AO. GAZALUAIlOO BELU.--

12

- três esquipações de velame, as envergadas, mais duas vezes as montadas, as monetas
e as de mau tempo convenientemente armazenadas e que só elas custavam 1:050$000.
Não sabemos quanto pesavam, mas eram feitas de -tréu-, faixas de linho espesso de um
palmo e dois dedos de largura, portanto bastante pesadas.

- âncoras, de 18 quintais cada 0,057 quilos), das quais duas montadas e pelo menos três
armazenadas, a Fé, a Esperança e a Caridade.

- Sobressalentes, enxárcias e miudezas que leva o mestre, mais 40 quintais de pólvora,
seis amarras para a viagem que pesam 180 quintais 00.575 quilos).

- Infelizmente não sabemos a quantidade de balas de ferro, bronze e pedra, que cada
navio levava, de pesos variáveis conforme os canhões que montasse, nem o peso de
arcabuzes, mosquetes, piques, meios piques, morrão e outras miudezas que pertencem
ao meirinho, assim como não sabemos o peso dos canhões montados, que eram extras
à construção e que eram fornecidos pelo veador da fazenda.

- A água e a lenha eram os únicos fornecimentos que não podiam ser carregados para
a totalidade da viagem e por isso, conforme o Regimento da viagem, a capacidade do
navio e a gente embarcada, contava-se que o navio fizesse águada pelo caminho. No
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G1SO de Cabral. dizia o seu Regimento que se já estivesse apertado com água à passa-
gem pelas Ilhas de Cabo Verde, faria aí águada.

- Eis uma listagem dos mantimentos que constituíam parte da carga de uma Nau de 550
tonéis nos anos finais do scculo XVI, para 10 meses, 112 homens do mar e 250 soldados:

Marinhagem Soldadesca

Agua 76 pipas 168
Sobressalente 21 48
Vinho 43 pipas 72
Azeite 12 quartilhos 19,5
Vinagre 4 pipas 9
Bíscoito 459 quintais 615
Carne 336 arrobas 750
Pescadas 46 dúzias 104
Sardinhas 50 arrobas 80
Sal 1 maio 1.5
Gráos 6 alqueires 8
Amêndoas 4 6
Ameixas 4 6
Lentilhas 4 6
Mostarda 1
Alhos 224 cabos 500
Cebolas 224 500
Açúcar 4 arrobas 4
Mel 4 arrobas 4

Leva varn ainda 4 feixes de arcos e 12 lios de vime.
Damos as equivalências actuais correntes, não vá alguém querer fazer as contas:

Tonel
Pipa
Almude
Canada
Quartilho
Quintal
Arr.itcl

1.610 litros
1/2 tonel
1/32 pipa
1/12 almude
1/4 Canada

= 58,753 quilos
= 1/32 arroba

= 805 litros
= 19,2 litros
= 1.6 litros
= 0,4 litro

= 0,459 quilo

Em qualquer cálculo que se queira fazer sobre a carga embarcada, aos pesos de tudo o que
ficou mencionado para trás, há que adicionar algumas coisas que não podem ser esquecidas:

- o lastro do navio, fatia importante do seu peso total e espaço ocupado no porão.
- o vasilhame, que o Alrn. Morais e Sousa computou em 18 a 20% do peso total dos víve-

res, as caixas da marinhagem e os objectos de uso pessoal dos soldados, para além das
quintaladas benefícios e abusos, na torna-viagem.

- o peso total de tripulação. soldados e passageiros, a uma média de 65170 quilos por
pessoa.
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CONSTITIJIÇÃO DA TRIPUlAÇÃO E VIDA A BORDO

Notando que as naus de Cabral não eram ainda as naus da carreira da Índia, em que
para além da marinhagem e oficiais embarcados levavam ainda de cem a trezentos soldados
e passageiros, vejamos como era constituída a tripulação e onde eram, no navio, os respecti-
vos alojamentos.

Há divergências entre as poucas relações de tripulação conhecidas, no fundo as diferen-
ps que existem entre as regras teóricas e as dificuldades práticas: enquanto, por exemplo a
-Ars Náutica" garante a bordo de uma caravela de 160 toneladas um barbeiro e um cozinheiro,
o "Livro de toda a fazenda .. -, de Luis de Figueiredo Falcão, diz-nos que nem barbeiro nem
cozinheiro faziam parte da tripulação, pelo menos na última década do século XVI, mas havia
outras especialidades.

Seguindo a última obra citada, que nos parece mais de acordo com as muitas queixas
recebidas pelo Rei, diremos que não faziam parte da tripulação, por serem nomeados pelo Rei,
o Capitão do navio, o Capitão-mór, se o houvesse, e o Escrivão; e pela Igreja, os Clérigos.

A tripulação propriamente dita de uma nau, era constituída como segue, por ordem
hierárquica:

Mestre, Piloto, Contra-mestre, Guardião, Sota-piloto, dois Estrinqueiros, um Carpinteiro e
um sobressalente, um Calafate e um sobressalente, um Tanoeiro, um Meirinho, um Dispen-
seiro, quarenta e cinco Marinheiros, quarenta e oito Grumetes, quatro pagens, um Condestá-
vel e onze Bombardeiros.

O Capitão era o topo da hierarquia e o representante do Rei, com amplos poderes
excepto talhamento de membros e morte, para elementos da nobreza; dava as ordens ao
mestre e piloto, quanto a rumos, águadas e arribadas, conforme o seu Regimento. Tinha ainda
sob a sua autoridade o Meirinho, o Dispenseiro e o Condestável.

- O Mestre era o responsável pelas manobras, pelas equipas de cada mastro, e por tudo
quanto dizia respeito ã preparação, manutenção e reparações no navio. Era coadjuvado
pelo Contra-mestre.

- O Piloto era o responsável pela observação da altura dos astros para computar a lati-
tude, verificação da velocidade do navio, marcação na carta do ponto no mar e cálculo
de novos rumos. Era coadjuvado pelo Sota-piloto.

- O Estrinqueiro, marinheiro especializado em lidar com a estrinca, que era uma espécie
de cabrestante montado na 2' coberta, com o qual se manobravam as vergas.

- O Meirinho era o polícia de bordo e reportava directamente ao capitão. Era o respon-
sável pelo cumprimento das leis, regras e disciplina de bordo.

- O Guardião seguia-se ao Contra-mestre e tinha ã sua responsabilidade o arranjo do
navio, manobras do convés, aparelho e todo o serviço da amarra.

- O Dispenseiro era o responsável pelos géneros alimentícios, seu acondicionamento e
distribuição diária.

- O Carpinteiro era o responsável por todos os trabalhos de madeira que fossem neces-
sários a bordo, incluindo a reparação de obras vivas ou mortas, ou de qualquer
vergôntea. Era coadjuvado pelo seu sobressalente, que ocupava o lugar em qualquer
seu impedimento.

- O Calafate era o responsável pela boa calafetagem do navio, nas obras vivas, mortas ou
cobertas. Tinha a ajuda do seu sobressalente, que ocupava o lugar por seu impedimento.
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- o Tanoeiro era o responsável pelo estado de tonéis e barris, cumprindo-lhe o seu
fabrico ou arranjo, conforme necessário.

- Os bombardeiros, repensáveis pela manutenção e utilização dos canhões.
- Os marinheiros eram os responsáveis pelas manobras do navio e das velas ou por

qualquer trabalho de marinharia, incluindo a manobra de leme.
- Os grumetes eram os aprendizes de marinheiro, cumprindo as manobras mais fáceis e

também as mais pesadas.
- Por fim os Pagens, eram os moços de recados e criados da oficialidade.

Não faziam parte da tripulação regular, por serem pagos pelo Rei/Igreja:

- O Capitão-Mór
- O Escrivão
- O Físico e/ou Barbeiro
- O Cozinheiro
- Os Padres ou Frades.

No tempo de Cabral ainda não se utilizavam as macas, introduzidas mais tarde e exacta-
mente por cópia das redes utilizadas pêlos índios brasileiros. Só os cargos e oficiais embarca-
dos tinham direito a alojamento. Marinheiros, grumetes, pagens e outros quaisquer passagei-
ros (incluindo os clérigos e criados da nobreza) dormiam no chão, junto à abita, sendo usual
a prática de levarem um colchào fino.

Como havia cozinha, um enorme fogão colocado na segunda coberta (logo abaixo do convés),
mas não havia cozinheiro, a anarquia junto ao fogào era característica das viagens, havendo muitas
amostras de reclamações enviadas ao Rei por este facto, principalmente da parte dos clérigos, que
eram quem tomava normalmente conta dos doentes, por falta de físico ou cirurgião-barbeiro.

As naus levavam Botica, fornecida pelo Rei, que na ausência de físico, era entregue à
guarda do capitão ou do dispenseiro. De conteúdo variável, uma botica continha, normal-
mente, 7 águas de tratamento, 27 unguentos e 32 azeites.

As distrações, a bordo, nem eram muitas nem muito atractivas. A principal seria o jogo,
que era proibido e a pior fonte de rixas e lutas, sendo a maior dor de cabeça do meirinho.
Trabalhos de canivete em madeira ou materiais mais nobres, trabalhos da arte de marinharia,
a pesca à linha, a prática de vários instrumentos musicais (diz-se que o fado nasceu nas naus),
para os letrados leitura e escritura, actividades religiosas e de representação, normalmente
incentivadas pelos clérigos embarcados, como missas, procissões em acções de graça, autos
moralizantes e até leilões dos bens dos defuntos em favor das famílias, a caça aos ratos, e o
treino de animais de estimação, que podiam até proporcionar espectáculos.

Por exemplo, sabe-se por Caminha que Pedro Álvares Cabral levava consigo um papa-
gaio cinzento da Guiné, que eram os de melhor mímica.

Procurámos, neste trabalho, apresentar uma parte da problemática que envolve a cons-
trução naval portuguesa antiga: levantámos apenas a ponta do véu, dada a limitação de tempo
para a exposição e o âmbito da pequena publicação que desta surgirá: pensámos também que
seria útil a quem conseguíssemos aliciar para este assunto, propiciar alguns conhecimentos
genéricos sobre os navios da época, os tripulantes, os materiais e os equipamentos, alguns indi-
cadores de custos, os escritos e testemunhos de alguns protagonistas e uma Bibliografia, para
que quem o quizer fazer, mais se possa debruçar sobre o assunto. Só esperamos não ter sido
demasiado "prolixos", o que hoje se diria "chato", porque, acima de tudo, a nossa intenção não
era essa.
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(') LEONOR,p. 65.
(') Arte da Guerra do Mar, p. 65.
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(') XAVIER,Hernani, A evolução dos navios dos Descobrimentos, Acad. Marinha, 2002.
(',) Idem.
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(") XAVIER,Hernani, As Caravelas de Bartolomeu Dias e as Naus de Vasco da Gama, IV Simpósio de Hist.

Marítima, Academia de Marinha, Lisboa, 2002.
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(") Idem.
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Os Navios da Armada de Álvares Cabral
dúvidas e controvérsias
Coronel Nuno Valdez dos Santos

A 9 ou 10 de Julho de 1499 a caravela -Bérrio- fundeou nas águas de Cascais c o seu
Capitão Nicolau Coelho apressou-se a correr ao Palácio de Sintra, onde se encontrava a corte,
para dar ao Rei D. Manuel I a auspiciosa noticia da descoberta do caminho marítimo para a
Índia, epopeia da Armada que, precisamente dois anos antes, em 8 de Julho de 1497, partira
de Lisboa sob o comando de Vasco da Gama.

Certamente que a chegada deste pequeno navio trouxe à Lisboa de 1500 muito alvoroço
mas, também, trouxe muitas lágrimas, algumas desilusões e grandes dúvidas, a maioria das
quais ainda hoje persistem.

Os marinheiros chegados, de tão magros e esfarrapados que estavam, quase que pare-
ciam fantasmas e, das fabulosas riquezas sonhadas, nada traziam ... a não ser muitas histórias
fantásticas, além da grande dúvida ... Vasco da Gama, o chefe dessa expedição não regressara,
constava, apenas, que por motivos familiares, tinha ficado na llha Terceira dos Açores.

No entanto D. Manuel acreditou em tudo quanto Nicolau Coelho lhe contara e, tão entu-
siasmado ficou que, segundo dizemc'), logo no dia seguinte ao da chegada da -Bérrío-, escre-
veu aos Reis de Castela e Aragão dando a boa noticia que Vasco da Grama e os seus navios

acharam e descobriram a Índia e outros reinos e senhorios".
Mais de um mês depois - para alguns autores seria nos fim de Agosto, para outros, finais

do verão ou no dia 18 de Setembro de 1499(') - teria chegado ao Tejo, a bordo de uma
pequena caravelat') Vasco da Gama, que muito teria contado ao Rei sobre as terríveis tempes-
tades que sofrera e as longínquas regiões que pisara.

De novo D. Manuel se entusiasmou com essas maravilhosas noticias apressando-se a
comunicá-las para Roma e, se de facto, era homem de rompantes e de exaltações, podemos,
então, acreditar em Fernão Lopes de Castanheda que D. Manuel I «determinou logo de mandar
lá (à Índia) um fidalgo com uma grossa armada, para que assentasse amizade com el-rei de
Calicut-C'),

Gaspar Correia não tem a mesma opinião e dá a entender que tudo foi «mui praticado e
consultado, foi assentado no conselho, que logo se fizesse armada de grossas naus de boa
carga-C).

Embora nem sempre Gaspar Correia seja rigoroso nas suas informações. talvez devido
ao facto de as ter escrito cinquenta anos depois dos acontecimentos, não teria errado muito
em indicar que o envio de uma nova expedição à Índia teria sido «muito praticado e consul-
tado" no conselho Régio. Assim, a decisão real, teria levado um certo tempo a ser tomada e,
quase que podemos imaginar - dado uma absoluta ausência de quaisquer referências, ou
alusões, por mínimas que sejam - que tivesse sido para os finais de Setembro, ou mesmo para
durante o mês de Outubro e que o início do aparelhamento da Armada, só tivesse começado
após os rigores do Inverno pois um secular provérbio de marinha dizia que «dos Santos (1 de
Novembro) ao Natal (25 de Dezembro), Inverno natural" pelo que, por norma, se devia evitar
neste período qualquer faina ou actividade marítima.

205



No entanto, como por encanto, surgiu nos princípios de 1500, urna Armada ..mui pode-
rosa em armas e gente luzida-C) composta de ..dez naus grossas de duzentos a trezentos toneis
e três navios pequenos, e todos fortes, mui aparelhados-C).

É certo que Lisboa devia estar pejada de navios mas, mesmo assim, não seria tarefa fácil
escolher, em tão pouco tempo, -bons barcos, veleiros, fortes e excelentemente tripulados por
habilíssirnos homens do mar «("), aptos a enfrentar as condições de uma longa viagem que,
certamente, seriam muito duras.

Uma Armada - recorrendo de novo a um velho provérbio - -não se improvisava do pé
para a mão".

Mas, como por magia, surgiram ..doze navios da coroa-C') todos de boas condições rnari-
nhescas, tripulados por ..habilissimos homens do mar" e, ao que se pressupõe, devidamente
aprovisionados e aparelhados.

Contudo não há qualquer documentação, ou a menor referência por mínima que seja,
que nos permita descobrir ..donde e como" teriam aparecido esses navios ou conhecer qual-
quer aspecto relacionado com o adestramento das tripulações, ou saber-se os procedimentos
burocráticos doa respectivos fretamentos, contratos de recrutamento de pessoal, guias e rela-
ções de entrega ou movimento de materiais.

O silêncio sobre tudo que se relacione com a Armada de Pedro Álvares Cabral é tão
grande, e tão pesado, que permite fazer várias suposições e deixar correr a imaginação.

Assim, remontando-se no tempo, logo ao após a passagem do Cabo da Boa Esperança
por Bartolomeu Dias, em 1488, não é possível conceber-se que D. João II se tivesse desinte-
ressado de descobrir o caminho marítimo para a Índia. Antes pelo contrário! Em silêncio - e
dentro da sua inegável política de sigilo - este Rei teria desenvolvido, entre 1488 a 1495, uma
extraordinária actividade na área dos descobrimentos, da qual nos apercebemos no desenrolar
de qualquer acontecimento político do país, em especial em todos aqueles relacionados com
a defesa do Reino e exploração do Mar.

Alguns autores admitem que, de 1488 a 1490, ainda teria mandado Bartolomeu Dias em
nova viagem de exploração ao sul do continente africano, que teria sido mal sucedida, o que,
talvez tivesse provocado o afastamento deste notável descobridor, relegado para missões
subalternas, como seria a de, em 1492, ter ficado encarregado da construção de dois belos
navios de madeira, de características especiais para poderem suportar grandes e tormentosas
viagens. De 1491 a 1492(') ter-se-ia efectuado uma outra viagem de exploração, chefiada por
Pero de Alenquer, que teria alcançado o Cabo da Boa Esperança e confirmaria a existência,
no Atlântico sul de uma ..volta" simétrica à da Mina. Teria havido ainda - a dar crédito a um
relato recentemente encontradot") numa biblioteca russa, feito por um mouro de nome Ibn
Majid - uma outra expedição de dois navios portugueses que atingiram Sofala, tendo, ali,
naufragado um deles.

O que regressou a Lisboa, em 1495, teria, então, trazido a boa noticia que os nossos
navios de pano redondo estariam aptos a navegar até Sofala e, daí, seguir directos para a costa
da Índia, embora junto àquela importante cidade árabe tivessem o cuidado de se resguarda-
rem do temível ..parcel de Sofala-,

É muito possível que D. Joâo II tivesse, então, planeado o envio de uma nova expedi-
cão de reconhecimento à costa oriental africana, em especial à região de Sofala, que seria
chefiada por Vasco da Gama e, depois, como resultante dos conhecimentos obtidos e de toda
a sua política de expansão marítima, tivesse pensado no envio à Índia de uma grande armada,
que começou, desde logo, a ser preparada e, como sempre, dentro do maior sigilo
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Fernão Lopes de Castanheda escreveut") que o Rei D. João II, após a chegada a Lisboa
de Bartolomeu Dias, "... ordenou de mandar fazer dous (navios): e a madeira de que se haviam
de fazer foi mandada cortar ... e foi levada a Lisboa no ano de mil e CCCXCIIII» acrescentando
que "querendo el-rei D. João mandar fazer os navios, sobreveio-lhe a morte »,

Nenhum historiador rejeita, ou rectifica, esta afirmarão de Castanheda nem aquela, do
mesmo autor, que os navios que se construiram com a madeira que D. João II mandara cortar

um que era de cemto e vinte toneis houve nome São Gabriel, e o outro de cemto São
Rafael" e que estas duas unidades, juntamente com a pequena caravela Bérrio e uma nau para
mantimentos, constituíram a Armada de Vasco da Gama.

Um grande escritor coevo, Duarte Pacheco Pereira, afirmout ") no seu -Esmeraldo De Situ
Orbis .. que o Rei D. Manuel I, dois anos após o início do seu reinado, mandou "que se fizes-
sem quatro navios pequenos, que o maior deles não passasse de cem toneis pera cima ... ".

Não conseguimos saber a que fim se destinavam estes quatro navios mas, de encadea-
mento em encandeamento de idéias, é licito imaginar que seriam para culminar todos os esfor-
ços do Rei D. João II, para que os navios de Portugal alcançassem a Índia.

Entretanto, Vasco da Gama, na continuação das viagens de exploração às costas afri-
canas e indicas, que vinham a realizar-se desde 1491, largara de Lisboa em Julho de 1497 e,
depois de ter navegado muito ao largo do Atlântico sul e ter dobrado o Cabo de Boa Espe-
rança, entrou pelo Indico, bordejou a costa oriental de África, fazendo-se ao mar para dar
-sota .. ao perigoso e extenso -Parcel de Sofala ..e, numa audaciosa decisão, deixou Melinde
e "se fez à vela a caminho da Índia a 24 de Abril .., como frisou João de Barros. Após vinte e
dois dias de viagem, e com "uma considerável dose de sorte ..(1') a 20 de Maio de 1498 chegou
a Calicut.

Logo que soube deste sucesso, era Julho ou Agosto(?) de 1499, o Rei D. Manuel I teve a
preocupação de fazer a exploração imediata do acontecimento mandando seguir para a Índia
uma forte Armada com uma missão de grande cariz diplomático e comercial, o que se concre-
tizaria em 9 de Março de 1500.

Alguns aspectos relacionados com a preparação de tão importante expedição, sobres-
saindo a celeridade com que se reuniram treze navios - dos quais deviam fazer parte os quatro
aludidos por Duarte Pacheco - de uma Armada "mui poderosa em armas ..(1') faz-nos pressupor
que estas unidades navais, naus e caravelas, de há muito estavam a ser preparadas, possivel-
mente dentro do plano gizado por D. João II para manter contínuo o fluxo das expedições
marítimas com vista ao descobrimento do caminho marítimo da Índia.

Porém, só muito a custo, nas entrelinhas de um ou outro documento, depreende-se, apenas,
o nome de dois dos treze navios da Armada de Pedro Álvares Cabral: as naus -Anunciada-C") e
"EI-Rey...

Autores de renome, como Quirino da Fonsecat ") Fontoura da Costat ") e Max Guedesf")
afirmam que são estas as duas únicas identificações passíveis de se fazerem. Contudo o ilustre
historiador brasileiro Max Guedes adrnitef"), com base nos escritos de João de Barros, que uma
das caravelas teria o nome de "S. Pedro ..e um grande biógrafo de Pedro Álvares Cabral, Metz-
ner Leone, é taxativot ") ao afirmar que "dos treze navios de Pedrálvares, apenas se conhecem
os nomes de três: "Anunciada » , "EI-Rei..e "S. Bento »,

Não julgamos - como em algures vimos escrito - que a não individualizarão dos navios
da descoberta do Brasil fosse prática corrente na época de 1500. Não podemos esquecer os
navios de Vasco da Gama - "São Rafael .. e "São Gabriel» - e que nas armadas da Carreira da
Índia posteriores a 1502, todas ou quase todas, as Unidades são individualizadas.
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Aliá», as três primeiras naus que D. Manuel [ mandou construir na cidade do Porto. em
1'i01. tiveram o nome de "S.Vicente .., "S. Gabriel .. e "S. Rafael .. e a que mandou fazer em 1506
rene o nome de ,S )0:10 ..("). Também, neste ano de 1506 e nos rncsmost-') estaleiros, construi-
rum-se três caravelas que foram baptizadas com os nomes de "S. Simão .., "S. Br:ls ..e "Salvador ..(2').

Portanto. a norma habitual dos navios portugueses era de serem devidamente individua-
li/ados - em regra com o nome dos respectivos oragos - e há documentos dos primórdios da
nossa nacionalidade que comprovam esta asserção(").

Assim. a reduzida individualização dos navios da armada de Pedro Álvares Cabral -
:Ipenas duas unidades ou, quando muito, quatro - reforça a hipótese que estes navios já esta-
v.t n: a ser preparados com bastante antecedência, provavelmente ainda no tempo de D . .JO:IO
II. debaixo de uma rigorosa politica de sigilo que este Rei impunha a tudo quanto se relacio-
nasse com os descobrimentos marítimos.

Corno seriam os navios da Armada de Pedro Álvares Cabral?
r um.r pergunta que há muito vem sendo feita pelos estudiosos da nossa história marí-

rima, mas .só se obtiveram respostas conjecturais.
f lú v.uia-, rdav')Cs iconográficas, quase todas anónimax.r ,,) de navios quinhentistas e seis-

Cl'IlrisLI.Sda -Carrcir.i da Índia ..A mais importante é o conhecido ..Livro das Armadas .., cujo autor
leria :Issinado a sua obra apenas com as iniciais que Frazào de Vasconcelos atribui a Francisco
Ta\'ares l{odrigues de Lucena(-). Este "Livro das Armadas" é seguido pelo "Livro de Lisuarte de
.vhn-u- e pc-lo das "Famosas Armadas .. de Simão Ferreira Paez( "').

Pore-m, nem sempre estas obras estão de acordo entre si. mas o testemunho picrogrMico
que nc». deixaram é enorme e valioso, embora não sirvam para definir as características técni-
,·:I.Sd, l.Sna vi. l.Srepresentados( ..').

<2uanto ;10 ..Livro das Armadas », refere Quirino da Fonsc-cat") que. na ..representa('{lo da
.um.u la de I ['p, ate' :'1de 1506", o modelo náutico apresentado é sempre o mesmo, o da nau
quinhentisra ' .. uniforme. sem atender ao evoluir da construcao naval durante esse período .
.Sl'm vis.tr a importúnci« dos navios ».

Assim. n.ro (, peLis reLI('óes, mais ou menos artistkas. que chegaram aos nossos dias. que
.se pode avaliar e descrever os navios da "grande Armada de 1 SOO", Só conjecturalmente. como
F'I .se'<i1ientou. e com base em documentos quinhe-ntistas respeitantes a naus e caravelas da
('P0ca. se pode im:lginar quais seriam as suas caracrerÍsticas técnicas.

'vluitos autores j:1 se tem debruçado sohre este aliciante estudo e das conclusoes a que
C!Jl'g:ILlm - qU;lse todas conjecturais - poder-se-a ter uma ideia dos navios de Pedro Álvares,
<::dlral. :\a impossibilidade de seguirmos esses estudos e suas conclusoes. teremos que remeter o
lc-uor p:lra as ohras de história marítima que seguimos e que estáo mencionadas na Bihliogratla.

Corno l'screveu( ) .JO:'IOde Barros os navios de Cabral constituíam "a mais fcrrnosa e
podLTo.s:l armada que l C aquelle tempo pêra tarn longe deste reyno partira ». Ainda segundo a
.SII:Iintorm.nàc« ") "seria o número de genll' que ia nesta frota, entre mareantes e homens de
.um.ix. :11('mil c duzeI1las pessoas toda gente escolhida. limpa. hem armada e provida p('ra t:'IO
C( »nprid.. \iagem »,

Alguns .rutorcs consideram que, a este número indicado por joao de Barros, "poder-se-
i.i m :1CJ'l'scl'nt:lr o dos degrl'llados, eclesiásticos, capit,lcs e outro pessoal administrativo e de
(lIilr:1 n.uurcz.: o qual poderia assim aproximar-se dos] SOO embarcados apontados por Fcrnào
Lopes de ClsI:l!1heda, número adoptado também por Damião de Góis(" l.

<)lIl'r los.sem 1200 ou 1'i00 - ou mais tripulantes se atendermos às palavras ele Gaspar
COlTei:l! ) quando .'ie refere "aOS capitães e mestres, e pilotos, e oficiaes, e gente de armas e
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de mar" - o total dos homens embarcados obrigaria a um aprovisionamento de tal maneira
volumoso que não passaria despercebido ao povo lisboeta e que, certamente devia ter ficado
registado nos arquivos e armazéns da Casa da Mina, mas, sob este aspecto, não se encontra-
ram quaisquer documentos, alusões ou referências.

Contudo os navios partiram "bem aparelhados e providos de todas as coisas necessárias
para um ano e meíot de viagem)" conforme consta na "Relação do piloto anónimo-C") mas que
os vários cronistas que se debruçaram sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral são unânimes
em afirmar que todos os navios estavam "mui aparelhados e apercebidos em muita abondança
de todo o necessário para o tempo de dous anos, de muitos mantimentos, e artilharia, e muni-
C(Jes, e armas, o que tudo era ordenado e limitado por Dom Vasco-C") o que facilmente se
compreende dado que a viagem do descobrimento do caminho marítimo para a Índia levara,
precisamente, dois anos.

O reabastecimento de um só navio para uma longa "viagem redonda-C"), da ordem dos
dois anos, no tocante a mantimentos, e artilharia, e munições e armas "seria tarefa bem
complexa e exaustiva». Agora multiplique-se por treze, o número dos navios, e considere-se o
L'SClSSO tempo, e meios de carregamento.

Escreveut") Gaspar Correia que cada nau cabralina levava "muitas carnes, e pescados
seco.s e salgados, legumes de grãos e favas, manteiga, mel, acucar- e podemos acrescentar que,
certamente, também faziam parte dos géneros embarcados, arroz, queijos, frutas secas (arnen-
doas, ameixas, figos. castanhas piladas), marmelada, sal e vinagre, além da indispensável água
e biscoito.

Como, por norma, cada tripulante ou passageiro, consumia por dia dois arrátcis de
hiscoito: ") e uma canada de água( "), considerando-se uma viagem de dois anos e um efectivo
médio de cem pessoas por navio, pode-se avaliar o volume da carga de consumíveis a embar-
car. Se multiplicarmos esse valor por 1500 homens que compunham a lotação da Armada e por
cerca de 750 dias de viagem, poderemos imaginar um volume da ordem das milhares de tone-
ladas, S<Jde géneros alimentícios, a maioria dos quais contidos em barricas, pipas, potes de
b;IlTOe fardos.

\!las, além da matalotagemC ") tem, que se considerar,.também, outros aspectos do apare-
lhamento dos navios, como a artilharia e o respectivo remuniciamento em munições e pólvora
- esta de fundamental importância - e o dos aprestos náuticos, como sejam as andainas de
vela-; cabos, peças de polearne e respectivos sobressalentes, indispensáveis à vida de bordo.

No tocante ;1artilharia S<JGaspar Correia refercr") que em cada nau havia um -condes-
tabre e dez bombardeiros" o que permite sub-estimar a existência de vinte bocas de fogo por
navio. pois, em caso de grandes viagens, cada bombardeiro podia" laborar ou orientar a mano-
bra de duas peças, em geral uma a cada bordo.

A existência de canhões exigia, para a sua utilização, pólvora e munições, fora os respec-
tivos ace.ss<Jrios e palarnent«. Este material de guerra, por norma, só era embarcado em véspe-
ra.s da largada dos navios: os canhões por serem de difícil arrumaçãoo e impedirem a mano-
bra de carregamento: a pólvora - como ainda hoje sucede - por ser uma carga de alto risco e
para a qual tinha que haver especiais cuidados de carregamento e, quando a bordo, exigia um
.umazcnamcnro em paióis adequados, devidamente protegidos de quaisquer fogos ou da mais
pequena chama. Por isso procurava-se sempre que fosse embarcada ou ao nascer ou ao pôr
do Sol elo dia da largada, e na menor quantidade possivel.

1\0 caso dos navios de Pedro Álvares Cabral afigura-se-nos que a quantidade de pólvora
embarcada teria sido excessiva.

209



Com efeito, pela interpretação das "instruções » dadas por Vasco da Gamar") fora estabe-
lecido um código de sinais de comunicação inter-navios feito ã base de "fogos.. que seriam,
como era de uso corrente, o de «tiros de peça ..("). Simplesmente, só para a execução de algu-
mas manobras da Armada, era necessário disparar duas, três ou quatro vezes um canhão em
cada navio. Em casos especiais, como o de algum navio "for desaparelhado .., exigiam as aludi-
das "Instruções", que se fizessem "muitos fogos ».

Foi o caso da nau de Sancho Tovar que, quando encalhou, "pela volta da meia noite
começou a disparar a artilharia ..ao que parece até ao nascer do diar").

Ainda no Tejo, no dizer de Metzner Leoner'"), toda "a artilharia das naus rebenta em
salvas festivas, que ficam reboando pelo ar ».

Durante toda a viagem, e com frequência, disparou-se a artilharia das naus, a maior parte
das vezes com todas as bombardas, em salvas que faziam "tão grande estrondo-C") que o Piloto
Anónimo escreveu( ,H) que os povos que as ouviam "se maravilharam grandemente, dizendo
que contra nós ninguém tinha poder senão Deus ».

Ora estas salvas certamente que exigiram grande consumo de pólvora, que devia ser
reservada para situações de guerra. É certo que poucas vezes os canhões portugueses se fize-
ram ouvir para impor a nossa vontade, excepção do terrível - e bem merecido - (") bombar-
deamento da cidade de Calicut e do acto heroico de uma das nossas pequenas caravelas "de
bombarda grossa e bem armada ..que lutou, e derrotou uma poderosa nau moura "tão grande,
na qual havia trezentos homens de batalha ..(:"),

Temos que concluir que a pólvora embarcada em toda a Armada de Pedro Álvares Cabral
talvez tivesse sido em excesso e não sabemos com que cuidados teria sido manuseada. Assim,
quase que é lícito pensar que a nau de Vasco de Ataide, que se perdeu poucos dias depois de
ter deixado Lisboa, "sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse ... e que
não apareceu mais ..('l) não teria sido vitima de uma explosão do seu paiol de pólvorat ").

Como curiosidade pode-se acrescentara o facto de, no" Regimento Real..passado por D.
Manuel, ter sido imposto o emprego da artilharia dos novos navios em luta contra as -naaos
de Meca ..as quais não deviam ser abordadas mas, somente, atacadas a tiro de canhãor ").

Ainda, na Área de armamento, anota-se que Gaspar Correiat ") distinguiu, nos homens
embarcados, a "gente do mar- e os "homens de armas" e estes, consoante o costume da época,
deviam fazer uso de armamento ligeiro constituído por cota de armas, capacete e piquer").
Além deste equipamento individual dos "homens de armas .. Gaspar Correia afirmar.") que
tinham também embarcado "muitas pipas de armas brancas, espadas, lanças » certamente as
consideráveis indispensáveis para a Armada poder cumprir a sua missão e, segundo as pala-
vras do Professor Damião Pcrest ") " ... simultaneamente, amedrontar e deslumbrar os poten-
tados indostânicos, para assim conseguir assentar alianças políticas que pudessem servir de
sólida base à actividade comercial portuguesa no Oriente -.

Assim, dentro do espírito desta missão embarcaram, no dízcr(") de Gaspar Correia,
" .Capitães, fidalgos, e muita gente honrada e cavaleiros, com muitas mercadorias ..das quais

sobressaiam "panos de lã grossos e finos, e veludos, cetins damascos de todas as cores ..(").
E a esperança deste comércio era tão grande que o Rei Venturoso admitiut") que, se fosse

necessário, se comprassem navios indianos, para transportarem para Lisboa, toda a mercado-
ria que, por ventura, tivesse sido adquirida em Calicut.

Os poucos testemunhos contemporâneos que chegaram aos nossos dias são unânimes
em afirmar que, na Armada de Pedro Álvares Cabral, os navios eram "todos fortes, mui apare-
lhados e apercebidos em muita abondança de todo o necessario pera o tempo de dous anos,
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de muitos mantimentos, e artilharia, e munições, e armas ..(61) mas não explicam como em escas-
sos meses foi passivei formar essa Armada, excepcionalmente forte, excelentemente preparada
e organizada.

Fontoura da Costa escreveu(") que "em oito meses, bem escassos, foram preparados e
armados os navios, o que representa um extraordinário esforço de construção naval e uma
excepcional organização da Casa da Mina, bem digna de registo".

Para alguns autoresr") "estes oito meses podem ter sido apenas seis" mas, quanto a nós,
reduzem-se a menos, talvez a pouco mais de metade, se descontarmos os dois meses de
Inverno, Novembro e Dezembro, normalmente de reduzida, ou quase nula, actividade e produ-
tividade nas fainas marítimas, acrescido do facto que a grande maioria dos preparativos deviam
ter sido concluídos em fins de Fevereiro, dado que a Armada estava pronta a largar em 8 de
Março, o que só se concretizou no dia seguinte, -polo estorvo do tempo ..(M).

O que é um facto, é que a poderosa Armada deixou as águas do Tejo no dia 9 de Março
de 1500, deixando, atrás de si, um enorme vazio documental.

Tudo se escreveu - afirmour") Gaspar Correia - por apontamentos mui ordenadamente,
que se pôs nas portas dos armazéns e Casa da Mina ... "mas, nada chegou aos nossos dias! Não
há o mínimo registo, a mais simples memória do que teria sido o aparelhar daquela Armada
de treze navios que iam a abarrotar de víveres, aguada, muitas mercadorias da coroa e parti-
culares, bagagem e haveres de tripulantes e passageiros e, até, com materiais necessários ã
construção, no Oriente, de "uma honrada igreja-C").

Não se encontraram.C") nos arquivos nacionais ou estrangeiros, nenhum Regimento de
Navegação dos Navios da Armada de Pedro Álvares Cabral - e, certamente que foram elabo-
rados - a menor ordem escrita, a mais simples menção, registo ou qualquer alusão ou refe-
rência, por mínima que seja, que se relacione com a "Grande Viagem de 1500".

É pois lícito pensar-se que houve uma verdadeira política de sigilo, que ainda está por
desvendar mas que é absolutamente necessário que se descubra, para se poder saber a verdade
sobre os navios da Armada de Pedro Álvares Cabral que levaram ã descoberta - ou "achamento"
- do Brasil.
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NOTAS

(') E. Sanceau, O Caminho da Índia, p. 216.
(') J. Penjon e A-M. Quint, Pedro Álvares Cabral descohre o Brasil, p. 161.
(') J. Garcia, A Viagem de Vasco da Gama à Índia, 1497-1499 p. 616.
(")J Garcia, O Descobrimento do Brasil nos Textos de J 500 a 1571, p. 55.
(') Idem. p. 71.
('.) Idem, p. 65.
C) Idem. p. 71; Max Guedes, O Descobrimento do Brasil, pp. 92, 93 e 95.
(') M. Guedes, op. cit .. p. 96.
(") Conforme M. Leone em Pedro Álvares Cabral, p. 141, a nau ..Anunciada ..fora .. armada conjuntamente

pelo Conde de Portalegre, por D. Alvaro de Bragança e pelo banqueiro Bartholomeu Marchioni.
(") Consulte-se A. Cortesão em O Mistário de ,asco da Gama, pp, 102-107; e J. Garcia, ..A Viagem de Vasco

da Gama ã Índia .., pp. 131-134.
(H) J. Garcia, op. cit., p. 16H.
(") Citação de J. Garcia, op, ant. indicada p. 167.
(") ln: O Descobrimento do Caminho da Índia. Livro IV, Déc. I, P. H7, Ed. da Lvraria Sá da Costa, 1943.
(") Expressão do Comandante Saturnino Monteiro numa ..Mesa Redonda .. realizada em Junho de 1996, na

Academia de Marinha sobre a ..Viagem de Vasco da Gama »,

(") Vide: A Ásia de João de Barros, Livro V, Cap, I, transcrito por J. Garcia, op. cito ant., pp. 65-66.
(a.) Veja-se a nota (9).
('-) Em: Os Portugueses e o }I/ar, pp. 167 e 196.
(") Em: () Descobrimento do Brasil, 2.0 vol., p. 359 de Hist. da Expansão Portuguesa no Mundo.
("')oo. cit, p. 95.
(") Idem p. 93.
(.,) Op. cit., p. 141 notar').
(") S. Víterbo, Trabalhos Náuticos dos Portugueses, p. 386.
(") Idem. p. 3H7.
(") Curiosamente Q. da Fonseca, nem nos Portugueses noMarnem na Caravela Portuguesa, refere o nome

destes navios.
(") Vide: Q. Fonseca, op. cit., p. 46.
(.,,) Vide M. Albuquerque em Simão Ferreira Paez: Autor das ..Famosas Armadas», p. 11.
(,-) Idem, p. 10.

(") Veja-se F de Vasconcelos em As Pinturas das Armadas da Índia e Outras Representações Artísticas de
Narios Portugueses do Século XVI

(",) M. Albuquerque, op. cit., p. 16.
(") Vide: ..A Representação Artística das Armadas da Índia .., p. 26.
(") Citação de M. Guedes, op. a nt. ref., p. 90.
(") Transcrição de J Garcia em O Descohrimento do Brasil. ., p. 66.
(") Vide: J. Garcia. op cit., p. 66 nota(292).
(',) Idem, p. 7I.

(") Idem. pp, 12-16.
(".) Idem, p. 7I.

(") f: a viagem de ida e volta com retorno ao porto de partida.
(~) J. Garcia, op. cit : p. 72.
("') Cerca de 750 grs.
("') Cerca de 1,4 de litro.
(H) Províào de alimentos para a viagem.
(") Lendas da Índia, Cap. I. parcialmente transcrito por J Garcia, op. cit., p. 72.
(,,) Consulte-se F. Costa em Os Sete Documentos de 1500. Doe. II.
(,,) Para alguns autores, entre os quais F. Costa (vide op. a. ant. cit.. p. 19, nota (c), os ..fogos .. referiam-se

a barricas de pez, a que lançavam fogo, sendo o clarão da combustão beITI visível de noite e () fumo escuro
durante o dia. Julgamos este processo - muito usado nas vigias costeiras - menos aconselhável a bordo, pelo

perigo de incêndio.
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(") Vide M. Leone, op. cit., p. 324
("') Idem, p. 141. Vide, tb., a História de F. L. Castanheda na transcrição feita por J. Garcia, op. cit., p. 58.
( ,O) Veja-se o Relato do Piloto Anônim-, parcialmente transcrito por M. Leone, op. cit.. pp. 243-244.
('") Idem, p. 257.
("') Idem, p. 302.
(''') Idem. p. 286.
(") Idem, p. 151.

(") Por mera hipótese, porquanto a ter-se dado a explosão da nau, quer o estampido quer o clarão fosse
de dia ou de noite, seria visto e ouvido por todos os navios da armada. Mas é difícil de explicar o pouco inte-
resse de Pedro Álvares Cabral, e seus companheiros, sobre o fim desta nau, com tantas dezenas de vidas a bordo.

(") Por se nos afigurar de grande interesse, para a história da artilharia portuguesa no mar, transcreve-se,
do ..borrão original .. das instruções régias (Regimento Real) passado por D. Manuel I - e transcrito por F. Costa in:
Os Sete Únicos Documentos .. , pp. 24-53, Doe. III, as seguintes passagens da p. 44:

.. e, se no caminho topardes allgumas das naaos de Meca, e parecendo vos que tendes desposisam pera
as poderdes tomar, trabalhar vos ês de as tomardes ..

Á margem do documento encontra-se entrelinhado a seguinte disposição:
..nam jmvcstjndo / com ellas, podendo / escussar, ssornente / com vossa artelharya / as fazerdes

amaynar e lançar seus / botes fora é neles / enviarem e virem / seus pilotos, mestres / e mercadores, por
que nesta maneira se faça / mais seguramente / esta guerra, e se / posa seguir menos dano a jente / de
vasas naaos-
C') Vide a já indicada transcrição de J. Garcia, op. cit, p. 70.
(") F. Pedrosa em Afonso de Albuquerque e a Arte da Guerra, p. 62.
(''') Veja-se o indicado na nota(54).
C-) Transcrição de M.Leone, op. citop. 117.
(") Transcrição de J. Garcia, op. cit., p. 53.
C") Idem, p. 72.
(''') Vide, em F. Costa, em Os Sete Únicos Documentos a transcrição do ..borrão original ..da Carta de D. Manuel

a Pedro Álvares Cahral, Doe. IV, p. 51.
("') Transcrição de]. Garcia, op. citop. 71.
("") Em O Descobrimento do Brasil, p. 359.
(",) Vide]. Penjon e A-M. Quint, op. cit.. p. 162 notat l ).
(',,) Transcrição de J. Garcia, op. cit., p. 56.
("') ln: Lendas da Índia, Cap. I, transcrito por]. Garcia op. eit., p. 53.
(",) ]. Garcia, op. cit., p. 53.

("0) Com excepção de algumas folhas das ..Instruções Régias (Regimento Real) dadas a Pedro Álvares Cabral,
e que estão reproduzidas em fac-simile, antecipadas da respectiva leitura paleográfica, no notável trabalho de F.
Costa Os Sete Únicos Documentos de 1500.
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Os Navios e as primeiras Armadas
Prof. Doutor Adolfo Silveira Martins
Dr. Mário Rodrigues Ferreira

A experiência Atlântica começa por revelar a necessidade de alteração de mecanismos
por muito consignados através do tempo. O leme axial no cadaste, em substituição das espá-
duas laterais, foi um dos primeiros testemunhos a surgirem nos começos do século XIV,
seguindo-se a construção sobre cavernas forradas, a integração dos castelos de proa e popa
na estrutura do navio e a mudança dos aparelhos de vela com maior número de mastros,
ocasionando navios mais manobráveis e equilibrados, mais rápidos, de melhor hidrodinâmica
e mais resistentes.

Sobre o leme axial, nas partidas de Alfonso X, o monarca castelhano referia que havia
navios em que se colocavam remos, espadas e timões para "quando les fallece el viento, e para
salir, o emtrar en los portos", o que leva a admitir que por volta de 1253, já existiriam navios
equipados com leme axial, apesar da sua quase generalização, apenas se ter efectuado por
inícios do século seguinte. O leme central veio a permitir um melhor equilíbrio do navio e
métodos mais seguros e eficientes na navegação Atlântica.

A fragilidade dos navios, contrariando a pretensão de fazer deles o melhor e mais rápido
meio de transporte, capaz de transportar o máximo de tonelagem de mercadorias, impulsio-
nou a descoberta de novos modelos de construção de onde resultaram os cascos de maior
dimensão e estruturados por cavernas forradas a tabuado liso. Foi no decurso deste processo,
com a cadenciada mudança dos aparelhos de vela e com a introdução de um maior número
de mastros que vieram a adquirir também mais velocidade e uma melhor adaptação às mais
adversas condições de mar.

Foi no acumular deste conhecimento experimental, na construção e na navegação que
gradualmente se foram moldando os navios às diferenciadas condicionantes geográficas e foi
neste percurso que os mareantes do século XIII e XIV, projectaram os seus descendentes numa
navegação além da vista de costa e por mares desconhecidos.

O testemunho deste processo foi a transformação da pequena caravela portuguesa de
pesca e de transporte, sem coberta, num navio ligeiro, capaz de reunir as melhores condições
para navegar na exploração da costa e dos africanos.

A barca e o barinel davam agora lugar primordial à caravela de África e mais tarde esta
à nau do Oriente, cujo modelo de construção se afastava no tempo e na tecnologia.

Até finais do século XV, os navios na sua vulgaridade mostravam-se com uma constru-
ção robusta e pesada, particularmente as naus. As cavernas que se recolhiam para o interior
constituíam a ossatura do navio, eram duplas e reforçadas pelas varengas e sobrequilha. Os
vaos muito robustos arqueavam-se e apoiavam-se nas balizas suportados pelos tricanizes, pelas
dormentes e contradormentes, reforçando o casco longitudinalmente, sobre pontões que
nasciam da sobrequilha.

A popa adoptada era redonda, ligando o tabuado do casco ao cadaste, apesar de em
alguns navios como as caravelas, conforme representações coevas, se mostrarem popas planas.
A pá do leme era muito robusta e apoiava-se por ferragens ou machos nas fêmeas, fixas ao
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cadaste. Este sistema permitia o movimento giratório da pá de um para o outro lado. Os cascos
eram reforçados por um cintado, constituído por robustos pranchões de madeira que corriam
todo o navio, cruzados por outros que reforçavam exteriormente as obras mortas. Esta super
estrutura, porquanto pesada fornecia grande solidez ao casco tornando-o numa verdadeira
fortaleza flutuante. As ligações de toda a estrutura eram feitas por cavilhas de madeira crava-
das e apertadas associando os diferentes elementos como se de uma só unidade se tratasse,
todavia com a flexibilidade estrutural necessária à navegação oceânica.

Pela necessidade da defesa no mar surgiram as primeiras alteraçôes morfológicas mas
que todavia não influíram estruturalmente com o casco. Só mais tarde os castelos de popa e
de proa que até então eram independentes se passaram a construir na continuidade da estru-
tura principal. Destes castelos o mais alto era o de proa. O de popa era mais largo e baixo.

Martins Barata distingue dois grandes grupos destes navios, que como sabemos remetem,
um para uma construção típica do Norte da Europa e o outro para o Mediterrâneo. Parametri-
zando, o investigador chama a atenção, que como já assinalamos, para uma e outra morfolo-
gia definindo para o Norte um casco de secçâo em forma de D, trincado, com roda de popa
quase direita ..proa de coca" e mais pequeno e rotundo que os do Sul, cuja secção a meia nau
era em forma de Vede tabuado liso.

Estes navios inicialmente colocavam um só mastro a meia nau - aguentado por enxár-
cias fixas em mesas exteriores ao casco - onde cruzavam uma verga dimensionada à quilha,
com vela muito grande e quadrangular. No mediterrâneo esta vela seria mais baixa e larga,
aumentada com manetas.

O costado não mostrava praticamente aberturas com excepção dos embornais do convés
e dos dois escovéns onde laboram os cabos das âncoras. As escotilhas do convés também eram
em número reduzido. Uma de acesso ao porào com o espaço apenas necessário para a passa-
gem de um tonel e só aberta para estivar. Outra sob a tolda de passagem ao porão e por fim
uma entre a coberta e a tolda. No castelo de proa estava a abita.

Quanto às âncoras de bordo, frequentemente eram em número de sete. À proa quatro
com duas fixas nas amuras, outras duas para reforço da arnarracào ou de espiar e por fim, a
maior de todas elas e de recurso que seguia no porão, conhecida por âncora da misericórdia,
da esperança ou da salvação.

Ainda no século XIV. o navio aparece com dois mastros, o grande e o traquete quase
sobre a proa.

As naus vào progressivamente adquirindo maior tonelagem e por inícios do século XV,
o casco já está mais aumentado e bojudo e recolhe-se em altura para o interior. Teriam duas
cobertas: a primeira, de proa a popa estava sobre o porão, a segunda na proa edificava o pavi-
mento do castelo e na ré a tolda.

Há a inversão da altura dos castelos passando agora o de popa a ser o de maior altura.
O de proa perde o carácter de fortificação que possuía e ambos se tornam totalmente solidá-
rios com o casco. Na configuraçào do casco a proa seda acarracada e a popa redonda. Pelo
exterior o casco breado mostrava verdugos e aposturas. Governava com leme de cadaste, com
porta e cana mais dimensionada.

O seu porte nào devia contudo exceder entre perpendiculares os cerca de vinte metros,
para um pontal na coberta na ordem dos quatro metros e boca na mestra com sete.

Para esta estrutura mais pesada, se encontrou um aparelho vélico mais adequado. Como
vimos ter-se-la dado a introdução de um mastro do traquete muito avançado sobre a proa.
Agora o traquete está quase tào dimensionado como o grande e recua um pouco à ré melhor
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se fixando. O mastro grande fica ernechado na quilha e suporta um mastaréu com gávea. Uma
mezena com antena e pano latino sobre a alcáçova para compensar o leme. Um guru pés com
cevadeira cruzando sobre a tilha em aproximadamente 40º.

Os mastros e mastaréu com excepção da mezena, que aguentava com aparelhos volan-
tes, todos tinham aparelhos fixos com enxárcia e enfrechates.

A bordo trazia normalmente duas embarcações auxiliares: a barca e o batel e algumas
peças de artilharia, distribuídas as mais pesadas os berços, pelo convés e as mais ligeiras
falcões, pelas amuradas dos castelos de popa e de proa.

A nau do século XVI, sofre alterações em consequência de vários vectores, que são eles:

Um melhor conhecimento do regime de ventos do Atlântico Sul.
A necessidade de aumentar a capacidade de carga.
Uma maior permanência de navegação.
A necessidade de aumentar a capacidade de defesa.
A introdução de artilharia fixa.
A introdução de novos conhecimentos de carácter técnico.

O aumento de arqueação das naus do século XVI, não teve consenso entre os armadores
e o reino. Houve sempre tendência para construir navios cada vez de maior porte, mais bojudos
e de difícil manobra. As leis foram-se seguindo para evitar este grande dimensionamento das naus
da índia, todavia foram frequentemente infrutíferas, dada a desmesurada vontade dos armadores
em fazer transportar nos navios cargas avultadas. As viagens eram longas e era necessário renta-
hilizar rapidamente os investimentos. As naus partiam entre tripulações e passageiros com lota-
(,'ão excedentária e regressavam, quando regressavam pejadas de cargas desmesuradas e mal
acondicionadas. Pyrard de Laval comentava que eram os «( ... ) maiores navios do mundo,
segundo eu pude alcançar, e não podem navegar em menos de dez braças de água-.

A continuidade dos tempos, mostram o navio como a mais complexa máquina que o
homem até então teria concebido, capaz de suportar um tripulação de homens sem qualquer
outro meio de sobrevivência durante largos dias e meses. O navio passara a ser o único meio
capaz de dar resposta à necessidade do homem, conhecer novos mundos e ultrapassar as
barreiras de um mar próximo ou interior. O navio era a única máquina capaz de fazer trans-
portar o homem na sua missão de evangelização, e também a única capaz de satisfazer as
amhiçoes económicas de um mundo que se revelava cada vez mais produtor e consumidor na
crescente busca da inovação. Foi assim o navio transformado e adaptado às novas circunstân-
cias, para servir a paz e a guerra. Especializava-se nas suas funções, tomando-se em todas elas
mais ligeiro, mais rápido. robusto e flexível estruturalmente. A construção naval ia progressi-
vamente adquirindo uma maior panóplia de especialistas que laboravam pelos estaleiros e que
respondiam às novas necessidades, cada vez mais exigentes das coroas e de grupos empreen-
dedores que com dinâmica previam o nascer de um Novo Mundo.

Podemos assim ajuizar, várias fases na evolução do navio e da construção naval, enten-
dendo todavia que o processo foi continuado e que não houve até inícios do século XVI, qual-
quer projecto pré elaborado que originasse a concepçào estrutural de um navio.

- Assim consideramos para a primeira fase, o navio de cabotagem destinado à guerra, ao
comércio e à pesca, com carácter regional e/ou internacional, armado com precários
meios. Uma estrutura pesada em que o casco como uma unidade de flutuação supor-
tava estruturas adicionais que decorriam das funçóes ocasionalmente atribuídas. O
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Atlântico português inicia o processo de recolha de conhecimentos multiregionais que
provêem tanto do Norte da Europa como do Mediterrâneo. Os meios técnicos de nave-
gação são ainda muito rudimentares. Trata-se nesta fase, da transposição de conheci-
mentos arquitecturais do meio terrestre, aplicados ao meio marítimo. Uma cópia da
terra para o mar.

- Numa segunda fase que se inicia por volta da primeira década do século XV, assisti-
mos ã evolução estrutural do navio. O navio adequando-se às novas circunstâncias de
mar que progressivamente se começam a conhecer. O navio começa a especializar-se,
como resultado da experimentação e a tornar-se numa unidade configurada para o total
desempenho da actividade marítima.

- A terceira fase que se inicia com a transposição do Atlântico, aumenta a complexidade,
tanto conceptual como na diversidade dos géneros. É o período da confirmação da já
completada experimentação, e o da aquisiçào de conhecimentos suplementares ao
serviço dos interesses de natureza económica, política e religiosa.

- Por último uma quarta fase, já dos finais do século XVI, com o domínio do mar, é a da
maior especialização, em que os navios passam a traçar na paz e na guerra os destinos
das nações.

A grande variedade de tipos de navios que se construíam no século XVI, obedeciam
agora a regimentos e a normalizações. Estavam parametrizados os métodos de construção e já
difundidos por todas as ribeiras do reino continental e ultramarino.

Iniciava-se um novo ciclo na história da construçào naval, o da padronização e espe-
cializaçào.

O plano do navio teria de obedecer a padrões relacionados com o número, peso, distri-
buiçào e potência de disparo das peças a bordo, com o aumento da capacidade vélica e de
manobra e com a disposição e reforço das balizas e das cobertas.

Em Portugal as portinholas da artilharia foram introduzidas por volta de 1508, provavel-
mente pela necessidade de melhor se fazer defender e manter o recente império que se arqui-
tectava. Martins Barata refere-se à primeira notícia sobre a abertura dos cascos para as porti-
nholas da artilharia atribuída a Castanheda, onde se diz que "diante das fustas de Meliquaz os
nossos traziam a artilharia abatida e as portinholas do lume de água calafetadas porque lhe nào
entrasse o mar dentro-,

Especializavam-se assim os navios conforme os fins para que estavam destinados e para
as rotas que iriam percorrer. Ao conhecimento empírico dos mestres construtores navais portu-
gueses, associava-se agora o conhecimento científico dos arquitectos navais, os interesses da
coroa e o dos armadores.

A construção Moderna que manteve os seus princípios básicos ao longo dos séculos,
iniciava-se quando o mestre da ribeira, sabendo a tonelagem para o navio a construir, mandava
posicionar a quilha dimensionada em rumos para a pretensa arqueação. Seguia-se o traçado
dos elementos básicos, como a roda de proa definida pelo seu arco, o gio e o cadaste com a
sua inclinação e a caverna mestra, que como o nome indica, padronizava a estrutura que se
lhe seguia e cuja forma era obtida por um desenho elaborado no terreiro da ribeira. Todas as
balizas se obtinham a partir da mestra, que tanto para a proa como para a popa se harmoni-
zavam equitativamente conformando a estrutura final. O passo seguinte será traçar a curvatura
das almogamas; a de proa e a de popa e colocar as armadouras que determinavam a forma do
casco entre as balizas já aplicadas. Ficavam assim criados os principais elementos da ossatura
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do casco. Ainda nos nossos dias, no que resta da tradição da construção naval em madeira, é
em muitos dos casos esse o método empregue pelo mestre construtor, neste caso desenhando
as cavernas com o auxílio da brusca após a sua interpretação do projecto. Na maioria dos esta-
leiros de navios em madeira, só após a construção do navio se elaboram os planos necessá-
rios à sua homologação nas instâncias oficiais. Era também nesta fase da fábrica, que deviam
ser calculadas as diferentes variações a dotar, nomeadamente em função do objectivo funcio-
nal do navio e da área prevista para a navegação.

Pimentel Barata em vários momentos da sua brilhante obra dedicou-se ao estudo do
traçado português. Escrevia o investigador que os traçados baseados na arquitectura grega
eram modulados, harmónicos e permitiam flexibilidade na determinação das proporções, de
acordo com as qualidades exigidas. Acrescenta que neste traçado se mantinha uma relação
directa do comprimento da quilha com a tonelagem. Sabendo o dimensionamento da quilha,
estava demarcada a tonelagem do navio. A forma circular do traçado português, permitia-se a
algumas alterações, nomeadamente diminuindo a largura e subindo a altura, transformando o
navio numa performance mais estreita, consequentemente mais veloz, como em todos os
navios destinados à guerra. Nestes o lançamento era maior eo traçado circular mostrava-se
agora oval, ou seja as circunferências que produziam a forma geométrica da caverna mestra
eram duas: uma delas, a inferior possuía um raio menor que a superior. O recolhimento das
cavernas, determinado pela caverna mestra fixava a conformidade do navio.

O mestre da ribeira para aplicar uma tonelagem ao navio que lhe era adjudicado neces-
sitava apenas do valor aproximado ao comprimento da quilha, porque a este valor já corres-
pondia uma classe de tonelagem. O mestre deduzia o comprimento, a boca e o pontal da
primeira coberta pelas regras das relações conhecidas, segundo alguns investigadores, relações
essas que por meados do século XV, obedeceriam a tabelas pré elaboradas. Quando era atri-
buída para além desta, o valor da tonelagem, seria porque se pretenderia a fábríca de um navio
fora dos padrões consignados nos regimentos, em que o mestre, mantendo o comprimento já
previsto de quilha, operava pequenas alterações no dimensionamento da boca e do pontal,
nomeadamente por finais do século XVI quando se construíam navios destinados à Armada.

Em Espanha desde meados do século XVI, já estavam estabelecidas as regras oficiais de
arqueação e definido por regra os valores da tonelagem. Deste facto conhecemos que as varia-
das referências aos navios portugueses fossem feitas pelo seu comprimento de quilha e não pela
tonelagem. Os mestres portugueses definiam a arqueação de um navio pelo cômputo dos valo-
res que registavam para cada um dos rumos, que pelo menos em meados do século XVI, já
possuíam cada um deles a sua própria nomenclatura. Em cada um destes rumos o mestre descon-
tava os espaços ocupados por determinados equipamentos fixos, designadamente o correspon-
dente em cada uma das cobertas, como o das bombas, o dos mastros e o do batel. Fernão de
Oliveira na A~ Nautica e no Livro da Fabrica das Naos, teoriza uma fórmula de arqueação, que
no comentário de Pimentel Barata apenas se poderia aplicar ao navio por ele descrito. Conhe-
cemos porém, para finais do século XVI notícias que nos referenciam esses cálculos quanto não
fosse, para determinar a arqueação a declarar ao estado, que segundo Oliveira:

..E esta he hua das cousas, ~ nos nauios se não acaba de saber sem experiência.
O sitio das cubertas se são altas ou bayxas faz ser as naos de mays ou imenos carrega:
por que as cubertas altas desacupão, & deyxão caber mays fato: mas tambem fazê as na os
altarosas, & fracas: o q eu não queria q fossem, nê hum, nem outro: por que ambas estas
cousas as fazem defeytuosas-.
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Comecemos por definir a aproximação a algumas medidas usadas na construção naval
antiga, acreditando que o facto de nos tentarmos aproximar de forma precisa à equivalência
métrica será por ventura não só com grande dificuldade como de inglório o trabalho produzido.
Muitos investigadores dedicados a estas problemáticas da metrologia na área da construção naval
raramente se têm aproximado de uma solução de consenso, por vezes divergindo em pequenas
fraccoes de medida. Com a nossa formação em ciências humanas, permitimo-nos encarar esta
problemática numa outra perspectiva, sobre o que nos interrogamos no seguinte. Os experimen-
tados mestres quinhentistas, chegariam ao pormenor na traça dos seus navios de os dimensionar
em valores equivalentes ao actual milímetro? Que tipo de equipamentos utilizariam para o fazer?

Umas das unidades de comprimento mais utilizadas pelos arqueadores do século XVI foi
o codo. O codo da ribeira, unidade de uso na Cantábria equivalia aproximadamente ao valor
de 0,570 metros. No litoral andaluz era utilizado o codo castelhano que correspondia a 0,550
metros. O rumo em Portugal era a medida que por excelência era aplicada para dimensionar
a quilha, como demonstra a frequência das fontes que consultamos.

Outra unidade que foi frequentemente motivo de controvérsias foi o tonel ou tonelada,
pois até finais do século XVI, ambos os termos definiam a mesma coisa e não determinavam
o deslocamento dos navios, mas o número de tonéis que se podiam carregar neles, ou seja o
volume útil do porão. Este tonel ou tonelada, tinha a capacidade de oito codos cúbicos, logo
divergia o tonel andaluz do Norte peninsular. O do Sul era de 1.3844 mts3 e o Cantábrico de
1.5183 mts5. Dados estes recolhidos em autores como Escalante de Mendoza, García de Palá-
cios, Thorne Cano, e José de Veitia. Em Portugal o tonel tinha o valor de duas pipas o que se
converte em aproximadamente 1.611 mts.

Acomodados no porão, os tonéis pela sua forma, provocavam entre uns e outros espa-
,'os vazios, resultando o cálculo do volume ocupado por cada tonel, na geometria de um para-
lclepipcdo a ele circunscrito. Para formular o cálculo do espaço ocupado por estes paralclepí-
pedos, teremos de remeter às proporções tradicionais do tonel utilizados habitualmente na
época que estamos tratando, obtendo em resultado um factor de estiva em 1.58 m', valor que
haveria de se multiplicar pelo número de tonéis em cada navio, para assim podermos conhe-
cer o volume útil dos poroes e deliberar sobre volume total ocupado, não esquecendo os espa-
,'os vazios, nào preenchidos por tonéis, como o que ficava entre a ordem de tonéis mais
elevada e os vàos da coberta.

Deste modo há que esclarecer outro conceito, mesmo antes de nos dedicarmos ao estudo
do cálculo da arqueação. Devemos atender que os resultados dos distintas arqueaçôes realiza-
dos para um mesmo navio, na maioria das ocasiões eram muito diferentes, provocando normal-
mente encolerizados protestos dos mais prejudicados. Os resultados apresentavam-se muitas
das vezes divergentes, porquanto no momento de arquear, se podiam empregar diversas
fórmulas. dotar de distintos valores o codo e o tonel e se mediam os navios de distintos pontos.
Interferiam também e muito, os interesses económicos. O do dono do navio beneficiava se
arqueasse rouco e se pudesse vir a exportar sem conhecimento oficial. Desta maneira, pode-
ria contar com mais espaço livre para entrar com carregamento de contrabando. Se por outro
lado o navio fosse construido com subsídios da coroa, quanto maior a arqueaçào mais dinheiro
recebia o seu proprietário. Quando em serviço público, o soldo pelo arrendamento era esta-
belecido de acordo com a proporção da arqueação e quanto maior o número de tonéis a carre-
gar, maior rendimento se obtinha. São diversas as fórmulas ibéricas conhecidas de arqueação.
nomeadamente as utilizadas em Espanha como a de Rodrigo Vargas, a de Cristóvão Barros, a
do Presidente Visitador e a de Tomé Cano.
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Estabelecia Cano para determinar a arqueação do navio, o produto do comprimento por
metade da boca, vezes o pontal, menos 5%, dividindo o resultado por oito. Thome Cano defen-
dia por exemplo que uma nau de doze codos de manga, deveria obter trinta e seis de quilha
e sete de pontal na primeira coberta. '{... ) los quales siete codos a de lançar a la roda en nível
dcl mesmo puntal y de popa la mítad, que som tres codos y médio; por manera de tener de
esloria, en el dicho puntal, quarenta y seys codos y medio. (de eslora i-. Este valor era multi-
plicado por seis - ou metade da boca - onde encontravam um outro que multiplicavam pelo
número de codos que tinha o pontal. Subtraiam ao resultado os então 5% que corresponde-
riam ao volume dos delgados, mastros, vaos e bombas. Este resultado era dividido por oito c
obtida a arqueação.

~o caso de se tratar de um navio de armada, acrescentava-se os 20% que correspondia
ao peso da artilharia nas cobertas não aferidas. Rublo Serrano argumenta esta fórmula, todavia
com alguma reserva, pelo processo vir a determinar resultados superiores que os na verdade
corresponderiam aos navios aferidos. Diz o investigador que o pontal era medido até à
primeira coberta, como verificamos pelo texto e que o cálculo se fazia ,,(... ) com la medida de
la eslora, en lugar de la semisuma de quilha y eslora-. Thome Cano sofreu alguns processos
relativamente aos navios de que era proprietário, em particular por pertencer à administração
do estado,

Tradicionalmente os estudiosos dos navios das descobertas, no momento de calcular as
suas dimensões utilizaram a regra "as, dois três". Vamos então definir as proporções que guar-
davam entre si o comprimento, a boca e o pontal, tanto nas caravelas como na nau como a
teorizada por Tomé Cano na Arte para Fabricar. Fortificar, e Aparelhar naos de Guerra .y

Mercbante onde estabelecia que ao valor de um codo de boca havia que corresponder dois de
quilha e três de cumprimento; a três codos de boca, um de plano, e o pontal a três quartos da
boca. Estas proporções resultavam na traça de navios excessivamente largos e consequente-
mente não os ideais para o ofício de descobrir, já que a sua exagerada boca as fazia mancas
de manobra, quando o que se pretendia neste tipo de navio era todo o contrário; quanto mais
ligt:iro fosse o leme, maiores as possibilidades para evitar o impacto na inesperada presença
de um obstáculo submergido.

Atendendo a esta premissa submetemo-nos ao conhecimento do Livro Nautico como
melhor instrumento de reflexão. tanto pela abundância da informação como pela nitidez com
qut: é registada. São claras as dimensões apontadas para uma caravela -antigua- de médio porte,
caravelas que eram consideradas na sua época como os navios ideais para reconhecer novas
terras. O termo -antigua- é importante ressalvá-lo, porque o autor ou autores deste tratado,
escrito no último terço do século XVI, nos deixou bem claro ao empregar esta terminologia
que estava definindo uma caravela que navegava em época anterior à sua, que bem pudera
ser da última metade do século precedente.

Quando tratamos de problemáticas associadas à arqueação dos navios, há algo que nos
remete para uma grande atenção. Dada a diversidade dos valores atribuíveis, das variedades
metrológicas aplicadas, dos cálculos, das formas e da forma de os executar, podemos numa
primeira aproximação concluir que existiriam grandes diferenças nacionais e regionais, asso-
ciadas a factores de diversa ordem, de onde os registos fixos para os navios também e muitas
das vezes, mesmo sendo similares, poderiam diferenciar-se em assimetrias significativas, já para
o tempo e agora, mais ainda, atendendo ao diversificado sistema de equivalências.

Gostaríamos ainda de acrescentar que para Espanha, nos finais do século XVI, durante o
reinado de Filipe II, foi adoptado o método chamado de Cristóvão Barros, em que eram dedu-
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zidos 5% do volume dos navios nas fórmulas de arqueação, por se entender que seria o volume
ocupado pelos elementos internos do casco. Nos navios de armada eram bonificados valores
da ordem dos 20% para compensar o volume das peças de artilharia que ocupavam o espaço
compreendido entre a primeira e a segunda coberta e que não eram aferidos, como nos navios
mercantes. Em Portugal em 1579, a declaração das arqueações foi obrigada por provisão e a
sua intendência passara da competência do Contador mar da cidade para a do Provedor dos
Armazéns que remetia a sua execução aos oficiais da Ribeira.

É no conhecimento dos mestres construtores tradicionais que se podem também encon-
trar algumas respostas para o que e muito nos falta apurar sobre a construção naval em
madeira. Nos finais dos anos sessenta, comentava Pimentel Barata, um trabalho de Lixa Filguei-
ras, que «o mestre poveiro começa por estabelecer o «quadro da caverna mestra», isto é, o
quadrilátero que a circunscreve. Do mesmo modo o mestre da Ribeira, no século XVI, traçava
primeiramente tal quadrilátero, então denominado «esquadria», e usava «regras de esquadria»,
as quais incluíam a construção geométrica do quadrilátero e a determinação dos pontos defi-
nidores das curvas das cavernas». Muitas das formas eram obtidas em escala a partir do dese-
nho riscado no terreiro da ribeira e depois transferidas para os elementos a aplicar. Como
acabámos de verificar, a tecnologia sustentada pela transmissão do saber entre gerações foi-se
perpetuando no modo de concepção dos modelos a obter. Ainda hoje o mestre poveiro
concretiza os seus projectos do mesmo modo que os seus antepassados mestres carpinteiros
da ribeira. Depois do que escreveu Pimentel Barata pouco haverá a acrescentar quanto ã forma
de como era construída no século XVI a esquadria para obtenção do traçado das cavernas.
Escrevia o investigador que o processo se seguia da seguinte forma:

«- Linha de base, igual ã maior boca e correspondente ao canto inferior do chão da
caverna mestra, e não à face superior da quilha, porque a caverna já tinha pé;

- perpendiculares nos extremos desta linha de base comprimento igual umas vezes à
altura total da caverna, medida até ao topo das aposturas da mareagem, e outras vezes
até a altura da maior boca;

- linha da altura da caverna ou simplesmente da altura da boca maior, paralela à base,
as quais nem sempre eram traçadas, porque bastava marcar perpendiculares aos
pontos destas alturas». Todavia nem sempre ou mesmo raras seriam as vezes em que
o mestre aplicava em exactidão a regra recomendada. Ao mestre competia adaptar a
traça ao que lhe parecia ser a conveniência da forma a obter para o navio. Forma essa
intrinsecamente adquirida do seu experiente conhecimento que por finalidade objec-
tivava a boa conclusão da obra.

Diversos investigadores se têm debruçado sobre a tonelagem e número de tripulantes e
passageiros dos navios da Armada de Alvares Cabral.

Recorrendo à informação registada em fontes coevas, e aplicando o mesmo conceito que
já definimos para a primeira armada de Vasco da Gama, vamos tentar fazer o calculo do
número de pessoas a bordo dos navios do Brasil.

Alicia Gould, após cerca de quarenta anos de paciente investigação, publicou a lista dos
tripulantes dos navios de Colombo e dos irmãos Pinzón, lista que universalmente foi aceite pela
comunidade científica e onde se assinala que a Santa Maria transportava 40 homens, a Pinta

30 e a Nina 20.
São estes os dados passíveis de serem aplicados na tentativa de procura dos valores do

deslocamento de cada um dos navios, confrontando-os com a informação que conhecemos de
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outros navios análogos de que sabemos o seu porte e o seu número de tripulantes. São eles
nomeadamente uma caravela de 50 toneladas tripulada por 20 homens no ano 1487, duas cara-
velas de 50 a 60 toneladas em 1508 destinadas a uma tripulação de 27 ou 28 homens por navio,
uma nau de 1519 de 75 tonéis com 30 homens a bordo, uma outra do mesmo ano de 85 tonéis,
transportava a bordo 45 homens, outra de 90 tonéis, não considerando os criados, ferreiros e
tanoeiros embarcados, calculam-se em 36 os homens da tripulação, uma caravela de 75 tonéis
de 1524 com 29 homens a bordo.

Escalante, teorizava o número de homens que devia levar um navio. Para um de 100
tonéis diz o autor: doze marinheiros, oito grumetes e três pajens. Se associarmos ainda um capi-
tão, um mestre, um piloto, um contramestre, um despenseiro, um calafate, um carpinteiro, dois
bombardeiros, um aguazil, um cirurgião ou barbeiro e um escrivão, cargos todos eles frequen-
tes, se não necessários a bordo, ficaremos com um total de 35 homens, o que resulta na apro-
ximação ao índice calculado de 2.5 tonéis por homem.

Ao aplicarmos a presente dedução aos navios da frota de Vasco da Gama, outros proble-
mas se nos deparavam, por não haver uma informação explícita quanto ao número de tripu-
lantes que transportavam os quatro navios da rota da índia, menos ainda, qualquer aponta-
mento sobre quantos seguiriam em cada navio. Todavia recolhendo a notícia em Rui de Pina,
Damião de Góis e Castanheda, concluímos de 148 o número total de mareantes a bordo dos
quatro navios. João de Barros refere-se a 160 e a 170. Sabemos ainda, que a tripulação da nau
dos mantimentos deveria estar reduzida ao limite conveniente à manobra, porque desde a
preparação da viagem o seu destino estava determinado, como se veio a verificar, logo que a
frota não necessitou mais dos seus serviços.

Noutro sentido, as tonelagem indicadas por Castanheda, seriam de 120 e 100 para os
navios, de 50 para a caravela e 200 tonéis para a nau dos mantimentos. Barros declara valo-
res entre 100 e 120 tonéis para os três navios, não aludindo à nau dos mantimentos. Duarte
Pacheco Pereira, escreve que -Nan conuinha pera este descobrimento e viagem se exce-
desse ho modo da grandura das naaos e cantidade d'ellas, e por isso mandou El-Rei nosso
senhor que se fizesem quatro nauios pequenos, que o mayor d'clles nam pasase de cem
tonees pera cima".

Como uma das problemáticas da Arqueologia Naval portuguesa, este tema tem sido
tratado por vários arqueólogos, de que se distinguem Lopes de Mendonça, Pimentel Barata,
Brás de Oliveira, Baldaque da Silva, Fontoura da Costa e Martins Barata (1970), entre outros,
obtendo-se diferentes resultados, tanto quanto à tonelagem dos navios como às suas caracte-
rísticas. Observemos contudo o seguinte:

Pelos cálculos anteriormente obtidos de 2,5 tonéis / tripulante, o número de 148
tripulantes resultaria numa tonelagem de 370 para a totalidade da frota. Como vimos,
Castanheda enuncia em 120 e 100 para os navios, 50 para a caravela e 200 tonéis para a
nau dos mantimentos, que perfaz o valor total de 470 tonéis, excedendo em 100 tonéis
o nosso cálculo. Se no entanto, seguíssemos a referência de Duarte Pacheco Pereira,
nenhum dos navios excederia em muito os 100 tonéis. Atendendo então, que a nau
estava com uma tripulação reduzida e que provavelmente não atingiria os 200 tonéis de
porte - como conhecemos não ser usual para o tempo - e que se verificava grande
imprecisão do valor do tonel, os valores por nós calculados estariam muito próximo dos
índices atribuídos aos navios de Colombo, quiçá a relação existente para o número
médio de tripulantes/tonelagem nos navios da época.
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Quanto aos navios da Armada de Alvares Cabral poderemos deduzir o seguinte:

Os diferentes investigadores estabelecem entre 1200 e 1500 o número de homens
a bordo na totalidade dos navios da armada.

Baseando-nos nos dados referenciados por Xavier do Amaral os navios seriam em
número de treze com tonelagem que poderia vaiar entre a 1ª e a 2ª opção aqui expressa o
que perfaz entre 1020 e 1180 o número de homens a bordo, valor atribuído pelo calculo 2,5
tonéis por homem.

A este número podemos ainda acrescentar passageiros e homens de armas.

Tonéis Tonéis Homens Homens
Navios 1.' opção 2.' opção 1.' opção 2.' opção

Álvares Cabral 400 500 160 200
Sancho Tovar 300 300 120 120
Simão de Miranda 200 250 80 100
Aires da Silva 200 250 80 100
Simão de Pina 200 250 80 100
Vasco de Ataíde 200 250 80 100
Nicolau Coelho. 160 160 64 100
Pedro de Ataíde 70 70 28 28
Gaspar de Lemos 100 100 40 40
Nuno da Cunha 200 250 80 100
Luís Pires 200 250 80 100
Bartolomeu Dias 160 160 64 64
Diogo Dias. 160 160 64 64

TOTAL 1020 1180
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Os comandos da armada de 1500(1)
Prof. Doutor João Paulo Oliveira e CostaF

Os excelentes trabalhos de pesquisa apresentados na obra Descobridores do Brasil. Explo-
radores do Atlântico e construtores do Estado da Índia permitem-nos definir um modelo que
parece ter determinado as escolhas de D.Manuel I para os comandos da expedição de 1500 e
que ajuda a compreender melhor o papel da nobreza na expansão ultramarina nesta época.

Em primeiro lugar vejamos a composição da armada: 8 navios d'el-rci para a Índia, 2
navios d'el-rei para Sofala, 2 navios de particulares para a Índia e um navio de apoio da
Coroaí '). Importa apenas o caso dos 10 navios da Coroa destinados ao Oriente, pois a nomea-
ção dos capitães das embarcações de particulares cabia aos próprios arrnadorest). Sintomati-
camente, o capitão do navio pertencente ao conde de Portalegre era comandado por um indi-
víduo a que Castanheda refere como "um Luís Pires-I"), o que é um sintoma da sua condição
social pouco relevante; já Nuno Leitão da Cunha, o capitão da nau Anunciada, propriedade
de D. Âlvarot") e de vários mercadores italianos, que se contou entre os sobreviventes, talvez
fosse um membro da casa de D. Álvaro, como sugere Pedro Silva no seu capitulot"), e pelos
seus feitos honrados acabou por ser chamado ao serviço régio, como almoxarife do armazém
das armas. Conforme nota Célia Santana, pouco se sabe sobre Gaspar de Lemos, mas a impor-
tãncia da missão que lhe foi confiada indicia que se tenha tratado de um discreto servidor do
reit), quiçá tão obscuro quanto Simão de Pina, que, como veremos adiante, apesar disso seria
um cortesão muito próximo do monarcat").

Concentremo-nos, assim, nos dez capitães que D. Manuel I enviou para, o Índico, cujos
traços característicos principais estão sumariados no quadro n.º 1.

Quadro n'º 1
Os Comandos da Armada de 1500

Linhagem ligada Experiência ligações Parentes Parentes prô-
Nome Condição social à fundação da de navegação à casa próximas ximos mortos

dinastia de Avis longoeurso Viseu/Beja alcaides em Marrocos

Pedro Álvares Cabral Fidalgo da Casa Real x - x x x

Sancho de Tovar Fidalgo da Casa Real x - - x -

Aires Gomes da Silva Fidalgo da Casa Real x - x x -

Simào de Miranda de Azevedo Fidalgo da Casa Real x - - x -

Pero de Ataide Fidalgo da Casa Real x - x x x

Vasco de Ataíde Fidalgo da Casa Real x - x x x

Nicolau Coelho Fidalgo da Casa Real ) x - ? -

Simào de Pina Fidalgo x - - x -

Bartolomeu Dias Escudeiro da Casa Real - x - - -

Diogo Dias Escudeiro da Casa Real - x - - -
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1. OS CAPITÃEs D'EL-REI

Estes dez oficiais não tinham todos o mesmo objectivo: oito estavam associados à missão
principal - deviam dirigir-se a um porto já conhecido e criar as condições diplomáticas e mili-
tares para que se estabelecessem relações comerciais; os outros dois tinham uma tarefa bem
diferente, pois fora-lhes cometida a exploração de uma longa faixa da costa oriental africana,
onde a Coroa desejava abrir uma feitoria semelhante à que dispunha no Golfo da Guiné. Como
se vê pelo quadro n.º 1, para missões diferentes, o monarca escolheu dez nobres, mas com um
estatuto social e uma experiência de vida no mar bem diferentes:

- Assim, os oito capitães enviados à Índia, por um lado eram homens inexperientes em
viagens de longa duração, à excepção de Nicolau Coelho, que se iniciara nessas lides
na expedição anterior, e, por outro, eram todos fidalgos. Além disso, todos eles perten-
ciam a linhagens que haviam servido com dedicação a dinastia de Aviz, nomeadamente
nos seus momentos fundadores (cortes de Coimbra e batalha de Aljubarrota, em 1385)
e no arranque do processo expansionista (conquista de Ceuta, em 1415)('). Estavam,
além disso, ligados a linhagens de alcaidcsr"), e alguns dos seus avoengos tinham sido
embaixadores dos reis de Avízt ").

Deste modo, os oito fidalgos simbolizavam o próprio destino da dinastia de Aviz e a
sua escolha foi certamente uma forma do rei agradar a uma série de famílias que
tinham consolidado o seu poder e prestígio ao longo do século XV(12). Sintomatica-
mente, a escolha recaiu em membros dos ramos colaterais dessas linhagens, pois as
figuras proeminentes das grandes casas senhoriais raramente demandaram a Índia,
sobretudo na fase inicial. Seria, assim, a nobreza segundogénita de menores recursos
que daria corpo ao processo expansionista no Oricntet ").

- Pelo contrário, os capitães dos navios enviados para Sofala eram homens recérn-nobí-
litados e pertenciam, por isso, aos níveis inferiores da nobrezat"), além disso, ao invés
dos que seguiam para a Índia tinham uma larga experiência de navegação e de explo-
ração da orla costeira africanar").
A armada de 1500 era na verdade composta por duas esquadras - uma pequena, de
navios ligeirost"), que repetia, nos objectivos, nos meios e nas chefias, o velho modelo
dos descobrimentos quatrocentistas; outra numerosa, composta sobretudo por navios
de grande dimensão, que prenunciava pela sua missão, pela sua envergadura e pelos
seus comandos, a nova Carreira da Índia e o futuro Estado Português da Índia.

Se há uma série de traços comuns que unem num único grupo os oito capitães da Coroa
despachados para a Índia, uma análise mais pormenorizada, permite-nos distinguir outros
aspectos interessantes que os caracterizam globalmente e realçam a importância do capitão-
mor e do segundo comandante da armada.

Em primeiro lugar notemos os casos de Simão de Pina e de Nicolau Coelho, os dois fidal-
gos de que é difícil traçar a genealogia. Em ambos os casos pode-se admitir que as suas redes
de parentesco eram de menor dimensão e de importância reduzida, mas essa limitação era
compensada pela confiança pessoal e o apreço que D. Manuel I lhes manifestou.

226



Com efeito, Nicolau Coelho foi o primeiro capitão a encetar uma terceira viagem ã Índia,
em 1503, depois das de 1497-99 e de 1500-01. Em nosso entender, estas sucessivas viagens
evidenciam as duas situações referidas; as repetidas nomeações para a capitania de naus da
Índia revela a confiança do monarca nos seus serviços, mas a disponibilidade quase perma-
nente deixa a entender que Coelho continuava insatisfeito com os recursos que possuía e
sentia-se, por isso, estimulado a continuar a aventura, ã semelhança de outros capitães; além
disso, não devia ter um estatuto muito alto no seio da fidalguia, pois, à semelhança de outros
fidalgos em condições sócio-económicas parecidas, só lhe era confiado o comando de unida-
des navais, mas nunca o de armadast ").

Simào de Pina, por sua vez, é certamente o mais obscuro dos oito fidalgos em análise;
nào se conheciam referências directas na documentação de 1500-1501, pois dispunhamos
quase só da referência breve dos cronistas. O facto de ter perecido no naufrágio de Maio de
1500 interrompeu uma carreira ainda breve. No entanto, a pesquisa realizada por Odília
Gameiro trouxe à luz novos documentos que nos elucidam quanto ao cargo que desempe-
nhava e que demonstram o grande apreço que o rei tinha por si.

Parece-nos particularmente significativo o facto de D. Manuel I, logo a 27 de Junho de
1501, ou seja dois dias depois da chegada da primeira nau da armada que reentrou no Tejo,
ter doado a Francisco de Pina, filho de Simão de Pina, o ofício de tabelião das notas da cidade
de Lisboa que aquele desempenhava quando partira; a mesma nomeação foi confirmada
passado um mês - logo a seguir à chegada de Pedro Álvares Cabral a Lisboa. Francisco de Pina
só assumiria o cargo passados 20 anos, o que significa que seria muito pequeno aquando do
falecimento de seu pai, pelo que a medida régia de Junho-julho de 1501, tomada com tanta
rapidez, parece-nos indiciar que Simão de Pina, embora tenha quedado quase desconhecido
era um homem muito próximo do rei.

Embora fossem fidalgos da estrita confiança do monarca, Simão de Pina e Nicolau Coelho
não tinham obviamente estatuto para comandar a armada e estavam, pois, numa clara situação de
subalternidade em relação a Pedro Álvares Cabral e a Sancho de Tovar as duas figuras de topo na
cadeia de comando. O caso dos outros quatro capitães é relativamente diferente, na medida em
que estavam integrados em poderosíssimas redes de parentesco, além de serem descendentes de
alguns dos principais protagonistas da história político-militar do Reino na última centúria, como
se pode ver pelos excelentes estudos genealógicos que acompanham as respectivas biografias.

Teresa Marques da Silva mostra-nos que Aires Gomes da Silva contava entre os seus primos
mais próximos (filhos de primos co-irrnãos e tidos na época como sobrinhos) com D.João de
Lima, 2.º visconde de Vila Nova de Cerveira (t.1496-1508), D. Fernando Coutinho, bispo de
Lamego (1492/3-1502; depois bispo de Silves - 1502-1538) e D. Pedro de Meneses, 1.º conde de
Cantanhede (t.1479-1518); além disso, D. Isabel, sua prima co-irmã fora esposa do já falecido D.
Rodrigo de Melo, 1.º conde de Olivença (t.1476-1487), pelo que Aires Gomes era primo, como
tio, de D. Filipa, filha deste conde e mulher de D. Álvaro, o grande conselheiro de D. Manuel I
e, como vimos, sócio de Bartolomeu Marchioni e de Girolamo Sernigi, na armada cabralinaf").

Madalena Ribeiro, embora tenha deparado com o silêncio absoluto das fontes relativa-
mente ao progenitor de Simão Miranda de Azevedo, deslinda-nos a sua parentela por via
maternat"). Para lá de contar com um grupo numeroso de alcaides entre os seus tios e primos,
Simão de Miranda era primo co-irmão da camareira-mór da rainha D. Leonor, a irmã de D.
Manuel I e era primo, como sobrinho, de D. Fernão Gonçalves de Miranda, bispo de Viseu
(1487-1500), primo co-írrnão de sua mãe, que era membro do Conselho e fora capelão-mor de
D. Afonso Vede D. João II; era igualmente primo do conde de Cantanhedet").
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Finalmente, André Teixeira traça-nos as Iigaçôes dos irmãos Ataíde: além ele serem netos
de D. Álvaro Gonçalves de Ata ide, 1.º conde da Atouguia (t.1448-c.1452) e sobrinhos de
D. Martinho, o 2.º conde, recentemente faleeidot"): eram primos co-irmàos de D.Vasco Couti-
nho, então o 1.º conde de 13orba("); eram ainda primos do 2.0 conde de Monsanto, que
também morrera havia poucos anost "), e primos, como tios, de D. Fernando Coutinho, o mare-
chal do Reino; eram ainda primos co-irrnàos de Afonso de Albuquerque, fidalgo que já desfru-
tava de um peso político considerável junto do Venturoso.").

Relativamente aos Ataides e a Aires Gomes da Silva, convém ainda recordar que nas suas
linhagens topamos com alguns membros da casa de Viseu/Beja. Diogo Gomes da Silva, tio-avô
de Aires Gomes, fora cavaleiro da casa ducal e sua neta, D. Leonor, prima do capitão de 1500,
casara com Diogo Gil Moniz, que fora o vedar da Fazenda do infante D. Fernando, 2'º duque
de Viseu (t. 1460-1470), pai de D. Manuel 1. No que respeita aos Araídes, seu tio-avô, Vasco
Fernandes de Atarde. fora governador da casa do infante D. Henrique, tendo mesmo perecido
na conquista de Ceuta, em 1415; nessa ocasião o cargo de governador da casa do Infante
passara para D. Fernando de Castro, que era casado com D. Isabel de Ataide, irmã de Vasco
Fernandes e, por isso, também tia-avó dos capitães de 1500. Além disso, D. Martinho de Ataíde,
o 2." conde da Atouguia fora aio e mordorno-mor do infante D. Fernando, Poderão parecer
ligaçôes demasiado distantes, mas é importante ter presente que D. Manuel fora o titular da
casa de Viseu/Beja antes de subir ao trono, facto que também deverá ter condicionado a esco-
lha do capitào-mor da armada de 1500, como veremos adiante.

Apesar deste enquadramento familiar assaz valorizador, Simão de Miranda de Azevedo,
Aires Gomes da Silva, Vasco e Pero de Ataíde estavam todos marcados pelo estigma da bastar-
dia, o primeiro pela màe, o segundo pelo pai, e os outros por eles próprios e pelo pai. Corno
se pode ver pelo quadro n." 1, o caso mais interessante é o dos irmãos Ataíde. pois podemos
atribuir-lhes todos os elementos socialmente valorizadorcs que também notamos em Pedro
Álvares Cabral, mas estes dois capitães eram duplamente bastardos.

Assim, dos fidalgos de estatuto mais elevado que integravam os comandos da armada só
Tovar e Cabral é que se enquadravam numa linha genealógica sem mácula de bastardia, pelo
menos até à quarta geracâo.

'\'0 que toca a Sancho de Tovar, pensamos que o estudo de Andreia Martins é particu-
larmente importante por rebater a ideia errada criada pelos cronistas de que se tratava de um
-fidalgo castclhano-t "), pois o seu capítulo apresenta-nos a sua família portuguesav"). O sota-
capit;lo era, de facto, filho de um cavaleiro castelhano que aderiu ao partido de D. Afonso V,
e que finda a guerra de 1475-1479 teve que se refugiar em Portugal. onde se casou com D. Leonor
Vilhena, a irmã de D. Rodrigo de Melo, o 1.º conde de Olivença, capitào de Tânger (1471-1484)
e guarda-mm de D. Afonso V, e de D. Joào de Melo, bispo de Silves (1467-1480), que morrera
quando ia a caminho de Braga para tomar posse da arquidiocese primaz. D. Leonor, era filha
de Martim Afonso de Melo, o moço, que fora guarda-mor de D. Duarte. Sancho pertencia,
assim, ;1poderosa linhagem dos Meios; seu bisavô fora guarda-mor do Reino nos tempos de
D. Jo;lo I e alcaide-mor de Évora.

Além dos dois tios acima referidos, Sancho era também sobrinho de Fernào Teles,
mordomo-mor da rainha D. Leonor e de João Rodrigues de Sá, vedor e alcaide-mo r do Porto;
na ainda primo co-irmào de D. Filipa de Melo, que era casada com o poderoso D. Álvaro, tio
do duque de Bragança; acrescente-se ainda que era primo, como sobrinho, de D. Francisco
Coutinho, 4'º conde de Marialva (1.1475-1528)(r), e de D. João de Castro, o 2'º conde de
\lonsanto que falecera recenternenter").
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Veja-se ainda que, por via de sua avó materna, era bisneto de Rui Vaz Coutinho, que fora
mcirinhomor do Reino. Entroncava, assim, na linhagem dos Coutinhos, outra família proemi-
nente na centúria quatrocentista, e contava, por isso, entre os seus primos afastados (tinham
um trisavô comum) com D. Vasco Coutinho, então 1.º conde de Borba, com D. Pedro de Mene-
ses, l ." conde de Cantanhede e também com Pero e Vasco de Ataide, seus companheiros na
expedi~'ào cabralina( coi).

A presenp de Sancho de Tovar nesta expedição investido do cargo proeminente de sota-
cupitào. com direito de sucessão em caso de morte ou incapacidade do capitào-mor, deveu-se,
assim, ao facto de ser um fidalgo português que, para lá de merecer a confiança pessoal do
rei, reunia as condicocs sócio-politicas necessárias para receber a nomeação.

Vemos, assim, que a hierarquia de comando no seio da armada de 1500 assentava num
modelo de organizacào social. Todos os capitàes pertenciam à nobreza, mas os seus estatutos
eram suficientemente diferentes para que a autoridade do capitão-mor e a do seu sota-capitão
fossem inquestionáveis. Repetia-se, pois, na definição das capitanias desta esquadra, uma
prática que vinha sendo desenvolvida pela Coroa desde o início da Expansão, nomeadamente
na definição dos oficiais da administração ultramarina, tanto no Reino como no Atlântico( "').

2. O CAPITÃO-MOR(")

Tanto quanto sabemos, Pedro Álvares Cabral, ã semelhança dos outros sete capitães fidal-
gos, não participara antes em viagens marítimas de longo curso, pelo menos com cargos de
comando. Note-se que não conhecemos detalhadamente as tripulações das armadas que foram
ao Senegal, em 1489, e ao Congo em 1492, assim como desconhecemos quase totalmente a
cornposicào das equipagens que asseguravam a ligação entre Lisboa e a Mina, desde 1481. Tanto
Cahral como alguns dos seus capitães poderào, de facto, ter participado nalguma dessas expe-
di,'()es, mas perante o silêncio das fontes, que nada nos garante, nem pela positiva nem pela
negativa, o que nos parece essencial é afirmar que os homens escolhidos para capitanear a
armada de 1500 nào tinham que ser veteranos das Descobertas, mas antes indivíduos de posi-
,'ào social superior, experimentados na gucrrat "), quiçá na navegaçào costeira de patrulhamento
e defesa do Reinot"): não se lhes pedia que conduzissem os navios no mar alto, mas antes que
mantivessem a disciplina a bordo e que representassem o rei em terras estranhas e distantes.

Ao referir-se a este problema, Vaz de Sampayo defendeu que, apesar da única informa-
<;,10 disponível ser a da participação de Nicolau Coelho na expcdícào de Vasco da Garnar"),
todos os capitães da armada eram navegantes experimentados, e por maioria de razão o capi-
táo-mort"). ;\0 entanto, além do silêncio das fontes relativamente a possíveis viagens, os
poucos indícios que podemos respigar da documentação contrariam esta teoria.

Encontrámos a referência mais esclarecedora numa carta de Afonso de Albuquerque para
Tristão da Cunha, redigida pelo Terribil em data indeterminada, mas posterior ao regresso do
Cunha a Portugal, em Janeiro de 150S. Nessa carta, Albuquerque procura desfazer um mal
entendido com o seu amigo( 'lo); soubera que este estava agastado consigo, entre outras coisas,
porque Albuquerque se gabara da excelente navegação que realizara, entre Portugal e a costa
oriental africana quando integrara a armada de 1506, sob a capitania-mor de Tristão da Cunha,
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cujo navio demorara muito mais tempo a chegar à mesma zona. Explicava agora Albuquerque
que ele manifestara o seu orgulho pelo seu desempenho como piloto, pois acumulara essa
função com a de capitão;"), e porque -entre pilotos, costume é de se gabarem-C"), entendia
ainda Albuquerque, que Tristão da Cunha não se devia melindrar por isso:

-Vós ereis obrigado fazerdes vosso caminho por conselho de vosso piloto, e eu era
obrigado a dizer-vos meu parecer, e competir na marinharia e pilotagem e gabar-me se
o fiz melhor que ele. E portanto, senhor, nestas cousas que não tocavam a vossa honra
nem a vosso cargo, antes ereis juiz delas.x")

Como se vê, os conhecimentos de náutica não faziam parte dos requesitos para desem-
penhar o cargo de capitão-mor de uma armada, ou de comando de um navio. Por isso, não
faz sentido afirmar peremptoriamente que os capitães de 1500 já tinham percorrido anterior-
mente o Atlântico em longas jornadas, quando nada transparece da documentação.

Vimos atrás o enquadramento sócio-político dos capitães que deviam ir à Índia sob o
comando de Pedro Álvares Cabral, pelo que importa agora tentar compreender as razões que
levaram à escolha do capitào-mor. Em princípio, a selecção de um indivíduo para este tipo de
cargo tinha que obedecer a dois requesitos básicos: qualificação e aptidão. O primeiro era
essencial, na medida em que só determinadas pessoas, com um estatuto social e político muito
específico é que podiam assumir aquele cargo; Cabral não seria o único indivíduo com as
condições adequadas para chefiar a armada, mas tinha-as. A aptidão, por sua vez, podia ser
mascarada pelo favor régio, e pelos jogos de bastidores que pressionavam o rei. É óbvio,
porém, que pelo menos o monarca acreditava que o nomeado teria competência para o cargo.

Nesta época, como quase sempre, a importância de um indivíduo, de um ponto de vista
sócio-político, não se circunscrevia às suas capacidades pessoais e serviços eficazes e honro-
sos que tivesse praticado. O historial da respectiva linhagem e as redes de parentesco em que
se integrava marcavam consideravelmente a vida de um fidalgo, na medida em que o enqua-
dravam e o hierarquizavam no seio da nobreza e na sua relação com a Coroa.

Quando subiu ao trono, D. Manuel I tornou-se no novo vértice de um relacionamento
antigo entre a casa reinante e as famílias nobres que sustentavam a monarquia. Assumiu, por
isso, a "memória do estado» pelo que os descendentes dos heróis e dos vassalos que se haviam
destacado ao serviço dos seus antecessores mereciam a maior consideração por parte do novo
soberano. No entanto, D. Manuel como chefe de uma grande casa titular, a de Viseu/Beja, e
governador de uma ordem militar, a de Cristo, já formara uma outra memória relacionada com
os que tinham servido dedicadamente os anteriores duques e governadores da Ordem, espe-
cialmente seu pai, o infante D.Fernando, e seu tio-avô Ce pai adoptivo de D. Fernando) o
infante D. Henrique, de quem D. Manuel se reclamava o herdeiro espiritualt "). Pedro Álvares
Cabral encaixava-se perfeitamente nesta lógica, pois ele próprio era cavaleiro da Ordem de
Cristo, e contava entre os seus antepassados, inúmeros cavaleiros da Casa Real e ainda alguns
membros proeminentes da Casa de Viseu. Descendente de duas poderosas famílias beirãs, os
Cabrais e os Gouveias, Pedro Álvares podia exibir uma árvore genealógica assaz engrandecida
pelos feitos dos seus antepassados.

Em regra, de um ponto de vista social e genealógico, a figura de Pedro Álvares Cabral é
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avaliada essencialmente pelo protagonismo dos Cabrais no século e meio anterior, mas parece-nos
indispensável incluir nesta análise o desempenho dos seus familiares por via materna, para que
possamos compreender cabalmente a importância do capitão-mor da armada de 1500 que, é bom
não esquecer, à data da nomeaçào usava precisamente o apelido de sua mãe, cuja linhagem varo-
nil se extinguira, em 1475176, com a morte de seu tio, o poderoso Vasco Fernandes de Gouveia.

Recuando um século, encontramos alguns dos seus trisavós já referenciados como
homens proeminentes no reinado de D. Fernando, e com ligações importantes a D. João 1. Seu
trisavô por linha varonil fora Álvaro Gil Cabral, que servira durante todo o reinado do Formoso

como alcaide de praças da Beira Baixa (Covilhã de 1367 a 1376177, Monsanto de 1377 a 1383)
e que governara a cidade da Guarda entre 1383 e 1385. Senhor de Azurara, Mangualde, Mantei-
gas e Moimenta, defendera a causa portuguesa durante a crise, mas, à semelhança de muitos
outros nobres beirões nào sustentara o partido do mestre de Avizr"). Ajudara-o, porém, no
cerco a Torres Vedras, em 1383, recusara abrir as portas da Guarda ao rei de Castela, em 1384,
e jurara fidelidade a D. João I nas cortes de Coimbra de 1385, tendo falecido pouco depois, a
8 de Junho desse anot "). Por a mesma altura, um outro criado d'el-rei era Fernando Álvares
Queirós ..homem que acompanhavam de cote quatro bestas ..('3). Em 1383, segundo Fernão
Lopes, escusou-se a participar no assassinato do Conde Andeirov''), mas quedou próximo da
Coroa, pois em 1396 D. João I doou-lhe a vila de Valhelhasr").

Os herdeiros deste património (económico e político) já significativo aumentaram-no
consideravelmente ao longo das suas vidas. De Fernando Álvares Queirós herdou sua filha,
Leonor Álvares Queirósr"); a bisavó do nosso capitão-mor casara com Vasco Fernandes de
Gouveia, alcaide de Castelo Rodrigo, senhor do Colmeal, que recebera de D. João I, em 1385,
a aldeia de Almendra e os direitos reais de Castelo Melhor, e em 1394 todas as rendas da Coroa
nessas duas localídadesr") a que acrescentou os privilégios de seu sogro em 1423.

Pela linha varonil Pedro Álvares era bisneto de Luís Álvares Cabral, alcaide de Belmonte
que fora simultaneamente vedor da casa do infante D.HenriqueC·H); começara, assim, nesta
personagem a ligação dos Cabrais à Casa de Viseur'"). Em 1415, Luís Álvares comandou uma
nau que integrava a esquadra do Infante organizada no Porto que depois se incorporou na
armada real; já seguia nesta esquadra também seu filho Fernando Álvares Cabral, que capita-
neava uma galé, mas que não chegou a participar no assalto a Ceuta, por ter adoecidot"). Nesta
altura, outros membros da família estavam ao serviço do infante D. Henrique, nomeadamente
um filho e um sobrinho de Luís Álvares Cabral. O primeiro era Diogo Álvares Cabral, que fez
parte da guarnição de Ceuta entre 1415 e 1420('1) e depois passou para a ilha da Madeira onde
casou com uma filha de João Gonçalves Zarco. O segundo era fr. Gonçalo Velho, filho de João
Velho e de D. Maria, irmão de Luís Álvares; era cavaleiro da Ordem de Cristo e comendador
de Almourol, e esteve por várias vezes em Ceuta, tendo depois colaborado activamente no
início do povoamento dos Açores, onde foi o 1.º capitão de Santa Maria e São Miguel.

Na geração seguinte, os Cabrais continuaram ligados intimamente à Casa de Viseu;
Fernando Álvares Cabral, o avô paterno do nosso capitãof"), foi cavaleiro da casa ducal, vedor
e guarda-mor do infante D. Henrique e grande entusiasta da guerra com os mouros, tendo inte-
grado por diversas vezes a guarnição de Ceuta; além disso, herdou o património de seu pai.
Na memória da casa de Viseu, Fernando Álvares ganhou uma posição proeminente ao sacrifi-
car a sua vida para salvar a do Infante, a 9 de Outubro de 1437, já na fase final da malograda
campanha contra Tângerv").

A morte em combate era um acontecimento obviamente trágico, mas, ao mesmo tempo,
valorizava de sobremaneira os descendentes do herói. Neste sentido, Pedro Álvares Cabral foi
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duplamente favorecido, pois, tanto quanto podemos entender, seu avô materno, além de ser
um poderoso senhor das Beiras, também morreu durante uma campanha contra os mouros.
Joào de Gouveia, filho de Vasco Fernandes de Gouveia e de Leonor Álvares Queirós, sucedeu
a seu pai como alcaide de Castelo Rodrigo, e herdou o património da família, a que terá acres-
centado os direitos reais de Castelo Rodrigo, em 1454, e o senhorio sohre a aldeia de Meimoa
a seca, no termo de Pcnamacor, em 1454C').

Era fidalgo da Casa Real, mas também estava sob a influência do duque de Viseu, como
se percebe por algumas passagens da crónica ele D. Afonso V. Rui de Pina, ao citar os apoian-
tes da rainha D. Leonor, no inicio da crise que se seguiu à morte de D. Duarte, ínclui Ioão de
Gouveia no grupo dos fidalgos principais que apoiaram a rainha e D. Afonso, o conde de
Barcelos e futuro 1Q duque de Bragançat "). No entanto, quando o infante D. Henrique se
encontrou com o conde de Barcelos, em 1440, apesar de não ter pacificado o seu meio-irmão.
retirou-lhe os fidalgos da Beira, em que se incluía Joào de Gouveiai"). Este participou depois
nas campanhas militares em Castela, quando o exército português apoiou o rei joào II de
Castela contra os infantes de Aragàot ").

Mais tarde, a ] 1 de Janeiro de 1464, D. Afonso V assinou, em Ceuta, uma carta por
que fazia mercê a Vasco Fernandes ele Gouveia, filho de Joào de Gouveia, de toelos os bens
que eram de seu pai, assim como a alcaiadaria de Castelo Rodrigot"). Tendo em conta a
data e o local de feitura da carta tudo indica que Joào de Gouveia foi um dos muitos fidal-
gos que pereceram ~lS màos elos mouros na desastrada campanha de 1463-1464. Vemos,
as.'iim, que além ele descender de várias linhagens ele guerreiros, que haviam empunhado
;IS armas repetidamente ao serviço da dinastia ele Aviz e da Casa de Viseu, Pedro Álvares
Cabral herdara dos seus dois avôs a honra suprema, segundo os valores da época, de terem
morrido na guerra santa.

joào de Gouveia teve dois filhos, D. Isabel de Gouveia, a màe de Pedro Álvares e Vasco
Fernandes de Gouveia, tio do nosso capitào, em quem terminou a linhagem dos Gouveias,
alcaides de Castelo Rodrigo.

Ao passarmos para a geraçào imediatamente anterior à de Pedro Álvares Cabral, consta-
tamos que com os filhos de joào de Gouveia e de Fernando Álvares Cabral, ambas as famílias
conhco-ram um momento de apogeu; porventura, terá faltado apenas que a Coroa lhes tivesse
concedido um título para que Vasco Fernandes de Gouveia e Fcrnào Cabral pertencessem
inequivocamente ao topo da hierarquia nobiiiárquicar"). Ainda assim, ambos foram nomeados
membros do Conselho crel-rei, um cargo de prestígio politico, que distinguia os homens em
quem os monarcas depositavam maior confiancar"). Comecemos por ver o caso do tio de
Pedro Álvares, para depois nos concentrarmos no seu progenitor.

Vasco Fernandes, cavaleiro da Casa Real, foi um poderoso senhor beirão e homem da
estrita confiança de D.Afonso V("i). Estava com o monarca quando seu pai tombou em Marro-
cos, pois, corno vimos, o rei fez-lhe doaçào dos bens de Joào Gouveia logo em Ceuta, Casou
cm 1466 com D Isabel de Sousa, filha de Joào Rodrigues Ribeiro, membro do Conselho, Nessa
ocasi;10, o monarca renovou-lhe ,IS doações feitas em 1464 e prometeu, desde logo, que, em
caso de falecimento de Vasco Fernandes, daria a akaiadaria de Castelo Rodrigo ao seu filho
prímogénirot-'). Todavia, este fidalgo teve apenas um filho varão, João de Gouveia, que morreu
ainda menino, provavelmente em 1475("'), Nesse mesmo ano, o rei nomeou-o membro do
Conselho, o que, como vimos, o fazia ombrear com as figuras mais influentes do Reino, Entre-
tanto, é muito provável que tenha participado na expedição a Marrocos de 1471; pouco depois,
em data incerta, D.Afonso V concedeu-lhe a vila de Tetuào,
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Tal doação é certamente o melhor exemplo da importância e do prestígio deste fidalgo.
Depois de ter celebrado tréguas com o novo senhor de Fez, o Africano tentou consolidar o
dominio português no extremo setentrional de Marrocos, doando a alguns nobres, as vilas que
estavam abandonadas e que se situavam na sua área de influênciar:). Conhecemos três cartas
que ilustram esta política do monarca: a 3 de Julho de 1472, concedeu Anafe a D.João, o 3.º
duque de Viseut"), a 10 de Setembro de 1473 doou Larache a D. Fernando, então duque de
Guimaràcsr"), finalmente a 7 de Março de 1476, ainda no campo de Toro, o rei doou a vila de
Tctu.lo a Álvaro Teixeira, cavaleiro da Casa Real, de que lhe fez mercê "por falecimento de
Vasco Fernandes de Gouveia que ora se finou-C"). A sua morte teria ocorrido alguns meses
antes, já no decorrer da invasão de Castela por D.Afonso V, pois outros dos seus bens foram
doados ao célebre alferes Duarte de Almeida, a 19 de Janeiro de 1476("'). De qualquer maneira,
importa registar desde já que também o tio materno de Pedro Álvares Cabral morrera enquanto
servi a a Coroa na guerra.

Ilomem de posses, Vasco Fernandes de Gouveia recebera em data incerta, mas posterior
ao Vedo de 1471. aquela vila marroquina. Parece-nos particularmente significativo o facto de
os outros dois fidalgos agraciados por tais concessões pertencerem ã própria família rcalt:"), o
que nos mostra o prestigio de que Vasco Fernandes desfrutava junto do rei. Esta política de
ocupação de zonas marroquinas desabitadas não resultou, mas é evidente que D. Afonso V
teria alguma esperança que fosse bem sucedida, pelo que os donatários tinham que ser
homens de posses consideráveis, o que é óbvio no caso dos titulares das casas ducais e que
assim se adivinha no caso do alcaide de Castelo Rodrigo.

Tanto quanto podemos entender, Vasco Fernandes tinha essa capacidade económica,
dispunha de meios militares próprios consideráveis e gozava da simpatia do rei. Veja-se que
D. Afonso V o nomeou fronteiro das suas próprias terrast"), e que a 22 de Novembro de 1475,
em Zamora, lhe fez mercê "de todas as vilas e lugares que tomasse em Castela-C"). Uma vez
mais o monarca doava-lhe o que ainda não dominava, mas é evidente que só fazia este tipo
de concessões a quem parecia ter condições para ser bem sucedido. No entanto, os sonhos de
grandeza de Vasco Fernandes de Gouveia terminaram pouco depois, provavelmente nalgum
recontro com cavaleiros castelhanos. Sem herdeiro directo, os seus bens patrimoniais passaram
para sua irmã, D. Isabel de Gouveia que era casada com Fernão Cabral, o alcaide-mor de
Belmonte; era nos filhos deste que a Coroa poderia recompensar os feitos e os sacrifícios dos
Gouveias de Castelo Rodrigo.

Se Vasco Fernandes foi um valoroso guerreiro e um terratenente poderoso, o cunhado
não lhe ficou atrás. À semelhança de seu pai, Fernando Álvares Cabral, o herói de Tânger,
Fernão Cabral começou a sua carreira ao serviço da casa ducal de Viscut "). Em 1458 partici-
pou na conquista de Alcácer-Ceguer e depois permaneceu na praça ajudando a rechaçar a
contra-ofensiva muçulmana; Zurara, que já elogiara o pai, cita-o por várias vezes na Crónica
do Conde DDttarte de Meneses. referindo-o como um combatente destcmidot "). Com o faleci-
mento do Navegador, Fernão Cabral deixou a Casa de Viseu e passou a ser cavaleiro da Casa
Real. já figurando na lista dos moradores em 1462. Para lá da alcaiadaria de Belmonte, possuía
todos os bens que haviam sido de seu pai e de seu avô, a que acrescentou novas tencas e
novos oficioso Ainda cedo, começara a desempenhar cargos de chefia, pois já era coudcl em
J!t45. quando teria uns 18 anosr-). O mais relevante, porém, foi o de regedor da justiça na
comarca da Beira, que lhe foi concedido ainda antes de 1466; tratava-se de um cargo de grande
importância, pois só existiam seis em todo o pais e os seus vastos poderes significavam que os
titulares eram fidalgos da confiança pessoal do rei. Sintomaticamente, Fernão Cabral também
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integrou o Conselho régio, e mais tarde ainda receberia o título de Adiantado da comarca da
Beira. Ao longo da sua vida foi agraciado com mercês que enriqueceram cada vez mais o seu
património.

Nas vésperas da invasão de Castela por D.Afonso V fora determinado que em cada comarca
um fidalgo -de boa marca, assim como Fernão Cabral na Beira [. ..]. coordenasse os trabalhos de
apresto das fortalezas -os quais sem cargo nem nomes de fronteiros provejam e vejam por si os
ditos castelos [. . .J e ordenem o reparo e obras que neles se hajam de fazer, e por sua ordenança
se faça logo tudo [. . .J..("). Acompanhou, depois, o monarca na campanha por Castela, e pelos
seus feitos D. Afonso V acrescentou-lhe uma nova tença anual de 30.000 reisf"). Mais tarde,
quando cessaram as suas funções como adiantado e regedor da justiça, D.]oão II concedeu-lhe
uma nova tença anual de 70.000 reais brancos, a partir de 1487, e doou-lhe também, as dízimas
de Belmonte, Manteigas e seus termos, assim como nas terras de Azurarat ").

Até ã sua morte, em 1492, Fernão Cabral conservou o seu prestígio e manteve a gran-
deza da sua casa, que transitou então para o filho mais velho, João Fernandes Cabral("). Como
todos os fidalgos segundogénitos, Pedro Álvares Cabral tinha que forjar o seu próprio destino.

À semelhança de muitos outros adolescentes da grande fidalguia, Pedro Álvares entrou
cedo ao serviço do rei, e em 1484, com cerca de 15 anos, já constava da lista dos moços fidal-
gos da Casa Real. Serviu seguramente em Marrocos, por onde passavam então todos os nobres
na sua juventude e não deixou o prestígio dos Cabrais e dos Gouveias por mãos alheias, pois
cometeu proezas guerreiras suficientes para ser digno do grau de cavaleiro; muito provavel-
mente, realizou esses feitos de armas na companhia do irmão mais velho, na medida em que
receberam juntos uma tença de 26.000 reis anuais, que seria depois desdobrada em duas de
13.000, a 12 de Abril de 1497('9). Conforme sugere Vaz de Sampayo, Pedro Álvares deve ter
participado na campanha da Graciosa, em 1489('''').

Nos últimos anos da sua vida, Fernão Cabral, além de manter o seu prestígio pessoal,
procurou assegurar o conforto material da sua numerosa prole. As suas múltiplas movimen-
tações mostram-nos que mantinha ligações à sua antiga casa senhorial, pois em 1492 Luís
Álvares Cabral, irmão mais novo de Pedro Álvares, integrava a Casa do duque de Bejar").
Aparentemente, o nosso capitão permaneceu sempre integrado nos quadros da Casa Real,
mas a sua família mantinha ligações à Casa de Viseu/Beja. O próprio Pedro tinha uma líga-
çào pessoal com D.Manuel, pois em data incerta, mas certamente antes da partida para a
Índia, talvez mesmo antes de 1495, tornara-se cavaleiro da Ordem de Cristo, de que D.
Manuel era o governador.

Em 1499-1500, Pedro Álvares Cabral era, pois, um fidalgo com um perfil adequado para
ser escolhido pelo rei para uma missão importantíssima, que requeria capacidade de execução,
estatuto social elevado e confiança política. Do ponto de vista da Coroa, era um fidalgo da Casa
Real de linhagem legítima, descendente de gerações de servidores dos reis de Aviz, homens
abastados e poderosos que tinham governado terras, exercido cargos importantes a nível local
e regional e que tinham chegado mesmo ao núcleo restrito dos conselheiros da Coroa; além
disso, haviam empunhado as armas sempre que solicitados e se necessário até à morte, na
Península e em Marrocos. Do ponto de vista pessoal de D.Manuel, era ainda o descendente de
servidores da sua antiga casa ducal e um cavaleiro da sua miliciaf"),
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Assim, Pedro Álvares Cabral tinha as condições ideais para ser nomeado pelo monarca,
mas devemos admitir que na corte manuelina existiriam outros fidalgos com um estatuto social
e um alinhamento político semelhante. Importa, por isso salientar que para lá dos seus méri-
tos pessoais e do perfil sócio-político, o nosso capitão dispunha ainda de um outro factor que,
muito provavelmente, funcionou a seu favor. Com efeito, antes do seu casamento, Fernão
Cabral tivera um filho bastardo, Diogo Fernandes Cabral, que seguira a carreira eclesiástica e
que fora escolhido para capelão real. Clérigo próximo do Príncipe Perfeito, esteve junto deste
à hora da morte, e continuou depois a servir na cortet "). Não custa adivinhar que o sacerdote
possa ter sugerido o nome do irmão ao rei ou que o seu serviço na corte tivesse contribuido
para que Pedro Álvares se destacasse aos olhos de D. Manuel I.
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rio (-A armada de Pedro Álvares Cabral. Significado e protagonistas-, pp. 11-70). O texto que apresentamos nestas
actas é uma parte desse estudo, que foi entretanto adaptada e actualizada com novas referências bibliográficas.

(') Sobre a constituição da armada de 1500 e a sua cronologia seguimos a reconstituição elaborada no
estudo introdutório citado acima, e que se baseia primordialmente na análise sistemática das fontes contemporâ-
neas à viagem, relegando para segundo plano as informações veiculadas pelos cronistas (cf. Descobridores do
Brasil ... , pp. 11-20).

(') Cf. Ásia, I, v, 10.
C') Cf. História, I, xxx.
(') Filho do 2.º duque de Bragança, por isso, bisneto de D. João I, era o único irmão do 3.0 duque, o que

fora decapitado em Évora, que permanecia vivo. Foi um dos principais conselheiros de D. Manuel I na fase inicial
do seu reinado. Era um homem assaz influente, como se percebe pelas suas relações de parentesco. Era cunhado
de D. Isabel, a viúva do 3." duque e irmã de D. Manuel; era, além disso, tio de D. Jaime, o 4.0duque de Bragança
(1496-1532), de D. Sancho de Noronha, o 3.º conde de Odemira (1496-1520), de D. Fernando de Meneses, o 2.º
marquês de Vila Real (1499-1524) e tio-avô de D. Pedro de Meneses, o 2.º conde de Alcoutim (1499-1524); era
ainda tio de D. Brites, a esposa de D. Francisco Coutinho, 4.0conde de Marialva (1471-1528), e 2.º conde de Loulé
(1496-1528). O filho de D. Álvaro, D. Rodrigo de Melo, receberia o título de conde de Tentúgal, em 1504, e mais
tarde o de marquês de Ferreira, em 1533.

(,,) cr. Pedro Courelas da Silva, -O capitão e os armadores da nau Anunciada-, in Descobridores do Brasil,
pp. 215-222.
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n Cf. Célia Santana, "Gaspar de Lemos", lbidem. pp. 209-211, sobre a importância da sua missào. vide
também Ibident, pp. 29-52.

(') CC Odilia C;al11eiro. -Simào de. Pina .., Ibidetn. pp. 1Ti-18.'1.
(') Tinham estado presentes nas cortes de Coimbra, em Abril de 1585. o trisavô de Pedro Alvares Cabral,

os trixavos (por via materna) de Sancho de Tovar e de Simào Miranda de Azevedo, () bisavó de Aires Gomes da
Sih-a, assim corno ascendentes de Simão de Pina; destes, salvo o trisavô de Cabral, que t1101Teu em Junho, todos
participar.un a 1-J de Agosto na baralh« de Aljubarrota 0:3 expedícao a Ceuta haviam participado o bisavô e o avô
de Cabral. os trisavos (por via materna de Tovur), () ave> e () tio de Aires Gornes da Silva c () avô e os tios-avós
de Vasco l' Pero de Ata ide. De entre outros fidalgos integrados na esquadra de 1500. veja-se que tarnbóm () avô
paterno de Aires Correia, () feítor-mor da armada, e o bisavó de Duarte Pacheco Pereira haviam defendido a causa
de D. .lo,jo I em Aljubarrota.

(;") Pedro .'\lv~lres Cabral. .ilcm de ser irmão e descendente dos alcaides de Bcimonte. por via materna era
-obrinho e neto de alcaides de Castelo Rodrigo: Sancho de Tov.rr era sobrinho e neto de alcaides de Évora e de
Ol;\'l'np, Sirnao Mir,mda de Azevedo era neto e sobrinho de alcaides de Torres Vedras e sobrinho do alcaide de
Vila Vicoxa: Aires (;onlCS da Silva era primo, sobrinho, neto c bisneto elos alcaides de Montcmor-o-Novcr: SillL10
de Pina era neto do alcaide de Castelo de Vide. De entre outros fidalgos que participaram na armada ressalte-se
() ca:-,o de \"asco da Silveira. filho e irmão de akaide-s-rnores de Unhares. Sobre a figura dos alcaides na sociedade
quatrocentista. veja-se João Gouveia Monteiro. Os castelos portugueses dosfinais da idade Médin Presença, pcrfit.
c()J!serulçú(J. l'ip,ilâJlcia e comando, Lisboa-Coimbra. 1999, pp. 23'5-.-)11.

(") Foi o caso do bisavós de Simào Miranda de Azeve-do e de Aires Gornes da Silva,
(") í' especialmente o caso dos Mclos (Sancho de Tovar). cIos Silvas (Aires Gomes da Silva), dos Atarde» e

dos Coutinho-, (Vasco e Peru de Ataíde ), que constítuium algumas das linhagens mais poderosas, e das que mais
h.rvi.m: crescido ~lsomhra dos reis de Avis. L'ma elas furnilias ruais proeminentes no início da dinastia de Aviz. os
c.ounnhos. estava ligada tanto a Sancho ele Tovar corno aos Atardes. Sobre a reorg~lniza\,'ào da nobreza durante o
j()ngo reinado de D. Jo~10 I vide Mafulda Soares da Cunha, "A nobreza portuguesa no início do scculo Xv: rcno-
\·aC:to c continuidade". in Rerista Portuguesa de Historia. Coimbra, t01110 XAX.L \"01. 2, 1996, pp. 219-252.

(I') Para lá dos vários exemplos estudados no VO]l1I11C que coorck-n.unos A nohre:a e a cxpansáo. Estu dt»:
!Ji()/-!,reUi·cos(Cascais, 20(0), t,' no volume sobre- Descobridores d() Brasil, vejam-se: os nossos estudos: -Sirnào de
Andrade, fidalgo da Índia e capitão de Chaul-. in Mare Liberum, Lisboa, n." 9 «() Estado da lndia e a Prot.incia
elo .\"ort<" actas do VJJ Seminário Inter nacionai de i Iistoria IJldo-PortllJ,tueSa), 199'5, pp. 99-11 G; "Leonel Coutinho,
LJlll do-, primeiros veteranos da Carreira da Índia», in A Carreira da Índia e as rotas do.'; estreitos. Actas do Vlll
<omináric. tntcrnacionn! de Historia lndo-Portuonesa red Artur Teodoro ele Matos e Luís Filipe Thornaz i. Angra
do I ieroismo. 1998, pp. 627-(,66.

(.') Para uma cornprcensao do modelo que estruturava a nobreza nos séculos XV e XVI, seguirnos espe-
cialmente os scguintes estudos: joaquirn Romero de Magalhae«, "A sociedade- in Historia de POt111/!,al(dir. de José'
.\blloso). 8 vol-, .. Lisboa, \'01. 5, No alrorecer ila modernidade (1480-1620) r dir. por .loaquim Romero Magalhàesl.
1<)<)5,pp. 4H7-")09; Joj() Cordeiro Pereira, "A estrutura social e o seu devir", ln i.VOOU Historia de Purluga!(dir. de

.loe! Serr,jo e de A.H. de Oliveira Marques), vol. V, Portugal. Do Renascimento à crise dinástica rdír. de joào Alves
I)i:ts). Lixoo«. 199H, pp. 277-jj(1. S~10igualmeritc úteis e importantes as obras de Humberto Baqucro More-no. "A
nobreza portuguesa do século XV nos primórdios da expansão ultramarina-, in A riagem de Bartolomeu Dias e a
[irobleniáticct dos Descobrimentos. Ponta Delgada, 1989, pp. 19-55: e de Rita Costa Gomes, A corte dos reis de
l'orlllga!ilo.!illa! da Idade Média. l.isboa, 1995.

(") CC Sofia Diniz .Ó» Bartolomeu e Diogo Dias .. in Descobridores do Brasil.. pp. 185-207.
(;') Os navios despachados para () Sueste Africano tinham por missâo principal explorar a respectiva orla

costeira, pelo que eram seguramente navios ligeiros; tal corno sugere a iconografia, Bartolomeu Dias comandava
muito provavelmente uma caravela e a nau de Diogo Dias rambérn devia ser de dimensoes reduzidas, pois de
outra Iorrna n~10 teria sido possível aos seis sobreviventes fazê-la navegar desde o Nordeste Africano até às ilhas
dc Caho Verde, com a tripulaçao reduzida a seis elementos.

(1-) ~Cavcgou nesta armada um outro fidalgo, Vasco da Silveira, com UlTI percurso biogrM'ico semelhante,
pois também comandou por três vezes naus da Carreira da Índia sem nunca obter o comando suprenlo (cf. Pedro
\Iendes, "Vasco da Silveira - progressào de um fidalgo na Carreira da Índia» in Descobridores do Brasil ... , pp .
.',,11-:\52>' Outro caso semelhante é o de Leonel Coutinho que comandou navios das armadas de 1504, 150!> e
1'::;Ol): tanto Vasco da Silveira C01no Leonel Coutinho morreram durante a terceira viagem, pois ambos pereceranl
no assalto a Calicut, no final de 1509. Para a primeira década quinhentista conhecemos o caso de um outro capi-

l:IO que capitaneou navios por três vezes - Pedro Afonso de Aguiar, que participou nas esquadras de 1502, 1504
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e 1~()t). Este, poróm, sobreviveu ao desastre de Calicut e coube-lhe o comando da annada na torna-viagem. reali-
z::lc!a e-m l-)HL Sohre estas personagens veja-se o nosso estudo sohre Leonel Coutinho, citado atrás. Nas décadas
seguintes cresceu o número de nobres que comandaram navios da Carreira por três ou mais vezes, sern jamais
alcllH.;arC111 a capitania-mor de Ul11a armada. Analisámos esta questão no nosso estudo Os capitaos-mores da
Carreiro da Índia no reinado de LJ.[odo III (comurucaçao apresentada ao V Simpósio de História Marítima, orga-
ni/ado pela Academia de Marinha. Lisboa, 21 a 23 de Outubro de 19(8).
Sobre as armadas da Índia l' os seus comandos na primeira década quinhentista, veja-se o estudo recente de José
Virgilio Pis--arra. A armada da Índia. Cômpu tu, tipologia efuncionalidade das armadas de guerra portuguesas do
cment« (!)!)!-])!!)!. Lisboa, 2002,

( ') Cf. Teresa Marques da Silva, -O capitão Aires Gomes da Silva .. in Descobridores do Brasil., pp, 111-121.
( Cf. Madalena Ribeiro, "Simão Miranda descobridor do Brasil e 4," capitão de Sofala- Ibidem, pp, 91-109,
(." ) Simuo e o conde eram ambos bisnetos de Martim Afonso da Charneca.
(" ) Conforme é referido por Anselmo Brancaamp Freire, D. Martinho terá falecido em 1198 ou 1199, Cf.

nrClS(JC,\', \'()1. 5. pp. 276-27'

) A 2 de Junho desse ano o rei trocar-lhe-ia o titulo pelo de conde de Redondo,
(') D . .10'10 de Castro, 2." conde de Monsanto (t.H71-1496), morrera sem geração. O título só seria atribuido

a seu xol ninuo. D. Pedro de Castro, e-m 1')2H. O 1.º conde era primo co-irrnào do pai de Pero e Vasco de Ataíde.
I") cr André Teixeira, "Pedro e Vasco de Ataidc .., Descobridores do Brasil pp. 123-1'5'5.
("') Esta ideia foi repetida pela maioria dos autores que se têm referido a esta expedição. e levou IneSl110

.Jaime Cortexào a relacionar essa nomeação corri os desígnios ibéricos de D. Manuel I, 111asa teoria não parece
la/er sentido. Cf. A expedição, p, '56,

I' )0, Andreia Martins de Carvalho, -Sanc ho ele Tovar - o fidalgo -castelhano-: in Descobridores do Brasil
PP -:\-89

('-) O ave) materno de D. Francisco era Martim Afonso de Melo, o i.elbo, o bisavô de Sancho de Tovar,
<lSSiln. a l11je de Sancho de Tovar era prima co-irmà do conde.

1") D . joào de Castro casara com D. Maria, que também era neta de Martim Afonso de Melo, o telbo.
(C") Tal como D. Francisco Coutinho, todas estes fidalgos eram trinetos de Vasco Fernandes Coutinho,

que fora nu-tr ínho-mor do Reino, no reinado de D. Fernando, embora pertencessem a quatro ramos distintos
d::l SlU descendência, que se haviam formado a partir de seus filhos. Corno vimos, Sancho de Tovar era bisneto
de Ruí \'az Coutinho; os condes de Borba c de Marialva, por sua vez, eram bisnetos de Gonçalo Vaz Coutinho,
que fora o 2.'.1mare-chal do Reino. enquanto os Ataídes eram bisnetos ele D. Mécia Vasques Coutinho e o Mcne-
,-;es era hisneto de D. Teresa Coutinho. No ramo descendente de Gonçalo Vaz Coutinho contava ln-se tarnhórn
os marechais do Reino, cargo que C1l11"500 estava nas mãos de D. Fernando Coutinho que, todavia, tinha UIlL!

liga(;j() rna i- ténue com Sancho de Tovar, pois era trincto de Gonçalo Vaz. Cf. Livro de linhagens, p. lH6. Sobre
as orrgens desta família é fundamental o estudo ele Luís Filipe Oliveira, A casa dos Coutinbos. Linbagern, espaço
(' poder (l,16(}-14)2). Cascais, 1999, Sobre esta linhagem, veja-se ainda, do mesmo autor, "Entre a História e a
1l1L'I11()ria:os Coutinhos l' a Expansão quatrocentista», in Anais de Historia de Além-Mar. Lisboa, vo!. II, 2001,
pp. II '5-IZ().

(\") Sobre esta matéria veja ln-se os nossos estudos: "A formação do aparelho central na adrninistracào ultra-
marina no século XV", in Anais de Historia de Além-Mal; Lisboa, vol. 11, 2001, pp, 87-114; -Pernão Lourenço, tesou-
niro c' feitor da Casa da Mina e da Índia (c.1481-1 '504) .. in Aquém (' Além da Taprobana. Estudos luso-orientais à
1//('IIIJJria dejea n Auhin e Denvs Lomhard (org. ele Luís Filipe Thomaz i, Lisboa, 2002, pp, '57-69, Veja-se também
() artigo de Andreia Martins de Carvalho e de Alexandra Pelúcia, "Os primeiros fidalgos na costa da Guiné .. in AnaL,·
de l Iistciri« de Além-Mal', Lisboa, vol. 11, 2001, pp, 127-138,

(q) Existem várias biografias sobre Pedro Álvares Cabral, mas nenhuma realizada com o rigor científico que
a personagem merecia, A melhor cornpilacao de elados sobre Cabral foi produzida por Luis de Mello Vaz de
Sampayo tSnbsidio: para uma hiograjla de Pedro Álvares Cabral, Coimbra, 1971), mas ainda assim é um trabalho
incompk-to, nonu-adamenre no que toca aos seus antepassados pela via materna. e no que respeita à participa-
(~i<) destes e do próprio pai nas campanhas marroquinas, além disso, muitas das interpretações relacionadas com
a história dos Descobrimentos. corno é o caso da discussáo cm torno da experiência de navegação que Cabral e
os -"cus subalternos teriam C111 1"SOO,enfermam de unl mau conhecimento das características do fenómeno expan-
sionista. ~as linhas que se scgueI11, procuramos responder apenas a uma questão: o enquadramento sócio-poli-
tico que justificou a arribuícão do comando suprelno de urna armada tão importante; no estudo introdutório ao
volume Descobridores do Brasil analixárnos também as causas do ostracismo a que Cabral foi depois votado

por D. Manuel L
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(") Como se verá nos capítulos dedicados a cada capitão, é difícil determinar a data dos seus nascimentos,
mas tudo indica que na sua maioria seriam ainda relativamente novos, com idades a variar entre os 20 e os 30 anos,
salvo Aires Gomes da Silva; é, pois, possível que este tivesse participado na guerra luso-castelhana de 1475-1479.
O que nos parece bem mais certo é que quase todos, senão mesmo a totalidade, haviam lutado em Marrocos. Fora
ai, sem dúvida, que tinham ganho o grau da cavalaria; nas duas últimas décadas quatrocentistas, só no Noroeste Afri-
cano é que a fidalguia podia realizar feitos honrados e todos os jovens iam para lá demonstrar as suas capacidades
no manejo das armas. É bem provável que alguns destes capitães tivessem participado, por exemplo, na expedição
de 1489, quando D. João II tentou erguer a fortaleza da Graciosa no sertão marroquino.

C') É presumível que Pera de Ataíde, por exemplo, tivesse alguma experiência a este nível, tendo em conta
o modo extremamente eficaz como conduziu a sua caravela, o navio mais pequeno da armada, no ataque ã grande
nau dos elefantes, nas vizinhanças de Calicute. Cf. -Relação do piloto anónimo ..in A Expedição, pp. 157-158.

(") Cf. Subsídios, nY 463.
(") Cf. Subsídios, n.º 439 e 459.
('') Sobre Tristão da Cunha vide António Alberto Banha de Andrade, História de um fidalgo quinhentista

português. Tristão da Cunha, Lisboa, 1974.
C")·r. .. ] eu era piloto da minha nau, porque me fugiu o meu à partida, para Castela." CAA,vol. 3, p. 252.
(") CAA, vol. 3, p. 253
("') CAA, vol , 3, p. 253.
("') Toda a documentação produzida pela chancelaria régia manuelina filia os sucessos ultramarinos, nos

trahalhos pioneiros do infante D. Henrique e ignora ostensivamente a política sistemática que D. João II condu-
zira nos anos imediatamente anteriores. Sobre esta matéria vide Luís Filipe Thomaz, -L'ídée impériale manuéline ..,
in La Découuerte, le Portugal et l'Europe. Paris, 1990, pp. 35-103.

(") Tendo-se oposto ao partido castelhano, parece ter integrado o grupo dos que entendiam que os direi-
tos de sucessão cabiam ao infante D João, filho de Inês de Castro e meio irmão do mestre de Aviz. Cf. Subsídios,
n.? 22.

(") Cf. Subsídios, n.º 19-24; Fernão Lopes, Crónica de Djoão I, I' parte, cap. LVII,LVIII,CLXXXIV.
(") Fernão Lopes, Crónica de Djoão 1, I' parte, cap. II.
(H) Cf. Ibidem, 1.' parte, cap. II.
(") Cf. Chancelarias portuguesas- D.Duarte, volume 1, tomo 2, Lishoa, 1998, pp. 232-233.
(") Cf. Chancelarias portuguesas- D.Duarte, volume 1, tomo 2, Lisboa, 1998, pp. 232-233.
('") Cf. Subsídios, n.º 382.
(") Cf. Subsídios, n.º 25-29.
(") No que respeita à alcaiadaria de Belmonte não é certo se Luís Álvares a detinha em nome do rei ou

do duque. João de Silva e Sousa refere que aquela vila ainda pertencia ã Coroa em 1395, e que em 1442 o regente
D. Pedro renovou aos seus habitantes privilégios que lhes haviam sido concedidos por D. João I a 15 de Novem-
hro de 1387. Ainda assim, é possível que Belmonte, ou pelo menos o seu termo fizesse parte do senhorio da Covi-
lhã, pois tamhém a população de Sagres beneficiava do mesmo tipo de privilégios. Cf. João de Silva e Sousa, A
casa senhorial do infante D. Henrique, Lisboa, 1990, pp. 89-110, 340.

(") Cf. Gomes Eanes de Zurara, Crónica da Tomada de Ceuta, cap. XXXVI,L, LXI; Idem, Crónica do conde
D. Pedro de Meneses, 1.º livro, cap. XXVIII.

(") Cf. Ibidem, 2.º livro, cap. IV. Sobre esta personagem vide Subsídios, n.º 240-241.
(") Cf. Subsídios, n.º 31-39.
(") ·E nesta volta mataram Fernandalvares Cabral, seu guarda-mar, que como leal vassalo e esforçado cava-

leiro perdeu a vida em defesa de seu senhor ». Rui de Pina, Crónica do senhor rei D.Duarte, cap. xxix. Este acto
heróico em muito contribuiu para que Zurara lhe dedicasse um capítulo da crónica de D.Pedro de Meneses, em
que o cronista afirma: -Esteve nela por alguns anos, e esteve nos cercos ambos, sempre como hom fidalgo, e foi
o primeiro que matou mouro de cavalo em aquela cidade, fazendo sempre cousas dignas de muita honra, e assim
acabou ao diante defendendo seu senhor sobre o cerco de Tanger, cuja morte foi a ele muito honrosa, por acabar
em serviço de Deus e do senhor que o críara.. Crónica do conde D.Pedro de Meneses, cap. XXVIII.

(',) Cf. Subsídios, n.º 382.
(") Cf. Rui de Pina, Crónica do senhor rei D. Afonso V, cap. xl.
(") Cf. Rui ele Pina, Crónica do senhor rei D. Afonso V, cap. Ixi.
('") Cf. Subsidias, n.? 382.
(") Cf. IAN/TT, Chancelaria de D. Afonso V, livro 14, fl. 82v.
(") Há pelo menos dois casos entre os titulares do último quartel da centúria quatrocentista que nos levam
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a fazer este comentário. O mais marcante é o de D.Leonel de Lima (1403-1495), feito 1.º visconde de Vila Nova
de Cerveira, a 4 de Maio de 1476; filho de um rico-homem galego, que se colocara ao serviço de D. João I, depois
de 1385, tinha um património que parece ser inferior ao dos Gouveias e ao dos Cabrais e só em 1464 é que foi
nomeado alcaide-mor de Ponte de Lima, tendo recebido o senhorio de Vila Nova de Cerveira em 1471; perten-
cia, é certo, havia alguns anos, ao Conselho d'el-rei (cf, Brasões, pp. 78-84), mas dificilmente o podemos desta-
car dos escalões intermédios da nobreza durante as primeiras décadas da sua longuíssima carreira. Outra situação
que nos parece relevante é a de D. Lopo de Almeida, feito 1.º conde de Abrantes, a 13 de Junho de 1476; neste
caso, o património e o enquadramento político da personagem é bem diferente do caso anterior, pois para lá de
senhorios, privilégios e tenças que lhe davam estatuto e riqueza, D. Lopo era então mordomo-mor de D. Joana,
a Excelente Senhora, e desempenhara o cargo de vedar da Fazenda entre 1446 e 1475, que acabara de passar para
seu filho, D. João de Almeida; seu pai, Diogo Fernandes de Almeida, já fora um membro destacado da corte -
aio dos infantes, em 1408, criado de D. Duarte, em 1431, reposteiro-mar, em 1433, vedor da Fazenda e membro
do Conselho régio. No entanto, o avô de D. Lopo fora um discreto cavaleiro da Ordem de Avis, de origem
obscura, que beneficiara da ascenção do Mestre ao trono. (cf. Herrnínia Vilar, -A ascenção de uma Iinhagern: a
formação da casa senhorial de Abrantes- in Arqueologia do Estado. 1."' Jornadas sobre formas de organização e
exercício dos poderes na Europa do Sul, séculos XlII-XViII, Lisboa, 1988, pp. 331-344). Parece-nos, com efeito, que
a principal diferença entre as linhagens dos Gouveias e dos Cabra is e algumas das famílias que ascenderam à titu-
latura no final do reinado de D. Afonso V reside no facto de que os primeiros nunca exerceram cargos cortesãos;
veja-se que Rui de Melo, feito 1.º conde de Olivença a 21 de Julho de 1476 era guarda-mor; Lopo de Albuquer-
que, feito 1.º conde de Penamacor, em Maio de 1475 era camareiro-mar, João Fernandes da Silveira, elevado a
1.9 barão do Alvito, a 27 de Abril de 1475, era regedor da Casa da Suplicação e representara o monarca em várias
embaixadas (cf. Brasões, vol, 3, pp. 300-325). Desta forma, parece fazer todo o sentido a proposta enunciada já
há uns anos por Miguel Rodrigues e Luís Filipe Oliveira, quando notaram que "o desempenho de cargos na corte
ou no dispositivo imperial como o principal veículo de reprodução alargada da nobreza titular- nos séculos XV e
XVI. Cf. Miguel Rodrigues e Luís Filipe Oliveira, -Um processo de reestruturação do domínio social da nobreza.
A titulação na 2' dinastia-, Revista de historia económica e social, Lisboa, n.º 22, 1988, pp. 77-114.

C") Conforme é notado por Mafalda Soares da Cunha, -o melhor indicador para avaliar o poder das linha-
gens prende-se directamente com a ocupação da situação de conselheiro. Este era integrável nos ofícios palati-
nos, embora usufruísse de um estatuto bem diferenciado. Um pouco esquematicamente diria que era um ofício
de natureza essencialmente política e distinto dos demais da governação central pelo facto de não ser remune-
rado, de ser de convocação e desempenho irregular e da total dependência da vontade do monarca. Utilizando
as palavras de A.L.de Carvalho Homem, não era um ofício, mas uma dignidade-o Mafalda Soares da Cunha, op.
cit; p. 238. Sobre esta temática veja-se o estudo de A.L.Carvalho Homem, Conselho Real ou conselheiros do rei?
A propósito dos "privados- de D. João I, Separata da Revista da Faculdade de Letras, Porto, II série, vol. IV, 1987.

C") Cf. Suhsídios, n.º 383.
C") cf. IAN/TI, Chancelaria de DAfonso V, livro 14, fi. 74-74v.
C") Cf. Subsídios, n.º 383.
('H) Cf. Bernard Rosemberger, -Le Portugal et l'Islarn maghrebin (XV-XVIsíecles)-, in Histoire du Portugal,

Histoire Européenne, Paris, Centre Culturel Portugais. 1987, pp. 59-84 (especialmente pp. 67-68). Para uma visão
global da política ultramarina de D. Afonso V seguimos o nosso estudo -D.Afonso V e o Atlântico: a base do
projecto expansionista de D. João II., in Mare Liberum, Lisboa, n'º 17, 1999, pp. 39-71.

C") Cf. DP, vol. 111, pp. 114-115. D. João morreu pouco depois, pois D. Diogo, seu irmâo, já era o duque
a 11 de Janeiro de 1473. A 22 de Dezembro desse ano, D. Afonso V concedeu privilégios aos moradores de Anafe,
pois D. Beatriz o informara que havia mouros que aceitavam morar na cidade sendo tributários do duque, seu
filho, de quem era tutora (cf. DP, vol. 111, pp. 135-136). No entanto, a vila nunca foi ocupada por forças portu-
guesas.

(H,) Cf. Dr, vol. 111, p. 133. Tratava-se do filho do 2.º duque de Bragança, que herdaria a casa de seu pai,
em 1478, e que terminaria os seus dias decapitado, em Évora, em 1483.

C'') Cf. Dr, vol. 111, p. 168.
('"J Cf. Suhsídios, n'º 55.
C"') O duque de Guimarães era primo como sobrinho do rei, filho de seu primo cc-irmão (D. Fernando, o

2.9 duque de Bragança, que tal como D. Afonso V, era neto de D. João I) e o duque de Viseu era sobrinho do
monarca (filho de seu irmão, o infante D. Fernando).

C"JCf. lAN/TI, Chancelaria de D. Afonso V, livro 26, fi. 180v.
C'J Cf. IAN/TI, Extras, fi, 149v-150.
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1-) Sohre Fernão Cabral, vide especialmente Subsidios, n.º 40-80.
C') Cf. Gomes Eanes de Zurara. Crónica do conde D. Duarte de Meneses Ceei. diplomática de Larry King),

Lisboa, 1978. pp. 172, 192-193. 195.
C') CT Suhsidios, n." 52.
1-') Cf. Alvaro Lopes de Chaves, Litro de apontamentos (1438-1489) (int. e transcrição de Anastásia Mestri-

nho Salgaelo e Ahílio José Salgado, Lisboa. 1983, pp. 52-62
1-') Cf. IAN/'lT, Chancelaria de D. Afonso v~ livro 7, 11. 42v.
C-) CI. IAI\í,TT. Chancelaria de n./oào II, livro 8,11.90.
I") Sobre Joáo Fernandes Cabral vide Subsidios, n.? 81-83.
I"') Cf Subsidios. n." 95.
I''') Cf. Subsidios. n." ,j34.
I") Cf. SlIhsídius, n.º 115.
I') Discordamos. por isso. ela afirrnaçào ele Vaz de Sampayo ele que D.Manuel -nào tinha razoes para nutrir

especial estima pela familia que era de nobreza re-lativame-nte- modesta". Subsidies. n." 604.
I") Cf. Suhsidios. n." 125-127.
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Pedro Álvares Cabral: para além do Atlântico
Dr. joào António Salvado

A maior tentação em que pode cair um historiador é avaliar os factos restringindo-se à

mera observação das consequências. Do mesmo modo, é um procedimento redutor, não tomar
em consideração a importância que, na respectiva época, foi atribuída a um acontecimento.
Esta metodologia, frequentemente utilizada, tende a limitar a acção dos agentes e factos histó-
ricos a rlimcnsóes materiais que obscurecem certas prioridades estratégicas.

Silva Rego afirmava a este propósito: "Convém observar-se que os acontecimentos huma-
nos estão sujeitos a vários julgamentos da história. l. .. ] O primeiro é, sem dúvida, marcado
pela época em que se deu ou verificou; o segundo, naturalmente, pertence à actualidade».
Acrescenta, ainda, que "a apreciação elos acontecimentos humanos [.. 1 se deve proferir com
rclacào à sua época, utilizando o critério das pessoas nelas rcpresentarivas-r ').

Esta opção metodológica, certamente muito discutível, pode clarificar a relevância atri-
buída a certas personalidades e factos históricos, valorizados no seu tempo e hoje considera-
dos de importância relativa. Alguns aspectos da segunda viagem dos Portugueses ã Índia são
exemplo deste desencontro entre a importância real dos factos e a memória histórica.

A História perpetuou o achamento do Brasil como o aspecto mais relevante da viagem
de Pedro Álvares Cabral. Na realidade. a extraordinária dimensão histórica do acontecimento
obscureceu a importância desta viagem na concretização dos planos estratégicos de D. Manuel
para o Índico.

A importância económica do Brasil para a Coroa Portuguesa é inquestionável. No
entanto, temos de admitir que, no momento ela descoberta, não havia o pleno conhecimento
das potencialidades do território (algumas delas só foram conhecidas séculos mais tarde). Por
outro lado, o Brasil viria a representar os interesses de uma futura e ténue burguesia mercan-
til. enquanto que os interesses materializados na viagem de Cabral defendiam as ambições dos
grupos sociais dominantes na época. O clero e a nobreza continuavam como os grupos sociais
mais empenhados na expansão e eram. agora, estimulados com os benefícios resultantes do
monopólio régio das especiarias.

A viagem de Cabral permitiu que o continente europeu estabelecesse, primeira vez na
História. um contacto simultáneo entre três continentes mal conhecidos: América: África e Ásia.
Era necessário que os viajantes portugueses encontrassem a forma mais adequada para esba-
ter as naturais desconfianças e de submeter esta multiplicidade de povos aos interesses estra-
tégicos do reino.

Apesar do desenvolvimento técnico do século XV e das implicações culturais do contacto
com novos povos, a relação dos Portugueses com os muçulmanos permaneceu quase inalte-
rávcl. Portugal formou-se do confronto entre Cristãos e Muçulmanos e não encontramos uma
ruptura nessa tradição mental na viagem de Pedro Álvares Cabral. Pelo contrário, encontramos
na segunda viagem à Índia uma continuidade deste confronto religioso transferido, apenas.
para outra região do globo.

Os governantes portugueses, confrontados com limitacoes humanas e materiais, tiveram
de encontrar uma forma de consolidar o domínio político e económico de novas áreas. Vasco
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da Gama descobrira o caminho marítimo para a Índia e D. Manuel, apoiado na vontade dos
seus súbdirost '), mandou Pedro Álvares Cabral impor o domínio português. Iniciou-se, por isso,
um novo ciclo da expansão ultramarina.

João de Barros relata que, após o regresso de Vasco da Gama, D. Manuel -teue lógo
conselhos no módo que se teria nesta conquista: cá segundo o negócio ficáua suspectoso polas
cousas q!euJ dõ Vasco da Gãma passára, pareceia q[euJ mais auia de obrar nelles temor de
ármas, q[eu], amor de boas ôbras-C). Ou seja, havia a percepção que a simples exibição da
força ajudaria à concretização dos objectivos portugueses.

Paralelamente, de acordo com as conveniências, os Portugueses apresentar-se-iam rodea-
dos de uma enorme opulência que permitia ganhar crédito ou confiança. A finalidade desta
demonstração é claramente equacionada por João de Barros. Segundo este autor, os objectivos
visavam que os -rnoradóres daquellas pártes podiã conjecturar, que o reyno de Portugal éra
muy poderóso pera proseguir esta jmpresa: E a outra, vendo gente luzida a riqueza deli e E quã
proueitóso lhe seria terem sua amizade-C). A armada de Pedro Álvares Cabral tinha, pois, de
cumprir objectivos militares e comerciais muito específicos.

O autor das Décadas continua a sua narrativa explicando a necessidade de uma acção
rápida e imediata após o regresso de Vasco da Gama. D. Manuel decidiu que «o mais seguro
E melhór era jr lógo poder de náos E gente: porque nesta primeira vista que sua armada desse
áquellas partes, que já ao tempo de sua chegá da toda a térra auia destar pósta em árrnas
contréllas, conuinha mostrárse muy poderósa em ármas, E géte luzida ..('). Ressalta desta
passagem a clara percepção de que a rapidez era elemento fundamental para a concretização
das pretensões portuguesas(").

No entanto, a concretização dos planos não decorreu com a eficácia pretendida. Logo
que foi dobrado o Cabo da Boa Esperança, a imagem da frota foi muito afectada devido a um
fenómeno natural. A armada, que se pretendia -rnuy poderosa em armas-C). perdeu parte do
seu impacto dissuasor devido à redução do número de navios. João de Barros dá testemunho
dos efeitos nefastos do temporal: «toda esta fróta Pedráluarez se achou a dezaseis dias de julho
no parcel de Çofala, com seys velas, tam desaparelhádas de mástros, vergas, velas, E enxarcea,
que mais estauã pera se tornar a este reino se fora perto delle, que jr auãnte a cõquistar os
alheos ..(").

Apesar de tudo, o carácter dissuasor da armada alcançou em Moçambique alguns dos
seus objectivos. O grupo de navios -foy muy bem recebido da gente da terra, por quanto danno
que tinham feito a dom Vásco da Gámma, E assy do que deli e receberam estáuam tam temo-
rizádos de lhe sóbreuir outro mayór, que mostráram grande prazer com sua chegada-C'). Repa-
rados danos, a viagem continuou.

Os primeiros insucessos políticos da armada de Pedro Álvares Cabral ocorreram em
Quiloa. A presença da armada portuguesa nesta região não foi acidental, nem, tão pouco,
deixada ao acaso. Era do conhecimento dos Portugueses que o monarca da cidade detinha, de
longa data, o controlo da rota comercial com Sofala. D. Manuel ordenou a Pedro Álvares Cabral
«que se visse, E assentásse paz, E sobrisso lhe trazia cartas-C") e, ao mesmo tempo, incumbi-o
de recolher informações sobre a referida rota cornerciah ").

Para cumprir as suas instruções, Cabral solicita um encontro com o rei de Quiloa. O
governante local, depois de expressar o contentamento pela chegada dos Portugueses, autori-
zou o desembarque e concedeu uma audiência. Descontente com esta resposta, Pedro Álvares
Cabral envolveu-se, de imediato, numa questão de aparência protocolar mas, não era mais do
que uma recusa em se submeter à vontade do rei local.
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o responsável pela armada portuguesa compreendera que o rei de Quíloa ao conceder
a audiência tratava o capitão-mar como um súbdito e logo mandou dizer que «o regimento
delrey seu senhor lho defendia, E somente lhe era concedido sair em terra pera dár hüa bata-
lha a quem nam aceptásse a sua amizade-C"). Pedro Álvares consciente que a inflexibilidade
impediria de cumprir as instruções de D. Manuel e convencido que um encontro a bordo dos
navios portugueses seria inaceitável para o monarca local, fez uma contra-proposta. Admitia a
possibilidade de um encontro «de fronte da cidade no már-C") e justificava que a cedência era
«por honra de hü tal príncipe como elle era »(':').

A aceitação pelo governante de Quíloa da contraposta de Cabral é uma significativa afir-
rnacào política dos Portugueses. Se compararmos o estatuto social de Pedro Álvares Cabral com
o do xeque, não espanta de que o governante aceitasse estas condições «mais com temor, que
com hóa vontáde-C").

Cabral procurou negociar em vantagem pelo que, no momento do encontro, -desparou-
se a artilharia das naos, fazendo hum tão grande estrondo, que EIRei com toda a sua comitiva
ficou attonito e assustado-C"). Fernão Lopes de Castanheda acrescenta que -el rey & os seus
ouuerão grande medo, pelo não terem em costume-C'), Apesar deste clima de terror, as
conversaçôes não tiveram grande utilidade e ambas as partes não revelaram as informações
pretendias pelo adversário.

Perante a degradação das negociações, o xeque de Quíloa preparou-se para a defesa
militar do território e procurou prolongar as negociações de forma a obter o tempo necessário
para organizar a defesa da cidade. Ao mesmo tempo, utilizou vários expedientes para avaliar
o real poder dos navios portugueses.

Assim sendo, o xeque de Quíloa mandou alguns comerciantes a bordo dos navios portu-
gueses, -jsto mais em modo de espiar o numero da nóssa gente, E poder que traziam que
traziam a outro algum fim-C").

Perante a presença dos comerciantes, Pedro Álvares Cabral «como entendeo nelles ao que
vinham, mandou a todolos capitães que teuessern suas náos como hómeés que estáuam a
ponto de sayr em terra-C"). Certamente que o monarca africano ainda tinha presente as primei-
ras palavras de Cabral onde afirmava que -sórnente lhe era concedido sair em térra pera dár
hüa batalha a quem nam aceptásse sua amízáde«."). Paralelamente, Cabral ordenou «que
fossem bem tractádos, E no módo de comprar E vender se ouuessern liberalmente com
ellcs-r "). procurando, desta forma, cumprir o objectivo da armada: mostrar às populações locais
a vantagem e interesse de negociar com os Portugueses.

Este episódio ilustra que o efeito dissuasor estava significativamente abalado. A armada
que -conuínha mostrárse muy poderosa em armas-C") já não era suficiente para assegurar o
terror, obrigando à simulação da eminência de um desembarque.

Pedro Álvares Cabral compreende a crescente hostilidade do território, visível não só pelo
reforço das defesas da cidadet ") como, principalmente, pelas atitudes desfavoráveis aos inte-
resses portugueses. O monarca africano prolongava as negociações sem pretender chegar a
nenhum acordo e continuava a esconder as informações pretendidas por Cabral. A esta compli-
cada situação somavam-se, ainda, dificuldades em embarcar a água visando dificultar ou impe-
dir o avanço da armada portuguesa no Índico.

Reunido o conselho da armada para encontrar uma forma de ultrapassar a situação,
concluiu-se que era «grade jncôueniente L .. ] auéturar gente em tã baixo emprego, E q[eu] éra
mais seruiço delrey seguirem sua viágem E leixar este castigo pera outro tempo. Posto q[eu] a
Pedrâluarez fosse gràde torrnéto leixar aquelle mouro sem castigo, teue mais cõta côseguir o
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principal jntéto a que era mandado áquellas partes, q[eu] a sua paixão-C"). Castanheda afirma:
«Epor Pedroaluarez leuar por regimento que lhe nã fizesse guerra-C").

A armada, humilhada, parte para Melinde onde a situação é muito mais favorável para
os Portugueses. O xeque de Melinde -estáua com elle em guerra de fogo E sangue, em que
eIle tinha perdido muyta gente E fazenda: por elrey de Mombáça ser mais poderoso do que
elle era-C"). O monarca desejava estabelecer uma aliança com D. Manuel de forma a combater
o xeque de Mombaça. A armada portuguesa parte para Calecut sem mais incidentes dignos de
registo.

Após a chegada a Calecut e depois de receber o primeiro emissário, Pedro Álvares Cabral
«manda saluar a cidade, alem de as náos chegare muyto embandeirádas, E per seu costume na
chegáda de tal porto tiráuã algüa artelharia-C"). O capitào-rnor aproveitou este acto para, sob
a capa da cortesia, fazer uma demonstração de força da artilharia: «mandou dobrar a furia della,
mostrado selr] tudo por festa da visitaçam delrev-C").

João de Barros descreve os efeitos da salva de artilharia: -Trouoada da qual, nã somente
auoreceo ao mouro que foy cá a visitaçã por a leuar toda nas cóstas astrogindolhe as orelhas:
mas ajnda na cidáde fez tamanho espâto, q[eu] estando a práya cuberta de pouo na vista das
náos, desemparárõ tudo recolhedose muyto delles a suas casas-C"). Uma outra fonte confirma
o efeito aterrador destes disparos que levava a população local a afirmar «q[ue] contra nós
[Portugueses] ninguem tinha poder senão Deos-C").

Feita esta demonstração de força e posta a armada em segurança, Cabral procurou encon-
trar-se com o samorim. Tal como aconteceu noutras paragens, o samorim de Calecut procura
ganhar tempo e utilizou vários expedientes para evitar o encontro com o capitão-moro "Pedra-
luarez como já sabia que a maneira de negocear delrey naquellas cousas que eIle nã fazia de
bóa võráde, tude erà dilatações: começou lógo cô outros recados apertar que se vissem-C').
Acabaram por chegar a acordo e a reunião foi marcada.

Pedro Álvares Cabral aproveita a reunião com o samorim para exibir o poder económico
dos Portugueses e mostrar as vantagens em ter boas relações comerciais com os cristãos portu-
gueses. João de Barros relata os preparativos e o fausto encenado para este encontro: «Eram
hua mostra per que se podia julgar a policia E riqueza deste reyno: mâdou aos que estauà
apôtádos pera sair em terra com elle, que se vestissem E atabiássem do seu E do emprestádo
o melhor que pudessem. O que todos fizeram á compitencia de quem leuaria mais seda mais
joyas E nos batées cada capitam mais bandeiras, com todolos jnstrumentos de tanger sem tiro
algum dartelharia, por nam assombrar aquella gente no aucto de tanta festa-C").

Veja-se, em primeiro lugar, que a opulência exibida no encontro com o samorim chegou
ao ponto do capitão-mor mandar que se utilizassem todas as jóias. Ordenando, ainda, aos que
iam a terra que recorressem a bens emprestados para que pudessem ostentar ainda maior
riqueza.

Em segundo lugar, pretendia-se demonstrar a boa vontade dos Portugueses. Estava-se
num processo de aliciamento onde, qualquer acção menos reflectida podia comprometer os
objectivos pois «um não se fiava no outro-C"). Tudo isto era incompatível com o troar dos
canhôes e receando-se os efeitos negativos, houve a preocupação ele evitar a utilização das
salvas de artilharia.

Foi neste quadro de desconfiança que Pedro Álvares Cabral transmitiu ao samorim a
razão da presença das naus de D. Manuel: -vinhã aly a dous fijs, o primeiro pera que se
elle Çamorij teuesse a lgüa necessidáde de gente ou ármas pera defensam do seu reyno r ... J

o segundo fim era pera as carregar despecearias pera cõpra da qual trazia ouro, práta, E

246



muyta mercadorias-C"). A mensagem podia ser resumida a duas possibilidades: O comér-
cio ou a guerra.

Porém, as coisas não correram a favor dos Portugueses. Confrontado com duas opções que
lhe desagradavam, o samorim de Calecut começou a agir de modo a que o tempo pudesse jogar
a seu favor. Para atingir os seus objectivos, provocou uma série de incidentes para retardar o
embarque das especiarias. Pedro Álvares Cabral compreendeu que exibição da riqueza não dera
o resultado desejado e concluiu que -aquelle módo de páz eram começos de guerra-C").

A situação degradou-se, ainda mais, e reduziu drasticamente as opções do conselho da
armada. Esgotadas as vias políticas e diplomáticas, continuava-se sem conseguir embarcar a
quantidade desejada de especiarias. Pedro Álvares Cabral resolveu bombardear a cidade de
Calecut, após o violento ataque aos homens que, em terra, procuravam comprar especiarias.
Terminado o bombardeamento, a armada partiu para Cochim.

O governante de Cochim, ao receber a notícia do bombardeamento de Calecut, enten-
deu que os Portugueses eram "gente que se ganháua mays em os ter por amigos que anojá-
dos,,("'). João de Barros acrescenta, ainda, que a "esta razam E outras de paixões E differenças
que entrelle E o Çamorij auia, E principalmente por causas de seu proueito que elle téteou
ouue: que nenhüa cousa fazia mais a seu propósito que dar cárga de especearia ás nossas
náos-r "). Pedro Álvares Cabral não sentiu, por isso, dificuldades políticas ou diplomáticas e
conseguiu embarcar a especiaria na quantidade desejada.

Depois de embarcar muita especiaria, o governante de Cochim avisou Pedro Álvares
Cabral que "de Calecut era partida hüa gróssa armada-C") e oferece-se para combater ao lado
dos Portugueses. Pedro Álvares agradece o aviso -dízc.ndo [... ] que os Portugueses eram tam
costumados a pelejar com mouros E auer victorias delles E dos enfiees l... ] que os nam tinhã
em conta: ante se deleitauam na milícia delles-C"). Não obstante, optou por deixar Cochim, pois
-jmportáua mais ao seruiço delrey E a bem de todo o reino, que destruir aquella armáda; posto
que cõ aquellas náos tã carregádas fora possiuel podcrse fazer-C").

Com a retirada intempestiva da armada portuguesa de Cochim, Gonçalo Gil Barbosa e
outros oficiais foram deixados em terra. Perante este acontecimento, Pedro Álvares sentiu a
necessidade de escrever uma justificação dos motivos porque os deixara ficar em Cochim. Na
missiva informou que -narn fora per acidente que E a caso, mas por ordenaça delrey seu
senhor-C") e, por carta, ficaram a saber que iriam fundar uma feitoria.

De seguida, a armada de Cabral dirigiu-se a Cananor, onde convergem um conjunto de
informações que classificaríamos hoje de contra-informação. O problema surge quando, em
Cananor, a armada não continuou a comprar especiarias, o que foi rapidamente entendido
como um sinal de fraqueza ou empobrecimento.

Movido por interesses comerciais, o governante local dirige-se a Pedro Álvares Cabral para
o auxiliar a ultrapassar possíveis dificuldades. Comunica-lhe que "tinha sabido como e[m] Cale-
cut lhe roubará muyta fazenda, qleul se por vétura a míngua de nã ter cabedalleixáua de tomar
mais especearia, nà Icixásse de a tomar: porque elle cõfiáua [... ] na verdade dos Portugueses-I.").

Com efeito, os governantes de Cananor aperceberam-se que o comportamento dos Portu-
gueses coincidia com as informações que circulavam. Ora, espalhara-se pelo Índico que os cris-
tãos portugueses estavam sem dinheiro e difundia-se a notícia que haviam sido roubados ou
enganados.

A questão apresentava uma gravidade extrema, pois não só punha em causa toda a
imagem que Cabral tentara construir, como afectava um dos dois alicerces com que os Portu-
gueses pretendiam firmar a soberania no Índico.
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A reacção de Cabral foi a única possível: "por nã leixar a elrey co esta presurnpçã que a
minguoa de cabedal nà tomáua mais cárga, mandou mostrar aos seus officiáes que andáuã
neste negócio dous ou tres cófres cheos de dinheiro e[m] ouro: dizédo q[eu] elle tinha ajnda
taro dinheiro q[eu] bê podéra carregar cinco ou seys náos q[eu] lhe o már comera, porq[eu]

pera todas leuáua cabedal, mas como aqlezdllas q[eu] aly trazia yá já abarrotádas co á cárga que
lhe déra elrey de Cochij nã podia leuar mais-C"). O equívoco havia sido desfeito, pelo menos,
em Cananor.

Podemos concluir que a política da armada de Cabral teve por base uma demonstração
de forca suficientemente forte para inibir reacções adversas. Esta actuação foi completada com
lima ostentação que visava angariar confiança e crédito para os cristãos portugueses. No decor-
rer da viagem, as tácticas delimitadas em Portugal, mostraram-se insuficientes e foram pronta-
mente contrariadas pelas reacções políticas e diplomáticas dos povos visitados.
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A derrota de Pedro Álvares Cabral no Atlântico
e as Viagens e Roteiros da Carreira da Índia
A muito provável arribada intencional de Cabral
à costa Brasileira
Cte. José Malbâo Pereira

INTRODUÇÃO

A viagem de Álvares Cabral foi a segunda viagem à Índia feita por navios Portugueses,
contornando os ventos do Atlântico Sul.

Apesar dos estudos de muitos e eruditos historiadores e de técnicos náuticos de valor
reconhecido como Gago Coutinho, a polémica do descobrimento fortuito ou intencional da
costa Brasileira ainda se mantém, o que até certo ponto se compreende, visto não haver docu-
mentos que provem qualquer das duas hipótesest').

Consideramos no entanto que a análise das condições físicas do Atlântico Sul e o conhe-
cimento do comportamento dos navios de vela que constituiam a frota de Cabral, é quase sufi-
ciente para provar uma dessas hipóteses.

Consideramos também que os resultados das estatísticas meteorológicas devem ser
cimentadas com a experiência, e que esta é fundamental para alicerçar conjecturas, quando
estas são o único meio de esclarecer os factos indocumentados.

Nestas condições, e como ainda não tínhamos tido oportunidade de efectuar uma
viagem em veleiro de Portugal ao Brasil, considerámos que seria muito útil aproveitar a viagem
comemorativa que a Sagres efectuou este ano, durante a mesma época em que Cabral sulcou
o Atlântico à ida para a Índia.

O empenho institucional da Academia de Marinha, o apoio imediato do Sr. Almirante
Rogério de Oliveira e a compreensão do Sr. Almirante Chefe do Estado Maior da Armada, e
também a imediata disponibilidade do Comando do navio, tornaram tal facto possível. Efec-
tuámos então a referida viagem, onde tivemos oportunidade de continuar as nossas experiên-
cias com instrumentos de navegação das diferentes épocas históricas, e neste caso concreto,
observar localmente os ventos, correntes, ondulação e outras condições físicas do Atlântico,
numa época do ano idêntica à de Pedro Álvares Cabral.

AS CONDIÇÕES GERAIS DE VENTOS E CORRENTES

Começaremos por resumir o condicionalismo físico do Atlântico, tendo em conta os valo-
res estatísticos colhidos ao longo dos tempos, e na carta apresentada em seguida (figura 1), se
poderá verificar, que na época do ano em causa, e nas áreas percorridas pela frota de Cabral,
predomina o alísio do nordeste, a norte do Equador, e o alísio do sueste a sul do mesmot').

A frente intertropical de convergência (F.LC.), está nesta época do ano ligeiramente a norte
do Equador, e junto à casta ocidental de África, os ventos variáveis abrangem uma faixa relati-
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Fig. 1 - Ventos e frente intertropical ele convergência cm Abril no Atlântico.

Fig. 2 - Ventos e frente intertropical de convergência CITIJulho no Atlântico.

2')2

vamente estreita. Repare-se
então que entre Cabo Verde e
quase até o equador, predo-
mina o vento nordeste. A sul
entra o alísio do sueste.

Se comparamos com
uma carta estatística corres-
pondente a Julho (fig. 2),
verificamos que a frente
intertropical de convergên-
cia está bastante a norte do
equador e que os ventos de
sul estendem-se também
para leste até à costa afri-
cana. Note-se no entanto,
que é a carta anterior que
representa a situação média
da viagem de Cabral.

No que respeita a
correntes, o Anexo I mostra
que a corrente equatorial se
divide na costa brasileira em
dois ramos, um dirigindo-se
para noroeste, para as Antilhas,
outro para sudoeste, ao longo
ela costa nordeste do Brasik).

Este condicionalismo
físico, aliado às características
dos navios da frota de Cabral
e das frotas seguintes da
carreira, originaram a necessi-
dade de efectuar a volta do
mar no Atlântico Sul, que está
esquematicamente represen-
tada na figura 3.

Tratava-se então de ir
ganhar barlavento ao alísio
do sueste o mais a leste
possível, para que as más
qualidades de bolina das
naus permitissem que se
passasse safo da costa brasi-
leira, e naturalmente, da sua
ponta mais saliente, ou seja o
cabo de S. Agostinho.



o St'Helena
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África
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Equador I..........................

Fig j - A rolta do mar das naus ela Índia. no Atlântico Sul.

Havia outro obstáculo mais a sul, o baixo dos Abrolhos, que poderia também constituir
problema para navios que encontrassem vento muito escasso a sul do cabo de S. Agostinho, o
que no entanto era raro, conio veremos mais adiante.

OS ROTEIROS

Em consequência das condições existentes na área, a rotina da viagem à Índia esta bel e-
ccu-se. e os seus principais passos foram registados nos roteiros. Resumimos em seguida, grafi-
camente e através de um pequeno comentário, os principais roteiros, por ordem cronológica,
na parte referente à derrota à ida no Atlântico Sul.

Não contando com as Instruções de Vasco da Gama a Cabral( '), que poderão constituir,
segundo alguns historiadores o primeiro roteiro da Carreira da Índiat'), a sequência será a seguinte:

Instruções de Duarte Pacheco no -Esmeraldo-, que poderão ter sido redigidas durante a
primeira década de 500(").

- Este grande navegador recomenda que se navegue para sul 600 léguas a partir da angra
de Bezeguiche, no cabo Verde.

- Ao atingir 19° S, estar-se-a a cerca de 850 léguas do Cabo da Boa Esperança, que se
deverá demandar ao rumo lessueste.
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Duarte Pacheco preconiza então, de modo muito sucinto aliás, a derrota pelo largo, atra-
vessando o Equador a uma distância relativamente próxima da costa ocidental de África, numa
longitude correspondente à do cabo Verde, como se poderá ver pela figura 4, não dando mais
pormenores sobre as eventuais dificuldades de navegação na zona equatorial.

João de Lisboa, no seu Livro de Marinbaria/'), que terá sido redigido durante o primeiro
quartel do século XVI, sugeret"):

- A partir da Canárias governar a sul «até onde vos o tempo der Iugar-, numa clara alusão
ao carácter incerto dos ventos nas proximidades elas calmas equatoriais.

Brasil
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Fig 4 - Derrota no Atlântico segundo o Esmeraldo.



- Admite em seguida que por volta dos 5 ou 6 graus norte o alísio 00 sueste poderá
começar a ventar com regularidade, pelo que se deverá ir na volta 00 sudoeste até
dobrar o cabo de Santo Agostinho.

- Ao dobrar este cabo. deverá fazer-se na "volta 00 lessueste e do sueste", onde se encon-
trarão ventos 00 sul e 00 sudoeste.

- Dar em seguida resguardo às ilhas de Tristão da Cunha .

.lá é referido aqui o cabo de Santo Agostinho, cuja dificuldade em dobrar safo seria
.sempre mencionada nos roteiros futuros. A figura 5, ilustra estas considerações.

África

Brasil

Fig. 5 - Derrota no Atlântico segundo João de Lisboa
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Segue-seo Roteirode DiogoAfonso,que segundo Fontoura da Costaseráde 1535e que definirá de forma
clássicaa derrota do Atlântico;").Muito resumidamente, vejamos então o que recomenda o célebre pilotoí"):

- Passar sensivelmente a meia distância entre as ilhas de cabo Verde e o cabo Verde, na
costa ocidental africana.

- Daqui seguir a «sudoeste e ao sul quarta do sudoeste, até 6 graus, e daí por diante ao sueste
e a quarta do Sul, de maneira que vás 70 léguas dos Baixos do Rio Grande e 80 dos de
Santana. E trabalharás de te chegar à linha equinocial, sempre sobre o Sul e da maneira que
atrás digo. E se for caso que antes que chegues à linha ou nela, antes vai na volta de leste ... -.

A.N,D",~ .
Açores0;'0

África

o
D

S~ht:~éJ7

.0
Ilhas de Trisrão°

""Cunha

Fig. 6 - Derrota no Atlântico segundo Diogo Afonso.
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- "l\íestacosta da Malagueta, com as luas, correm as águas ao sueste, por tanto não te alargues
na volta do Brasil estando debaixo da linha e quando puseres a proa a Oeste. Enquanto não
fores nela, e te seguirem os ventos, trabalha como te acima digo até chegares ã linha».

- Em seguida recomenda que jána voltado Brasil,i'>10 é, jácom a proa a sudoeste (um o vento SUCS1c, se
deverá navegar de modo a atingiros oito graus e dois terçossul,a latitudedo cabo de SantoAgostinho.

- No caso de se avistar a terra nessa altura, "... não te faças noutra volta, surge aqui com a
nau, que os ventos te alargarão a fazeres teu caminho; mais hás-de saber que nesta travessa
do Cabo de Santo Agostinho, para o Brasil, correm as águas para as Antilhas, e portanto
não cures de fazer volta, porque se a fizeres será tornares ao caminho de Portugal».

- Diz em seguida Diogo Afonso que se l"deverá demandar as ilhas de Martim Vaz, objec-
tivo que se deverá ter logo em mente mesmo ao dobrar a linha.

As recomendações deste Roteiro (ver figura 6), correspondem ao procedimento clássico,
que não sofreu alteração no futuro, sendo patentes a necessidade de ganhar barlavento na

J\.rq~ PQ~.
<> Açor<:s

,.0

África
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.,,~~tt~c[1
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llhada
Ascensão

Brasil

Fig 7 - Derrota no Atlântico segundo Vicente Rodrigues.
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costa de África, atingindo a linha numa longitude próxima da do cabo Verde, de modo a que
se possa montar o verdadeiro perigo, que era o saliente cabo de Santo Agostinho, sob pena
de se ter de voltar a Portugal.

Seguem-se os Roteiros do Livro de Marinharia de Bernardo Fernandes, pouco posterior
ao de Diogo Afonsor "), o relato da viagem de D. João de Castro na nau Grifo, efectuada em
1538, que é geralmente considerado um Roteiro de Lisboa a Goa(12), os Roteiros de Vicente
Rodrigues (Figura 7), datados por Fontoura da Costa de 1577 e 1591, o de Gaspar Manuel, o
de Manuel Monteiro e Gaspar Ferreira Reirnàot"), os da Hidrografia de Manuel Figueiredo;")
e o de Aleixo da Motat "). já no século XVII.

África

Brasil

Fig. H- Derrotaconjecturadano Atântico das naus Espera e Santa Maria da Graça.
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Neste trecho concreto da derrota para a Índia, que estamos a analisar, poucas altera-
\'ües sofreram as recomendações de Diogo Afonso, como já dissemos, havendo no entanto
informações sobre a variação da agulha como auxiliares para a avaliação da longitude (na
figura 7 notam-se por exemplo as indicações da variação à passagem do equador, à latitude
do c. Santo Agostinho, à longitude das ilhas de Tristão da Cunha e no cabo da Boa Espe-
rança l, e algumas indicacoes sobre os ventos encontrados na zona equatorial do Atlântico,
consoante a época do ano,

Vicente Rodrigues no entanto, refere pela primeira vez os Abrolhos, dando uma indica-
cão de variação da agulha no paralelo destes baixos, aos quais se deverá dar um resguardo de

Arq,daMad·~o

221.48'0'

Arq, De
(ó"ab"'\Ierlle
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"':bd"""'~'- ~
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... ~. ca~",-,"-'m.-' -/ I

D

~~~~j~el7'.

o Ilhado
Sanlallekna

Fig. 9 - Conjectura da derrota atlântica de André Vaz em 1537.
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170 a 200 léguas, ou mais de 600 milhas! Referências e cautelas referentes aos Abrolhos sào
também incluídas nos roteiros de Gaspar Manuel, de Manuel Monteiro e Gaspar Ferreira
Rcimao. chegando o de Aleixo da Mota a sugerir procedimentos no caso de se não montarem
os Ahrolhost").

1'vIasé constante ;1 preocupaçâo em atravessar o Equador sempre à mesma longitude, indc-
pendentemente da época do ano, de modo a ganhar barlavento ao alísio do sueste, permitindo assim
dobrar o cabo de Santo Agostinho, que é o principal perigo a vencer. É interessante tambcm notar
que os Abrolhos constituíram preocupação para os pilotos cujos roteiros foram redigidos mais tarde,
o que admitimos seja devido ao aumento da tonelagem dos navios e à consequente perda de quali-
dades náuticas, bolinando menos que os navios do início da Carreira.

Arq

África
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EXEMPLOS DE VIAGENS À ÍNDIA

Estas eram as rccomendacoes dos experientes pilotos, que na prática foram sendo seguidas por
lodos. Vejamos para o deito alguns exemplos de viagens por nós conjecturadas, e extraídas de diários de
pilotos da época. Apresentaremos apenas a denota no Atlântico, que é a que de momento nos interessa.

Comccarcmos por alguns dos diários incluídos no Litro de Marinharia de Bernardo
Fcrnandc», correspondentes ás viagens das naus Espera e Santa Maria da Graça (figura 8), em
1')5 f L' I '):\7. respectivamente. de André Vaz em 15:37 (figura 9), e de nau Boqu ica Velha em
I') f - (figura I())("). "'ote-se que passaram suficientemente safos da costa brasileira, efectuando
~I~lcL'ntuada .urva típica. a contornar o alísio do sueste com amuras a bombordo.

África

,,",;1.;_ li - Derrota atlánt ica da nau (/rUc). cnl I ').1K
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Analisemos também a viagem de D. João de Castro na nau Grifo, (figura 11)('"), e quatro
viagens corres pondentes a quatro diários da Carreirada Índia induidos na colecçào publicada por Humberto
Leitão(Anexo llX1<J).

São patentes as derrotas típicas, que pouco diferem umas das outras, onde, repetimos, se nota a preo-
cupacão em ir ganhar barlavento à costa africana, passando com sucesso o cabo de Santo Agostinho, e
passando algumas vezes entre o continente sul americano e as ilhas da Trindade e Martim Vaz e outras vezes
a leste deste pequeno arquipélago.

ROTEIROS DA VIAGEM PARA O BRASIL

Analisemos agora, também muito sucintamente, os poucos roteiros que especificamente se
referem à viagem para o Brasil. O primeiro está incluído na colecção de Gaspar Manuel (códice

África
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Fig 12 - Exemplos de derrotas Lisboa para o Rio de Janeiro segundo o roteiro anónimo

da colecção de Gaspar Manuel e o Norte dos Pilotos de Manuel dos Santos Raposo.
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1"507da Biblioteca Nacional de Lisboa), que em resumo recomenda que da ilha de Santiago se
governe a sueste, navegando paralelo à costa até se passar a linha na longitude dos baixos de
Santana, fazendo em seguida a viagem com amuras a bombordo, indo à orça quanto puder,
podendo no entanto, consoante o porto de destino e a época do ano, orçar mais ou menos.

De facto, o autor do roteiro informa que no Inverno (de Março até Outubro), nunca se deverá
deixar de se ir à orça quanto se puder, dado que os ventos junto à costa são suestes, podendo no
entanto no Verào ir mais arribado, visto que nessa costa haverá nordestes e lés-nordestes.

Na figura 12 mostramos esquematicamente esta derrota e também um exemplo de
viagem ao Brasil descrito em Norte dos Pilotos Guia dos Curiosos, em que se Contém os pontos
Mais Dificeis da Navegação, de Manuel dos Santos Raposo, que será de cerca de 1730(20).

O segundo, incluído na Hidrografia de Manuel Figueiredo e esquematizado na figura 13,
já é mais completo, mas continua a preconizar a navegação chegada à costa africana, a 70 ou

fig 13 - Derrota de Portugal para a Baía de Todos os Santos na monção de Março e na
Monção de Setembro, e ainda para Angola, segundo Manuel de fígueiredo, na sua Hidrografia.
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HO léguas dos baixos de Santana, passando, já na volta do sudoeste a distâncias prudentes dos
Penedos de Sào Pedro e de Fernando de Noronha, e tendo o devido cuidado de não perder
barlavcntor ") .

Informa também que os ventos junto à costa brasileira sào de sueste durante o período
de Março a Agosto e de nordeste e lés-nordeste de Setembro a Março, e que a corrente acom-
panha estes ventos, pelo que se deverá, consoante a época do ano, demandar a costa a barla-
vento do porto de destino.

Os Roteiros de Luís Scrrào Pimentel e Manuel Pimentel dão sugestôes idênticas, acres-
centado no entanto este último uma «Derrota de Portugal para o Maranhão", porto situado fran-
camente a norte do cabo de Santo Agostinho. Nestas condições, Pimentel já admite que por
ccrca de seis graus norte se possa fazer proa a sudoester ").

De facto, não sendo necessário montar o cabo, já a navegação se poderá fazer mais
aberta ao vento sueste. Esta derrota para o Maranhão está representada na figura 14, onde s<:
csqu<:matizam também as derrotas de um roteiro de Manuel dos Santos Raposo, e que está
incluído no manuscrito da sua autoria, Norte dos Pilotos já anteriormente referido.
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Fig 14 - Derrotas para os Açores e Brasil, segundo Manuel dos Santos Raposo.
Derrota para o Maranhão segundo Manuel Pimentel.



A derrota preconizada por este piloto do século XVIII, é semelhante às anteriores,
apenas com a ditercnca llue é considerado possível passar o equador mais a oeste no
período de Sete-mbro a Marco, quando cursam os nordestes na costa do Brasil. Note-se que
a \'iagem de Cabral foi feita no período de Abril a Outubro, quando cursam os suestes na
costa,

EXEMPLOS DE VIAGENS AO BRASIL

Vejamos agora apenas dois exemplos de viagens ao Brasil, a viagem de Pera Lopes de
Sousa cm 1S30C ") e a de Manuel dos Santos Raposo na segunda ou terceira década de
1700("),

África

Ilhada
A,censào

Brasil

flji. I') - Derrotaatlântica de Pero Lopes de Sousa, em viagem do Reino para o Brasil em 1530.
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A análise das duas derrotas, uma na figura 15 e outra na figura 12 anteriormente apre-
sentada, e dos textos correspondentes aos relatos das viagens, permitiram-nos observar o
seguinte:

_____ ~~ _~ vuuc~ n.b~"LUlllU, LeVe que naquelas paragens fundear, estando em risco de
não o conseguir dobrar.

- Que Raposo, para demandar o Rio de Janeiro, foi ã costa de África ganhar barlavento,
não tendo qualquer dificuldade em atingir o seu objectivo.

Conclui-se portanto, mais uma vez, que para dobrar o cabo de Santo Agostinho com
segurança, se torna necessário ganhar barlavento ao sueste que sopra no Atlântico Sul. E isto
em qualquer época do ano.

ANÁliSE DAS VIAGENS DA CARREIRA DA ÍNDIA AO PASSAREM NA COSTA BRASll.EIRA

Tivemos oportunidade de apresentar exemplos de viagens ã Índia, baseados nos relatos dos
pilotos, por serem aquelas que consideramos mais bem documentadas e com mais pormenor.

No entanto, também se poderá analisar uma relação de armadas, que poderão dar indi-
cações úteis ao que pretendemos mostrar. Vejamos portanto, e por exemplo, uma Relaçào das
Náos e Armadas da Índia, com os sucessos deltas que se puderam saber, constante de um códice
da British Library, publicado por Maria Hermínia Maldonadot ").

São descritas as Armadas de 1497 a 1653. Dessa viagens, verifiquemos quantas relatam
que foram avistados os Abrolhos e quantas em que houve arribada ao reino, que correspon-
derá, em princípio, a uma impossibilidade de dobrar o cabo de Santo Agostinho.

Quanto às arribadas ao reino, detectámos:

- A de 1511, de D. Garcia de Noronha, que não dobrou o cabo, tendo "... o seu piloto
fazer-se na volta da Guiné para tomar outra mais larga sobre o mesmo Cabo, na qual
travessa se houvera de perder em hum penedo ... ». Tratava-se da nau S. Pedro e o
penedo em que se perderam foi o actualmente designado, natural e justamente como
o Penedo de S. Pedror").

- Em 1531 a nau de Pero Vaz do Amaral, que, segundo a nossa interpretação arribou ao
reino por não ter conseguido dobrar o cabor ").

- Em 1554, a "... nau Framenga não passou, e arribou a S. Thomé desbaratada.". Inter-
pretamos como não ter passado o cabo de Santo Agosrinhot").

- Rui de Mello, em 1559, arribou ao reino, tendo no ano seguinte invernado no Brasiií").
- Em 1585 Miguel de Abreu "... não fez viagem e arribou ao reino ... >(iO).

- Em 1590, a nau S. Cristóvão de Álvaro de Paiva, "... seis gráos da parte do Sul por achar
os ventos ponteiros e não poder dobrar o Cabo de Santo Agostinho, arribou ... >(il).

- Em 1628, as naus do Vice-Rei Dom Francisco de Menezes e a de António de Sampaio
"... forão ver terra do Brasil e arribaram a Lisboa ... ,,(52).

- Em 1631, duas naus, de que era capitão mór António de Saldanha, "cuidando que hião
bem navegadas forão ver terra elo Brazil, elo Cabo de Sancto Augustinho para dentro,
e conforme a ordem de ElRei arribarão a Lisboa ... '{").
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Há mais cerca de cinco arribadas ao reino, sendo difícil reconhecer se as mesmas ou
algumas delas correspondem a não se ter conseguido dobrar o cabo de Santo Agostinho.

Vejamos em seguida os casos de avistamento dos Abrolhos:

- Em 1563, "Vasco Fernandes Pimentel arribou dos Abrolhos altura do Brasil, com o
mastro quebrado-C").

- Em 1569 "Lourenço Carvalho não poude dobrar os Abrolhos, e arribou ao Reino .»(").

- Em 1604 a nau "Sr' da Palma arribou a 29 de Junho de 17 graus da parte do Sul por
não poder dobrar os Abrolhos ... "CC').

São estas referências a arribadas em consequência do avistamento dos Abrolhos.
Note-se que foram muito poucas estas situações. Note-se também que não detectámos

arribadas à costa brasileira, a não ser nas viagens de regresso, e numa ou outra à ida. Neste
último caso, a interpretação do texto leva-nos a supor que a arribada não foi devido a não se
ter conseguido dobrar os Abrolhos, mas sim a necessidade de escala logística, quando já
haviam na costa brasileira portos de abrigo habitados.

CONCLUSÕES PREliMINARES

Todas as considerações anteriores levam-nos a concluir o seguinte:

- A experiência das viagens efectuadas à ida para a Índia no Atlântico, mostra-nos que
ao dobrar o cabo de Santo Agostinho, a viagem até ao cabo da Boa Esperança estava
praticamente assegurada

- O parcel dos Abrolhos, embora fosse obstáculo reconhecido, originou poucas arriba-
das ao reino.

- Não se detectam claramente arribadas à costa brasileira depois de passar o cabo de
Santo Agostinho, ou mesmo em consequência de não se passarem os Abrolhos.

- As viagens com sucesso foram todas feitas dando o devido resguardo ao cabo de Santo
Agostinho, passando a linha bastante a leste.

- Não se distinguem épocas do ano, quanto à opção de ganhar barlavento na costa afri-
cana. Apenas Raposo, no século XVIII, considera que no Inverno se poderá cortar a
linha um pouco mais a oeste.

A EXPERIÊNCIA NA SAGRES

Durante a recente viagem que efectuámos na Sagres, tivemos oportunidade, como ja

anteriormente referimos, de registar a derrota do navio e a direcção do vento ao longo da
mesma. Note-se que a Sagres, em consequência do seu compromisso em acompanhar os velei-
ros da Regata comemorativa, teve de seguir a derrota que se vê na figura usando com alguma
frequência o motor, ou por o vento ser fraco, ou por ser ponteiro (neste caso principalmente
a sul do Equador), e não permitir seguir a referida derrota, que previamente se tinha acordado
com a organízação.
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Da figura 16 e da nossa observaçào poderemos extrair:

- A predominância de ventos de nordeste e norte, entre Santiago de Cabo Verde e o
Equador

- A nítida transição entre o alísio do nordeste e o alísio do sueste, que se deu muito
pouco a norte do Equador.

- A detecção da ondulação de sueste nos 3 graus de latitude norte, que começou a pertur-
bar a entào predominante ondulação de nordeste, até ser nítida e regular cerca de dois dias
depois,

- A detcccào de corrente forte de oeste nas proximidades do Equador.
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FiR 16 - Derrota da sagres é ventos no Atlântico durante a viagem ao Brasil em Março/Abril/Maio de 2000.
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- A pouca extensão da zona de calmas, que praticamente foi inexistente, tendo-se o
vento sueste estabelecido em poucas horas.

- O vento ruramente excedeu a força quatro, excepto durante alguns dos aguaceiros.
- Durante as escalas em Porto Seguro e na Baía Cabrália, houve vento sul e sueste, e a

Sagres, para demandar o Rio de Janeiro à vela, tomou a atitude de se afastar da costa
navegando para leste, o que qualquer veleiro pode fazer. Isto é, há sempre um saida
para um veleiro se afastar da costa, a não ser em casos muito excepcionais de vento
muito forte do mar, que não detectámos naquela costa e naquela época do ano e que
sabemos, estatisticamente, ser raro.

Na mesma figura inscrevemos esquematicamente a derrota do veleiro da Armada Brasi-
leira Cisne Branco, que navegou sempre à vela, segundo informação do seu Comandante, e
que pretendeu seguir para a Bahia, aproveitando o mais passivei o vento existente.

Da sua derrota poderemos concluir:

- Que o navio não conseguiu montar a costa Brasileira, tendo que meter motor cerca dos
6 graus sul, bastante a norte do Cabo de Santo Agostinho.

- Que o navio seguiu uma derrota semelhante à da Sagres, aproando a sul a partir das
ilhas de Cabo Verde, atravessando o Equador por volta dos T?" W de longitude.

:\Cote-se que o mesmo problema se deu com pelo menos um dos veleiros Portugueses
participantes da regata, o Madeirense Marujo, que seguiu para a Baia em derrota directa, mas
que também foi desfechar com a costa brasileira, muito a norte do cabo de Santo Agostinho,
tendo sl'guidamente que bordejar.

Em Anexo III apresentamos a nossa conjectura de toda a derrota desta extraordinária
viagem.

CONCLUSÕES

A análise das condições médias na área, dadas pela observação e pelas estatisticas, os
relatos das viagens dos pilotos, as recomendações dos mesmos expressas nos Roteiros, a nossa
experiência pessoal recente e as de alguns elos participantes na viagem comemorativa dos SOO
anos da viagem de Pedro Álvares Cabral, leva-nos a concluir o seguinte:

- Que a frota de Pedro Álvares Cabral, que indiscutivelmente dobrou com segurança o
cabo de Santo Agostinho, deverá ter seguido uma derrota, a partir do Arquipélago de
Cabo Verde, mais chegada a leste, a um rumo mais próximo de sueste. Se tal não
fizesse, acontecer-lhe-ia o mesmo ou pior que ao Cisne Branco, visto que este veleiro
é moderno e cinge-se mais ao vento. Discordamos assim das derrotas conjecturadas
com rumo sul a partir de Cabo Verde.

- Que ao ter dobrado o cabo de Santo Agostinho tinha a viagem para a Índia feita, visto
que o obstáculo seguinte seria os Abrolhos, cuja latitude de cerca de 18 graus sul não
há noticia de ter sido atingida. De facto, a terra foi avistada mais de um grau de lati-
tude mais para norte.
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- Que pela análise de Max Justo Guedes, o Monte Pascoal foi avistado navegando-se ao
rumo noroeste, rumo este que corresponde a uma aproximação intencional da terra
dada a sua orientação geográfícat").

- Mesmo que os Abrolhos tivessem sido atingidos por Cabral, deveria fazer-se ao largo e
tentar passá-los quando o vento o permitisse, se a sua única missão fosse apenas a da Índia.

- Que a hipótese de ter esbarrado nos Abrolhos é muito pouco provável, visto que o seu
avistamento por parte das naus da Índia foi muito esporádico. De facto, o exemplo que
demos da relação das Armadas do Códice da British Library parece ser convincente,
visto que das cerca de 154 armadas aqui registadas, apenas três casos corresponderam
a avistamentos dos Abrolhos, que corresponderam aliás a regressos ao reino e não a
arribadas à costa Brasileira. Note-se no entanto, e por exemplo, que Pyrard de LavaI,
na sua viagem em 1601, refere a passagem pelos Abrolhos, e faz vários comentários
sobre este assunto, embora não esclareça muito bem se os avistou ou se apenas passou
safo o seu oaralelo de l;Jtitllnp(3H)
atravessar a linha para entrar francamente no Atlântico Sul já com o alísio do sueste
estabelecido.

- Que nestas condições, e analisando o problema pelos aspectos anteriormente referidos,
admitimos que o mais provável, e com uma margem de erro muito reduzida que a ater-
ragem de Álvares Cabral na costa brasileira foi intencional.

Deixamos a entidades mais conhecedoras do assunto, discutir as razões dessa
intencionalidade.
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NOTAS

(') .Jaime Cortesão, "A expedição de Pedro Álvares Cabral e o Descobrimento do Brasil", in Obras Comple-
tas. 6, Lisboa Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1994, p. 99 considera claramente que "Quanto à missão de
Cabral, aportando ao Brasil, falta no seu fragmentado regimento a parte que nos podia elucidar sobre as instru-
c'óes que levava a tal respeito. Essa falta, junta a outras da mesma natureza, tem para nós o aspecto dum seques-
tro e constitui mais uma prova da intencionalidade da derrota, tantos são os factos que por outro lado a docu-
mentam e demonstram envolta em especiais cuidados de sigilo". Considera ainda facto provado que Duarte
Pacheco tinha anteriormente feito uma viagem ao Brasil. Gago Coutinho, fundamentalmente com argumentos de
natureza náutica, é de opinião que a viagem foi intencional. Os seus argumentos são tão veementemente expos-
tos c com tal autoridade, que neste trabalho apenas pretendemos corroborá-los com uma mais completa exposi-
c'ào de todos os factores cm causa. Cf. Almirante Gago Coutinho, A Náutica dos Descobrimentos. org, e pref. de
Comandante Moura Brás, I.isboa, Agência Geral do Ultramar, 1952, vol. II, pp, 3-59,

(') As cartas meteorológicas constantes nas figuras 1 e 2, estavam incluídas num programa de navegação
montado experimentalmente a bordo da Sagres, que além destes elementos continha cartas hidrográficas digita li-
zadas, ligação ao G.P.S. do navio, etc. Os autores do programa referem que as cartas de ventos e correntes foram
extraidas das Pilot Cbarts do Almirantado Britânico, O circulo em cada vector corresponde à origem do mesmo,
isto é, e por exemplo, os ventos imediatamente a norte da ELe. têm quase todos a dirccçào nordeste,

n Extraído de Meteorological Cbartsfor the World, Londres, Almirantado Britânico, 1928, As correntes são
indicadas com setas, ao lado das quais se dá a informação do número de milhas diárias andada pelas águas cm
2-"1 horas. É portanto muito visível a bifurcação da corrente equatorial no nordeste brasileiro e também a sua
c-k-vada intensidade nessa área, Note-se por exemplo que entre o cabo de Santo Agostinho e a foz do Amazonas
a corrente poderá atingir as 80 milhas por dia, ou seja uma velocidade média de quase 4 nós. A corrente para sul
do caho de S. Agostinho e mesmo junto â costa já não é tão forte,

(,) Cf.. Os Sete Únicos Documentos de 1500. Conservados em Lisboa, Referentes à Viagem de Pedro Álvares
Cabral, preâmbulo c notas de Abel Fontoura da Costa, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1940.

(') É IX)rexemplo a opinião de Max justo Guedes, "ACarreira da Índia-Evolução do seu Roteiro-, ln separata ele NavigaJorn'º
ZO, Rio de .Janeiro, s.d. comunicação apresentada no 4º Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, Lisboa, 1985, p. 6.

(") Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situ Orhis, 3' ed., íntr. c notas de Damião Peres, Lisboa, Acade-

mia Portuguesa de História, 1988, pp. 203-204.
(-) Liuro de Marinharia. Tratado da Agulha de Marear defoào de Lisboa. coord. de .Jacinto Ignacio de Brito

Rcbek», Lisboa, Imprensa de Libanio da Silva, 1903.
n O texto transcrito por Brito Rebelo, c correspondente à primeira parte da derrota, é o seguinte: "E a Ilha

da Palma estaa em 28 graos c daquy aveis de fazer o caminho do sull ate homde vos o tempo der lIugar porque
geralrnente corno soes em 5 ou 6 graos terndes os verntos suestes e ave is de hir na vollta do ssueste de 100 sempre
quamto poderdes atee dobrar o cabo de samto Agostinho. -. Cf., op. cit. p. 211. A volta a que o autor se refere
ter:, de ser de sudoeste. pelo que será este um erro do manuscrito, do copista ou da transcrição de Brito Rebelo,

(.,) Roteiros Portugueses Inéditos do Carreira do Índia do Século XVI, pref. e notas de A. Fontoura da Costa, Lisboa,
Agência Geral das Colónias, 1940. O roteiro de Diogo Afonso está incluído na colecção de Manueel Álvares, sendo,
segundo Fonoura da Costa, as suas duas cópias conhecidas, as de Charles Ralph Boxer e a da Biblioteca Nacional de Paris.

t !") Op. cit., pp. 31-32. É na nota (') à Colecção de Roteiros, que Fontoura da Costa conjectura a data do
roteiro de Diogo Afonso. Cf. op. cito pp. 79-82.

(") Lit-ro de Marinharia de Bernardo Fernandes, pref. e notas de Abel Fontoura da Costa, Lisboa, Agência

C;eral das Colónias, 1940.
(U) D ..JO<lOde Castro, Roteiro de Lisboa a Goa, anal. Por Andrade COIVO,Lisboa, Academia Real das Sciencias, 1882.

(") Todos eles incluídos nos Roteiros Portugueses Inéditos da Carreira da índia do Século XVI, anotados

por Fontoura da Costa.
(") Manuel de Figueiredo, Hidrogrrafia, Exame de Pilotos, "Lisboa, Vicente Alvarez, 1604.
(") G. Pereira, Roteiros Portugueses da Viagem à Índia nos séculos XVI e XVII, Lisboa, Imprensa Nacional,

1898, pp. 93-207
(](,)Transcrevemos as importantes instruções de Aleixo da Mota: -E se por mau governo ou vento escasso se for

avistar a ilha de S. Barbara, que é a despedida dos abrolhos pela parte de oeste não se arribe logo para Portugal porque
o vento sueste que aqui lhe pode fazer nojo não dura muito tempo porque logo rodeia pelo susueste e sul com os

quaes ventos se pode ir para o mar na volta de leste e assim se livrar d05 ditos abrolhos pelo que eocjuanto durar o
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vento ruim ande-se na volta de- nordeste e- de ssudocste até o vento tornar ao geral" Cup. eil., p. 101). Estas instrucoes
L'st:lO pcrteitamenrc de acordo C0111os princípios de manobra cios navios da época e revelam larga experiência do autor.

('-) Cf. ot: cit.

(IX) Roteiro de Lisboa a Goa.
(") Comandante Humberto Leitão, Viagem do Reino para a Índia e da Índia para o Reino, (160<1-1612), 3

vol-,., Lisboa, Agência Geral do Ultramar, 195H, As viagens conjecturadas, correspondendo todas a manuscritos
constantes de um códice de D. António de Ataide. sào as das naus Santo Antonio (vol. I, pp. 9-101 l, Nossa Senhora
de (;Zwda!lljJe(Vol. II. pp. 9-'-]-'7) .. Vossa Senhora dal'ieâade(vol. I, pp. 191-300, a viagem de ida e vol. II, pp.
')-')5 a de voltai. c Nossa Senhora da Penha de França (voi. I, pp. lO5-18B). Inrcressa-nos aqui as conjecturas das
trL'S primcira-, naus na viagem de ida, sendo a da Penha de França apenas :1 de regresso: "Partindo da Ilha de
santiJiago de cabo Vrerde pcra a costa do Brasil mandaras governar ao susuestc ate dar nas trovoada- de guineé
cm () g.'!s sc-ndo te aviso que ~h trovoadas que te derem f~l\:as polas tornar polo sul por te hires chegando para a
linh.i. Teras a\'iso quando te derem os gerais que sào suis e suestes veras o bordo que mais te CCl11VeI11seguir ate
chegar a linha. c se porventura a fores na volta de sueste híras ate seres norte sul C0I11 os Baixos de Santana
porque nao te aproveitaras meter na costa de guiné, c dali se o vento não te rodear viraras na volta de loeste e
de loessuc!uestc ate fazer carnínho ele 150 leguas dos Baixos de S " Ana pouco mais a menos. Nesta paragem anda-
LIS .u« l{odear () Vento e n- pores en dous g.'"s ou 3 da handa do norte da linha e se o vento nào quiser Rodear
p( )ncas nc .ru--sul <..'0111os baixos de Santana e dahi tornara-, a volta Dakx-ssudoe-stc- nao te aguastando lxic]. Porque
quanto 1l1~liste chegares "J costa do hrasil mais largo vento acharas sempre sendo te aviso que se fores pera a dita
cosU Clll tempo de Inverno que 11e de março por diante hiras a orça que poderes ate te pores na altura da terra
que- fores huscar. Sendo em Veruo que he de sette outro por avante não te arrependas vir a esta costa que sen1pre
.uh.rra-, nela nordestes e ksnordestes que Revnào ate entrada de 111ar<,,:0').

( ') Trata-se de um m.muscruo cujo título completo é Norte Dos Pilotos Cuia dos Curiosos, Em Que Se
Contem Os Pontos \Iais Dificeis da ;~avega\'~lo. Composto por Manuel cios Sanctos Rapozo. Oferecido ao Excc-
lentíssimo Senhor D. Luis I k-nnqi.cs, existente na Biblioteca da Marinh., (Rio de Janeiro), organismo integrado no
Centru <..IeDr xumvnt ac.lo d~l vla rinhu , que foi ohjecto de estudo crítico por parte do sign~H:lrio, constituindo a
di.ss('rta,·~lo de mestrado apresentada ern 2002 na Universidade- Nova ele Lisboa. Cf., ojJ. cit, cap. IX Sa dísserr.r-
çj() de \Iestr:ldo, em poder do signat:lriu, a pp. 19ó-199, tece ln-se consieleraçóes sobre este assunto.

(, ) UI'. cit .. fols. i-·I.

(~~) !{L'/'crimo-nos ao "Roteiro das Ilhas dos Açores e de Cabo verde, Guiné, Angola, Brazil, Indias Occi-
dc-nr.u-; c Oric-rn.u-x. Costa ele I lesp~lf1ha, e Mar Mediterraneo-. incluído na edi<:;Jo c!e1762 ela Arte de i\'etCegoJ',

p ..!')5 C:f. \Ltnuci Pimenrci. ,Irl(' de Sal'e,~{/r, cd. de 17CJ..!, p. 293.

( ') Diário de .\ul'e!J,Ciçúode Peru Lopes de Sousa. prcf de Avelino Teixeira da Mota, leitura ele Jorge Morais
B:tr])1 >S;I, Lisboa. A(~L I9hH

(' ) UI'. 01.

( ) '\lari;t Hcrmínía ,\1aldonaclo Relaçdo das ,\(Íos e Armadas da índia, com os sucessos dcllas que se jJllde-
rant .'i{I!J('/: Para ,Votie/ti e iIL\TlfCl.;ÚO dos curiozos. e amantes na Historia da India. cód. Add. 20C)02, da British
l.ibr.rrv. Coimbra, Hil il ioteca Geral da t.nivcrsidadc. 19H-).

(' ) Uj!. cil .. P. ..!(1.

) UI' 01.. pp. 4-- 18.
( Uli 01.. p. (ú

(' I UjJ. cit .. p. -O.

" I UI'. ctt.. pp. 88.H').
( I ()I) 01. pp 1!5_')1.

"I UI' cit .. pp.1H-IJ5.
Uli cit .. P 14') .

.) UjJ 01.. p. -5.
I UI!. cit .. p.

(") UI! cit, p. 109.

-) Este historiador. confrontando a carta de Caminha com o condicionalismo tisico da arc«. conclui ser esta
~j dvrr()u de uproxirn.uào da costa. Cf.. "o Descobrirncnto do Brasil." in História l\'cu'al Brasileira. Rio de Janeiro,
'\linistl"·rio da vt.uinh«, Scrvico de Documenraçào Geral da Marinha, 197'), primeiro volume, torno I, p. 161.

(''') \ '!ugelll de Francisco Pvrard de Laual; ed. A. 1'vIagalk1es Basto, 2. vols., Lisboa, Livraria Civilizac.io, vol. r. p. 26.
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Anexo I

Correntes no Atlântico
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Anexo II

Derrotas de quatro naus da Carreira da Índia

274

l



Anexo III

Conjectura da derrota da armada de Cabral, na sua viagem de ida e volta à Índia
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Roteiros Portugueses de navegação relativos ao Brasil- Século XVI
Dr' Maria Armanda Ramos Taveira

A Marinha portuguesa foi, durante o século XVI,pioneira no desbravamento de grande exten-
são de navegação oceânica e costeira, e responsável pela redacção e aperfeiçoamento continuado
dos seus Roteiros, nomeadamente relativos ã navegação no Atlântico. O grande número de Roteiros
portugueses que nos chegaram, testemunho da navegação praticada por Portugal, constituem docu-
mentação fundamental para a compreensão da História da Náutica e dos Descobrimentos em geral.

Na perspectiva da História dos Descobrimentos Portugueses, são escassos os estudos
disponíveis sobre Roteiros, os quais foram realizados, na sua maioria, até ã década de sessenta
do nosso século. Destacamos, pela utilidade e qualidade científica que encerram, a Bibliogra-
fia Náutica Portuguesa até 1700 coligida e comentada por Abel Fontoura da Costat ') e o
lúcido estudo de Avelino Teixeira da Mota sobre a Evolução dos Roteiros Portugueses Durante
o Século XVl('), no qual foram enunciadas algumas teses sobre a filiação dos primitivos Rotei-
ros portugeses e sobre as etapas mais significativas do seu processo evolutivo. Estudos de
carácter mais objectivo, inseridos normalmente no âmbito da edição crítica de alguns Roteiros,
foram também realizados por Jaime Cortesão, Luís de Albuquerque, David Waters, Charles
Boxer, Max Justo Guedes, entre outros. Não obstante a importância dos trabalhos efectuados
por estes autores, mantem-se premente a necessidade de realização de um estudo global deste
importante corpus documental.

Após a viagem de Pedro Álvares Cabral, uma nova rota atlântica ligando Portugal ao Brasil
foi estabelecida com continuidade. Tal pressupôs, não só o aperfeiçoamento de um novo Roteiro
de Navegação Oceânica para a Carreira do Brasil, como o surgimento de Roteiros de Navega-
çào Costeira capazes de abranger um extenso litoral gradualmente reconhecido e ocupado.

Consideramos fundamental a realização de um trabalho de seriação e caracterização da cons-
trução do Roteiro de Navegação do Brasil, na sua vertente Oceânica e Costeira, durante a Época
Moderna. Neste estudo, procurámos proceder a uma abordagem global deste assunto, através da
análise genérica dos principais Roteiros portugueses do século XVI relativos ao Brasil. Dada a
frequente dificuldade de atribuição de uma datação rígida a este tipo de documentação, optámos
por prolongar a nossa abordagem até ao final da primeira década do século XVII.Alguns dos Rotei-
ros mais significativos deste decénio constituem o ponto de chegada da experiência marítima de
pilotos portugueses, ocorrida no século XVI. Testemunho desta realidade é a rica colecção de
Roteiros reunida e publicada pela primeira vez em 1608-1609, pelo Cosmógrafo-mór do Reino
Manuel de Figueiredo, sob o título Hydrograpbia, Exame de Pilotos (. . .)('). Nesta colecção, encon-
tramos reunida a síntese do saber roteirístico português em finais do século XVI.

Utilizámos na elaboração deste trabalho, alguns textos cuja classificação como Roteiros foi
questionada por alguns estudiosos da literatura dos Descobrimentos. Referimo-nos, particular-
mente, ao Diário de Pêro Lopes de Sousa e ao Roteiro incluído por Gabriel Soares de Sousa na
Notícia do Brasil. Ambos constituem marcos fundamentais na caracterização dos Roteiros do
Brasil, devido à importância da informação náutica que prestam. Efectivamente, a partir de
qualquer deles poder-se-ía proceder à redacção de excelentes Roteiros, no sentido mais clás-
sico do termo, uma vez expurgada toda a informação de carácter não técnico que incluem.
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ROTEIROS DE NAVEGAÇÃO OCEÂNICA

Principais exemplares

Datam apenas das últimas décadas do século XVI, inícios do seguinte, os poucos Rotei-
ros portugueses disponíveis relativos à naiegaçáo oceânica da Carreira do Brasil. Efectiva-
mente, estudámos três exemplares destes Roteiros para o período cronológico em estudo,
nomeadamente, um manuscrito pertença da Biblioteca Nacional de Lisboa, e dois outros exem-
plares incluídos, respectivamente, um na colecção de Roteiros reunida por Jean Huygen van
Linschoten e outro na Hidrografia organizada pelo Cosmógrafo-mór Manoel de Figueiredo.

APRESENTAÇÃO BmUOGRÁFICA DOS ROTEIROS DE NAVEGAÇÃO OCEÂNICA

Pertence à Biblioteca Nacional de Lisboa, um manuscrito intitulado «Roteiro de Viagen én
costa de ttodo Brasil Nauegando. Para ele.lDes das Jlhas. De cabo Verde.late o Rio da
pratta.z-C'). Cópia de um Roteiro anónimo e nào datado, encontra-se coligido juntamente com
o «LIBRO VNIVER/Sal De Derrotas ( .. .), De todas as na=/ uegaçois, destes Reinos, De
portu/gal, e castela. Indias Orientais/e ocçidentais (. .. )«,manuscrito datado de 1594 e de auto-
ria identificada atribuída a Manoel Gaspar.

Sob o título -Navigation du cap verd au Bresil, et droit cours et cognoissance des costes
ct havrcs dudit pays de Bresil iusques a la riviere de la Plate-C), publicou o holandês jan
Huyguen van Linschoten, em 1595 na sua língua natal, este Roteiro português de nauegaçâo
oceânica para o Brasilt"). Linschoten foi responsável pela recolha de cerca de sessenta e sete
Roteiros portugueses e espanhois do século XVI, dos quais cerca de seis reportam-se ao Brasil.
O exemplar enunciado é um Roteiro de nauegaçâo oceânica da Carreira do Brasil, o qual, tal
como toda a restante colecção, cedo conheceu sucessivas edições em holandês e noutras
línguas, nomeadamente em inglês (598) e francês (619), testemunho do interesse e da
influência que estes Roteiros exerceram noutras MarinhasC). O reconhecimento da importân-
cia desta colecção de Roteiros, terá certamente motivado as palavras de Charles Boxer, ao refe-
rir que, ainda que «ali the printed and manuscript copies of Portuguese Roteiros which are
known to exist were to disappear, leaving only Linschoten's Itinerário, this would still be more
than sufficient to establish the fame and efficiency of those pilots-t").

A partir dos inícios do século XVII, a compilação de escritos roteirísticos passou à respon-
sabilidade do Cosmógrafo-mór do Reino. Foi nesse âmbito que, em 1608, Manuel de Figuei-
redo publicou em Lisboa a obra -Hydrograpbia. Exame de pilotos (. .. J. Com mais os Roteiros
do Brasil. Rio da prata, Guiné, S. Thomé, & Angolla, Indias-C'), que incluía numerosos Roteiros
de pilotos antigos e modernos, revistos e actualizados pelo autor. Agrupados sob títulos dife-
renciados, são em número de quatro os extensos e completos conjuntos de Roteiros que o
Cosmógrafo-mór reuniu e publicou. Para o nosso estudo, interessa mencionar o Roteiro de
Porttgal Pera o Brasil, Rio da Pratai'").

Segundo Fontoura da Costa, esta edição aparentemente não contemplava os Roteiros do
Brasil ao contrário do que o título indica. Toda a componente roteirística presente na primeira
edição, acrescida agora dos Roteiros do Brasil, foram posteriormente publicados, mas ainda no
mesmo ano e igualmente em Lisboa pela mesma oficina impressora. Fontoura da Costa subli-
nhou a importância dos Roteiros de Portugal para o Brasil, Rio da Prata (. .,), por constituirem
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a primeira colecção que nos chegou sobre o assunto. O mesmo autor noticiou também que,
uma das edíçóes de 1608 cedo conheceu tradução para francês por Nicolas Le Boní ").

Em 1609 foi publicado, em aditamento à segunda edição do ano anterior, o Roteiro da
/v'aué'gação das Indias Occidentais, ..por ate o presente nao se auer impresso Roteiros desta naue-
gação, & os escritos de mão andarem errados .., conforme refere Manuel de Figueiredo na dedi-
catória que dele faz ao Conde de Ficalhor"). Este aditamento foi inserido na edição da Hidro-
grafia de 1614(1'), a qual reuniu todos os Roteiros publicados anteriormente. Foi esta edição,
concretamente o exemplar da Biblioteca Nacional de Lisboa, que consultámos para este estudo.

Com paginação própria, a edição de 1614 apresenta o Roteiro de Portugal Pera o Brasil,
Rio da Prata, Angola, Sam Thomé. Sob este titulo genérico, encontra-se geograficamente subdi-
vidida a sua matéria, ainda que nem sempre identificável de modo claro e uniforme, desta-
cando-se os Roteiros: Pera a Baya de todos os Sanctos, na monção de Março; Pera a Baya de
todos os Sanctos, na monção de Septembro. Da Baya pera Pernambuco na monção dos Suestes;
Derrota de Portugal. Pera Pernambuco, na monção de Março atê Septembro; Derrota de Portu-
gal. Pera Pernambuco na monção de Septembro atê Março; Derrota pera ilbeos, de Março atê
Septembro Derrota dos ilheos na monção de Septembro até Março; Derrota pera Porto Seguro,
na monção de Março até Septembro; Derrota da monção de Septembro atê Março, pera Porto
Seguro; Derrota do Spiritu Sancto; Derrota do Spiritu Saneto ao Rio de Janeiro; Derrota do Cabo
frio ao Rio de Janeiro; Derrota do rio de Janeiro a Sam Vicente; Derrota do Rio de Janeiro, pera
o Rio da Prata; Derrota de Buenos Ayres pera fora, pella costa do Brasil; Derrota do Rio da
Prata, pello rio acima; Correntes dantre a terra do Brasil, e a de Angola; Derrota da Costa do
Brasil. pella parte do Norte."),

Os três exemplares do Roteiro da Carreira do Brasil mencionados neste documento, todos
provenientes dos finais do século XVI, foram certamente o resultado do aperfeiçoamento de um
protótipo remoto, o qual podemos detectar em documentação mais antiga como, por exemplo,
no Regimento da Náo I3retoa de 1511(1') ou no Diário de Pêro Lopes de Sousa de 1530-32(1").

Estudo comparado do-Roteiro Da Viagen én costa de ttodo/ o Brasil Naue-
gando. Para ele.! Des das Jlhas. De cabo Verde (. ..); -Navfgatíon du cap verd au
Brestl- publicado por Jan Huygen van Linschoten e «Roteiro de Portugal Pera o
Brasil" publicado por Manuel de Figueiredo.

Os dois primeiros Roteiros descrevem a derrota para o Brasil apenas a partir do arqui-
pélago de Cabo Verde. Completo e detalhado, o Roteiro de Portugal. Pera o Brasil publicado
por Manoel de Figueiredo, já em inícios do século XVII, é o único documento onde se encon-
tra registada a travessia desde Portugal até às latitudes de Cabo Verde.

De acordo com este Roteiro, dever-se-ía adoptar a ..derrota da ilha da Madeira ao
Sudoeste, que estã em altura de 32. graos, e meo; ou do Porto Saneio que está em 33. graos ..(1'),
dar resguardo à variação da agulha naquela travessia, constituindo as ilhas daquele arquipé-
lago, situadas na zona de acção da Corrente das Canárias e em boa parte do ano sujeitas aos
alíseos de Nordeste, indicadores importantes de aferição de uma boa navegação, face à impos-
sibilidade de determinação das longitudes;"):

O passo seguinte, para onde empurrauam a Corrente das Canárias e o Alíseo de
I\'ordeste, eram as latitudes das ilhas Canárias, aconselhando o Roteiro coligido por Manoel de
Figueiredo a governar ..de maneira que vades a Loeste da Palma, 10. ou 12. legoas, a qual está
cm 28. graos, e tres quartos ..(lO).
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Daí o caminho seria ao-sul quarta do Sudoeste», passando -antre terra firme, e as ilhas do
Cabo Verde, gouernando ao Sul até altura de catorze graos, de maneira que vades 50. legoas-r>')
daquela costa. A partir de então, ou especificamente da-Ilha de sanctíago de cabo Verde», tinha
início a derrota original da Carreira do Brasil, sendo sensivelmente o mesmo o percurso acon-
selhado nos três exemplares deste Roteiro por nós analisados. Assim, numa primeira fase
dever-se-ía governar-ao susueste.l.ate dar nas treuoadas de guineé en 6. graos-C"), de cuja lati-
tude rumar-se-ía então a Sul «por te hires chegando pera a linha» e alcançar os gerais de
Suestet"). Precaução sempre aconselhada, consistia em não ultrapassar para Leste o meridiano
dos Baixos de Santanar ").

Achados os primeiros gerais de Sueste por volta dos 2° ou 3° N, poderia então ser tomado
o rumo para o Brasil a Oés-Sudoeste, procurando a melhor bolina de modo a evitar que a
Corrente Equatorial Sul desviasse demasiado os navios para Oeste, lançando-os sobre a ilha de
Fernando de Noronha, tirando-lhes assim a possibilidade de alcançarem a costa brasileira ao
Sul do Cabo Calcanhar;"), Para além da referida ilha, haveria que dar igualmente resguardo
aos Penedos de São Pedro e São Paulo, pois aproximação excessiva punha frequentemente em
risco o êxito da viagemc").

Nenhum dos exemplares do Roteiro da Carreira do Brasil por nós analisados, se reporta
especificamente à acção da Corrente Equatorial Sul. Deslocando-se entre os paralelos 2° ou 3°
N("') e 10° S no sentido Leste Oeste, a Corrente Equatorial Sul bifurca-se aproximadamente na
longitude da ilha de Fernando de Noronhat ") originando, na direcção Sudoeste, a Corrente do
Brasil e, prosseguindo um rumo quase idêntico ao que trazia a Corrente Equatorial Sul, a
Corrente das Guianasr"). A grande velocidade desta últimar"), determinante na navegação à

vela na costa Norte do Brasil, condicionou em absoluto as comunicações entre aquele litoral e
a costa Leste ao longo de todo o período em estudo.

Constituía por sua vez a Corrente do Brasil, elemento propício ã navegação ao largo da
costa Leste para Sul do Cabo Calcanhar, em busca da altura desejada para a aterragem dos
navios. Correndo sensivelmente afastada do litoral 120 a 150 milhas, à sua influência sobre a
navegação aliavam-se outros factores físicos característicos daquela geografia, como as corren-
tes costeiras e os ventos que as ocasionavam, ou seja as monções. Determinantes nesta nave-
gação, e particularmente nas aterragens, surgem estes elementos percebidos e caracterizados
de forma cada vez mais nítida nos três exemplares em análise do Roteiro da Carreira do Brasil.

Sendo a costa Leste brasileira, entre o Cabo Calcanhar e o Cabo Frio, o espaço mais
frequentado pelos navios durante o século XVI, naturalmente que os roteiros disponíveis o
caracterizam com detalhe. Litoral onde a acção dos alíseos do quadrante de Sueste só ocorre
bastante ao largo da costa, tendo como limite meridional o arquipélago dos Abrolhos, siste-
matizou Max Justo Guedes aquela navegação, quanto aos seus condicionalismos físicos, em
três secçôes específicas: do Cabo Calcanhar ao Rio São Francisco; do Rio São Francisco ao
arquipélago dos Abrolhos e deste ao Cabo Friot").

No «Roteiro Da Viagen én costa de ttodo/ o Brasil Nauegando. Para ele.! Des das ]lhas.
de cabo Verde ( ... )>>, encontramos indicações relativas à navegação no litoral Leste brasileiro
em função da monção, ainda que neste exemplar descritas de forma bastante genérica.
Segundo o seu enunciado, deveria ser esta efectuada com o cuidado de nos meses de inverno
austral orçar o mais possível devido aos ventos do quadrante Sul, sendo no verão a derrota
facilitada pelos Nordestes e Lés-Nordestes próximos da mesma costat "). Genericamente, a
aproximação teria que ser sempre feita em função da monção, nomeadamente ao Norte do
ponto desejado nos meses de verão (Setembro a Fevereiro) e ao Sul do mesmo no inverno.

2HO



o Roteiro de Portugal Pera o Brasii coligido por Manuel de Figueiredo, é bastante
completo e minucioso, na compreensão e exposição do regime de monções no litoral Leste
brasileiro. Muito detalhado no que respeita a instruções relativas à aproximação àquela terra,
começa por elucidar que, na ..costa do Brasil cursão os ventos Nordestes, Lesnordestes, do mes
de Septembro ate Março, e correm as agoas pella costa ao Sul. E do mes de Março atê Agosto
cursão os ventos Suestes, e Lessuestes, e Sussuestes, e correm as agoas ao norte, pello que todo
Piloto que vier a demandar a terra na dita costa, deu e considerar em que tempo a vay buscar,
e conforme a elJe se porà naltura da terra, que vay demandar-C").

Desta forma, o Roteiro descreve claramente a monção de Nordeste (de Setembro a
Março), durante a qual, soprando os ventos do referido quadrante, empurram as águas para
Sudoeste, e a monção de Sueste (a partir de final de Março) que inverte o sentido da corrente
costeira do Rio Grande a Santos e de Pernambuco ao Cabo de São Roquet").

O Roteiro caracteriza de seguida, a melhor aproximação aos principais portos da costa
Leste brasileira, em função dos referidos condicionalismos das monções. Assim, em titulas sepa-
rados, é descrita a aterragem à Baía de Todos os Santos na monção de Março, feita pelos 13°
]/2 donde, apontando rumo ao Norte, se alcançaria a altura da referida Baía, e na monção de
Setembro pelos 12° donde, se corria a costa ao Sul até à mesma latitude. Simultâneamente apre-
senta o Roteiro uma descrição daquele litoral, caracterizando com especial pormenor a região
da Baía de Todos os Santost"). Seguem-se indicações para a aproximação a Pernambuco na
monção de Março, feita pelos 9° rumando dai ao Norte e, na monção de Setembro, durante a
qual a costa deveria ser demandada pelos 8° 1/4 donde se rumava ao Sult,").

A costa nordestina enquadrada pelas referidas latitudes, surge descrita com bastante
minúcia, reportando-se o Roteiro ao Rio de Santo António, Camaragibi, Porto Calvo, Ilha de
Santo Aleixo e Cabo de Santo Agostinho entre outros, destacando-se no percurso Norte Sul,
referências à Ilha de Fernando de Noronha e à costa dos Baixos de São Roque até Pernam-
buco: '"). Particular atenção é naturalmente prestada ã barra de Pernambuco, "perigosa pera
quem a não sabe bem, pelJo que o bom he tomar Piloto da terra-C"). Seguem-se instruções
roteirísticas relativas à navegação para Ilhéos nas monções de Março e de Setembro, bem como
para Porto Seguro nos mesmos períodos, sendo descritas em moldes semelhantes às derrotas
acima cítadast").

Revelando um conhecimento muito pormenorizado acerca dos condicionalismos físicos
do litoral brasileiro, este Roteiro de Manuel Figueiredo esclarece de seguida poder alcançar-se
o porto de Espírito Santo ..em qualquer tempo" e ..por sua altura, por não auer nesta paragem
monções-C").

A partir da Baía de Espírito Santo, caracterizada com muito pormenor, inicia-se descrição
da derrota costeira em direcção ao Rio da Prata. Apresentada em títulos distintos, abrange o
primeiro o percurso até ao Rio de Janeiro no qual Cabo Frio constitui o ponto de referência
mais importantet"). Daí, a descrição da navegação prossegue até São Vicente e Rio da Prata.

Igualmente Roteiros de Navegaçào Oceânica e também Costeira, são os exemplares reuni-
dos por Jan Huyguen van Linschoten relativos ao Brasil, os quais, se bem que organizados por
capítulos distintos, seguem sensivelmente a mesma orientação dos reunidos posteriormente
pelo Cosmógrafo-mór. Assim, após descrição da navegação oceânica desde o arquipélago de
Cabo Verde às latitudes do Cabo de Santo Agostinho segundo as monções, segue-se, com carac-
terísticas semelhantes, a roteiragem da navegação para a Baía de Todos os Santos, para o Rio
das Ilhas, Porto Seguro e para a Baia de Espírito Santot"). A partir deste último título, tal como
no Roteiro coligido por Manuel de Figueiredo, a descrição da navegação até ao Rio da Prata é
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essencialmente costeira, sendo descrito em capítulos separados um primeiro troço até São
Vicente e Cabo Frio, e um segundo deste Cabo ao Rio de Janeiro e Rio da Pratar ").

No manuscrito ánónimo intitulado "Roteiro Da Viagen én costa de ttodo Brasil Naue-
gando. Pam ele./Des das jlhas. de cabo Verde c. . .)", esta organização por títulos distintos não
é visivel, uma vez que após descrição da navegação oceânica em direcção às latitudes do Cabo
de Santo Agostinho, segue-se caracterização da derrota costeira até ao Rio da Prata, desta-
cando-se apenas com enunciado específico um-Roteiro que conta desde a ylha./de santa cate-
rina ate o Rio da prata/« ").

Nenhum dos três exemplares em análise se pronuncia sobre a viagem de regresso ao
reino, navegação mais vulgarizada entre os marinheiros da época, na qual procuravam os pilo-
tos afastar-se com segurança da perturberância oriental da costa brasileira. Segundo Max Justo
Gudes, largando por exemplo do Rio de Janeiro, os navios procuravam alcançar o meridiano da
Ilha de Trindade, buscando navegar ao Norte, afastados entre 15 a 20 léguas dos Abrolhos. Da
latitude de Pernambuco, procurava o piloto a Ilha de Fernando de Noronha, passando a Leste
da mesma onde, encontrando ventos daquele quadrante rumaria de modo a posicionar-se no
meridiano das ilhas de Santo Antão e São Vicente, pelos 6° ou r Norte. Com ventos variáveis
dos quadrantes do Sul avançavam até 12° N. onde, alcançados os aliseos de Nordeste, avança-
vam bolinando em direcção ao Norte. Por volta dos 30,31° N, começando os ventos a soprar
de Oeste, procurava alcançar-se o grupo central dos Açores, importante escala na torna-viagem
da Carreira do Brasil, donde ventos e correntes favoráveis conduziriam os navios até Lisboat").

ROTEIROS DE NAVEGAÇÃO COSTEIRA

Principais Exemplares

A análise comparativa dos Roteiros portugueses, permitiu a Luís de Albuquerque afirmar
que, os roteiros relativos às costas do Brasil "apareceram muito mais cedo com características
de perfeição ou quase perfeição", o que não teve "paralelo em textos do mesmo tipo para outra
qualquer área marítima visitada pelos navios de Portugal-. Tal ficou a dever-se em grande
medida, ao "facto dos dados de carácter náutico compendiados no diário de bordo de Pêro
Lopes de Sousa, escrito quando andou com seu irmão, Martim Afonso de Sousa, pelas costas
brasileiras, estarem repletos de anotações pormenorizadas e riquíssírnas-, concluindo que a
qualidade desta obra "explicará, por si só, o bom nível dos roteiros que conheço sobre a costa
do Brasil-C").

Jaime Cortesão, por seu turno, salientou a vertente roteirista da primeira literatura portu-
guesa sobre o Brasil, a qual denuncia um fundo comum de conhecimentos geográficos que
vinha "desde os primeiros descobrimentos, sucessivamente transmitido e enriquecido de cartó-
grafo a cartógrafo e de roteirista a roteirista-C").

Reportam-se ao extenso litoral brasileiro, alguns dos mais completos e perfeitos roteiros de
nauegaçáo costeira disponíveis para o período em estudo. Provenientes das décadas de 70, 80 e
90 do século XVI, destacam-se o Roteiro-Atlas atribui do a Luís Teixeirat"), o Roteiro inserido por
Gabriel Soares de Sousa na Notícia do Brasilt") de sua autoria e os Roteiros, já mencionados
acima, reunidos respectivamente por Manuel Gaspari") e por Jean Hugues van Línschotent").

Obras de grande qualidade roteirística, constituem certamente o ponto de chegada de um
processo evolutivo de reconhecimento e roteiragem da navegação ao longo do litoral brasileiro
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desde 1')00, sendo no entanto muito escassos os exemplares portugueses disponíveis prove-
nientes da primeira metade do século. Efectivamente, para além do Diário de Pêro Lopes de
Sousa e da informação náutica expressa nos valores de latitudes inseridas no Esmeralda de situ
orhis:"), no Regimento de ÉvoraC') e no Livro de Marinharia dejoào de Lisboa."), pouco mais
nos resta redigido em português ao serviço da Marinha Portuguesa.

APRESENTAÇÃO BIBliOGRÁFICA DOS ROTEIROS DE NAVEGAÇÃO COSTEIRA

o «Roteiro Da Viagen én costa de ttodo/ o Brasil (. ..)", bem como a colecção de Rotei-
ros coligida por Linschoten, foram anteriormente apresentados a propósito da sua componente
dt: navegação oceânica ligando Portugal ao Brasil. Seguem-se alguns apontamentos sobre o
Roteiro-atlas atribuído a Luis Teixeira e sobre o Roteiro inserido por Gabriel Soares de Sousa
na Notícia do Brasil.

Encontra-se na Biblioteca da Ajuda, o único exemplar conhecido do-Roteiro de todos os
sinaes conhecimentos/fundos, baixos, Alturas, e derrotas/que há na Costa do Brasil desdo cabo
de Sã/to Agostinho até o estreito de/Fernão de Magalhães /, acompanhado de diversas Cartas
t: Plantas coloridas do litoral brasileiro. Apresentando-se anónimo e não datado, Armando
Cortesão, ao definir a semelhança entre as Cartas que ilustram o Roteiro de Gaspar Ferreira
Rcimào publicado em 1612 e as do Roteiro em questão, sugeriu que ambas tivessem sido
executadas pelo Cartógrafo Luís Teixeira, datando a globalidade do Códice de cerca de 1573-
I')78( 'I) Em apoio da sua hipótese, chamou este autor a atenção para o facto de, imediata-
mente antes da primeira das três Cartas do Roteiro de Ferreira Reimão, em que se vê parte da
costa brasileira com a ilha de Ascensão, se encontrar elucidativo parágrafo que noticia ter Luís
Teixeira efectuado trabalhos hidrográficos no Brasil no tempo do Governador Luís de Brito de
Almeida (] ')73-1 ')78)("').

Em 1944, Jaime Cortesão foi responsável por minucioso estudo acerca do Roteiro-Atlas
do Brasil, para utilizarmos uma designação sua. Corroborando a autoria de Luís Teixeira,
alegou dever datar-se o Códice dos primeiros anos da era filipina, por incluir de forma clara-
mente inédita em Roteiros portugueses regiões pertença da Coroa castelhana, mais concreta-
l11t:ntea costa que vai do Rio da Prata ao Estreito de Magalhães. Por outro lado, a ausência de
referências ã costa Norte do Brasil, a qual em sua opinião só a partir de meados da década de
oitenta do século XVI começou verdadeiramente a interessar aos portugueses, constituiu
demento igualmente significativo para a sua dataçãor ").

Mais tarde, quando o mesmo autor se voltou a debruçar sobre o Códice da Ajuda, notou
que na Carta geral do Brasil, a perfeição da representação do Paraná e do Uruguai só pode-
ria ter sido consequência da bandeira de Jerónimo Leitão, que penetrou naquelas regiões em
I ')8') e 1 ')86C)

Em 1960, Teixeira da Mota e Armando Cortesão, baseando-se na toponímia e noutros
elementos da Carta especial do Estreito de Magalhães, puderam conectá-la com a viagem de
Francis Drake e com a tentativa de colonização e fortificação do Estreito por Sarmiento de
Gamboa. Tal permitiu-lhes sugerir, como data de elaboração do Códice da Ajuda, o decénio de
1581 a 1591('")

Nos finais da década de sessenta, Max Justo Guedes estudou, pela primeira vez, o Códice
da Ajuda nos seus aspectos cartográficos e roteiristicos. A abordagem do Códice nesta pers-
pectiva, permitiu-lhe redefinir alguns aspectos sobre a sua composição, sugerindo resultar o

283



trabalho de Luís Teixeira de duas abordagens distintas. Por um lado, este foi fruto da observa-
ção directa e levantamentos hidrográficos realizados pelo próprio Luís Teixeira durante a sua
estadia no Brasil, de cerca de 1573 a 1574, do que resultou a descrição da costa brasileira de
Pernambuco até São Paulo, nas vertentes cartográfica e roteirista. No entanto, a redacção defi-
nitiva do Roteiro, bem como o desenho das Cartas, terá sido trabalho de atelier, sendo que o
Roteiro foi baseado nas Cartas inseridas no Códice e noutras que o roteirista achou por bem
não incluir mas que se sabe ter elaborado. Por outro lado, no que respeita à restante parte do
Códice, a qual trata da costa entre o Cabo Frio ou o Rio de Janeiro e o Estreito de Fernão de
Magalhães, não a considera este autor produto da observação e do levantamento directo de
Luís Teixeira. De facto, os erros e as lacunas nela contidos sugerem ter sido elaborada a partir
de trabalhos alheios, quer de natureza roteirística quer cartográfica, através do recurso a
Diários dos primeiros navegadores que percorreram aquelas costas meridionais.

Max Justo Guedes sugeriu a data de cerca de 1590 como mais provável para a feitura e
redacção do Códice, por mais próxima da oferta de Luís Teixeira a Abrãao Ortelio.Tratando-se
na opinião do mesmo autor do "primeiro roteiro conhecido das costas brasileiras", o qual teve
por certo antecessores hoje não localizados, descreve o Roteiro-Atlas de Luís Teixeira a "costa
oriental da América do Sul, desde a região imediatamente ao Norte de Olinda até o estreito de
Magalhães, e a navegação e reconhecimento deste até à saída no "mar do Sul-C").

Diogo Barbosa Machado, em meados do século XVIII, ao caracterizar a obra bibliográfica
de Gabriel Soares de Sousa, informou ser de sua autoria um "Roteiro Geral com largas ínforma-
coens de toda a Costa que pertence ao Estado do Brasil, e descripção de muitos lugares delle
especialmente da Bahia de todos os Santos". Esclareceu igualmente constar este título de dois
tratados, o primeiro composto de 74 capítulos e o segundo de 196, este último desígnado
"Memorial, e declaração das grandezas da Bahia de todos os Santos, da sua fertilidade e das
notáveis partes que tem-C"). A autoria desta obra foi ignorada durante muito tempo, talvez em
virtude do grande número de cópias que conheceu, muitas das quais significativamente adulte-
radas. Esse desconhecimento permitiu a alguns estudiosos, como a Aires do Cazal, atribuírem-
na a Francisco da Cunha. De facto, informa o autor da Corografia Brasílica que a "razão por
que cuido ser o mencionado manuscrito de Francisco da Cunha, é por dizer [Diogo de Castro],
que aquele fizera um Roteiro da costa brasílica, por ordem de D. Cristovão de Moura; e, uma
das duas cópias que vi e que não passa da primeira parte (e não me lembro se toda), traz uma
dedicatória àquele fidalgo, datada em a Corte de Madrid, no princípio de Março de 1587»<"1).

Concluído efectivamente a 1 de Março do referido ano, é o próprio Gabriel Soares de
Sousa quem na epístola dirigida a D. Cristovão de Moura, refere haver coligido pelo "espaço
de 17. annoz!que rezedy no estado do Brasil muitas lembranças por escripto/v") do que lhe
pareceu digno anotar. Ora, tendo-se instalado em S. Salvador da Baía por volta do ano de 1570,
os elementos para a compilação do Tratado, nomeadamente os de carácter roteirístico, devem
ter sido reunidos entre este ultimo ano e o de 1586.

O Tratado Descritivo é um texto mais geral do que unicamente um Roteiro, tendo sido
considerado por alguns estudiosos como o texto mais completo que se escreveu no século de
quinhentos sobre fauna, flora, administração da colónia, usos e costumes dos ameríndios vizi-
nhos das diferentes Capitanias.

Na primeira parte do Tratado, encontra-se um Roteiro de grande extensão do litoral brasi-
leiro, desde o Rio Amazonas até ao Rio da Prata. Ainda que o seu discurso seja por vezes alter-
nado com informações de carácter diverso acerca das diferentes Capitanias, Gabriel Soares de
Sousa revelou-se nele, se não como um hábil navegante, "pelo menos como um homem com
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excepcional sensibilidade náutica, que soube tirar de textos alheios o que mais podia interes-
sar a navegadores-C").

Gabriel Soares de Sousa foi também o primeiro autor a utilizar Cartas do Roteiro-Atlas de
Luis Teixeira, delas retirando muita da informação utilizada nas descrições geográficas do
Tratado.

Considera-se perdido o manuscrito original da obra de Gabriel Soares de Sousa da qual,
ainda que na sua maioria sem identificação do autor, se conhecem inúmeras cópias em diver-
sas biliotecas e arquivos portugueses e estrangeiros.

Estudo Comparado do «Roteiro-Atlas» atribuído a Luís Teixeira e do
«Roteiro Geral» de Gabriel Soares de Sousa

Provenientes da segunda metade do século XVI, o Roteiro-atlas atribuído a Luís
Tcixeiraf") e o Roteiro inserido por Gabriel Soares de Sousa no Tratado Descritivo do Brasili'"),
foram considerados em conjunto, por Max Justo Guedes como ..a obra talvez a mais admiravel
de quantas produziu o século de quinhentos-C"),

O Roteiro-atlas percorre a costa do Brasil, desde o Cabo de Santo Agostinho até ao
Estreito de Magalhães, enquanto que o Roteiro de Gabriel Soares de Sousa reporta-se ao lito-
ral brasileiro desde o Rio Amazonas até ao Rio da Prata. Por serem obras contemporâneas
procedemos à sua caracterização conjunta.

Nos catorze primeiros Capítulos do Roteiro-geral reunido por Gabriel Soares de Sousa, é
descrita a Costa Norte do Brasil desde o Rio Amazonas até à região de Pernambuco, a partir
da qual se torna então possível proceder à mencionada comparação entre os dois Roteiros.

Desconhecendo-se qualquer outro exemplar português, proveniente do século XVI, rela-
tivo à -costa leste-oeste» brasileira para Ocidente do Cabo Calcanhar, tal facto resulta, even-
tualmente, da tardia incorporação daquele espaço no -estado do Brasil», porquanto só no
século XVII nele foi incluído o Ceará. A especificidade dos condicionalismos físicos da nave-
ga(:ão para aquele litoral, int1uenciou certamente as comunicações entre a Costa Leste e a Costa
Norte brasileira, até bem dentro do Século XVII. As peculiaridades de ventos e correntes da
região, apenas permitiam em navios à vela a navegação de Leste para Oeste, principalmente
devido ao grande ímpeto da Corrente das Guianas. Só posteriormente ao século em estudo, de
acordo com Max Justo Guedes, conheceram os pilotos a -penosa e demorada maneira de, apro-
veitando-sc de fluxos e ret1uxos de maré, conjugados com bordadas à terra e ao mar, lenta-
mente avançar para leste ..("-).

Gabriel Soares de Sousa inicia a descrição roteirística da -provincia do Brasil ..a partir da
"linha mental .., a qual -se começa além da ponta do rio das Amazonas da banda de oeste pela
terra dos Caraíbas (Guianas), donde se principia o Norte desta província-C"). Precisa de
seguida, começar a costa do Brasil desde o -rio de Vicente Pinson à ponta do Rio das Amazo-
nas a que chamam o cabo Corso ..distantes -quínze léguas ..(69). Comentaristas da edição da Notí-
cia do Brasil de 1974, salientaram o ineditismo deste último topónimo na documentação coeva,
aplicado a uma ponta do Amazonast"), Foi sugerida e contradita por alguns autores, a sua
identificação com o Cabo Raso do Nortef"), sendo no entanto de anotar encontrar-se o topó-
nimo ..Cabo Corce .. na -Carta Geral do Brasil ..do Roteiro-atlas de Luís Teixeira, podendo com
nítida adulteração gráfica filiar-se nela esta designação.

Segue-se breve caracterização do estuário do Rio Amazonas que -charna o gentio mar
doce por ,'serum dos maiores do mundo .., o qual se estende desde o referido -cabo corso .. à
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"outra ponta da banda de leste» que "são trinta e seis ieguas-t "), Labirinto de ilhas e de canais,
roteira Gabriel Soares de Sousa o delta amazónico informando que "ao mar doze leguas da
boca deste rio estão dezassete ilhas, as quais demoram em altura de um terço de grau da banda
do sul-. Nestas "ilhas há bons portos para surgirem navios», aconselhando a ir demandá-las "de
baixa-mar, nordeste-sudoeste, porque nesta conjunção se descobre melhor o canal-C'). Sem
mais referências, passa à descrição da "ponta do leste deste rio das Amazonas» que "está em
um grau da banda do sul» até ao "rio do Maranhão-C').

Vários significados teve o vocábulo Maranhão, identificado não só com o Amazonas, mas
também, por exemplo, com Itapecuru e Mearim, estabelecendo-se alguma confusão quanto à
sua definição na documentação coeva. Pela descrição de Gabriel Soares de Sousa, de que neste
"rio entra o de Pinaré que vem de muito longe», supõe-se ser o Mearim o Rio Maranhão deste
Roteiro, dado desaguar o Pindaré na margem esquerda do Rio Mearimf ").

Entre a ponta Leste do Amazonas e o estuário formado pelos dois rios acima menciona-
dos, reporta-se o Roteiro ao "rio da Lama» no qual "podem entrar por ele dentro e estarem muito
seguras de todos os tempos naus de duzentos tonéis». Este rio que "entra pela terra dentro
muitas leguas-C") tem vindo a ser identificado pelos especialistas, quer com o Rio Turiaçu, quer
com o Rio Paráf").

Correndo a "costa noroeste-sueste e tomada quarta de leste-oeste», alcança-se o "rio do
Maranhão», o qual apresenta "na boca entre a ponta dela para dentro hua ilha que é chamada
das Vacas-C"), baptizada de "Nazaré» pelos portugueses durante o século XVI e de "Maranhão»
pelos franceses;"). Segundo o Roteiro, para "se entrar neste rio do Maranhão vindo do mar em
fora hà-de-se chegar bem a terra da banda de leste para fugir dos baixos e do parcelado; e
quem entrar por antre ela e a ilha entra seguro-C").

Contrariando a ordem do Roteiro, aconselha Gabriel Soares de Sousa a que quem "houver
de ir deste rio do Maranhão para o da Lama ou para o das Amazonas há-de-se lançar por fora
dos baixos com a sonda na mão», não indo "por menos de doze braças, porque esta costa até
quase dez léguas ao mar, vaza e enche nela a maré muito depressa e em conjunção da lua tem
grandes macaréus-C"). Trata-se de menção ao Macaréu ou Pororoca, fenómeno de maré que
por vezes ocorre no estuário do Rio Amazonas antes das marés sizígias, e que se faz sentir mais
particularmente nos canais e barras de rios, entre as ilhas de Maracá e janaucut"). Assim, acon-
selha o Roteiro a que não se cometa "o canal de nenhum destes rios senão de baixa-mar na
costa, o que se pode saber pela lua, seja pelos grandes perigos que nesta entrada se oferecem,
assim de maca réus como por espraiar e espalhar o mar oito ou dez leguas de terra, pelo que
é forçado chegar-se a terra de baixa-mar, pois então se descobre o canal muito bem-C").

Ocupa-se o sexto Capítulo do Roteiro, com a descrição da navegaçào costeira entre "a
ponta do sueste do rio do Maranhão» que "está em dois graus e três quartos» até ao "Rio Grande»
actual Parnaíba, ou melhor, a barra das Canárias. Entre o referido troço de costa, refere-se o
Roteiro, para além de outros acidentes geográficos, à "baía dos Santos»; ao "rio de João de Lisboa»
distante "quatro leguas» do anterior e achando-se "em dois graus»; à "baía dos Reis»; ao "rio que
se chama do Parcel-, ao "rio do Meio» a "onze léguas» da "baía de Ano Bom», a -qual costa está
na mesma altura de dois graus». No seio da "baía de Ano Bom», informa o Roteiro que "se vem
meter no mar o rio Grande dos Tapuias-, o qual "se navega com grande espaço pela terra dentro
e vem de muito longe», referindo orientar-se a costa "leste-oeste» até ao Rio Grander'").

Do Rio Grande que "está em dois graus da parte do sul, o qual vem de muito longe e
traz muita agua, por se meterem nele muitos rios», até ao Rio de -jaguaribe-, um dos principais
rios cearenses que despeja no mar um pouco abaixo da cidade de Aracati, ocupa-se o Capí-
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tulo seguinte do Roteiro Geral, reportando-se entre outros acidentes geográficos ao «rio do
Negros-: «Barreiras vermelhas- onde -têm os navios da costa surgidouro e abrigada»; -rio da
Cruz" e «enseada do Macorive- nas proximidades do actual porto de Fortaleza, debruçando-se
o Roteiro com maior detalhe na descrição do Jaguaribe, em cuja embocadura está uma enseada
onde navios de todo o porte podem ancorar e estar seguros. À semelhança do Capítulo ante-
rior, termina este com a descrição da navegação desde o último acidente geográfico registado
até ao Maranhão: «a terra daqui até ao Maranhão é quase toda escalvada e quem quiser nave-
gar por ela e entrar em qualquer porto dos nomeados há-de entrar neste rio de Jaguaribe por
entre os baixos e a terra, porque tudo até ao Maranhão e defronte da costa são baixos, e pode
navegar sempre por entre eles e a terra, por fundo de três braças e duas e meia, achando tudo
limpo e quando se chegar mais à terra, achará mais fundo-C"),

Da descrição da navegação costeira desde o Rio jaguaribe até ao Cabo de São Roque,
situado já no litoral do Rio Grande do Norte, ocupa-se o Capítulo seguinte. Destaca Gabriel
Soares de Sousa neste troço de litoral, a «baía do Recifes- onde se «descobrem de baixa-mar muitas
fontes de água doce muito boa», e onde os -caravcloes da costa» que por aqui passam desgarra-
dos "encontram bom surgidouro e abrigada-. O «rio de São Miguel» em cuja barra podem também
surgir "os navios á vontade» e o «rio Grande" que -tem duas pontas saídas ao mar e entre uma e
outra há uma ilhota que lhe faz duas barras pelas quais entram navios da costa-C").

Finda a caracterização roteirística da costa cearense, inicia-se no Cabo de São Roque a
descricào do litoral do Rio Grande do Norte, que preenche a totalidade dos capítulos nono e
décimo do Roteiro Geral, terminando este último na «baía da Traição» já na Paraíba do Norte.
Entre o cabo de São Roque e a referida Baía, seguindo o mesmo estilo descritivo, reporta-se o
Roteiro á «ponta de Goarípari-: «enseada de Itapitanga-: «rio Pequeno»; «rio Grande»; «porto dos
Búzios,,("-) e finalmente baía de -Acajutibiró-C") chamada pelos portugueses «da Traição-C").

Descrevem os Capítulos XI e parte do XIVa navegação ao longo da costa do actual
Estado da Paraíba do Norte, os quais, fazendo naturalmente menção aos seus mais significati-
vos acidentes geográficos detêm-se mais particularmente na caraterização do «rio da Paraíba- o
qual «está em seis graus e três quartos- e a que «chamam na carta de marear São Domingos-C").

Entre os Capítulos XIV e XVIII, roteira Gabriel Soares de Sousa a costa do nordeste brasi-
leiro, correspondente ao actual Estado de Pernambuco. No Roteiro esse troço de costa percorre
o rio -Capivarimirim- actual Rio Goiana, que desagua ao Norte da ilha de !tamaracá pelos 7°
52' S, e «Rio de S. António Mirim-, nas proximidades do «Porto Velho dos Franceseses- já no
actual Estado de Alagoast").

O Roteiro-atlas de Luís Teixeira, inícia no Nordeste brasileiro a descrição da sua navega-
ÇIO costeira.

O Roteiro de Gabriel Soares de Sousa é mais pormenorizado na abordagem toponímica
da costa brasileira se comparado com o Roteiro-atlas:"), De facto, o Roteiro de Gabriel Soares
de Sousa, carateríza-se por uma descrição quase topográfica de grande número de acidentes
geográficos do litoral rote irado, fornecendo os valores das suas latitudes, mas revela-se, no
entanto, mais discreto na informação prestada relativa a ventos, correntes, ou quaisquer outros
condicionalismos físicos da navegação ao longo do espaço mencionado. Contrariamente, o
Roteiro-atlas de Luís Teixeira, exibe de uma forma muito mais nítida características de um
roteiro de nauegaçào costeira, manifestando pouca preocupação com o detalhe geográfico.

Redigido numa linguagem mais científica e logo menos personalizada, começa o Roteiro-
atlas por enunciar a aterragem ao litoral de Pernambuco "em tempo de nordestes, que cursão
na costa do mes de Outubro em diante» bem como no mês de Março(V,).
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No Roteiro-atlas de Luís Teixeira os acidentes geográficos que merecem maior destaque,
na descrição da navegação ao longo do litoral nordestino, são o Cabo de Santo Agostinho e
Olinda. O "Cabo de Santo Agostinho está em altura de oito graos e meo he terra baixa e te
muito aruoredo iunto ao mar, e pareçem algus campos sem aruores- informa Luís Teixeira,
especificando de seguida que o mesmo -lançase ao mar e faz hu focinho como de balea, (e)
em sima delle faz hu mote redondo de aruoredo como serra-C"). Tais informações são igual-
mente prestadas por Gabriel Soares de Sousa, esclarecendo que «ao socairo deste cabo da
banda do norte podem surgir naus grandes quando cumprir, onde têm boa abrigada-C"),
exibindo o Roteiro-atlas vista do mesmo Cabo, considerada por Max Justo Guedes bem repre-
sentativa "do aspecto do importante e muito conhecido acidentc-C''f-Do cabo de Santo Agosti-
nho ha põta da viIIa dolinda ha. 12. legoas pera a banda do norte", a qual está "em 8 graos
escaços-, ilustrada em «carta-planta» da referida vila e seu porto por Luís Teixeírat'"). Ao carac-
terizar o porto de Olinda, parece fazê-lo Gabriel Soares de Sousa à vista da referida ilustração,
mencionando poder entrar-se nele «pela boca de um recife de pedra ao su-sudoeste e depois
norte-sul», encontrando-se «perto de uma legua da boca deste recife outro boqueirão que
chamam a Barreta, por onde podem entrar barcos pequenos, estando o mar bonançoso», adver-
tindo o autor a «quem vem de mar em fora» e "puser os olhos na terra em que está situada esta
vila» que «parecer-lhe-à que é o Cabo de Santo Agostinho por ser muito semelhante a ele-C").

Não se detendo na enumeração de tantos detalhes, quantos os enumerados por Gabriel
Soares de Sousa a propósito da descrição roteirística do mesmo troço de litoral, reporta-se de
seguida o Roteiro-atlas de Luís Teixeira à navegação -pera a bahia de todolos Sãtos-. Para tal
-corese a Costa nornordeste e susudueste- até o Rio de São Francisco e dele até «a Ytapoaã-
três léguas distante da Baía, "nordeste sudueste a quarta de norte sul, e he toda costa limpa. à
terra que esta em altura de. 9. graos-C").

Enquanto que o Roteiro de Gabriel Soares de Sousa se reporta a este mesmo troço de
navegação segundo moldes eminentemente costeiros, descrevendo com detalhe muitos dos
seus acidentes geográficos, e prestando informações sobre a natureza dos seus fundos e capa-
cidade de a eles se aproximarem naus ou caravelões da costa(':"), a mesma descriçào surge em
Luís Teixeira muito mais abreviada, preocupando-se antes em apresentar a derrota mais conve-
niente do Cabo de Santo Agostinho para a Baía segundo a época do ano e os condicionalis-
mos físicos de ventos e de correntes costeiras e, apenas nessa perspectiva particularizando
alguns dos referidos acidentes. Roteiro eminentemente de navegação costeira, sintetiza a
mesma derrota aconselhando navegar até ao Rio Una por alturas de 9 graus, pressupondo-se
navegação sem ser à vista de costa, a partir de cuja latitude far-se-ía em direcção ao Sul avis-
tando-a. No entanto, segundo o mesmo Roteiro, também-se pode surgir e resguardandome da
terra por Respeito de alguãs virações que vetam do mar, outrosi em dez graos e hu quarto» por
alturas do Rio São Franciscot '?'). Revela assim o Roteiro, dela procurando tirar partido, conhe-
cimento da brisa marítima (ou V:iração), fenómeno muito comum às regiões tropicais, conse-
quente da influência do movimento diurno do Sol sobre a direcção dos ventos. Tal fenómeno,
da maior importância para a entrada e saída de muitos portos daquela costa, e também para a
navegação em alguns dos seus trechos, ocorre preponderantemente nas monções de Nordeste
na costa Leste brasileira, reforçando assim a acçào dos alíseos.

Ambos os Roteiros prestam particular atenção ao Rio São Francisco na descrição da nave-
gação em direcção à Baía de Todos os Santos, «o qual lança agoa muy turua ao mar tres ou
quatro legoas (como agoa do mõte) o q serue bem pera boa conhecença de saber que esta em
a tal paragem-C"),
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Do Rio São Francisco em direcção à Baía de Todos os Santos, reportam-se ambos os
Roteiros a -guaratubi- que Luís Teixeira caracteriza como sendo -hu riacho que sae do rio de
São Fr.:" ao mar" e Gabriel Soares de Sousa, nomeando-o de -Guaratiba-, com exactidão
descreve o actual Mangabeiraí '?'), praia e enseada de Vazabarrist'?'); Rio Sergipe, que Luís
Teixeira confunde com o «Rio Canaffistolas- ou «Rio Pereira" o que já não acontece no Roteiro
coligido por Gabriel Soares de Sousa, onde este surge perfeitamente caracterizado e a identifi-
cacào entre os dois últimos topónimos defínidat':"); Rio Real que ambos localizam «em altura
de. 12. graos escaços- e ao qual Gabriel Soares de Sousa dedica todo um Capítulot '<), e final-
mente -huãs barreiras de area brãca que pareçem roupa que esta esta (sic) a enxugar", região
«que na carta de marear se chama os Lençoís de Area, por onde se conhece a entrada da baía"
importante conhecença para quem demandava Salvadort':"). Exibindo os dois textos um
Roteiro de navegação costeira ao longo do troço de litoral referido, revela Gabriel Soares de
Sousa, um conhecimento significativamente mais pormenorizado daquele litoralr'?').

Em ambos os textos é prestada particular atenção à Baía de Todos os Santos, conside-
rada no exemplar de Luís Teixeira como -hua das mais frernosas que ha no mudo he capas de
muy grossicima armada-C"). É igualmente Gabriel Soares de Sousa quem presta informações
mais minuciosas acerca da Baía, deslocando tais informações para a Segunda Parte da Notícia
do Brasii, onde particularmente trata da cidade de São Salvador e sua Baía. É aliás o próprio
quem confessa e justifica esse tratamento de excepção, ao referir não tratar «da Baía mais parti-
cularmente por ora, porque lhe não cabe neste lugar dizer mais para no seu se dizer o prome-
tido, pois à sua conta se fez este memorial de que pegaremos, como acabarmos de correr a
costa, e far-Ihe-emos seu ofício da melhor maneira que soubermos-C"). Assim, no corpo do
Roteiro, limita-se este a apresentar uma síntese das suas principais características geográficas,
resumidas praticamente a Itapoan e Ponta do Padràor !").

No «Memorial e declaração/das Grandezas da Bahia de/Todos os Santos, de sua Fertili-
dade e das notaueis partes/que tem /,,(112), após haver concluído a caraterização geral da costa
do Brasil, Gabriel Soares de Sousa volta a dedicar atenção, agora com detalhe, às característi-
cas físicas da Baía de Todos os Santos, de grande interesse náutico e roteirístico. Destacam-se
os Capítulos intitulados «Em que se declara o clima da Baía, como cursam os ventos na sua
costa e correm as águas nas monções-i «Emque se declaram as barras que tem a Baía de Todos-
os-Santos e como está arrumada a ilha de Itaparica entre uma barra e a outra-, «Em que se
declara como se navega pela barra de Santo António para entrar na baía e «Emque se declara
o tamanho do mar da Baía em que podem andar naus à vela e de algumas ilhas-C").

De características diferentes é a descrição da mesma geografia efectuada no Roteiro de
Luís Teixeira. Mais sintética, refere por exemplo que, encontrando-se a Ponta de Santo Antó-
nio «em altura de 13. graos- a qual -he a boca da hahia- esta «não tem barra, porque desta ponta
de S. Ant.? á outra banda do Sul (que he hua ilha. a q chamão de Ytaparica) há quatro légoas
sem ave r antre huã e outra terra baixo algu som" da põta de S. Ant.º ao [ ] esta hu baixo-C").

Por sua vez, Gabriel Soares de Sousa caracteriza com minúcia duas barras de acesso à
Baía de Todos os Santos: a «barra de leste" sua principal barra «a que uns chamam a barra da
cidade e outros de Santo António", situada da ponta da ilha de Itaparica à ponta do Padrão e
à qual dedica todo um Capítulo; e a «barra de loeste- à qual «se chama de Jaguaripe por se
meter nela um rio do mesmo nome". No que respeita à barra de Leste, alerta Gabriel Soares de
Sousa para os seus "baixos de pedra onde o mar anda o mais tempo em flor", próximos de
Itaparica. No entanto por -antre estes baixos há um canal por onde entram com bonança navios
de quarenta tonéis", ficando a "barra por onde as naus costumam entrar e sair da parte do
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Padrão, a qual tem uma légua de largo; toda tem fundo por onde entram naus da India de todo
o porte, em o qual espaço não há baixo nenhum». Quanto ã "barra de loeste-, de piores carac-
terísticas, é esta -aparcelada por ser de baixos de areia, mas tem um canal estreito por onde
navegam os caravelóes da costa e barcas dos engenhos». No entanto, tal só é possível -com
tempo bonançoso, porque com marulhos não se enxerga nada e corre grande perigo quem se
aventura cometer esta barra de Jaguaripe com tempo fresco e tormentoso-C'").

Ambos os Roteiros referenciam o grande número de ilhas que tem "dentro em sy-, todas
na vertente NE da Baía, colectivamente conhecidas por ilhas do Recôncavo. Limitando-se Luís
Teixeira a nomeá-Ias, Gabriel Soares de Sousa regista não só as suas dimensões, como as suas
orientações geográficas e distâncias entre si e a terra firme. Para além da ilha de Itaparica, são
mencionadas entre os dois Roteiros a -ylha de máree-; -ylha das fontes»; -ylha dos frades-; -ylha
de boypeha-; e -y. de Curupeba-C").

Gabriel Soares de Sousa revela sólidos conhecimentos destes condicionalismos geográfi-
cos, ao descrever o clima, os ventos e como -corrern as águas nas monções» no litoral baiano.
Efectivamente, referencia não só a monção de inverno, quando a acção do alíseo de Sueste é
por vezes substituída por ventos de Sudoeste, podendo ocasionar prolongados períodos de
mau tempo, como também a monção de verão, durante a qual, particularmente nos meses de
Dezembro e Janeiro, soprando os ventos do quadrante Nordeste, conjugados com a corrente
costeira, geram situações de bom tempor").

O Roteiro de Luís Teixeira caracteriza igualmente as realidades físicas das monções do
litoral baiano mas a propósito de "como se deu e buscar a terra vindo de mar cm fora». Em
Outubro, -corno seia tempo de verão» aconselha a fazê-lo pelos "doze graos e meo- pois -cntào
ventao nordestes e lesnordestes e por esta rezão hindo buscar a terra por menos altura fica
então a balravento e melhorado pera poder entrar e nao perder tomar a tera- sendo sinais
costeiros de boa navegação o avistarnento dos -lençoes darea branca» e de -Ytapoaã-. Na esta-
ção de inverno, "sendo de Março em diante» aconselha antes a demandar a terra por 13. 1/2
ou 14 graos, sendo sinal de uma boa navegação o não avístamento das conhecenças anterio-
res mas sim, entre outros, do -rnorro de São paulo-, que é a melhor marca para quem demanda
a Baía de Todos os santos vindo do SlI!('lH).O Roteiro-atlas é ilustrado por uma carta-planta da
-Bahía de todolos sãtos- a qual, na opinião de Max Justo Guedes, revela um traçado "excep-
cional para a época« "").

A abordagem que ambos os Roteiros utilizam, para descrever a navegação ao longo do
troço de litoral brasileiro que se estende da Baía de Todos os Santos até ao arquipélago dos
Abrolhos/ ''''), limite meridional dos aliseos nas proximidades da costa brasileira, revela-se de
estrutura significativamente diferente entre si. O Roteiro-atlas começa por descreve-la de uma
forma sintética, visando uma navegação litorálica mas directa entre aqueles acidentes geográ-
ficos, com ligação posterior à actual ilha da Trindadcr :"). Reporta-se posteriormente com mais
detalhe, aos dois principais acidentes geográficos deste troço de costa, Ilhéus e Porto Seguro,
acerca dos quais regista principalmente a melhor maneira de a eles aportar-vindo de mar em
fora». Contrariamente, Gabriel Soares de Sousa, fiel ao estilo do seu Roteiro, opta por caracte-
rizar minuciosamente o mesmo espaço Iitorálico, particularmente os seus inúmeros rios e
potencialidades geográficas, segundo uma orientação Norte Sul, prestando, pouca atenção ao
Arquipélago dos Abrolhos ou ao regime de monções que naquele litoral ainda se faz sentire").

Assim, enquanto que Luís Teixeira, após descrição geral da referida navegação, passa a
descrever com minúcia como "demandar os ylheos os quaes estão em. 15. graos escaços- quer
no inverno quer no verão, revelando conhecimento objectivo não só das conhecenças e sinais
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auxiliares daquela navegação como dos condicionalismos das monçôesv"), o Roteiro de
Gabriel Soares de Sousa, até alcançar Ilhéus, reporta com detalhe entre outros acidentes
geográficos, o "Rio Carnamu-, -Rio das Contas»; "Rio Amernoão-: "Rio japarape-: -Rio Taípc- e
finalmente o "rio de São Jorge, que é o dos Ilhéus-C").

Alguns destes topónímos encontramos registados na Carta-planta dos -Ilheos- incluida no
Roteiro- atlas a qual, no entanto, segundo Max Justo Guedes, apresenta erroneamente a orien-
tação da barra pois demanda-se Ilhéus navegando ao Sul e não a Oeste como esta apre-
scntat':"). Gabriel Soares de Sousa informava, aliás, que, -para se conhecer a barra dos Ilhéus,
há-de-se vir a correr a costa à vista da praia para se poderem ver os ilhéus que são pequenos
c três, e entre a terra e o ilhéu grande há bom surgidouro e os navios que houverem de entrar
no rio vão pelo canal que está norte sul com o ilhéu Grande, onde os navios estão seguros
com todo o tempo-C").

Fiéis às suas caracteristicas, ambos os Roteiros abordam com algum detalhe a região de
Porto Seguro, descrevendo Gabriel Soares de Sousa com minucia toda a costa desde Ilhéus até
aos "dezasseis graus e dois terços» em que se situa aquele acidente geográfico, alertando
sempre para os inúmeros baixios que caracterizam aquele lítoralt"). Por sua vez Luís Teixeira,
mais uma vez explica preferencialmente como demandar aquele acidente geográfico "vindo de
mar em fora ( ... ) de Março em diãte em tempo de Suestes e de "Outubro em diante, que he
em tempo de nordestes-C!").

Max Justo Guedes sublinhou o interessante trecho do Roteiro de Luís Teixeira, ao referir
»que quãdo for demandar a terra de leste oeste terei aviso que va com o pluma na mão
sondando», elucidativo do tipo de aterragem praticado à época. Na interpretação do mesmo
autor, após alcançada a latitude desejada pelo largo, atendendo à monção que soprava, o navio
rumava directamente a Oeste até alcançar terra, levando o piloto como cuidado principal o ir
sondando sempre "com pluma na mão» e -tento e bom recado», revelando-se da maior utili-
dade os sinais e conhecenças, tão citados no mesmo Roteirot!").

De notar informação prestada pelo Roteiro de Luís Teixeira de que, querendo demandar
Porto Seguro -híndo dobrado os baixos dos abrolhos, e tomàdo desanoue graos e meo pode-
rei hir buscar a terra por vinte graos- com segurança "porque nesta Costa nam ha monçoes-
revelando o roteirista conhecimento do regime de ventos ali dominantes, os quais não impu-
nham a necessidade de aterragem ao Norte ou ao Sul do ponto desejado conforme a monção
em cursot!"),

Surgem sistematizadas com pormenor no Roteiro-atlas, instruções para a navegação do
arquipélago dos Abrolhos até ao Cabo Frio, o qual, após caracterizar o pequeno troço que
daquele arquipélago se estende até à Baía de Espírito Santo, inclui secção precisamente intitu-
lada "Sinais e demostrações que ha na Costa desdos baixos dos abrolhos ate o Cabo frio-C"). Limi-
tes geográficos onde a acção dos alíseos é fortemente perturbada, chegando praticamente a desa-
parecer, e onde a direcção mais frequente dos ventos é do quadrante Nordeste (sendo que nos
meses de Abril, Maio e Junho ocorrem igualmente de Sudoeste com relativa frequência), o Roteiro
de Luís Teixeira omite qualquer informação sobre estes ventos. De facto, as instruções para a
navegação em questão socorrem-se fundamentalmente, para além da indicação do rumo a seguir,
de informações como a natureza dos fundos, sondagens, sinais ou conhecenças da costa, prin-
cipalmente em torno do perigoso arquipélago: "E estes baixos dos abrolhos são muj suios e de
m.' pedra tem tres Canaes por dous passão barcos e carauellões que são os dous mais à terra
mas yndo ao mar delles que he a leste aver vista da ylha de Sãta barbara a qual está em 18. graos
e meo/Nesta ylha de Santa barbara que está no fim dos baixos a leste, ha muitas aves as quaes
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do buscar de comer ao mar a leste, e a lessueste/e ainda que eu vá ao mar della 7. ou H.ou 10.
legoas acharei fundo sem temor de aver cousa que tema/,,(I").

De características menos náuticas mas mais topográficas, e até mesmo antropológicas e
históricas, reveste-se a descrição do mesmo percurso apresentada por Gabriel Soares de Sousa.
Efectivamente, roteirando aquele litoral em capítulos distintos que vào da «terra e costa de
porto Seguro até ao rio das Caravelas" a -Crícaré-, "Rio Doce-, "Espírito Santo-; "Cabo de S;1o
Tomé" e Cabo FrioC"), sào estes intercalados por outros contendo mformacoes sobre os seus
rccóncavos. características dos habitantes ou história das Capitanias em que se inscremr!").

Igualmente nào apresentando quaisquer «onsidcracoes acerca do regime de ventos caracterís-
ticos daquele troço geográfico, é todo esse percurso roteirado em função de rumos, distâncias,

conhecenças. sinais, natureza dos fundos ou valores de latitudes.
Devido à sua configuracào e situação geográfica, constituía então o Cabo Frio ponto de

referência fundamental para a navegacão no Atlântico Sul, verdadeira baliza da mesma.
Mencionado em 1511 no Rep,imento da Nau Bretoa, onde o conhecimento de tratar-se de um
Cabo pertencente a uma ilha, e nâo de um prolongamento da terra firme é já concreto(1"),
anotado no Esmcraldo de situ orbis. onde lhe é atribuida a latitude de 25°( lil,) e registada a sua
passagem em 1531 pela armada de Martim Afonso de Sousa, que vindo da Baía se dirigia ao
Rio de Janeiro, bem como em 1532 na viagem de regresso(tr), definiu-se efectivamente este
Cabo, a partir dos primeiros anos após a descoberta do Brasil e ao longo do século XVI. como
ponto chave para todos os que navegavam pelo Atlântico Sul.

Refere-se o Roteiro-atlas à -ylha do Cabo frio que pareçe terra firme com terra do cabo".
ao Norte e para dentro do qual havia uma baía, então denominada do Salvador, onde as naus
podiam entrar facilmente. Situando o Cabo Frio em ,,23. grao.s daltura-, do qual "ao rio de
Janeiro ha 12. legoas ror costa dereita de leste oeste", exibe o mesmo "Carta-planta" daquele
Cabo e proximidades, na qual as dimensões da "ilha do cabo" se encontram, segundo Max Justo
Guedes, bastante exageradast ""). Continuando a seguir o exemplar em análise, indica este o
Cabo Frio como um marco na rota para o Rio de Janeiro, principalmente para quem vinha de
.'\ordeste costeando o litoral brasileiro, ou como uma baliza na navegação para aqueles que
pretendessem "ir para o Rio da Prata-r I"~).

Fiel ;ls suas características de roteiragem linear do litoral brasileiro, incrustada de infor-
maç;10 de tipo diverso, fornece Gabriel Soares de Sousa instrucocs de "como corre a costa
desde o cabo Sào Tomé até o Cabo Frio", o qual situa "em vinte e três graus", esclarecendo que
"na verdade o cabo. l' ilha". pois "é de maneira que pode passar um navio por entre ele e a
terra firme ;1vontade-r I "').

A importância prestada a este Cabo pelos exemplares em estudo. resulta do facto de este
ser então. não apenas importante baliza da navegação em direcção ao Atlântico Sul e local
propicío para ancoragem, devido às suas enseadas abrigadas, como ;) sua capacidade de provi-
s;to das naus em madeira e em água.

Modificando-se os condicionalismos físicos da navegacào ao longo do litoral brasileiro
nas latitudes meridianas a partir do Cabo Frio, a direccáo geral dos ventos passa a ser condi-
cionada pelo retorno dos aliseos soprando de Nordeste ou Norte durante boa parte do ano,
sem entretanto apresentar a regularidade dos ventos gerais. No outono e inverno, na costa Sul
brasileira, sào aqueles frequentemente substituídos por ventos de Sueste ou Sudoeste, frios e
de rajadas, os quais podem atingir força máxima nas regiões do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, cuja intensificação caracteriza ali a moncao de Sudoeste.

Após rotcirar, com algum detalhe, a navegação para o Rio ele Janeiro (mencionando as
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características da sua baía e porto) e para São Vicente, o Roteiro-atlas termina com a descrição
elos -Sinac-s. avisos, demostrarocs, alturas, derrotas e caminhos, que há do cabo frio ate o
l'stn:ito de Fernão de Magalhães.("') onde fornece inforrnacócs roreiristícas sobre os actuais
tc-rritóric», uruguaios, argentinos e chilenos.

Prosseguindo apenas até ao Rio da Prata, a mesma atenção é prestada ã navegação para
o Rio de Janeiro e São Vicente no Roteiro coligido por Gabriel Soares de Sousa( "2), a qual é
.iqui acompanhada de informacào de natureza histórica e antropológica.

Descrevendo ambos aquelas barras, essencialmente a partir das suas características físi-
cas mai.s evidentes, a roteiragem da navegação ao longo do mesmo litoral surge fundamental-
.n.-nr« constituida por informacoes acerca de rumos, distâncias, sinais e conhcccncas, ou natu-
reza dos fundos e valores de latitudes auxiliares da mesma, sem grandes considcraçoes acerca
cio regimc ele ventos ou de correntes ali preponderantesr:").

Extremamente sumária é a roteiragem exibida na Notícia do Brasil de Gabriel Soares de
Sousa do troco ele navegaç'ão que se estende do Rio de Janeiro até ã região do Rio da Prata,
pvincip.ilmente se comparada com a apresentada para todo o restante litoral brasileiro. Efeeti-
vamcntc. em arenas cerca de dez breves capítulos, recheados de informação de natureza não
n.iut ica. é de-scrita nesta perspectiva todo o percurso ao longo do extenso troco litorálico que
se' prolonga de São Vicente até um pouco ao Sul do Prata. Rio de Santo Amaro e Cananeia, Rio
ele S:10 Francisco. Rio dos Patos e ilha de Santa Catarina, Rio da Alagoa e de Martim Afonso de
Sousa. surgem corno os acidentes geográficos melhor caracterizados na dcscricão dessa nave-
ga,':10 para Sul, até ao cabo de Santa Maria('''), Gabriel Soares de Sousa refere que, nem do
-rio da Prata nem de sua grandeza não ternos que dizer neste lugar porque é tão nomeado que
sc nào pode tratar dele sem grandes informacocs do que se pode dizcr«. "). Termina o Roteiro
coligido na Noticia du Brasil na "ponta do Marco", onde "se acaba a demarcação da Coroa de
I'ortugal nesta cO.sta do Brasil que está em quarenta e quatro graus pouco mais ou menos,
se'gundo a opinião do doutor Pedro Nunes cosmógrafo de ElRci D. Sebastião que está em
gl(Jria. que nesta arte foi em seu tempo o maior homem de Espanha.("").

O Roteiro-atlas descrevendo a navegação a efectuar em-querendo hir pera o Rio da prata
e partindo elo Cabo frio ou do Rio ele .fanr"", fá-lo igualmente em termos muito breves, socor-
rendo-se dos mesmos elementos que o exemplar ele Gabriel Soares de Sousa, prolongando-se,
se'm quebra de continuidade ou novo título, até ao Estreito de Fernão de Magalhães(' '").

Exceptuando o exemplar coligido na Notícia do Brasil por Gabriel Soares de Sousa, não
ielentificámos qualquer Rote-iro português significativo, proveniente do século XVI, relativo à
na\cgaç:l0 na costa :\orte do Brasil. Tal dever-se-a ao facto de, os pilotos portugueses de então
considerarem mais difícil c mais longa a navegação indo ao Maranhão a partir elo Brasil do que
de Portugal. rota reconhecida bastante tarde. Prova-o a cronologia dos primeiros Roteiros portu-
gueses que nos chegaram relativos aquele litoral e sua navegação, já provenientes de anos
po.steriores a I61(), limite cronológico adoptado no nosso cstudor':"). Excepção. constituem as
informacocs roteirísticas inseridas pelo Cosmógrafo-mór Manuel de Figueiredo, ainda durante os
primeiros anos do século XVIl, nos Roteiros do Brasil por si coligidos na Hidrografia, sob o título
ele Derrota ela Costa do Brasil pella parte do Norte. Destacado dos restantes Roteiros do Brasil
por xi reunido-, caracteriza este a navegação daquela costa aportando a ela por ,5. graos às
barreiras vermelhas do porto de busios do rio Pirangi. em dircccào ao "rio das Almasonas-r "').

O estudo dos Roteiros portugueses, relativos à navegacão para e ao longo do litoral brasi-
kiro. possibilita-nox testemunhar Ul11aparcela do trabalho pioneiro realizado pela Marinha
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Portuguesa da época dos Descobrimentos, no reconhecimento dos oceanos. Foi no decorrer
da exploração oceânica do Atlântico para Sul do Cabo Boi.rdor, que a necessidade, resultante
da inexistência de Roteiros provenientes de Marinhas de outras nacionalidades, impôs aos
marinheiros portugueses a redacção original do seu Roteiro.

Dispomos de Roteiros redigidos em português provenientes do século XV e relativos à

navegação atlântica, os quais denunciam, pelas suas características eminentemente costeiras, a
influência dos tradicionais Roteíros italianos do Mediterrâneo, franceses, ingleses e alemães do
Atlântico. Esses mesmos textos, à medída que a exploração do Atlântico progrediu, passaram
gradualmente a integrar uma nova terminologia geográfica e científica, reflexo dos condiciona-
lismos impostos pela navegaçâo astronómica à Marinha portuguesa. Na opinião de Teixeira da
Mota, um dos grandes contributos das navegações portuguesas para a Ciência Náutica, tradu-
ziu-se na passagem do tradicional Roteiro da Costa para o Roteiro de Navegação, quer no seu
tipo costeiro quer, sobretudo, na sua forma mais original de Roteiro Oceânico das várias Carrei-
ras, nomeadamente da Carreira do Brasil. Trata-se de um Roteiro novo, no qual, para além da
adição dos valores da latitude e da declinação magnética, os rumos evoluem de magnéticos para
verdadeiros e se compila, pela primeira vez, toda uma série de novos elementos capazes de
auxiliar viagens no mar alto e por longos períodos de tempo, nomeadamente informações sobre
o regime de ventos e correntes, rotas mais aconselhadas ou aterragens apropriadas.

Desde cedo apresentando características de perfeição ou quase perfeição, sem
paralelo em textos do mesmo tipo para qualquer outra área marítima frequentada pelos
navios de Portugal, revelam-se os Roteiros de navegação costeira e oceânica relativos ao
Brasil. Facto a que não é alheio o período tardio de que datam os primeiros exemplares
que nos chegaram, situados já na segunda metade do século XVI, tal fica também a
dever-se, ao intenso carácter geográfico que aquela terra cedo suscitou na sua primeira
literatura.

Em conjunto, no Roteiro-atlas atribuído a Luís Teixeira e no Roteiro coligido por Gabriel
Soares de Sousa, encontramos roteirada com grande minúcia a navegação costeira desde o lito-
ral amazónico até ao Estreito de Fernão de Magalhães. Ambos Roteiros de Navegação, ensinam,
predominantemente o primeiro, a melhor forma de aportar aos acidentes geográficos mais
significativos daquele litoral, em função da época do ano, revelando um profundo conheci-
mento da sua metereologia. Datam igualmente da segunda metade do século XVI e primeira
década do seguinte, os primeiros roteiros portugueses disponíveis de navegação oceânica para
o Brasil. Bastante completos no conhecimento dos condicionalismos físicos do Atlântico para
essa navegação, apresentam, naturalmente, grandes partes em comum com o Roteiro da
Carreira da India. Revela-se pouco perceptível, no contexto do período cronológico em que
nos situamos e dos exemplares de que dispomos, detectar alterações significativas nesta
Carreira, registando-se alguns aperfeiçoamentos pontuais, como foi o caso da navegação em
torno do arquipélago dos Abrolhos.

Datam de anos posteriores ao limite cronológico imposto ao nosso trabalho, a generali-
dade dos primeiros roteiros portugueses relativos à navegação para a costa Norte do Brasil.
Exceptuando o Roteiro de navegação costeira de Gabriel Soares de Sousa, que aborda aquele
litoral fundamentalmente nessa óptica, até finais da primeira década do século XVII, apenas
encontramos coligido na Hidrografia de Manuel de Figueiredo um pequeno Roteiro de nave-
gação para a mesma área geográfica. Tendo esse espaço entrado para a história do Brasil portu-
guês fundamentalmente no decorrer do século XVII, a tal não foi alheio a especificidade da
sua navegação relativamente à do restante litoral da colónia.
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A prioridade do descobrimento da navegação ao longo do Atlântico Norte e do Mediter-
râneo coube aos homens de mar locais, responsáveis pela redacção do seu Roteiro, o qual foi,
por muito tempo, adoptado pela Marinha portuguesa por satisfazer as necessidades da sua
navegação naqueles espaços. A Portugal coube a roteiragem de grande extensão de navega-
çâo oceânica e costeira, descoberta pelos marinheiros portugueses, nomeadamente da nave-
gação relativa ao Brasil. Foi a Marinha Portugesa da época a primeira no seu rotear e, conse-
quentemente, a primeira na redacção e aperfeiçoamento continuado dos seu Roteiros. Da
mesma forma, durante vários séculos regularam-se pelos Roteiros Portugueses marinheiros de
outras nacionalidades que navegaram por esses mares, copiando-os e traduzindo-os sucessi-
vamente. Desse facto é testemunho eloquente, a importante colecção de Roteiros portugueses
coligidos pelo holandês jan Huyguen van Linschoten. O interesse então suscitado por esse
importante grupo de textos roteiristicos portugueses, é testemunhado pelas várias edições que
a obra cedo conheceu em holandês, francês e inglês tendo, certamente a partir destes textos,
prosseguido a evolução dos Roteiros.

NOTAS

(') Abel Fontoura da Costa. A Marinharia dos Descobrimentos, 4.' ed .. Lisboa, Edições Culturais da Mari-
nha. 19H:\.

(') Avelino Teixeira da Mota. Euoluçdo dos Roteiros Portugueses Durante o Século XVI, Coimbra, A E.C. A,
scp XXXIII. 1969.

(') Manuel de Figuieredo. Hvdrograpbia. Exame de Pilotos (. .) Com os Roteiros de Portugal pera a India.

& Malaca, segudo Vicente Rodnguez Piloto Mór, & agora nouamente pellos Pilotos modernos. Com mais os Rotei-
ros do Brasil. Rio da prata, Guiné, S. Tbomé, & Angolla, Indias. Lisboa, Vicente Aluarez, 16m'L

(') "Roteiro Da Viagen én costa de nodo/ o Brasil Nauegando. Para ele.! Des das jlhas. de cabo Verde.!
ate o Rio da pratta. i", I3iblioteca Nacional, Lisboa, Sec. de Res., Cod. 1 507, fls. 101·107a. Encontra-se coligido
conjuntamente com o "LIBRO VNIVER/ Sal De Derrotas, alturas, Longetu/ Des, e conhecenças, De todas as na~/
uegav)ís, Destes Reinos, De portu/ gal, e castela. Inclias Orientais/ e ocçidentais, O mais copioso e/ claro que
pode Ser en scruico dos/ Nauegantes. Ordenado por pilotos/ consumados nesta sciencia e Ver/ tudes, De aprouei-
t.rr. l.n seruico dei Deos, en lishoa. O primeiro De março/ 1594/ De Manoel Gaspar/ /'" Foi considerado por Max
Justo Guedes como parte integrante deste Ms., cf. ,,0 condicionalismo físico do Atlântico e a expansão dos povos
ibéricos", Studia, Lisboa, 1989, n." 47, p. 274. Abel Fontoura da Costa considerou-o ali coligido por posterior
copista, datando-o já do século XVII, cf. A Marinharia dos Descobrimentos; 2' ed., Agência-Geral das Colónias,

1959. p. 55.).
(') Narigation du cap rerd au Bresil, et droit cours et cognoissance des costes et haures dudii pays de Bresil

iusques a la ririere de la Pia te, cf. -Le Grand Rovtier de Mer De lean Hugues de Linschot Hollandois. ( ... )", in
Histoire de la Narigation de Jean Hugues de Linscbot Hollandois, Aux Indes Cmentales contenant düerses Descrip-
tions de» lieux iusques à prese/II descourerts par les Portugais (, . J, A Amsterdarn chez Evertsz Cloppenburch, 1619,
pp. 1:\5·1:\4. Edicàor consultada ao longo deste trabalho.

(,,) Rcysgheschríft van de Navigatien der Portugaloysers in Orienten ínhoudendc de Zeevaert soo van Poliu-
gae! naer Oost Indien ais van Oost Indien weder naer Portugael ( .. .). Amsterdam, By Comelis Claesz, 1595.

(') Irinerario, Voyage oftc Schípavaert van Ian Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels 1ndien
(. l. Amsterdam, I3y Comelis Claesz, 1596. Conheceu novas ediçõe~ em holandês ao longo do século XVII
nomeadamente em 1604, 1614, 1623 e 1644. Na edição inglesa os Roteiros ocupam a terceira parte do Iob n
Hu z:ghen tan Linscboten bis Discours of Voyages into ye Easte & West Ind ies. Devided into Foure I3ookes. Prin-
tcd at Lonelon hy lohn Wolf, 159H. Edíçoes francesas: ..Le Grand Rovtier de Mer De Iean Hugues de Linschot

Hollandois. Contenant une instruction eles routes & cours quíl convient tenír en la Navigation des Indes
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(hicnu!cs d aLI voyagl' de l.: custe du Brcxil, des Ant illc», &. du Cup de Lopo (~onsalves. Avc« description
de,'i t'(),'it(','i. I Lt\TL'S, h!c,'i. Vc..-nrx. l~ «our.mt» c..l'eaLIX, <...~ aurre-, particularitl.? rlic'c'{lc: :\Ia\'igation Lc- tout fick-lt-.
i-u-nte- rCl'lIcil1i de.'i rncmoiro-, &. observat ionx des Pilo!es Espagno1s 8; Portllgais." Ft nouvclk-rnc-nr traduit de
l:l:lIncng cn Frun coi«. iII l ltsrol rc rlc la ,V(!l'Í,~{/tiuJl de Jean H!I/:!,1IC'Sde I.inschot Hotlanctcns Aux Indes Oru-n-
U!c'i c()nten~lJ1t divcr,ses l)escriptiuns dcs licux iusquc-, ~'l pr(\sent de.'icull\'l'rlS p~lr [e-x Purtugais (. ). A
\!llslndaIll cl1l'z kan hertsz Cloppcnburc-h. Marchu nd Íihrair ic-. 1619. l.c Gra n d Rout ier de Ma foi reeditado

cm francl:'s ainda no ,sL'cuJo X\'II cm lójH.
I' CI -Portuguc-«- I\otc'iros. 1~()()-17I)O, in, Tbe vtnrincrs Mirrar. .. vol. XX, n." 2, April. 19:1~, p. 17ii.
(') Soh o titulo de No/eiro dc P()!1t;~(/! Pera o Brasil. Rio da Prata. Anuota, Sa nt 'tbom« in i~)'drogrojJhi(j.

tvct nu: de Ptlot:»; Ilu (Jl'({! se: COIl/em as Regras que todo Pilo clettc: guardar em suas llall(~f.J,({ç·()c.\;, assi no Sul,

tnnctca«. dO/!,II/h{{, no cartear, com a(f.!,II(ISrcoras da /l(Jlle,t!,oçúo {h, Leste, Oeste. com mais o Alfreo numero, h'fJac-
/dS .. vtan-s. {:'~alt u ra da Fstn-ll« Pollar. CU}}1os Roteiros de P()l111,f.J,a! pcr« o Brasil. Rio do Prata, Gtt nt«. Sam Thomi-,

11/,!!,o//a,L'\: illdias de F()rtup,a!. (o:: r.a...ttclla. Composto por Mariocl de Figueiredo, li ora senIL' de Cusn1ographo Mor,
p()r 1l1:1J1cLido de -ua \Iagestacle. Em Lisboa. COIl1 licen\:a da Saneta Inquisicào. 8.: do Conselho do PaV). Impresso
P( ir \'icentl' Aluanz. Annu1611, pp. 1-~0v. Fel. consultada ao longo deste trabalho.

( ') J)c,o..;con!lccl'-se o paradeiro. ou mesmo a cxi:-;tDncia, da 1." ccl. desta ol ir.t. I'ontour.r (Li Cusla ao
dt..'stTl'\l'-la, l'l1ll'sludo rL'~diza(lo cm 19j5 rcf. Est« l.itt ro he de Rotcar. p. 2':; ). referiu dois «xcmplarc» d~l mCSI1Ll,
r.m cxistvnt« na Bihlioteca ele Santo Isidoro cm Madrid e uutro pertenc..'a de Charles Boxor. enquanto que, cm 1050
(ct I/aril//J{fria d(),..,.Dcscc.trnntcntos, pp. 4'::;-·.:j.()), informou ter cnt.io apen~ls conhecimento du último dos cxern

pLtres m.-nc-ionados. :\bis recentemente, Luís de Albuquerque confinnou ter pertencido o únicu e-xcmpla; conl1e-
<icl() desta 1 cd. a Clurlco..; Boxe-r. referindo que' este dele ,se de.'ifizera entretanto, ignorando-se o seu paradeiro
r c I. !)Úl'l"dos c: c.crtcut« na Histsrr!« dos Descobrimentos Portuguesc». p. 90).

(:1) \'ic()Lts I.« '~()J1. !!ydro,!!,}"(ljJhic 011 Exanien trad uit de Portuoa is eu l-rançais et augmcnt« par I. .J de
j)ic1Jj)e.,I..l!)I~

(:-) Roteir»: e .\úl'eJ.!,{lçÚO das Indias Occidentais Ilhcts, Antilhas do Mar Oceano Occiclcntctl, com SI {{I,',' derro-

/(fs.sIJlldo,\ fundes; & conhecença«. Notcuncnte Ordeira do se,f.J,!tlldo os Pilotos Antioos. Moderno-; por AIa/zoe! de

Ft:r.l,lIeired(). que: sertt« de Cosm()graph() Mor. pur ma ndado de sua .llagestade nestes n~J'lIos, e senhorios de Portu-

,!!,o/. [)irigido a Dom Carlos de Borga, Conde do Ficalhcr, do Concelho do Estado de sua 1\'lagestadc. com licença
do Sctuctc! ill{jllisiçâo, &: do concclb., do Paço. Em Lisbo«, Por Pedro Crashceck. 1609.

I') \ not.u").

(I') Que o.up.rrn em srrnultânco ern pagiruc..'~~IO aln-rn.rda os f"é>ls. 1 a 2')v. A. edição de ](114 da Hidrografia
('( .nlu-cc-u. com igll~1I orclcn.uncruo d~ls suas partes, duas novas edi<;()('s jj posteriores ~l morte do Cosm()grafo
(ll"orrida cm U).~2. A prime-ira. datada de ]62':; puhlica os Roteiros do Brasil(. ) C0l11 indica(ào de terceira vez
i!llprc,'iso~. :\ segunda, de l().-)2 t~reprodução perfeita da edi<.,:;10 anterior, continuando por eXC'I11plo a apresentar
(l'i /{oteiros do Br~L,-;i1( ) com a indiulç;10 de terceira vez unprcsso-; A co1ccçio de Roteiros reunida c publicada
f)or \bnuel de Figueiredo. sem J. qual muitos deles se teriam irrernediavclmauuc perdido, marca o início de um
Jll()dclo de puhlica\'ücs similares a cargo do Cosmógrafo-mór do reino, característico dos séculos XVII c XVIII.

]lor esta via. ainda que por vezes soh títulos diferentes e sujeitos a maiores ou menores corrccçôcs e actualiza-
('()l',";, conhcclT~1111 nO\'~LS edi<.,·ücs alguns dos exemplares da Hidrografia, como l' por excmplo o caso dos Rotei-
r<», do Brasil ( l, reproduzidos por António de Mariz Carneiro em 1642 l' 16')'), e por Luís Sc-rrào Punentvl c
vlanuc-l Puncnn-l. rcspcctiv.rrne-ntc eml6HI c 1699.

(I') -Llvuro da n.ioo bertoa que vay para ~lTerra do hrazvll de que S0l11 armadores bert.rlorncu marchone
.: Ix-n.i dito more lk- t' Ierná de lloronha e francisco 111iz que partio deste porto de- Lix . L a XXij de feuereiro de
':;11, in Carios Malheiro Dias ( dir.). Historia da Coloniraçáo Portuguesa do Brasil, Porto-Rio de Janeiro, 1921-
1')2 l. "O i. II. pp. :1~:\-:1±7

(I') "l\a\'egua<.,'anl que fe7 pcro Lopez de Sousa no dexcol irirnento da Costa do brasiJ nulít.indo na capita
n'a de marti afonso de sonsa Seu irmão: na era da cmcarnacarn de I~:\O", Biblioteca ela Ajuda, Códice ~1-JX-17,

( -) Cf Rotcirc) de l'ortlgalPem o Brasil, Rio da Prata, Angola. Sam Tbomc. in Hvdrograpbia Exame de
!Ji/ut()s ( ), oh. cit, p. 1

cf Roteiro de Portrgal Pcra o Brasil, Rio da Prata. Angola, Sam Thomc, iII Hydrographia. Exame de
i'ilcnc»: ( ), oh. cit.. r.1 ;'\0 inverno austral as ilhas ficam fora da acçào destcs ventos, mesmo assim, pelas razões
l'Xpo.o..;tas (lS navegadores preferiam demandá-las.

(I';) cf. Roteirc. de Purllga/ Pera () Brasil (,. J, p. 1. A princípio utilizavam-se os canais entre as ilhas.
I'''') Cf. Koteiro de Poi1lgal Pera o Brasil (. !, p. 101 e pp, 6-7.
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I Cf Sal'igalio/l du cap rcrd ali Bresil t . I. iII Lc Grand Roouer de ,Her t .. I, oh. cito p. 133.
(") Cl. Roteiro de Portlgal Pera o Brasil ('. . I, p. 101.

(') Cf -Rorciro Da Viagen én costa de nodo/ o Brasil Nauegando. ['{lia ele.. Des das jlhas. de cabo Verde
J.. 11. l ü l u . I. 10-[7 Cf Natigation du cap tercl au Brcsil I. I.. oh. cit.. p. 133. CI. Roteiro de Porttga! Pera o

Jirasil oh. C/L pp. 1-1\'
("I Cf -Rotciro Da Viagen én costa de nodo.' o Brasil "auegando. ['(li:! ele.! Des de Jlhas. de cabo Verde

I. n., 100a. I. 11')-21, n. llllv. I. I.

(» ex Rotcin: de P0/1lP,{{/Pera () Brasil t . .. ), oh. cit.. p. 4.
(.,) De velocidade variável em função ela latitude e longitude, sendo maior nas proximidades do Equador,

dur.mtc o inverno austral.
(:-) l.m latitudes variáveis segundo a época do ano. mas sempre frente ;l saliência oriental correspondente

~1()SFSLldos do Rio Grande do Norte-. Paraíba c Pernambuco, entre 5° S e 8° S.
(-» A Corrente das Guianas descreve rumo idónt ico ao da Corrente Equatorial Sul ao longo da costa ~orte,

até' acercar-se do litoral quando inflecte c passa a dcslocar-s« para o quadrante Noroeste, mais ou menos parale-
l.unnct« j coxta Atinge então grande velocidade, pelo que interfere muito na navegação à vela na costa Norte.

(.:") Quase sempre maior do que 1,0 nós e muitas vezes superior a 2,0 nós.

('I Do Cabo Calcanhar ao Rio São Francisco: a direcção geral dos ventos é aqui de Sueste, oscilando até
Leste. Originam as duas monçoes na região: - Nordeste e Sueste. A partir de Setembro - ventos do quadrante Leste
caracterizam a 1l1011<..:àodo :\'ordestc: a partir de Março - ventos do quadrante Sueste caracterizam período de
cllLl\'as mais fortes cm Abril, Ma io e Junho. Do Rio de São Francisco ao arquipélago dos Abrolhos: a partir de Setern-
hro e máximo em Dezembro e Janeiro, ventos do quadrante Norde-ste- originam bom tempo. Em fins de Março -
alísl'u de Sueste por vezes suhstituído por ventos Sudoeste, mau tempo. Os Ahrolhos correspondem ao [imite
Illeridional dos alís('os na costa brasileira. Do arquipolago dos Abrolhos ao CahoFrio: - aqui a acção dos alíseos
quase desapareceu. A direcç;ão maix frequente dos ventos é de )Jordeste (mais no Cabo Frio). Em Abril, Maio e
.iunho por ,ezes ve-ntox Sudoestes, CC Max Iusto Guedes. "A "avegação ã Vela no Litoral Brasileiro", pp. 122-12.3.

( ) 11 IOh. 1 2-f. I ~-7

( Roteirc. de j!orllgal Pera o Brasil I.. ),pp. 1v-2, já citado. Manuel de Figueiredo faz referência às corren-
tes c()steiras condicionadas pela acção dos ventos.

(") De junho em diante este fcnómeno intensifica-se e111quase toda a extensão da costa Leste. Urna Contra
Corrente de grande intensidade faz-se sentir de Sul para Norte, excepto entre o Cabo Frio e Abrolhos onde quase
n.io actuam monçoc». Cf. Max Justo Guedes, "A Navegacáo ã Vela no Litoral Brasileiro", oh. cit. p. 126.

(,.I Cf. Pera " Bava de lodos os Sanctos, lia monçao de Março. ob. cit.. pp. 2-2v. ; Pera a Bava de todos os
<aneto....,..'Ui nionçác, de Scptembro. oh. cit .. pp. 2-2v.

("I CC Derrota de !'orlllg"l. Pera Pernambuco. na monçáo de Março Cite Septembro. ob. cu .. pp. 3-7.
Dcrrotct de !'orlug,,!. Pera Pernambuco. lia rnonçdo de Septembro ale Março, oh. cit, pp. 7-11.

(") Ihic!., p. 3" - ~ e p. I')V.

("-) Ihic].. pp. 6v-7
(") Cf. Derrota pera os ilhem'. de ,Harço ati! Septembro. oh. cit, pp. ll-llv. Derrola dos ilbeos lia monçáo

de SefJlemhro até ,H"rço ibid .. p. 12. Derrota pera Porto Seguro, na monçdo de Março ale Scptcmbro. ibid., p. 14v.
("') Cf. Derrota do Spirit u Saneio. ibid., pp, 13v-14. Porto de Espírito Santo em 19" 1/2. Entre os Abrolhos

c Cabo Frio. a aC<.,:ãodos alíseos quase desaparece, sendo aí principalmente de Nordeste a direcção dos ventos.
Em Abril. Maio e Junho por vezes ventos Sudoestes.

(") O. Derrota do Spiritu Sancto ao Rio de Ianeiro. ibid., pp. 14-1~. Segue-se com titulo específico Derrota
do c.abofrto "O Rio deIaneirc; oh. cit.. pp. 14v.-1~.

('[) Soh os títulos genéricos de Nacigation du Cap verd, et droit cours et cognoissance de.';costes et haures
dudit pavs de Bresil iusques a la ririere de la Plate. oh cit., Cap. LVI, pp. 133-134. Revela a mesma cornprecn-
SJ() da realidade física do Atlântico Namgation er Cours du haure ou haye de Todos os Santos qui est en la Coste
du Bresil, Cap. LVII, p. 134. "'lVegação segundo a monção e apresentando sensivelmente o mesmo tipo de infor-
11",\:<10 contida na ..Hidrografia -. Narigution uers la Rtuiere appellee Rio das Ilhas en la Coste du Bresil, Cap. LVIII.
p 13~. Narigation au Haure appetlé P0l10 Seguro en la mesme coste du Bresil. Cap. LlX, pp. 13~-136. Nauigation
tcr: le haure appelk: Baya de Espirito Santo, en la mesme coste de Bresil, Cap. LX, pp. 136-137

(") Cf. ;Vaz'/galioll de la Baye de ..IjJi!1loSanto à la Bave de Bave de S. Vicente, Cap. LXI, p. 137. Nauigation

de CU!JO/i10 rers la Ritnere dite Rio da Plata. auec particularitez dicelle, Cap. LXII, p. 138.
( ") Ms. cit., n.lOtla, 10. 1-2.
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(") Cf. Max Justo Guedes, "o condicionalismo f.isico do Atlântico e a expansão dos povos ibéricos", ob. cito
p 26·1. A ilha da Trindade por vezes também erroneamente chamada de Ascensão dos 20.".

(") cf. Luis de Albuquerque, Dúi.idas e Certezas na História dos Descobri~n,enEc;sPortugueses. Vega, 1991,

, .' n.( ") "Roteiro de todos os sinaes conhecíme.aos/ fundos, baixos, Alturas, e derrotas! que ha na Costa do

Brasi! dcsdo cabo de Sã! to Agostinho até o estreito de/Pernão de Magalhães", anónimo, atribuido a Luís Teixeira,
s.d., c. 1~7.3·1 ~7H, Biblioteca da Ajuda, Códice ~1·IV·.38.

(''') "Roteiro Geral Com Largas jnformaçoís/ de toda a costa que pertence ao estado do Bra/ si!, e a descríp-
são de muitos lugares della, es-.' pecialmente da Bahia de todos os Santos!", 1~87, entre outros o exemplar ela
Biblioteca da Ajuda, Códice, ~1,V·.32.

(''') "Roteiro Da Viagen én costa de trodo! o Brasil Nauegando. Pam ele..' Des das jlhas. ele cabo Verde.!
ate o Rio ela pratra..'- e "Roteiro que conta desde a ylha.! de santa caterina ate o Rio da prara/», Biblioteca :'--Iacio·
nal, Lisboa, Códice 1 ~07, fóls. 101·107 e fóls. IOH·110,

(''') Narigatíori du cap ierd au Bresil, et droit cours et cognoissance des costes et haures dudit pavs de Bresil
iusqucs a la ririere de la Pia te; Narigatior: et C01llS du barre ou. haye de Todos os Santos qui est en la Coste du
Bresil: Natigation rers la Rtuiere appellee Rio dos Ilhas en la Coste du Bresi. Nacigation au Haure appei« Porto
5,'cguro cn mesme coste du Brésil, Nauigation iers le haure appellé Baya do Espirita Santo, en la mesme coste de
Brcsil. Natigation de la Baye de Spin/o Santo à la Baye de .1',Vincent, Nat.igation de Cabo [rio uers la Rioiere dite
Ri« de Plata, al'ec les particularitez dicelle, in Le Grand Rortier de Mel' ( .L in oh. cit., Chaps. LVI, pp. 1.3.3·1.34;
LVII, p, IYf: LVlII, p. 1.3~; LIX, pp, 1.3~·l.36; LX, pp, 1.36·1.37; LXI, pp. 1.37·1.38; LXII, pp. 1.37·1.38,

("I) Cf.E ..stes sam os graae).'·; de ladeza que se estes luguares da terra do Brasil daleem do mar Oceano bapar-
tum da linha equinocial em ladeza contra bo pollo antartico, Esmeraldo de Situ Orbis de DI/arte Pacheco Pereira,
cd. critica anotada por Augusto Epifânio Da Silva Dias, Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa, 190~, Liv. I,
Cap. 7." p . .38.

("") Que Luciano Pereira da Silva datou de c. ele 1~16. Cf. Obras Completas, Lisboa, vol. II, p. ~ e 19.3. Confiro
macio por Luis de Albuquerque, in Os Guias Náuticos de Munique e Évora, Lisboa, 196~, pp. 11 e 114.

(") Alturas da costa do Brasil, in Livro de Marinharia. Tratado da Agulha de Marear de [odo de Lisboa,
l.isboa, 190.3, pp. H8·89.

(") Cf. Cartografia e c.artografo« Portugueses Séculos XVI' XvI, oh. cit. vol. II, pp. 272·27'5.
(") Cf. Roteiro de iVavegaçâo e Carreira da Índia (. .). Lisboa. Pedro Crasbeeck, 1612, pp. 4v.·4r.
(") Cf. Jaime Cortesào, Cahral e as Origens do Brasil, Rio de Janeiro, 1944, pp. 19·79.
(,.) Cf. Jaime Cortesão, Historia do Brasil nos Velhos Mapas, 2 ts., Rio de Janeiro, Ministério das Relaçôes

Exrcriorcs, 196~·71, t. I, p . .381 e p . .3H9.
(") Cf Portugcdiae Monumenta c.artograpbica. oh. cit., voL III. p. 7~.
("') Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, ed. Comemorativa do V Centenário de Pedro Álvares

Cul iral. preparada por Max Justo Guedes, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1968. Reprod. facsimi!ar do
~Is. ~1·IV·.38 da Biblioteca da Ajuda, pp. 12·19. A este propósito Max Justo Guedes cita excerto de Carta datada
de 20 de Fevereiro de 1~92, enviada por Luís Teixeira a Abraão Orrelio:" le quiero hazcr Ia tierra deI brasil, y
suas Capitanias en partes persi, que es la mas grande cosa que 301'a ha, este todo hc y visto, y en la verdade desc-
nado y son nueve o diez presa»: a fuéra outras muchas que tengo y le mandare ... " Cf. Ibid.. p. 1H.

(,",) Diogo Barbosa Machado, Biblioteca Lusitana. t. II, pp . .321·.322. V. também Inocêncio Francisco da Silva,

oh. cit., vol. III. pp. 112·114. Apesar de ter permanecido inédito durante mais de duzentos anos, o Tratado tornou
se conhecido <.:.'111 curto espaço de tempo, mencionando-o e transcrevendo-o parcialmente por exernplo Pedro de
Mariz Carneiro I ~99 na 2' ed. dos Diálogos. Foi igualmente aproveitado por vários outros autores, como Frei
Vicente do Salvador. Frei Antônio de Santa Maria jaboarão. Simão de Vasconcelos, Aires do Cazal, Robert Southey,
entre outros.

("') Cf. Corographia Brasilica. t. I, pp . .32·.3.3, 18~.3. A sua autoria foi igualmente atribuída a Gaspar Soares de

l.ixlioa. tendo o Visconde de Porto Seguro, Adolfo de Varnhagen, demonstrado a autoria de Gabriel Soares de Sousa.
(') Biblioteca da Ajuda, Códice ~1·V·.32, /1. IXa. Cf. Tratado descriptiro de Brasil em 15870hra de Gabriel

Soares de Sousa I. I. ed. comp. por Francisco Adolfo de Varnhagcn, São Paulo, 18.38, pp. XXXIII, IX, XV·XVI.
C·o) Luís de Albuquerque, Dúridas e Certezas na História dos Descobrimentos Portugueses, oh. cit., pp. 88·89.
C") L'ulizámos neste estudo a ed. de 1968 preparada por Max Justo Guedes, Roteiro de Todos os Sinais da

Custa. do Brasil, oh. cit
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("")"Roteiro Geral Com Largas Jnformaçõisl de toda a costa que pertence ao estado do Bra/sil, e a descrip-
sao de muitos lugares della, es-I pecíalmente de Bahia de todos os Santos/v, já cit., Gabriel Soares de Sousa, 1587.
Servimo-nos no nosso estudo da edição de 1989, Gabriel Soares de Sousa, Notícia do Brasil, comento de Luís de
Albuquerque, transcr. Maria da Graça Pericâo, Lisboa, Alfa, 1989, n'º 1]. Utilizámos também as eds. De 1945 e de
)<')"7 .• , v. Bibliografia.

("'') Comentário de Max Justo Guedes Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, ed. Comemorativa
do V Centenário de Pedro Alvares Cabral preparada por MaxJusto Guedes, reprod. facsimilar do Ms. 51-IV-38 da
Biblioteca da Ajuda, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1968, p. 9.

C,-) Cf. MaxJusto Guedes ..As Primeiras Expedições de Reconhecimento da Costa Brasileira", oh. cit., p. 132.
("') Cf. Notícia do Brasil, ob. cit. Cap. I, pp. 5-6
C") Ibid., Cap. 1Il, p. 7.
C") Pirajá da Silva, Adolfo de Varnhagen e Edelweiss, ed. cit., p. 309.
(-') Sugerido por Alexendre Rodrigues Ferreira "Terras do Cabo Norte", Cf. Notícia do Brasil, ed. 1974, já

cit .. p. :\10. Contradita pelo Pe. Manuel Aires do Cazal, pois segundo ele ..Consolación é que tem hoje o nome de
Cabo Raso do Norte, ibid., p. :\10.

C") Cf. Noticia do Brasil, ed. 1989, já cit., Cap. Ill, Cap. IV, Cf. ..Em que se dão em suma algumas infor-
mav',es que se têm deste rio das Amazonas" e ..Que declara a costa da ponta do rio Amazonas até ao do Mara-
nhào-, Cap. V. pp. 7-8. Cap. III, p. 7. A grandeza do Rio distinguia-o com o título de Mar Doce, observando-se o
seu fluxo e refluxo a 900 Krns pelo Oceano adentro.

C') tu«. Cap. 1Il, p. 7.
C') Ibid., Cap. V, p. 8
C') Ou mais correctamente, o estuário formado pelos ríos Mearim e Pindaré, Cf. Notícia do Brasil, ed. de

I 'r'4, oh cit.. p. :\12.
(-,.)Cf. Notícia do Brasil, ed. de 1989, ob. cit., Cap. V, pp. 8-9, o qual dista "trinta e cinco leguas- da refe-

rida ponta.
(--) Cf. Noticia do Brasil, ed. de 1974, ob. cit., p. :\11.
('") Cf. Noticia do Brasil, ed. de ]989, ob. cit., Cap. V, p. 9.
(") Cf. Noticia do Brasil, ed. de ]974, oh. cit., p. 3]2.
("")Cf. Noticia do Brasil, ed. de 1989, oh. cit., Cap. V, p. 9.
(") Ibid.. Cap. V. p. 9.
C') "f~constituído por uma vaga de ],5 a 2,5 m. de altura, cuja crista rebenta e se estende sobre as águas

pouco profundas do rio e afluentes. limitando-se seus efeitos, nos locais de fundos superiores a 7 m., ao aumento
da velocidade da corrente. A sua velocidade é de 10 a 15 nós. A pororoca é maior e mais perigosa nos meses de
Janeiro alunho e nos equinócios, quando o vento é de NE. Quando a vaga passa deixa o Rio quase cheio, depois
dela a corrente de enchente continua, alcançando, nas vizinhanças do cabo Norte, 8 e )O nós de velocidade, de
Janeiro a Abril, e menos da metade dessas velocidades em Agosto e Setembro, aparentemente a continuação da
C( irrcnte de enchente nào faz elevar o nivel da agua, sendo que, nas vizinhanças do cabo Norte a maré chega ao
máximo de elevação 112m) no curto espaço de l Om, Na margem oposta, porem, ao largo da ilha de Marajó, a
pororoca só faz a água subir até o nivel médio, atingindo a maré o nívelrnáximo com a continuação da enchente",
Cf. Max Justo Guedes, "As Primeiras Expedições de Reconhecimento da Costa Brasileira. As Expedições Espa-
nholas a Costa Leste-Oeste .., oh. cit., p. ]87.

(") Cf. Noticia do Brasil, ed. de 1989, oh. cit., Cap. V, p. 9.
(") Ihid.. ....Em que se declara a costa do Maranhão até ao rio Grande, ..Cap. VI, p. 9-]0. Rio de João de

I.ixhoa: será o Rio Periá? ou o Rio Monín>, Baia dos Reis: identificada com a Baía de Santa Clara ou do Preá, limi-
tada entre as pontas de Santa Clara e Mangues Secos ainda dentro do golfào do Maranhào; Rio do Pareei: identi-
ficado com o das Preguiças, cuja barra dista cerca de ]4 léguas da Baía de Santa Clara: Rio do Meio: no delta do
Rio Parnaiba. entre a ilha dos Poldros e das Canárias existe um canal que as separa. A barra desse canal no
Oceano. entre as barras Caju e das Canárias ainda hoje se chama "Barra do Meio". Será o Rio do Meio'. Baía de
Ano Bom: identificada com a Baia da Tutóia, a mais ampla daquele trecho de costa. O Rio Grande dos Tapuias:
talvez o braço mais ocidental do delta do Parnaíba que se abre no fundo da Baía da Tutóia. Confirmar a ideriti-
ficalJlo destes topónimos in Notícia do Brasil, ed. de 1974, ob. cit., pp. 312-313.

(") Ct'-"Emque se declara a costa do Rio Grande até ao Jaguaríbe .., ibid., Cap. VII, pp. ]0-] 1. O RioJagua-
ribc despeja no mar abaixo ela cidade de Aracati, depois de 550 km de curso, com importantes afluentes como o
Rio Banabuíu com 2HOkm; o Rio dos Negros: identificado com o Rio Timonha; com a designação de Darreíras
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\'l'r1llcllJ~ls rcgi.'-itam-sc vúrio-, pontos do litoral hrasiiciro, aqui identificadas com as da entrada do estuário do Rio
Camkiur. I{jo da Cruz:"porque se metem nele perto do mar dois ri~lchos ('\11 direito um do outro COI11que fica a
~Igll~lelll <-TU!>.idclltificado COI11o Rio Camocim ou com o Rio Acar.ni. enseada de-'Macurivc: será a actual ensl'ada
fOrI1U<-Lipela ponta de :\lUCllripC c a barra do Rio Cear.i: o porto de Fortaleza sit. a "7 Kn1 a Oeste da ponta de
.vh.c-ruipc-. Cf identific~l<;~lo ckstes topónimc», in Noticia do Brasi], ecl. de 19'·~J, ob. cit, pp. jlí-j1-=;.

(' ) "Em que se declar:l a cosla do rio de Jaguarihe até ao cabo de Solo Roquc-. ibid.. Cap. \'HT, pp. 11-12.
B:tl~l do .....IÜ.Tifes: -cm ~tltllL1.de trC,s gr~lus". identificada com a actual enseada do Retiro Grande; Rio S;lo Migue-l:
H!clltificad() com () Rio Apodi (\lossor() I: Rio Graridc: identificado com o Rio Acu. t.unln-m denominado Rio das
PiLlnlus. I{jo (;r:lnde nome muito con111111na l'pOCJ, o manuscrito da Ajuda do golfJ.o do Mar.mhúo ao Caho de
:">~Ú) Roque- aprcsenu quatro nlrso,s de :.ígua com este nome rCf. ;\:utícia do 13ra'iII cd. de 19'4, oh. cit. P 5] -=; )

(,,-) Cf. -En i que .se decl:Jra a co.'-iU do clho de S;1o Roque atL' ao porto dos Búzios", ihicl.. Cap. IX. pp. 12-15:

l.m que ,SL'dccLira a terra e costa do porto dos Búzios até:l h~lía da Traiç'~lo, c COIllOJCÜO de Barros mandou povoar
J -u.: l'~lpiunia". ibu]: Cup. X, p. ]5. Ponta de Goaripari: a seis ]('guas do caho de S~I() Roque, '<I qual est:~l cm
qu.ur.: graus e um Ien,,'u , c onde a costa é limpa c a terra escalvad~k identificada com a (-ponta de Grasxn ndu- no
municipio do CC~lrj-mirim: Enseada de Itapitanga: ponta L' praia do municipio do Cca rá-rnirim. nome actual Pitun
glli ;1 c. de tr2's kguas do '\atal: Rio Pequeno: <1 que os índios ch.unam Bagllipe",,,est:.í em cinco graus c 11111sexto".
Idcnlifictc!o com o Rio Ccur.i ;\Iirim do Rio Crande do Norte: Rio Grande.«: qual está em altura de cinco graus lo.:

um qu.irt o-. Identificldo COIl1 o Eio Potcngi, ou com () Rio (;randC' do Norte (Cf. ;\'o/íciu do Brasil, cd. de Jl)7'"f,

uh ui. pp. -\I')·:\J() 1

{"') "Em que se decLtr~l a costa cio rio Par.uha atl" 'larnaracá e quem foí o prirnciro capitao-. ln .iVo/feia do
IIm.'i!. c·d. de I')H'). ob. cit. Cip. XIV. pp. 1()-]7

(') Cl. ,Em que se>,kclara a costa da baía da Traic.io até " Paraíba •. ibirl.. Cap. XL p. II.
( ) Ibirt, C~lp. XI, p. 1'1: Cup. XI\', pp. 16-17 Acidentes gcogr:tficos mais significativos; "rio :\Jagoape» antes

do Rio Paríh:l: identificado com o Rio Mamanguapc da Par.uba do Norte. Depois do Paraíba: "rio de Jagu:lript:>
idL'ntific~ldo ('0111o .utuul riacho de Jagoaripe que nasce nas proximidades e a SE, da cidade da Paraíha do Norte;
ri. . Ar.un.uu:i-: 'o qual esL't cm alt ur.i de sete graus. onde entram cuavelôcs dos que navegam entre ~1 terra C o

l'1.-'l..'ifl"idcntificldo COI11 o H.io Crum.uuc no Estado da Pa ra iha: Rio da Paraíba do Norte ou S~lo Domingos, dcno-
millJ(,,':'l(l dada pelos prirnciros dcscohridores. Cf. Noticu: do Brasil. cd de 1974, oh, ctt, pp. 337-51H.

1 ) cr "Que d,"clara " COSlel do rio de Ig"ru,'u 'lfé" Pernambuco-. ibid., Cap. XV, pp. 17-lH, "Do tamanho d"
\il:l dL' Olinda c d~l grandeza do seu u-rrno e quem foi o primeiro povoador dcla-, ibid., Cap. XVI, pp. lH-19: -l.m
qllc se declara a terra e costa que I1j do porto de Olinda ak ao caho de Santo Agostinho», ibid., Cap. X,\'IL p. 20:
,FII1 quI.-' ,....c declara a costa do Cabo e rio de lpojuca atl' ao rio de-' Sào Francisco", ibid., Cap. XV'IIl, pp. 20-22. Rio
C;lpi\~lfill1iri111; "cm altura de ,-;eis graus e mcio-, no extremo Norte do Estado de Pernambuco. () Porto Velho dos
Fr'"llc'ses é' o de \Iacció. cr Solicia do Brasil, ed. de 1')7+. oh. cit.. p. :\20.

("1 l)csUCI1l10S :l seguinte roponínua específica cm Gabriel Soares de Sousa: Ilha de Iuun.uaca, que esL1
l'lllsele graus c um ten,'o -Cf: Notícia do Brasil, ed. de 19H9, oh. ctt. Cap. XTV', p. 17:"rio de Tamaraca-, Cap. XlV,

p. 1-: "Hio de 19ara"'u,,. que t.unbcm foi chamado "rio de pcrnamhuco-, Cf. ,\'otíciu do Brasil, cd de 1974, oh. cit..
I' .)IH:,rio dcjulx iatao-, Cf. 'vo/lcia do Brasil, cd. de 1')89. oh. cit .. Cap. XVl1, p. 20, "rio do Cal x», Ibidern. Cap.
:"\'11. p, ~(J. identificado c.om o Suapc que se lançu no Oceano encostado ao Caho de Santo Agostinho, Cl. :'Vo({-
cin ii" IImsil. ed de 197L ob. cit, P 520, -rio Ipojuca-. Cf Noticia do Brasil. cd. de 1989, ob, cit, Cap. XVI!.
p. 211: Porto ,Lis Galinhas-, ibic! .. Cap. )(\IIII. p. 20, "rio Maracaípc-, ibid.. Cap. XVIII, p. 20, "rio Formoso-, ibid..

Cap. XVIII. p. 211: "Porto das Pcdra-,-, ibid.. Cup. XVl Il. p. 21, .utual Barra Grande na altura do Pontal do Antunes
ou o Porto Calvo. O. Solicia do Brasil. ed. de 1')74, oh. cit. p. -\2(), "rio Carnaragipe-. Cf. tvólfcia do Brasil. ed. ,k
I ')H'). oh cit. Cap. XVIII. p. 21. no rio dos Camaroes>, cr Noticia c/o Brasil. ed. de 1')7,1, oh. cit .. p. -\2().

1 1 Cf Rotcirc. de Todos os Sinais da Cosia do Brasil, oh. cit, pp. 23-27 Já foi caratcrizada acima a aport.i-
gem ao litoral hrasileiro em funcao do seu regirne de monções. De referir apenas aconselhar igualmente Luís
Teixeira .t que na 111011ç'àoele Nordcsre. tivesse o navegante o cuidado de nunca ultrapassar a latitude do ponto
desejado. pois cm isto ~lcontecendo seria impossível atingi-lo pela necessidade de navcgar-corura o vcnto-. sendo
que de :\Iar«) cm diante a costa deveria ser tomada pelo Sul.

C") Cf. Roteiro c/e Todos os Sinais da Cosia do Brasil, ob. cit, p. 23 e p. 27. Cabo de Santo Agostinho a
."> km ao Sul do Recífe (CI. Noticia do Brasil, 1')74, p. 320l.

(,,..;)Cr. .\()tíCltl do Brasil, ed, de 19H9, oh. cit., Cap. X\'lL p. 20. Hdere igttalrnente encontrar-se este em -oito gmus e meio-,

c que ''Para conhecer este cabo de Santo Agostinho se verá por címa dele tuna serra selada que ("boa de conhecer, porque por

"'Iueb fXllte r1CÍohá outra serra da sua altura e fc1ç;ào,a Qual cotá Quase bre-i)Cole com () caiu>, ibid. Cap. XVII, p. 20.
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, I Cf. Rc.teirc. de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit., p. 26 e p. 92.
, '1IJid. p. 2~
, ') (:I' .\'otíci(l do Brasil, cd de 19H9, oh. cit.. Cap. XV p. IH.

("'j c:f. Roteiro de }()(/()S (JS Sinais da Costa do Brasil. oh. cit., p. 27. Ocupa-se Gabriel Soares de Sousa (Li
ll~l\l'g~\(,,'j() para () Il1t:'S1l10 tro\'o nos Caps. XVIll a XVTI do Roteiro.

( ) cr Solíci(l do Brusi}. cd. de 19H9, oh. cit, Caps. Xv l lI a XX, pp. 2U-22.
') (X Rotcirc. de Todo» os Sitiais da Costa do Brasil. oh. cit., p. 27, 29 e p. 93.

Os I{otl'iro:,; dl' Luis Teixeira L' Gabriel Soares de Sousa cO]OC:l111-IlO eI11 "dez graus e hu quarto» sendo
;j .,",lU l.nnuck- real. 1()O 5(LCf. Roteiro de Todos os Sinais da Cost«: do Brasil, oh. cit, p. 29.

( ) cr /(()teir() de Todos os Sinais da Costa do Brasil. oh. cit, p. 28 e cf. Noticia do Brasil, eu. de 19H9, oh
.it. Cap. XXI "Em qUl' se declara a costa do rio de S~10 Francisco at(~ao de Sergipe», p. 2'5. Seis milhas ao Sul da
b.ur.t do Rio de S~lo Francisco situa-se o desaguadouro do Rio Mangalx-ira (r.unhem conhecido corno "barra-
:'\()\ <.I"J, () qual se liga por um br.rco ao S~10 Francisco. Cf. Roteiro de Todos os ,)iJzaL"; da Costa do Brasil, oh. cit..

P ()~. () exemplar coligido por (;ahriel Suarc's de Sousa refere que "Do rio de Sào Francisco ao de Guaratíl x- sào
dll:l.'i k·gu~ls, cm o qual entram harcos da costa e tC111este rio na hoca U111<.1ilha que (~ a que vem da ponta da
h.uru do rio til' Sjo Francisco; este rio se navega pela terra dentro três léguas e faz U111braço na entrada junto do
recife por onde entra () salgado atc' entrar no rio de São Francisco uma l(~gua da barra, por onde vào barcos de
11111 riIJ a outro. IJ qu.il braço faz a ilha declarada", Cf. Noticia do Brasil, ed. de 19H9. oh. cit.. Cap. XXI, p. 25.

( "}U Roteiro dc Luís Teixeira refere-se àquela praia, cr Roteiro de Todo» os Sinais da Costa do Brasil, oh.

cit: p. ~r\. actual praia de Santa Isahel na enseada de Vazaharris que Gabriel Soares de Sousa caracteriza, cr. Noti-
C/(I du Brasi}. .-cl dc 19H9. (1). cit. Cap. XXI. p. 25.

(' ) 1:1 koteirc, de Todo« os Sinais da Costa do Brasil, ob. cit, p. 29. Noticia do Brasil. ed. de 19H9, oh cit..
Cap .'\\.11 "Em que se declara a costa do rio de Sergipe até ao rio Rcal-, p. 26.

(' 1 cr. koteir«) de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit., p. 29; Nc.t icia do Brasil. ed. de 1989, oh. cit,

Cap XXII. p 2- cr ..Quc tr.ua dIJ rio Rcal e dos seus merecimentos", ibid; Cap. XIll, pp. 27-2l>, onde presta toda
uma ~t·ril' de inforruacocs 411e escapan1 muito ao âmbito de 1.1111 Roteiro no sentido mais tradicional elo termo.

( -) "<1 que chal11~l() os mar.-ante-, lcncoes darea-, CL Roteiro de Todos os Sinais da Cost«: do Brasil, oh. cit ..

I' :lU CC ,,\oli'ctú do Brasil. cd. de 1989, oh. cit, Cap. XXVII. "Em que se declara a custa dIJ rio de Ioane até à
I\ai"". p .. \]

("j Por L';'\l'lnplo o Roteiro de (;ahriel Soares de Sousa caracteriza a navegacào entre e para os seguintes
:lcidcI11e.'i gcogrjficos nao mencionados eln Luís Teixeira: -Rio Ubirapatiba-, (Rio .Japaratuba) Cf. Noticia du Brasil,

vd. dv 1')H'J, ol>. cit. Cap. X}(1. p. 25; "Rio Cor inguiba- no Estado de Sergipe, ibid., Cap. )cXI, p. 26; -Rio ltapo-
.uru-. INd.. Cap. >-"XI\', p. 2H; -Tatuapura-, enseada na custa baiana a 20 léguas do Rio ltupocuru, ibid.. Cap. XX\'
pp. 2()-:\0; -RioIacoipc-. ibid.. Cap. XXVI. p. :\0 -porto de Brás Afonso-, ibid.. Cap XXvI. p. 50; -RioIoane-, ibid ..

Cap. XXV\. p. :lO. entre outros.
( ) Cf. Noteiru de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit, p. 30.

) Ct. '\"otíci(l do Brasil. ed. de 19H9, oh. cit .. -Em que se torna a correr a costa e explicar a terra dela da
ponta do l'adráo at{· ao rio Camarnu-, Cap. XXIX, p. 33.

( ) -Em que se declara a costa do rio de j oane até à Baía·, thid.. Cap. XXVIl, p. 51.

( Bibliotc"Cl da Ajuda, Ms. cit., rl. 110.
) Cf. ,\otíci(/ do Brasil, cd de 19H9, ob. cit.. Segunda Parte, Cap. VI. pp. 79-HO; Cap. XVI, p. H7; Cap.

X\II pp. 1r7-KH; Cap. XVIlI. pp. HH-H9.
(' ,) Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit., p. 30. falta a palavra -Mar-, tratando-se do

h'"1l'IJ de- Santo Aruónio. ibid.. p. 9:\, nota (16. De qualquer forma entra-se na Baía de Todos os Santos entre a
l'IJnu ck Santo Antonio (1:\°01' S, 5Ho 52' W) e a costa E. da Ilha de Itapa rica, ~ milhas a WNW.

( ") Cf. .Voticia do Brasil. ed de 19H9, oh. cit., Cap. XVI, pp. 87-HH.
) Ibic! .. Cap. XVI, pp. H7-H9. A Ilha de ltaparica fica do lado W. da entrada da Baía de Tudos os Santos,

se-ndo a Ponta Jahurú ( 12C ~H' S . .'lHO56' W.) na sua extremidade E. a 5 milhas NW da Ponta de Santo António
-) Cf. ,,\otícia do Brasil, ed. de 1989, oh. cit., Cap, V, pp. 79-80.

(",) Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil. oh. cit.. pp. 31-34 e p. 95.
( Ibicl.. pp. 5~ e 95, nota (:"). Mal desenhada apenas -a parte noroeste da baía. que foi encurtada c a

tl·ITJ. rnuito avan\:ada em dírcc; __ào {iS ilhas fronteiras que, na realidade, fícarn sobre o meridiano médio da mesma-.
( Grupo de 5 ilhotas e algumas rochas submersas a 30 milhas SE. da Ponta da Baleia. A maior ilha do

grupo, Santa Barhara, fica em 17° Stj S. 3tJ° 42' w"
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("') Situada em 20° 30' S. e 29° 19' W. Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit., p. 36. E
mais adiante, "estC! esta ylha em 20. graos e quasí cem legoas da Costal he a primeira ylha das de Marti VC!z da
handa do este/", ihid., p. 56 e pp. 37-45.

(''') Cf. Notícia do Brasil, ed. de 1989, oh. cit., Caps. XXIX, p. 55 a XXXVIII, pp. 42-45.
(''') Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit., p. 5R. O regime de moncoes é aqui o mesmo

que para a Baía de Todos os Santos.
("') Cf. Noticia do Brasil, ed. de 1989, oh. cit., Cap. XXIX -Em que se torna a correr a costa e explicar a

terra dela da ponta do Padrão até ao rio Carnamu-, P 55 e Cap. XXX "Em que se declara a terra que 11Ctdo rio
de Carnarnu até aos Ilhéus», p. 34.

(''') Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit., p. 59 e p. 95, nota ("').
("") Cf. Noticia do Brasil. ed. de 1989, oh. cit., Cap. )(XX, p. 54. Porto de Ilhéus actual em 14° 17' S e

59° 03' W. Trata-se de uma cadeia de ilhotas e rochedos, estende-se por 2 milhas numa direcção N/S, 1 milha
para () mar. O Ilhéu Grande é o mais ao Norte e maior, o Ilheuzinho grupo de rochas subrnerxa s a SE do ante-
rior e Ilhote Itapitanga em 14° 47' S e 39° 00' W.

("-) 1hid .. Cap. XÀÂ'V. p. 40. A Baía ele Porto Seguro situa-se entre a Ponta Grande (16° 23' S .)90 01' W)
e a lx xa do Rio Burannacn (5 5/4 milhas a SW), a costa forma a Haía de Porto Seguro. Reportando-se, entre
outros, ao "Rio e porto da Santa Cruz" no qual podem entrar «naus da India ele todo o porte", informando que
,,:\'este porto ele Santa Cruz esteve Pedro Alavers Cabral quando ia para a India e descobriu esta terra e aqui tomou
posse dela onele esteve a víla de Santa Cruz" ihid., Cap. XXXIV, p. 59. Destaque para os baixios de de Santo
António e do Rio Grande, Cf. ibid .. Caps. XXXIV, p. 39 e )c'CXV, pp. 39-40.

(''') Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit, pp. 40-41.

("') tbtr! .. pp. 91-95, nota ("). Ihid., p. 40. Exemplo ele eonhecenças e sinais, encontramos mencionadas a
propósito da caracrerizaçào da aterragem a Porto Seguro cm Marco.«: se açertar de ver terra c vir hu mote alto
comprido a maneira de piqo, que se charna, mote pascoal, e etào virei pera o norte. c tanto que me elle ficar ao
xuducstc. então poderei h ir buscar a terra com tento e bom Rccado..' E avisarrneel que quando vir terra se vir
hu.i barra ve-rmelha olharei pera o Sul. della e verei hua praia muito grande pera a banda do norte, então me
ficara porto seguro hindo ao longo da Costa e hu alto ha vista o qual alto he hua Rocha branca". ibid., p. 40.

(1\") Ibid .. p. ·t3. Os ventos ali dominantes provêm de !\"E~N, menos regulares e interrompidos por calmarias,
ainda que no outono e inverno soprem ventos de Sf-S-SW que podem ser violentos, Cf. ibid., pp. 96-97, notat"),

(1\1) Ibid.. p. 47.
(,,') Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit.. p. 47.

(''') Cf. Notícia do Brasil, ed. de 1989, oh. cit., Cap. XXXVII, p. 42: Cap. XXXVIII, p. 43: Cap. XL, pp.
14-'+5: Cap. XLI. p. 46: Cap XLIII, pp. 48-49: Cap. XLVII, pp. 51-52.

(''') Ibid.. Caps. )C'CXIX. pp. 43-44; XLII, pp. /16-47: XLIV, pp. 49-50: XLV, p. 50; XLVI, p. 51
(1\') -Tanro que em hoa hora chegardes ao C. Frio, onde estiver o feitor lhe entregareis todas as mercado-

rias que levardes ( ... ) n~10consentireis que nenhum homem saia na terra firme, somente na ilha onde estiver a
feitoria. L' n~10consentireis que nenhum resgate cousa alguma sem lícença do feitor", já ci1.,.

(''') Cf. Duarte Pacheco Pereira, Esmera/do de situ orbis, oh. cit, p. 3R. N" realidade a latitude do farol é
de 25° III

("-) Cf. Diário da Nal'egaçúo de Pêro Lopes de Sousa, 1530-7532, oh. cit., p. 350.
("") Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit.. p. 53. Ibid., p. 100. notar ").
("") Ibid.. p. 61
(' "') Cf. Notícia do Brasil, ed. de 1989, oh. cit, Cap. XLVII, pp. 51-52.
("') Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit.. p. 59.
(''') Cf. Notícia do Brasil, ed. de 19R9, oh. cit, Caps XLIX, p. 5.0: LI, pp. 54-55: LlI, pp. 55-56: LVII, pp. 60-

(''') Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit, p. 56.
(I") Rio de Sâo Francisco, é o canal Norte de Sâo Francisco, entre a ilha do mesmo nome c o continente,

U ,\'oticia do Brasil. ed. de 1974, oh. cit., p. 540. Rio dos Patos, Rio Massíambu, ihid., p. 540. Rio da Alagoa,
Porto ,Li Alago". é o porto de Laguna, no Estado ele Santa Catarina, ihid., p. 541. Rio ele Martim Afonso de Sousa,
"ctual Rio Marnbituba que faz divisa na costa entre Santa Catarina e o Rio Grande elo Sul, ihid, P- 541. Cabo de
Santa Maria.T'unta dei Este", ibid., p. 341.

(' ") Cf. Notícia do Brasil, ed. de 1989, oh. cit., Cap. LXXIII, p. 75.

(''') Cf. Notícia do Brasil. 19H9, oh. cii., Cap. LXXIV,p. 74 Ponta do Marco, foi nesta ponta que se lançou
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o respectivo padrão. ]'\0 litoral da Patagónia. no ponto que nos mapas portugueses, nomeadamente o ..Atlas .. de
Fernão Vaz Dourado, se chama a -Terra do Marco" ao Sul da Baía de São Matias. Cf. Noticia do Brasil, ed. de
1974. oh. cil., pp. 342-343. Foi identificado como tal por Eugénio de Castro, Cf. Diário da Navegação de Pêro Lopes
de Sousa. I530-J532, oh. cil., pp. Max Justo Guedes discordou considerando-o antes o singradouro de uma lagoa.
Para este autor, -Trarnandai .. é o ponto da costa do Rio Grande que melhor atende a estas imposições geográfi-
cas'. Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cil., pp. 103-104, notar'?').

(' '-) Cf. Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, oh. cit., p. 61.
(' "') Cf. Frédéric Mauro, LeBrésil au XV1IeSiecle. Documents Inédits Relarfs ã l'Atlantique Portugais, oh. cit., p. 71.
( "") Cf. Derrota da Costa do Brasil. pella parle do Norte, in Hydrograpbia. Exame de Pilotost . .. J, oh. cil.,

pp. 24v-25v.
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QUADRO 1

Estudo Comparado dos Roteiros de Navegação Oceânica da Carreira do Brasil

Área Geográfica M. Figuelredo/1608B.N.L./ 1594 1.H. Unschotenl 1595

P. Ibérica - Arq, da
Madeira

Derrota. SW a avistar a I. Madeira
(32' 1/2 1\) dc P. Santo <33' 1\)

Arq, das Canárias Passar 10 ou 12 léguas a W da Palma.
Daí rumo ao -quarta do Sudoeste-

Arq, de C. Verde
Travessia da Zona
Equatorial

Da Ilha Santiago SSE até
6° N. (região das calmas
equatoriais)

De Caho Verde rota de SSE.
até 5° ou 6° I\.

- Rota entre a «terra firme e as Ilhas
do Cabo Verde »,

- Rota S. até 14° e a 50 léguas da costa.
- Rota SSE até 6' l'\.

Gerais de Sueste Aproximação à Linha e aos Gerais de SE.Aproximação aos Gerais de SE

Baixos de Santana Bordejar ao longo de um
meridiano N. S. com os
Baixos de Santana

Bordejar 60 ou 70 léguas
Dos Baixos de Santana

Bordejar ao longo de um meridiano a 70
ou 80 léguas dos Baixos de Santana

Volta do SW por barlavento 50, 60 léguas
do Penedo de São Pedro e 35. 40 léguas
da Ilha Fernão de Noronha

Aproximação à
Costa do Brasil

Com os primeiros Gerais de SE
rumar a \Xl e \X!S'XT para
alcançar o ponto desejado
na costa do Brasil

Sistema de Monções
no litoral Brasileiro

- Março a Agosto ventos de SE e ESE
e SSE correm as águas ao N.

- Inverno austral (Março em
diante) -orcar- quanto
possível devido aos ventos
do quadrante S.

- Vef<IO(Sct.!üur.) derrota
facilitada pelos NE e ENE

- Setembro a Março ventos
NE, ENE correm as águas peia
costa ao S.

Aterragem à Bahia
de Todos-os-Santos
(13' 01' S - farol
de S. António

- Depois de Março pelos
J30 1/2 S

- Depois de Outubro pelos
12', 12' 1/4 S

- Monção de Março por 13° 1/2 S.

- Monção de Setembro por 12°

Aterragem a Pernam-
buco (8'03'5S - farol
do porto do Recife

- Monção de Março po 9° S
- Monção de Setembro por 8' 1/4 S.

- Monção de Março por 15° 1/2 S.Aterragem a Ilhéus
(14' 48' S - farol do
porto de Ilhéus)

- Monção de Março por
15° 1/2, 15' 2/3 S

- Monção de Ser. por 14° S - Monçao de Setembro por 14° S.

- Monção de Março por 16° 1/2
passar para mais altura devido
aos Abrolhos-

Aterragem a Porto
Seguro (16' 26' S-

- Monçào de Março -não
mais do que 16° 1/2
devido aos Abrolhos-

- Monção de Ser. por 15' 2/4

Aterragem a Espirito
Santo (20' 19', 5S)

-Passados os Abrolhos, até 19°, -em qualquer tempo e por
pôde vir reconhecer terra por sua altura, por não haver
20' porque nestas paragens nesta paragem monções-
nào há monções-

Aterragem a outros
locais

Percorre a navcgaçào ao
longo do litoral brasileiro
até 30 Rio da Prata

- Navegação ela Haia de Es-
pírito Santo até S. Vicente

- Navegação de Cabo Frio
em direcção ao Rio da
Prata com as particulari-
dades deste

- Derrota.de Espirito Santo ao Rio ele Janeiro
- Derrota do Rio de Janeiro a S. Vicente
- Derrota do Rio de Janeiro para o Rio

ela Prata
- Derrota do Rio da Prata pelo Rio acima

- Derrota de Buenos Aires para
fóra pela costa elo Brasil

- Derrota da costa do Brasil pela
parte do Norte

Viagem de regresso Nào mencionadaNão mencionada l\~àomencionada
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QUADRO 2
Topõnimos e Latitudes citados em comum nos Roteiros de Navegação Oceânica

B.N.L 1594 I. H Unschoten 1595 M. Figueiredo 1608 Latitude Real

N.º Topóni1nos 8

São Roque 5º 29' S

Costa Norte (até ao Cabo de São Roque (5º 29' S.))

4

Valso Latitudes 4 3

Latitudes em comum São Roque e S.
Maria 5º S

Baixos de São
Roque 5º S

Costa Leste (do Cabo Calcanhar ao Arquipélago dos Abrolhos ( 17º 54' a 18º 03' S))

Valso Latitudes 9

Arq. dos Abrolhos 17°')4'
a 18°03
Ilha de Santa Bárbara
1T58'S

N.º Topóni1nos 14 17 50

Latitudes em comum

3 17

Bahia de Todos-
-os-Santos 13° S

Baixos dos Abro-
lhos 17° \/2 a 19
li2S

Cabo de Santo
Agostinho 8º3I4

Bahia de Todos-
-os-Santos 13° S

Ilha de Santa
Bárbara 20° S

Cabo de Santo
Agostinho 8°1/2

Bahia de Todos-
-os-Sa ntos 13° S

Cabo de Santo Agos-
tinho 8° 21' S (farol)

Bahia de Todos-os-Santos
13° 01' S (farol SI.° Antó-
nio)

N.º Topóni1nos

Costa Leste (do Arquipélago dos Abrolhos ao Cabo Frio (230 01' S))

104

valso Latitudes 2 4

Latitudes em comum Espírito Santo 19° Baía do Espírito
112 Santo 20º S

S.Cabo Frio 23° S Cabo frio 23° S

Espírito Santo 19°
1/2 S

Cabo Frio 23° S

Baía do Espírito Santo
(Ponta de Santa Luzia
20° 19', 5S)
Ilha de Cabo Frio 23° 01' S

Costa Sul (do Cabo Frio ao Rio da Prata (34° 54' S))

N.º Topónimos

3

12 13 26
Valso Latitudes O 15

Latitudes em comum - Rio de Janeiro
25° 115 S

- Baia de São
Vicente 24° S

- Ilha de Santa Ilha de Santa
Catarina 280 112' Catarina 28° S

- Rio da Prata
34° 2/3 S

- Rio de Janeiro 22° 55' S
(porto)

- São Vicente 23° 57' S
(p. Santos)

- Santa Catarina 27° 40' S
(farol)

- Rio da Prata 34° ')4' S

Do Rio da Prata ao Estreito de Fernão de Magalhães (520 28' S)

N.º Topónimos 2 3

valso Latitudes 2 O

Latitudes em comum O O
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Ql:AI)]{O 1 - Estudo Comparado dos Roteiros de Navegação Oceânica da Carreira do Brasil

Área Geográfica Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, N.' topô- Lati- Roteiro Geral com Largas Informações de Toda a Costa que Pertence N.' topô- Lati-
atribuido a Luis Teixeira c. 1573-78 e 1580-91. nimos tudes ao Estado do Brasil, 1587, reunido por Gabriel Soares de Sousa entre nimos tudes

c. de 1570 e 1584/86.

Costa Norte Em que se declara o princípio donde começa a
até ao Cabo de correr a costa do Estado do Brasil.
São Roque a costa da ponta do rio das Amazonas até ao Maranhão.
(5' 29' S) a costa do Maranhào até ao Rio Grande.

a costa do Rio Grande até ao de ]aguaribe. c. 30 c. 22

Costa Leste do "indo demandar de mar em fóra pernambuco a costa do cabo de São Roque até ao POl10de Búzios.
Cabo de São em tempo de Nordestes ( l· a costa do porto de Búzios até à Baía da Traição.
Roque até "Se fór do mês de Março em diante ( .. )" a costa da baía da Traiçào até à Paraíba.
Pernambuco a costa do rio Paraíba até Tamaracá.
(8' 03', 55) 2 2 a costa do rio Igaraçu até Pernambuco. c. 20 c. 15

Costa Leste de -a costa que vai do cabo de Santo Agostinho do porto de Olinda até ao cabo de Santo Agostinho.
Pernambuco ao (. .. ) pera a Bahía de Todos os Santos" do Cabo e rio de Ipojuca até ao Rio de Sào Francisco
Arquipélago dos -da Bahia de Todos os Santos ( ... ) até os do rio de Sào Francisco até o de Sergipe.
Abrolhos baixos de Abrolhos" em Outubro e em Março do rio Sergipe até ao rio Real.
(17'54' a 18'03'5) -Indo de mar em fóra demandar os Ilhéus». do rio Real até ao rio de Itapocuru.

em Outubro e em Março do rio ]oane até ã Baía.
"Indo de mar em fora demandar Porto Seguro» da ponta do Padrào até ao rio Carnamu.
em Outubro e em Março do rio Camamu até aos Ilhéus.
-para Porto Seguro indo dobrando os baixos do rio dos Ilhéus até ao rio Grande.
dos Abrolhos (. .. ) nesta costa nào há monções- do rio Grande até ao rio de Santa Cruz.

do rio de Santa Cruz até ao de Porto Seguro.
de Porto Seguro até ao rio das Caravelas.

c. 24 c.9 do rio das Caravelas até Cricaré. c. 70 c.20
do Arquipélago Percorre, nas suas caracteristicas gerais, de Cricaré até ao rio Doce.
dos Abrolhos ao a navegação costeira deste troço. do rio Doce até ao do Espírito Santo.
Cabo Frio do Espírito santo até ao cabo de Sào Tomé.
(23' 01' S) c. 11 c. 4 do cabo de São Tomé até ao cabo Frio. c. 12 c. 10

Costa Sul do Percorre, nas suas características gerais, a do Cabo Frio até ao Rio de Janeiro.
Cabo Frio ao navegação costeira deste troço. do Rio de Janeiro até São Vicente.
Rio da Prata do rio de Snbato Amaro até à Cananeia.
(34' 54' 5) da Cananeia até ao rio de Sào Rrancisco.

do rio de São Francisco até ao de jumirim ou de Itapocuru.
de Itapocuru até ao rio dos Patos.
do rio dos Patos até ao da Alagoa.
do porto da Alagoa até ao rio de Martim Afonso.
do rio de Martim Afonso até ao porto de São Pedro.
do rio de Sào Pedro até ao cabo de Santa Maria.
do cabo de Santa Maria até ao Rio da Prata. c. 43 c. 16

do Rio da Prata Percorre, nas suas características gerais, da ponta do rio da Prata da banda do sul atê além da baía
ao Estreito de a navegação costeira deste troço. de São Matias.
Fernão de Maga-
lhães (52' 28' 5) c. 17 c. 6 c. 5 c. 5

Totais c. 54 c.21 c. 180 c.88



QUADRO 4
Topónimos e Latitudes citados em comum nos Roteiros de Navegação Costeira. Comparação com as

Latitudes Reais

Roteiro de Todos os Sinais da Costa do Brasil, atribuído Roteiro Geral com Largas Informações de Toda a Costa
Área Geográfica a Luís Teixeira,c. 1573·78 e 1580-91 que Pertence ao Estado do Brasil, 1587, reun. por Topónimo e Latitude Real

Gabriel Soares de Sousa entre c. de 1570 e 1584/86

Acidente Latitude Acidente Latitude Acidente Latitude

Costa Leste: de Vila de Olinda 8° -escassos .. Porto de Olinda 8° Olinda 8° S
Pernambuco ao Cabo de Santo Agostinho 8° 1/2 Cabo de Santo Agostinho 8° 1/2 C.de Santo Agostinho (farol) 8° 21' S
Arquipélago Rio Real 12° escassos Rio Real 12°escassos Rio Real 1]0 27' S
dos Abrolhos Ponta de Santo António 13° Baia de Todos-as-Santos 13° 1/3 Baía de Todos-as-Santos (faro\) 13° 01' S

Rio Camamu 14° Rio Camamu 14° Rio Camamu 13° 54' S
Ilhéus 15Ol\escassos Rio de São Jorge "que é o de Ilhéus" 15°escassos Porto de Ilhéus (farol) 14° 48' S

Costa Leste: do Cabo Frio 23° Cabo Frio 23° Ilha de Caho Frio 23° 01' S
Arquipélago dos
Abrolhos ao
Cabo Frio

Costa Sul: do Cabo Rio de Janeiro 23° 1/3 Rio de Janeiro 23° Rio de Janeiro 22° 56' S
Frio ao Rio da Barra de São Vicente 24° Barra e Rio de São Vicente 24° São Vicente 23° 57' S
Prata e daí ao Ilha de Santa Catarina 28° Ilha de Santa Catarina 28° Ilha de Santa Catarina 27° 23'/50' S
Estreito de Rio de Martim Afonso de Sousa 31° Porto e Rio de Martim Afonso de Sous, 31° Rio Martim Afonso de Sousa 29° 59' S
Fernão de Caho de Santa Maria 35° Porto e Cabo de Santa Maria 35° Cabo de Santa Maria W 40' S
Magalhães Ponta de Santo António 37° Ponta de Santo António 36° 1/2 Cabo de Santo António 36° 18' S

Baía de São Matias 42° Baía de São Matias 41° Baía de São Matias 42° 55' S





o alcaíde-mor de Belmonte, Fernão Cabral:
uma trajectória político-social rumo ao Portugal fllípíno
Dr. Carlos José Margaça Veiga

o tema enunciado distancia-se da época de ouro em que Pedro Álvares Cabral viveu e
do protagonismo do grande navegador no alargar de horizontes, cujo alcance vai muito para
além da revelação da Terra de Santa Cruz, como têm demonstrado interessantes estudos vindos
a lume neste ano de comemorações, em que se incluem aqueles que neste colóquio se apre-
sentam. Vamos regressar a Belmonte, berço mais que provável do descobridor do Brasilt,') e,
retomando o tronco linhagístico de que ele é ramo, fixar as atenções no 6.º alcaide-mor,
Fernão Cabral IIIO, cuja vida decorreu entre os anos 1540 e 1584/87('), espaço de tempo que
paulatinamente foi adquirindo uma densidade com característistas distintas dos primórdios de
Quinhentos.

Com efeito, estas balizas de existência tornaram-no em óbvio contemporâneo de uma
fase em que a expansão portuguesa se passou a redimensionar, a economia evoluiu ao ritmo
de mutações estruturais e crises cíclicas, os diferentes corpos sociais se foram moldando a
novas situações geradoras de outras atitudes mentais, os governantes redefiniram estratégias
políticas e, no extremo, a dinastia de Avis chegou ao ocaso, para ceder o lugar à dos Habs-
burgo de Espanha. Por imperativo do espaço social nobiliárquico em que se inseria e do cargo
de castelão de vila implantada em região fronteiriça que veio a herdar, Fernão Cabral não
podia ficar reduzido a mero espectador passivo de um Portugal em mudança.

E se não se lhe ofereceram oportunidades para se notabilizar em feitos com projecção
semelhante à do seu antepassado, não deixou de ser um homem comprometido com o seu
tempo, com um protagonismo que merece ser assinalado, mormente na questão dinástica, em
que se tornou adepto incondicional da causa de Filipe II, uma das suas facetas menos escla-
recida. É assim aliciante reconstituir as marcas do percurso deste fidalgo beirão através das
conjunturas que, a partir da década de sessenta da centúria em apreço, se foram sucessiva-
mente desenhando, não obstante alguma míngua de notícias suas para certos períodos e áreas
de intervenção.

É no contexto do cerco de Mazagão, em 1562, que o nome de Fernào Cabral surge pela
primeira vez referenciado com notoriedade. Nesse importante sucesso, que viria a provocar
uma viragem na estratégia portuguesa relativamente a Marrocosr'), participou «à sua custa",
ficando-se a saber que já tinha pelejado em «outras partes-C), posteriormente identificadas
como as praças norte-africanas. O jovem fidalgo, à semelhança de tantos outros, iniciava-se
assim na carreira das armas em área ultramarina de extrema sensibilidade e cada vez mais
privilegiada para atrair a recompensa régia. Esta só virá, no entanto, em 1567, quando já era
alcaide de Belmonte, por ter sucedido no cargo ao pai, Nuno Fernandes Cabral, falecido em
1564(") Naquele ano recebe carta de conselheiro e é equiparado, em «privilégios, liberdades,
graças e mercês- aos desembargadores das Casas da Suplicaçào e do Civelf").

Pertencer ao Conselho de Estado e ser equiparado aos que nas instâncias supremas cola-
boravam com o soberano no exercício da justiça eram distinções altamente prestigiantes,
mesmo que não houvesse lugar para o efectivo exercício do cargo. Todavia estas prerrogati-

311



v.is não eram inéditas nos pergaminhos da família dos alcaides belmontinos .. Precedeu-o na
entrada no conselho o seu antepassado e homónimo Fernão Cabral I, por mercê de D. Afonso
V, que em simultâneo o nomeou regedor da justiça real na comarca e correição da Beira e Riba
Co.u"). A valorização estratégica da região raiana no contexto das pretensões do soberano à coroa
de Castela e a participação do fronteiro nessa guerra, em que a batalha de Toro, travada em 1476,
foi um dos momentos altos, tornou-se propícia à recondução no ofício de que fora afastado, e à
outorga de várias tençasi"). O Fernào Cabral de que nos ocupamos é assimilado não a esta
função, que deixara de existir, mas à honra que se incorporara na memória da família.

Os feitos na África marroquina, "na guerra contra os mouros .., que ia ganhando prioridade
ideológica nos objectivos do Poder central, também satisfaziam a exigência para ser admitido
numa das ordens militares. Com efeito, em 1572, sendo já cavaleiro professo da Ordem de
Cristo, é-lhe atribuída a comenda de S. Pedro das Cumieiras da Aldeia dos Trinta, no bispado
da Guarda, a qual, em avaliação de 1580, rendia 70.000 réis. Entretanto largava a tenca de
20.000 réis que recebera quando lhe fora investido o hábitot"). Se a renda n,10 era para subes-
timar, ostentar a cruz da mais prestigiada ordem religioso-militar e tornar-se comendador signi-
ficava o acesso a um universo social coberto por uma multiplicidade de privilégios, tanto mais
importantes quanto as "virtudes castrenses ..se encontravam em processo ele revalorização(") no
contexto da ofensiva turco-marroquina.

Passava assim a integrar o exército de elite que D. Sebastião procurava adaptar às exigên-
cias de um Estado em modernização, com a chamada dos freires cavaleiros a uma efectiva
função guerreira. A atribuiçào acontecia no mesmo ano em que o jovem soberano promulgava
o estatuto reformador das três ordens militares, no intuito de lhes esbater as diferenças, melhor
subordinar os cavaleiros ao poder régio e dispor de um corpo ele soldados remunerado por
esta via para a política marroquinat"). Embora a estratégia das concessões visasse distinguir
selectivamente indivíduos, era também pensada em função da família. Atendia-se às mercês
concedidas aos antepassados a fim de garantir o património honorífico de cada casa senhorial.
À mesma milícia haviam pertencido Pedro Álvares Cabral, Fernão Cabral II, seu avô, Jorge
Cabral, seu tio-avô e sogro, que fora vice-rei da Índia, a que se podia juntar um razoável
número de parentes colaterais e secundários da Iínhagcmr").

À entrada neste espaço social segue-se um curto período de silêncio sobre a pessoa e
actividade do alcaide de Belmonte em acontecimentos relevantes. Causa estranheza, sobretudo,
a omissão do seu nome na lista dos cavaleiros-comendadores que entre 8 e 10 de Dezembro
de 1573 se reuniram no capítulo geral da Ordem na vila de Santarém, convocado por D. Sebas-
tiàot ' '). Frei jeronimo Román refere que foram expedidas cartas para todos os cavaleiros,
congregando-se -sin dubda ..600, embora só conseguisse encontrar registo da presença de 200,
de que transcreve o nome de 187, o que dá para admitir, como bastante provável, a sua estada
no evento( "). E o nome de Fernão Cabral só voltará a emergir na agitada conjuntura político-
militar gerada em torno da jornada marroquina de 1578, voltando o norte de África a chamar
por si e a marcar-lhe o destino.

Incluído no rol dos convocados para a expedição desde a primeira horat "'), pode-se
supor que nào foi das vozes mais discordantes sobre a sua oportunidade, atendendo à expe-
riência militar adquirida e aos imperativos do seu estatuto de freire-cavaleiro, ganho à custa da
guerra naquelas paragens. Seguirá o monarca, participa na batalha de Álcacer Quibir e o seu
nome volta a surgir, agora, nas listas dos cativos em mãos de mourosr "). Partilha assim das
trágicas vicissitudes dos combatentes de várias nacionalidades e estratos sociais, cujo número
exacto. quer de mortos quer de prisioneiros, nunca se conseguiu apurar com rigor(IK). Na
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dureza do cativeiro participou, de certo, nas muitas -plácticas de la subcesion de Portugal-
mantidas entre os fidalgos, e com as quais quebravam «cada dia la cabeza- a D. Juan de Silva,
embaixador espanhol, também aprisionador ").

As soluções equacionadas ter-lhe-ao ajudado a formar uma opinião sobre a complexi-
dade da matéria e a ponderar sobre o modo de reencontrar uma nova ordem. Não teve o privi-
légio de ser resgatado a expensas da Coroa, prerrogativa que abrangeu apenas a grande
nobreza, o que nos dá para o situar entre as fileiras intermédias deste estado. Fê-lo a expen-
sas próprias, e por isso regressa à pátria cheio de dívidas, como muitos outros, só com a vanta-
gem de pertencer ao contingente dos que tiveram a sorte de salvar a vida. Ignora-se se no
retomo veio por Ceuta ou por Mazagão. Mas mais importante que o itinerário seguido para o
abandono definitivo de África, eram as novas responsabilidades que o aguardavam.

E de facto, é outra vez em Belmonte e no seu quadro regional que o voltamos a encon-
trar. A primeira notícia que dele Sl' tem é de 20 ele Agosto de 1580("'), embora o seu teor sugira
que chegara antes, o que significa que ao entrar no reino o encontrou a viver na fase mais
dramática de um novo ciclo da sua história, marcado pela convulsão político-social que os
contemporâneos designaram por «tempo das alteraçocs-. É nesta conjuntura de debilidade jurí-
dica do Poder político, de confronto entre candidatos à Coroa, com desigualdade de forças de
apoio, e de efervescência social pontuada pela eclosão de motins, que começam a aparecer os
sinais do seu envolvimento no rumo futuro de Portugal.

Se o cargo ele alcaide fronteiriço reassumia projecção importante em contexto de guerra
com o reino vizinho, havia um património pessoal herdado e uma influência regional que lhe
aumentava a responsabilidade e incitava à participação. Com efeito, Fernão Cabral era também
o 9.0 Senhor de Azurara, donatário de juro e herdade, ele Manteigas, Moimenta ela Serra e da
Quinta ele Santo André, situada no termo de Azurara. Senhorio, bens e direitos cuja posse fora
confirmada em 1575C"). Tinham transitaelo quase ao modo de herança na família, e eram, na
maior parte. oriundas de generosas doações de D. João I a Álvaro Gil Cabral, alcaide do estra-
tégico castelo ela Guarda, como recompensa pela fidelidade e apoio dado na luta pela inde-
pendência.

Álvaro Gil Cabral é assim a grande personalidade fundadora ele uma linhagem que emer-
giu no contexto ela crise dinástica de 1383-1385, que deixou marcas indeléveis na memória da
familia. Embora já possuísse bens em Belmonte, não detinha a alcaielaria. Esta só veio a ser
concedida posteriormente ao filho, Luís Álvares Cabral, pelo mesmo soberano, no ano de 1398
("). Será D. Afonso V a elevar Belmonte a alcaidaria-rnor, doando-a também ele juro e herdade,
em 1466, a Fernào Cabral I ('5).

Às doacoes régias, em que entrava também o padroado de algumas igrejas, juntava-se
ainda vasto património fundiário, unido por vínculo a dois morgadios, com propriedades, quin-
tas e casais, em núcelos geográficamente descontínuos, situando-se um deles na importante
vila da CovilhãC2'). Resultavam de heranças acumuladas ao sabor de contratos matrimoniais
calculados por sucessivos antepassados, que garantiam a solidez de uma posição social.

Donatário da coroa, usufrutuário de comenda e senhor de bens próprios, de que aqui se
deixa pouco mais que resenha, não deixa de impressionar o contraste entre as rendas que
certamente usufruía e a ruinosa situação económica em que se encontrou depois do desastre
militar ele 1578. As razões já foram sugeridas e dois alvarás passados por Filipe I em 1587, tendo
o alcaide já falecido, esclarecem-nas. Diz um deles que, atendendo «ao muito que gastou na
dita jornada e em seu resgate» e a ficar «Dona Joana de Castro sua molhe r pobre e com quatro
filhas e dous filhos-, faz o soberano a mercê de lugares a duas filhas, não sendo a mais velha,
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em qualquer dos mosteiros em que a rainha D. Catarina os deixou nomeadost "). O outro
diploma, voltando a aludir aos avultados gastos nos preparativos militares e custos com o repa-
triamento, promete "favor e ajuda C. .. ) para casamento de sua filha mais velha-C"),

É, pois, neste estado de vulnerabilidade que assistimos à sua envolvência na causa fili-
pina, ao lado da mulher, D. Joana de Castro, da família da casa de Monsanto, de que os prin-
cipais membros, D. Diogo de Castro, de Évora, e D. António de Castro, senhor de Cascais, se
tinham tornado em incondicionais apoiantes. Se a situação económica e os elos familiares
puderam constituir factores de peso na determinação, a posição geo-militar do castelo de que
era guardião e a quota-parte de poder que detinha aconselhavam realismo político.

Viu-se inevitavelmente confrontado com a estratégia de cerco delineada por Filipe II para
anexar Portugal. Mobilizara todos os senhores castelhanos cujos estados confinavam com a
linha fronteiriça, da Galiza à Andaluzia, para exercer pressão militar sobre as forças que do
lado português se tinham organizado para lhe resistir. Incumbira-os também do aliciamento dos
detentores de poder, explorando as redes de solidariedade e convivência mútua que as peri-
ferias raianas proporcionavam. Belmonte situava-se na área de vigilância confiada ao marquês
de Cerralvo, em que se incluía também a Guarda, Trancoso, Pinhel, Freixo de Espada à Cinta
e os demais lugares de Riba Coa(27).

É através da correspondência deste nobre castelhano com a corte de Filipe II, fixada
desde 21 Maio de I580 em Badajoz, que podemos acompanhar os desafios com que Fernão
Cabral se debateu. Um dos maiores foi o do dever de fidelidade à autoridade legítima enquanto
senhor de castelo. Nada mais elucidativo a este propósito que um excerto de missiva do dito
marquês para Gabriel de Zayas, secretário dos assuntos de Portugal:

-Fernan Cabral, aunque ha deseado siempre y desea la justiçia de Su Magestad, es tan fino
y puntual portugues que quiere conservar la preeminençia de no hazer omenaje de
ninguna fortaleza com la lealdad y fidilidad de sus pasados, embiome una carta para los
Governadores abíerta cuyo traslado embio a v. m. y yo la çerre. Supplico a v. m. Ia mande
despachar luego porque venida la respuesta tendremos en el muy buen amigo por la parte
que tiene en aquella tierra como tengo escripto muchas vezes a Su Magestad-C").

O problema de consciência enunciado era comum ao de todos os alcaides de castelos e
fortalezas, cujo juramento de fidelidade fora exigido pelos Governadores, embora o de
Belmonte o não tenha feito por na altura se encontrar fora do reino e estar garantido pela natu-
reza hereditária da alcaidaria. É de recordar que a 17 de Julho de 1580, os Regentes tinham
emitido cédula em Castro Marim a reconher Filipe II como rei de Portugal, passando eles a
estar em comunicação com a corte de Badajoz, sem nela residir. Esta a razão para Fernão
Cabral lhes endereçar petição para se desvincular da homenagem. A atitude de ética merece
assim o aplauso do marquês, sujeito a idêntico código de honra, que a relaciona com a fideli-
dade herdada dos antepassados. Não se reportaria certamente aos posicionamentos tomados
em 1383-1385 ou 1474-1479, o que era manifesto anacronismo, pois em sentido contrário aos
ascendentes se colocava agora o alcaide belmontino.

Como o fronteiro castelhano sublinha e elogia, a sua adesão ao direito de Filipe II era
inequívoca e vinha já de algum tempo. E tanto mais segura quanto ainda se não tinha travado
a batalha de Alcântara, decisiva para a definição do sucessor. Antes do confronto, o duque de
Alha enaltecia a corajosa colaboração de D. António de Castro, precisamente por não querer
-ni mascar á dos carrillos, ni estar-se neutral en su casa, como lo hacen tanto número de cabal-
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leros, senores principales deste reino, esperando á ver quien era el vencedor-C"). Com
nenhuma destas posições se identificava Fernão Cabral.

No perímetro regional em que se movia não lhe faltavam exemplos de resistência, apoia-
dos nas comunidades cristãs-novas e ordens religiosas, declarada mente antonianas. Assim
acontecia em Pinhel, Trancoso, Freixo de Espada à Cinta, Castelo Branco e Covilhã. Nesta vila
a cabeça era o alcaide André Teles, apoiado por Jorge de Serpa, que tinham sido criados do
infante D. Luís "quando fue senõr de aquella villa-C"). O respeito pela memória do infante
tornava-os aderentes do filho, D. António.lá na Guarda, o bando dos -Phelipenses-, integrado
pela -rnoor parte e mais principal» das pessoas, era mais influente que o dos -Uganotes-, como
escrevia Bernardo Osório de Melo, primo-irmão do bispo do Algarve;"), que fora destituído do
cargo de alcaide e de capitão-mor pelos Governadores, pela sua militância filipinat ").

Pequena resenha de dois exemplos de localidades da área geográfica em que Belmonte
se inseria, que podiam ser contagiantes para tomadas de posição comuns. Todavia, a proble-
mática sucessória trouxe ao de cima a enorme força dos particularismos locais, impeditivos da
formação de solidariedades regionais. Com bastante probabilidade também os cristãos-novos
de Belmonte se agitaram, conhecida que é a força da sua comunidadet,"), o que poderá vir a
ser comprovado por fontes a descobrir. As compulsadas apenas dão conta do sentido do prota-
gonismo do seu alcaide.

Os contactos entre Fernão Cabral e o marquês de Cerralvo foram-se revelando cada vez
mais estreitos, a ponto de disponibilizar criado seu para levar cartas do fronteiro à corte de
Badajozt"). A identidade de pontos de vista e colaboração deram como fruto imediato o
apadrinhamento do marquês à petição da câmara de Valhelhas a Filipe II para que o alcaide
de Belmonte se tornasse também alcaide da sua fortaleza. Para tanto, a vila invocava o facto
de ele ser vizinho seu e ter -rnucha parte en aquella tíerra-. O fronteiro espanhol corroborava
a aspiração do município com mais estas recomendações: tratava-se de -un caballero de quien
su Magestad se puede muy bien servir» e esforçara-se por -siempre tener quieta [a vila] y atraer
a la deboçion de su Magestad-C"). Apresentava-o como senhor de terras e senhor de mando.
A indigitação para o cargo tem antecedentes.

Com efeito, o senhorio de Valhelhas fora dos Cabrais por doação de D. João I, tendo o
mesmo rei obrigado posteriormente Luís Álvares Cabral a vender-lhe a terra para a doar a
Gonçalo Vasques Coutinhot "), passando depois para a família Castro. Os Cabrais de Belmonte
continuaram, sim, a possuir propriedades alodiais no seu termo, como parte de um dos morga-
dios, o que justifica o tratamento de vizinho dado a Fernão Cabral. Acontecia agora que o
senhorio e castelo da vila se encontravam vagos por morte de D. Diogo de Castro, o que o
terá levado a aproveitar a viragem dinástica para o reaver.

Por sua vez, o fronteiro espanhol dá o apadrinhamento à aspiração, vendo uma oportu-
nidade para retribuir serviços prestados, com a garantia de ter nele uma área de estabilidade
num contexto revolto. Apesar do empenho do marquês, na estratégia de retribuições de Filipe
II havia muitos concorrentes, e o senhorio de Valhelhas acabou por calhar a Rui Mendes de
Vasconcelos juntamente com o de Almendra, também em atenção "ao bom modo» como proce-
deu "na matéria da sucessão do Reino-C"), Como esta doação só aconteceu em 1584, Fernão
Cabral continuou a alimentar a expectativa e a disponibilizar-se para servir.

A peste e a procura de lugar desimpedido para Filipe II reunir cortes sugeriram-lhe uma
oportunidade. Escreve ao marquês de Cerralvo para que propusesse ao rei a Covilhã, ofere-
cendo "aposentos» seus para neles estabelecer a residência enquanto a assembleia durasse. Na
vila e termo senhoreava ele e a família quintas e outros bens fundiários, o que lhe assegurava
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poder e mando para organizar o acolhimento e garantir o conforto da estada ao rei, à corte e
aos procuradores que acorreressem às cortes. O excerto da carta que nos chegou, de que em
anexo se publica excerto, é como que uma breve síntese monográfica da vila e do interior
beirão. cujas excelências exalta, orientadas no sentido de suscitar o interesse do monarca.

Assim, faz o elogio à salubridade do clima das -tierras altas e frias .., que contrapõe aos
doentios "lugares baxos y calíentcs- do litoral, e à generosidade da terra, que diz ser -muy abun-
dosa », Evoca a centralidade da Covilhà - "junto de Castilla y en el meclio de Portugal» - no que
parece conhecer o conceito então prevalecente e que o humanista Titelman condensara na
frase -el rey y el príncipe debe estar en medio del reino, no permanecer en el extremo». Sugere
assim saber que Filipe II escolhera Madrid para capital e o sítio para erguer o Escorial, de
acordo com este princípiot ").

f: neste quadro geral que apresenta a casa que punha à disposição, de que faz porme-
norizada descriçào, com a qual satisfazia os conhecidos gostos do rei e procurados pelos seus
aposentadores: grandeza de espaço e "muy larga vista", completada por zonas de lazer - jardins,
tanques, fontes, casa de pássaros;"). Sem o pretender, legou-nos também o retrato do interior
de uma casa senhorial portuguesa da época. Não lhe escapa também a relaçào com o exterior.
As janelas rasgadas para -plaça muy grande» permitiam ao rei ver sem ser visto, o que satisfa-
zia o gosto de Filipe II, que preferia que a sua presença fosse sentida. Por último indica outras
casas senhoriais onde se poderiam hospedar fidalgos e cortesãos, Embora também aqui pareça
haver excesso de encómios, eles coincidem em pleno com o panorama urbanístico e social que
se encontra em diploma de 1570, pelo qual D. Sebastião elevou a Covilhã à categoria de vila
notável( "').

Mas a oferta ambiciosa do alcaide estava fora dos projectos régios. Filipe II agradeceu a
cortesia por mediação do marquês interlocutor, como se infere da sóbria frase -yo scrivire a
Fernan Cabral lo que su Magestad manda», a qual vem no remate deste lamento do fronteiro:
-mucho me pesa de que su Magestad tome el camino de Abrantes y Tomar y dexe la Vera
porque verdaderamente era lo que combenia a su salud por la gran sanidad que síempre ha
havido en aquella tierra ..('l l. A convergência de pontos de vista e de interesses entre os dois
fidalgos revela-se mais uma vez plena. Aliás, o fronteiro tomara também a iniciativa de sugerir
a Guarda, Pinhel, Trancoso e a Covilhã para a reunião, invocando a sanidade da regiào, apesar
de serem lugares -chícos-r '2). A vila era demasiado pequena e sem significado simbólico sufi-
ciente para o acto de consagração do projecto imperial de Filipe II.

Não obstante todo este envolvimento, o nome de Fernào Cabral não consta entre os dos
senhores que se deslocaram à vila e sede da Ordem de Cristo para reconhecer o novo sobe-
rano e fazer-lhe juramento de obediência. É bastante plausível que em Tomar se encontrasse
entre os "outros muitos» senhores que o autor de uma lista "juntou», depois de ter mencionado
6:\. Sabe-se que o número foi largamente superior a estet"). Mas o alcaide de Belmonte nào
ficou sem recompensa pela adesào partidária, homenagem do castelo, apaziguamento de terras
e oferta da sua casa na Covilhã. Em 1582 foi provido na comenda de Santa Maria de Azevo,
da Ordem de Cristo, na comarca de Pinhel, que lhe assegurava 200.000 réis por ano. E como
pela avaliaçào feita apenas rendia 160.000, foi compensado com tença de 40.000. Largava assim
a de Cumieiras, que, como se disse, apenas valia 70.000. Filipe II retribuía com generosidade
os serviços prestados("). As mercês às filhas, que acima se referem, virão em 1587, sendo o
pai já morto. Situam-se, no entanto, na sequência de deferências para com a família, em aten-
çlo à fidelidade do alcaide, cuja casa Filipe II deu mostras de proteger para lhe garantir a conti-
nuidade. f:. pois, natural, que os descendentes se mantivessem fiéis à memória do pai e do rei.
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Ao traçar-se o percurso de Fernão Cabral encontramos nele o caso paradigmático de um
grande número de fidalgos da sua época, emergindo este pelas particularidades sublinhadas.
IIomem de armas da média nobreza, com castelo e solar no interior do reino, ora se capta a
agir nas praças do litoral marroquino ora na periferia raiana. Mas a sua vida foi certamente mais
multifacetada. Estarão adormecidos em arquivos os documentos sobre a administração do seu
rico património. Conhece-se apenas a dimensão de homem comprometido com o poder poli-
tico em sintonia com o seu estatuto social. Como conselheiro nunca surgem referências à parti-
cipação no centro decisório do poder. Os seus tempos de pujança coincidem com os de D.
Sebastiào, soberano de corte pouco sedentária, nada propícia a grandes comitivas e vida pala-
ciana, e que substituiu o ideal de fidalgo cortesão pelo de cavaleiro guerreiro. O alcaide
helmontino ajustou-se a este perfil e, em coerência, consumiu com ele as suas rendas.

Na viragem dinástica revela-se um homem à altura da responsabilidade do cargo, que
deve ser entendido no quadro da área regional em que o exercia. Com todo o realismo,
caldeado na dura experiência das guerras marroquinas, compreendeu o desiquilíbrio entre o
poder coeso de Filipe II e as facções que no reino se digladiavam, apoiadas em fragmentos
sociais. Para mais, vivia próximo da zona fronteiriça de Riba Coa, uma das «entradas naturais
de Portugal, e até, historicamente, a mais importante de todas elas-C"). Acaso algum senhor da
raia ofereceu resistência à pressão militar espanhola? Quando sentiu o rei perto, procurou atraí-
lo ,1 vila onde era um poder influente, ser anfitrião e, por algum tempo, o cortesão que nunca
tinha sido. É inerente à mentalidade nobiliárquica a atracção pelo centro politico assinalado
pela presença régia, tão rara na periferia raiana. Se o conseguisse firmava o seu prestígio regio-
nal. Talvez também alimentasse a expectactiva de mais generosas recompensas a fim de se
rassarcir da precária situação económica em que se encontrava. Intentos legítimos que foram
frustrados. Mas não desmereceu na consideração régia que lhe concedeu mercês e se conti-
nuaram na família.

1581, Janeiro, 4 - Guarda. Cópia de um capítulo de carta de Fernão Cabral ao marquês
de Cerralt.o, a sugerir a Covilhã para lugar de reunião de cortes, oferecendo a casa que
posuia na vila para Filipe II nela se aposentar.
Archivo General de Simancas, Estado, legajo 415.

-El querer vossa Senoria saber de la salud desta tierra y de Cuvillana me paresçe mara-
villosamentc porque por muchas razones se deve dezir a su Magestad que haviendo de estar
cn Portugal en tiempo de dolençias y males contagiosos por respecto de la corruçion del ayre,
cn ninguna parte estara mas siguro que en la Vera porque la ispiriençia tiene mostrado todas
las vezes que huvo peste ser mucho mal tratados della las tierras y lugares haxos y calientes y
puertos de mar y quedar libres y sarros las tierras altas y frias como es esta Vera, la qual aora
esta muy sana y junto de Castilla y en el medio de Portugal, porque el Reyno deI Algarve es
apartado y huvo siempre en el Governador. Es tierra muy ahundosa mas que las otras desde
aqui para dentro y muy apartada de los puertos de mar y lugares de sospecha.

Las mas acomodadas tierras para su Magestad y la Corte poder estar es la villa de Cuvil-
lana, donde tengo unos aposentos grandes apaçibles com muy larga vista y dos jardines dentro
cn ellos com muchos estanques de agua, y fuentes de arcaduzes, y casa de pasaros, y una plaça
muy grande donde los cortesanos pueden pasear de frente de las ventarias de donde su Mages-
tad puede vello todo sin le ver. Desde agora, a ventura desto poder ser, mandare se guarde
mucho hien la viIIa de Cuvillana.
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Junto a estas mis casas esta una Rua muy derecha donde estan dos aposentos grandes,
uno que fue dei obispo Don Christoval y outro de Dona Antonia Coutinha. Y por la villa ay
otros muchos aposentos en que se pueden aposentar senores y hidalgos y assi entiendo ser
Cuvillana capaz de agasajar la Corte. Y quanto a la salud no ay memoria en los hombres ni en
escripturas que en nestas tierras y por aqui huviese peste»

NOTAS

(') Luís de Mello Vaz de Sampaio, em ..Subsídíos para uma bíografía de Pedro Álvares Cabral .., Reoista da
Uniuersidade de Coimbra - Comemorações do V Centenário de Pedro Áluares Cabral, vol. XXIV, Coímbra, 1971,
pp. LXXX-LXXXI, depois de analisar exaustivamente fontes e confrontá-las com estudos de vários autores, conclui
poder avaliar ..em 95% a probabilidade de Pedro Álvares Cabral ter nascido em Belmonte »,

(') Anteriormente ao Fernáo Cabral que é objecto do presente trabalho, exístiram dois homónimos na famí-
lia e no desempenho do cargo, que viveram, respectivamente, c. 1427-1492/3 e c.1494-1534/5, pelo que se passa
a distingui-los com a numeração de I, II, III.

(') Luís de Mello Vaz de Sampaio, Ibidem, reconstitui a sua árvore genealógica na p. CXXIII.
(,) Uma das fontes principais sobre o assédio é a História do Cerco de Mazagão. de Agostinho de Gavy de

Mendonça, Lisboa, 1890. Uma outra é o -Tratado do cerco de Mazagão e do que nele [se] passou .., ms. anónimo,
1562, Biblioteca Nacional de Lisboa, Códice Alcobacense, 308, publicado por Manuela Mendonça em Clio- Reuista
do Centro de História da Uniuersidade de Lisboa, 1981, pp. 53-66. Entre os estudos que o enquadram, refira-se
António Dias Farinha, ..Características da presença portuguesa em Marrocos .., em Portugal no Mundo, dir. de Luís
de Albuquerque, Lisboa, Publicações Alfa, 1989, vol. I, pp. 113-125.

n Carta de conselheiro; 1567, Setembro, 16, Lisboa; I.A.N./TT, Chancelaria de O. Sebastião e D. Henri-
que. Prioilégios, livro 5, fl. 142.

(',) Luís de MelJo Vaz de Sampaio, Ibidem, p. CXIII.
n Carta de O. Sebastião a Fernão Cabral; 1567, Setembro, 16, Lisboa; I.A.N./TT, Chancelaria de O. Sebas-

tião, Priuilégios, livro 5, 11. 142.
n Luís de Mello Vaz de Sampaio, Ibidem, p. XXIV.
(") Por pressão do braço popular, nas cortes iniciadas em Coimbra em 1472 e encerradas em Évora em

1473, o monarca suprimiu o cargo de ..adiantado .. ou regedores e governadores de justica nas comarcas. No
entanto, em 1476, reconduz Fernão Cabral I na função. Luís de MelJo Vaz de Sampaio, Ibidem. p. XXVI-XXVIII e
XXX-XXXI.

("') I.A.N./TT, Chancelaria da Ordem de Cristo, Livro 3, fls. 77-78. Sobre o rendimento da comenda, Biblio-
teca da Ajuda, 49-V-31, fl. 291

(") Xavier Gil Pujol, ..Centralismo e Localismo? Sobre as Relações Politicas e Culturais entre Capital e Terri-
tórios nas Monarquias Europeias dos Séculos XVI e XVII .., Penélope, n." 6, Lisboa, 1991, p. 123, aborda a impor-
tância atribuída pelas monarquias da Época Moderna às comendas.

(") Estatutos sobre a reforçaçam das tres ordens militares, Almeirím, 6 de Fevereiro,de 1572; Leys, e Proui-
sóes que elkev Dom Sebastiào Nosso Senhor fez depois que começou a gouernar.Lisboa, Francisco Correia, em 1570.
Agora novamente reimpressas por ordem chronológíca, Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1816, parte I,
vol. 1, pp. 194-213.

(") No ..Catálogo dos cavaleiros da Ordem de Christo que tomaram o habito no reynado dei Rey O.Manoel
e nos seguintes reinados .. elaborada por ordem alfabética, mas de que só há registo de nomes de todas as letras
até 1564, constam 5 indivíduos de apelido Cabral, havendo repetições, nào mencionando, contudo o do ..acha-
dor .. do Brasil. O documento foi publicado por António Machado de Faria, Caualeiros da Ordem de Cristo no
século XVI, Lisboa, 1955.

(' ,) Joaquim Veríssimo Serrào, ..Um Capítulo da Ordem de Cristo na vila de Santarém .., Vida Ribatejana, Ano
42.º, n.os 2046/2057, n." especial, Vila Franca de Xira, 1958, pp. 13-14 ... Carta de O. Sebastião aos grandes digni-

tarios da Ordem de Cristo ..; Santarém, 11 de Dezembro de 1573; Bibliothéque Nationale de Paris, Fonds partugais,

318



ms. 23, H. 79, publ. por Joaquim Veríssimo Serrão em -Documentos Inéditos para a História do Reinado de D.
Sebastiáo., Boletirn da Biblioteca da Universidade de Coimbra, vol. XXIV, Coimbra, 1960, pp. 226-227.

(") Historia de la Ynclita Caualleria de Christo en la Corona de Portugal, Biblioteca Nacional de Lisboa
(B!\.L.). Colecção Pombalina. cod. 648/2, fls. 491 - 495. É de ter presente que a Ordem de Cristo contava com
4-=)/. comendas.

(") O seu nome consta no -Rol dos Homens que ELRey Mandou Aperceber-, anos de 1577/1578; B. N. L.,
mss. 398, 11.24, publ. por Joaquim Veríssimo Serrào, em -Documentos Inéditos para a História do Reinado de D.
Scbastiào-, ob. cit., pp. 236-242.

(") Consta do -Rol dos fidalgos que cativará o em Africa o ano de 1578, aos quatro dias de Agosto, por
ordem de alfabeto-, existente na British Ltbrary, Additional n'º 20.846, publ. por Affonso de Dornellas, -Subsídios
históricos-, História e Genealogia, vol. V, pp. 53-58, Lisboa, 1919.

(1") Chegaram-nos várias listas de cativos e de mortos, umas avulsas e outras inseridas em crónicas, mas
todas elas apenas referenciando nomes de pessoas da primeira linha da nobreza. No tocante aos mortos, Quei-
roz Vellozo, em D. Sebastião 1554-1578, Lisboa, 1935, 2' edição, p. 407-410, fazendo o cotejo de ambas as fontes,
apurou 207 nomes. Jerónimo de Mendonça, em jornada de África, Lív. II, cap. VIII, fornece o elenco dos 80 fidal-
gos que foram resgatados á custa da Coroa. Sobre o repatriamento dos cativos de Alcácer Quibir continua a ser
indispensável o estudo introdutório de Domingos Maurício Gomes dos Santos, ao Cancioneiro chamado de D .
.vtaria Henriques, de D. Francisco da Costa, Lisboa, 1956.

("') Carta de D. Juan de Silva a Filipe II; 1578, Dezembro, 31,Gibraltar, publ, por Marques de Pidal e D.
Miguel Salvá em Coleccion de Documentos Ineditos para la Historia de Espana [COD01N!, Madrid, 1859, t. 40, p. 94.

(:") Carta do marquês de Cerralvo ao secretário Gabriel de Zayas; 1580, Agosto, 20, Alvergucría, Archivo
Ge-neral de Simancas (A.G.S.>, Estado, legajo 421.

(") A posse fora confirmada por carta passada em 1575, Setembro, 12,Lisboa; LA.N.lT.T., Chancelaria de
D. Sebastiáo, Confirmações Gerais, livro 4, fl.s. 163-166v.

(CC) Luís de Mello Vaz de Sampaio, oh. cit., p. XI.
(") Carta de 1466, Setembro, 24, Évora, inserida na carta de confirmaçâo de 1575, Setembro, 12, Lisboa,

citada em nota anterior.
C') Luis de Mello Vaz de Sampaio, em oh. cit., p. LXXVII, apresenta um mapa com a localização do patri-

mónio fundiário.
(") Alvará de Filipe I, 1587, Julho, 17, Lisboa; LA.N.lT.T., Doações, liv. 15, Hs. 393 v-394.
C') Alvará de Filipe I. 1587, Julho, 17, Lisboa; LA.N.lT.T., Doações, liv. 15,11. 394.
(") Carta do marquês de Cerralvo ao secretário Gabriel de Zayas; 1580, Junho, 12, Alvergueria; AG.S.,

Estado, legajo 421.

C") 1580, Agosto, 20, Alvergueria; A.G.S., Estado, legajo 421.
("') Carta do duque de Alba a Filipe II; 1580, Julho, 10, Montemor-o-Novo; COD01N, t. XXXII, p. 224.
C") Carta do bispo de Cória a Gabriel de Zayas; 1580, Julho, 23, Azebo, AG.S., Estado, legajo 412, n." 141.
(") Carta ao marquês de Cerra Ivo; 1580, Junho, 27, Guarda; A.G.S., Estado, legajo 421.
(") Carta ao mesmo; 1580, Abril, 25, s.l., A.G.S., Estado, legajo 421.
(") Para Joaquim Candeias da Silva, oh. cit., p. 18, nota 15, a existência da população judaica poderá

remontar ao século XIII e não ao século XV, como propõe Maria José Pimenta Ferro Tavares.
(") Carta do marquês de Cerralvo a Gabriel de Zayas; 1580, Agosto, 25, Alvergueria: AG.S., Estado, legajo 421.
(") Carta a Gabriel de Zayas, 1580, Setembro, 1, s.l., A.G.S., Estado, legajo 421.
(".) Luis de Mello Vaz de Sampaio, oh. cit., p. XI.
(") Carta de Filipe I, 1584, Março, 7, Lisboa; I.A.N.lT.T., Doações, livro 5, fls. 219-219v
('") Alfredo Alvar Ezqucrra, ..Nacimiento y Consolidación de Madrid-Corte: 1561-1606 .., em Vision Histórica

de Madrid (S'P)os XVI ai XX), dir. de Alfredo Alvar Ezquerra, Madrid, 1991, pp. 11-34.
("') Geolfrey Parker. Felipe 11, Madrid, 1984, revela o cuidado que o soberano dispensava aos espaços inti-

mos dos seus palácios, entre os quais se incluíam as particularidades que se apontam.
(") 1570, Julho, 6, Sintra; I.A.N./TT., Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Privilégios, livro 7, H. 254.

Estas cartas, embora obedeçam a um estilo estereotipado pela Chancelaria, contêm algumas particularidades que
não se devem su bstimar, Assim, no caso da Covilhã, entre as justificações da promoção aduz-se ser localidade
..povoada de muitos fidalgos, cavaleiros e pesoas de nobre geração e da criação dos Reis destes Reinos e acom-
panhada de outro muito povo, çercada e nobrecida de igrejas, templos e mosteiros e de muitos ediffíçíos e casas
nobres-.

(") 1581, Fevereiro, 22, Cerralvo; A.C.S., Estado, legajo 421.
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(oe) Quanto ao abastecimento escreve que "no pueden faltar porque en esta Riha de Coa ay mas que alia
[Elvas], y tambien desta ciudad [está a escrever em Ciudad Rodrigo] y de Salamanca, Toro, Çamora y VaIladolid
que estan cerca se podria vastecer su corte de Vossa Magesrade-: Carta a Filipe II; 15R1,Janeiro, 6, Ciudad Rodrigo;
A,GS, Estado. legajo 421.

(") Existem várias descriçôes sobre estas cortes, onde constam os nomes das personalidades rnais repre-
sentativas, Aquela a que nos reportamos encontra-se no !.A,N./TT, Cortes, maço 6, n." 5,

(H) 15H4, Agosto, 21, Lisboa; !.A,N./T.T, Chancelaria de Filipe I, Doações, livro 9,11417.
(")j úlia Galego e Suzanne Daveau, () Numeramento de 1527-1.532 - Tratamento Cartográfico, Lisboa,

Centro de Estudos Geográficos, 1986, p. 51.

320



TEMA IV - CONSEQUÊNCIAS PARA O FUTIJRO DOS DOIS PAÍSES:
PORTUGAL E BRASIL

I - COMO SE ORGANIZOU ECONÓMICA E CIVILMENTE A SOCIEDADE BRASILEIRA
Dra. Maria Rosalina da Ponte Delgado

2 - ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA DESCOBERTA DO BRASIL
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Como se organizou económica e civibnente
a sociedade brasileira
Dr. ª Maria Rosalina Delgado

Lisboa, a senhora dos Mares, nesse ano de 500 em que a armada de Cabral largava da
Ribeira das Naus a caminho da Índia, era uma cidade limitadíssima, os moradores dela e dos
arrabaldes não passavam os 50 mil. Era a Lisboa ardente e sequiosa, de escassos chafarizes de
calçadas íngremes. Era a Lisboa honrada e mesteirosa dos mesteres esquecidos ou (em vias de
serem extintos). Era a Lisboa polícroma dos faustosos mercadores de toda a Europa, que
vinham em busca do rico comércio que aqui se praticava, e cuja principal artéria comercial se
situava na Rua Nova encostada ao lanço meredional das muralhas quase ã beira d'água. A capi-
tal do Império sentia-se agora na pujança das suas energias, com tantos navegadores, marean-
tes, astrónomos, geógrafos, matemáticos, gente que punha à prova os seus conhecimentos, ao
serviço e engrandecimento da monumental epopeia dos Dcscobrimentost').

Foi daqui, deste cenário, que a armada de Pedro Álvares Cabral, se despediu rumo ao
império do Oriente. Descortina-se toda a viagem através da documentação que ficou ao
alcance de grandes estudiosos da matéria, que, sem hesitarem, deitaram mãos à obra e não só
descreveram toda a rota cabralina, como também informaram sobre o que decorreu durante os
dias que os portugueses passaram naquele porto seguro; estas narrativas foram feitas por teste-
munhas presenciais, cujo depoimento ajudou a reconstituir a história do passado, motivo de
orgulho para os dois países que tanto possuem em comum. Os principais textos para este
estudo foram, na parte inicial, os que vieram daquelas paragens:

- A carta de Pero Vaz de Caminha.
- A carta de mestre João Faras.
- A relação do piloto anónimot-).

Da partida do Restelo em 9 de Março de 1500, da chegada à Nova Terra a 22 de Abril,
dos primeiros contactos com os indígenas, do exotismo e do encontro luso-tropical tudo se
revelou deveras gratificante. Da ditosa chegada, até ao dia da partida para o Oriente, temos
como já se fez referência, informações detalhadas na missiva escrita a D. Manuel pelo escrivão
da armada: sobre o destino da frota que saiu de Belém (dez naus e três caravelas) e das que
restaram (só seis velas chegaram a Calecut) por a esquadra ter sofrido o desfalque de sete;
sabe-se que apenas quatro conseguiram fazer a travessia do Atlâtico de regresso e chegar ao
seu destino; também não se conhecem bem as dificuldades sentidas para aportarem a Lisboa.
A documentação com estes detalhes é escassa. Tecem-se alguns comentários, sem grande
abundância informativa, sabe-se no entanto que a viagem de Cabral não foi afortunada.

Mas, será que a coroa portuguesa, logo após o -achamento- oficial do Brasil, deu à Terra
de Vera Cruz a devida importância? Duvida-se que assim fosse. Lá do outro lado do Oceano
era necessário estar atento, não bastava chegar, chantar uns padrões e seguir viagem; tornava-
se urgente deixar a marca lusa, de forma a que o tempo não a conseguisse apagar, tinham de
criar-se raízes, investir, dar, para, mais tarde, ter a fortuna de colher os frutos desse pluralismo
social, cultural, étnico, político e económico. Tudo isto se gerou das energias de um povo que
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por pouco não se atrasou em reconhecer as potencialidades dessa terra promissora. Esses anos
de distância, a que se achou ror bem chamar "fase de acornodacào-, podem explicar-se de dife-
rentes formas, assim como os motivos comporramentais do soberano português,

As esplêndidas riquezas que vinham do Oriente, eram sobejamente compensadoras para
as elevadas despesas de um pequeno país que tinha investido muito a nível económico-social,
e a breve trecho desejava recuperar o que havia gasto no seu esforço heróico. Além disso,
Portugal contava com pouca gente, -pessoalzinho ralo-, insignificante em númerot '), porém,
grande na vontade. Nos começos do século XVI, a populaçáo lusa era muito reduzida; em 1527
orçava em ] .326.000 habitantes( '). Após a descoberta do Brasil e no início de quinhentos tudo
na incerto. dando origem a que o Novo Mundo ficasse nitidamente para segundo plano.

'\a primeira viagem Vasco da Gama tinha verificado que só uma força naval forte pode-
ria garantir o comércio e o estabelecimento na costa do Malabar. A hostilidade dos mercado-
res .irabes fez com que a armada de Cabral fosse mais poderosa que a de Gama; a comandada
pelo descendente do senhor de Belmonte destinava-se a impór respeito, nào só ao Samorirn
de Calecute, mas também, à concorrência dos mouros, aos actos de sabotagem e pirataria, que
estes praticavam impedindo quase por completo a presença e o comércio portugueses. Expli-
cam-se assim as funcoes e objectivos que norteavam a frota de Pedro Álvares Cabral:

I.V Militares,
2.0 Comerciais,
3.v Diplomáticos, sendo que os métodos utilizados diziam respeito à implantação de uma

feitoria, rara a qual já estavam nomeados e iam na viagem o feitor Aires Correia e o escrivão
Pero Vaz de Caminha. Seguiam ainda cinco franciscanos a bordo, alguns destes para coadjuvar
Frei I ícnrique Soares de Coimbra, autor da primeira missa rezada ao ar livre sobre a areia da
praia. com uma singela cruz de madeira feita na vesperat ').

Os primeiros anos após a descoberta do Brasil foram considerados como um período de
.rdaptacào, em que aquele grande território servia apenas de ponto de escala, isto é, os inte-
resses da coroa eram mais de ordem geográfica do que económica. Quer dizer, o -achamcnto-
de Terra de Vera Cruz nào passava de um acontecimento mais, que por felicidade se adicio-
nar.. ,1 missão principal. contacto com a Índia e desenvolvimento do rico comércio oriental,
que viria alterar toda a estrutura da economia portuguesa do século XVI e seguintes.

A coroa portuguesa não revelou de imediato aquele encontro. Pouco depois da chegada
de Cabral a Lisboa. regressando da Índia, escrevia D. Manuel uma longa carta aos soberanos
esp,mhóis, dando conta do que tinha ocorrido na viagem do seu almirante. Quase nada se
demora sobre o Brasil, detendo-se em relatar por miúdo as lutas e os negócios da Ásia. »0 dito
meu capitào-. diz D. Manuel. -chegou a uma terra que novamente descobriu e a que pôs o
nome de Santa Cruz, em que achou as gentes, mas como na primeira innocencia, mansas e
racificas»(") ,

Vê-se aqui claramente, a velha convicção da existencia de um estado social primitivo.
ingénuo e feliz, banhado nas delícias da bondade natural. Este conceito nao data apenas elo
humanismo filosófico elo Renascimento, trata-se ele uma teoria muito mais antiga, em que o
homem procurou ter uma idéia interpretativa de si mesmo, através ela introspeccào. Os viajan-
tes foram os autores responsáveis pelas lendas imaginárias, que se criaram dessas terras reccm
descobertas e dos homens que as habitavam, tão diferentes dos europeus, Os índios acabados
de encontrar tinham uma índole branda, de certa forma inocente com costumes ancestrais,
viviam num regime ele absoluto cornunitarismo. porque ignoravam a propriedade, a moeda e
o comércio; por isso, dividiam tudo o que tinham entre ~i(7),
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o país era belo, de doce clima e os homens e mulheres que o habitavam eram de grande
pcrfeicào física, ~ão será necessário mencionar aqui a curiosidade que as descrições e imagens
de tào interessantes narrativas viriam despertar no Velho Continente. Dir-se-ia que esse homem
natural vivia no paraíso terrestre, certamente mais virtual que espiritual. Por essa mesma razão,
correspondia ~lstendências materialistas que tanto atormentavam e governavam os homens de
toda as épocas. Estas notícias foram sem dúvida a pedra angular da construção teórica elabo-
rada sobre o estado natural do homem, que o humanismo filosófico do século XVI inicia de
forma dercrminadat").

A primeira descrição panegirica do índio brasileiro foi, sem dúvida, a contida na carta de
Fero Vaz de Caminha, que transportou quem a leu para um mundo imaginário de luz e cór.
:\ào somente a terra era fresca, irrigada e verdejante, (como a de Entre Douro e Minho) mas
também o clima era doce e os habitantes afáveis e prestativos: tudo isto deixava conjecturar
um estado social quase perfeito. O entusiasmo da chegada, as saudades de ver terra e o
exotismo daquela gente deslumbraram Caminha: a realidade mostra-se-ta bem diferente. Li
fonge, do outro lado do Atlântico, tudo era desequilíbrio; as circunstâncias físicas comprorne-
ter.un a vida económica e social dos primeiros colonos e fizeram com que os portugueses alie-
rasscm radicalmente os seus hábitos alimentares e não só.

Afinal. de Portugal até ao novo continente, tudo era mar, cansaço e silêncio. A visão da
costa assombrantc brotou impetuosamente, rompendo o azul do oceano com o quebrar das
ondas. despertando os navegadores portugueses (cujos olhos se ofuscavam) com a paisagem
estonteante do extenso litoral. As vivas descricocs contidas na Carta de Pero Vaz de Caminha
facilmente deixam antever, não um documento diplomático, não um roteiro de viagem, ou um
simples regimento. mas sim, um texto de sabor literário de uma pena experiente, de um mestre
ela boa linguagem: ~a exemplo ele Jo,10 ele Barrost").

A partir daqui, foram frequentes os relatos descrítivos das viagens. Com efeito desde que
se estabeleceu o intercâmbio marítimo com a América, era hábito os navegantes, não só envia-
rem por escrito. mas também trazerem, como uma espécie de prova, plantas, animais e homens
da "'ova Terra. Este procedimento, já era praticado antes de 1500. Mas, após a descoberta do
Brasil inrcnsificou-sc de uma forma incontestável, viajando os índios até à Europa, ou como
simples curiosidade da terra, ou ainda como produto de exportação.

Este vaivém de seres humanos na travessia atlântica iria formar na América tropical uma
sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração económica, híbrida na
composi~'ão racial. Como veremos na sequéncia deste ensaio, o esforço da colonização portu-
guesa impunha-se como urna necessidade urgente, devido à audácia de outros povos europeus
que rondavam aquelas paragens, logrando os franceses alguma vantagem com a fixação em
zona chave do promissor território.

Doravante, qual seria o destino da tão cobiçada terra? Parece crível que o Rei venturoso
tÜO quisesse despertar a curiosidade dos Reis Católicos: o território descoberto encontravase
nas proximidades da zona do Tratado de Tordesilhas e como a solução deste caso estava longe
ele' ser resolvida, melhor seria evitar problemas familiares entre as duas coroas ibéricas. Foram
v.iric», os motivos que inibiram D. Manuel de prestar atenção à exploracào das suas terras
americanas. Criou-se um império demasiado grande, a população portuguesa nâo era suficiente
para defender o monopólio marítimo e comercial nos dois Oceanos, tinha-se desenvolvido uma
empresa desregrada, para tào reduzidas forças. O outro motivo da inibição do monarca pren-
dia-se aos valores comerciais pouco lucrativos.

Pelas razoes acima apontadas, decidiu D. Manuel, dar o comércio da terra por arrenda-
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mento, transformando assim o mercador em homem agrícola, explorador e caçador, no qual
imperou a capacidade de modificar as estruturas, admínistrando bem ou mal o terrítório,
dando-lhe forma e elãn, soltando-lhe o destino que hoje se conhece. A adaptação do povo
português às adversidades e às incongruências de alguma falta de ordem e capacidade de
produzir melhores resultados tem fortes relações com o determinismo socio-político da
épocat").

A questão do arrendamento repousa na forma clássica de não abandonar o achado, visto
que o arrendatário se obrigava a fazer a exploração da costa e a construir urna ou mais forta-
lezas. Segundo a ..Carta de Pietro Rondinelli-C"), o responsável tinha o dever de mandar, em
cada ano, seis navios a descobrir 300 léguas de costa.C") Esta era urna das maneiras possíveis
de ir descobrindo a totalidade do continente e, ao mesmo tempo, manter a presença dos
portugueses além mar. As informações provenientes destas explorações de reconhecimento
levaram o rei a tornar medidas.

Questiona-se muita vez, se este seria o caminho mais certo, se Portugal administrou bem
ou mal, porque este maniqueísmo é muito humano, portanto dependente da capacidade de
organização, das faculdades de quem manda e executa, das distâncias, da estrutura social, das
condições adversas, das dificuldades climatéricas, geográficas e até políticas, para gerir da
melhor forma esse ..diamante em bruto», como lhe chamou Gilherto Freyre.

Segundo documentos fidedignos, o primeiro homem a arrendar a Terra de Vera Cruz foi
Fernão de Noronha (5) em 1502. Os arrendamentos, nos séculos XV e XVI, faziam-se por três
ou, quando muito, por cinco anos. Porém, a Relação de Lunardo Chá Masser, escrita entre
150617, revela algumas diferenças. Vejamos o seu conteúdo: "C ... ) De há três anos para cá foi
descoherta uma terra nova, da qual se tráz todos os anos 20 mil quintais de hrasil C. . .) o qual
brasil foi concedido por Fernão de Loronha , cristão-novo, durante 10 anos por 4.000 ducados
por ano; o qual Fernão de Loronha manda em viagem todos os anos ã dita terra nova os seus
navios e homens, expensas suas, com a condição que este serenissimo pei proíhe que daqui
em diante se extraia da Indía-C').

Tanto Luciano Pereira da Silva, como Jaime Cortesão, se dehruçaram sobre este assunto
e concluiram que a Relação de Chá Masser se baseava numa informação oral e inexacta. Não
obstante, esta relação e a carta de Pietro Rondinelli confirmam-se mutuamente, no que respeita
aos primórdios do Brasil. Comprovado ou não, sabe-se que Noronha participou na primeira
ida a Cabo Frio, onde os portugueses foram carregar pau. Veja-se esta descrição: -Lyvro da
náoo hertoa que vay pera Terra do brasil de que som armadores bertolameu marchone e
benadyto molelle e Fernão de lloronha e francisco miz que partio deste porto de Lix. a XXI}
de fevereiro de 511,.(").

O comércio do pau-hrasil era feito por portugueses, espanhóis e franceses. À medida que
o negócio crescia, aumentava o interesse de Portugal. Esta é a opinião de Gorge Caldeira que,
seguindo este raciocínio, escreveu: ..A primeira reacção da coroa foi arrendar as terras, já em
1502, a mercadores liderados por Fernão de Noronha-C"). Com a ameaça estrangeira, o governo
passou a mandar cada vez mais frotas armadas, para assegurar a soberania portuguesa.

Entre 1501 e 1504 a coroa enviou uma expedição no sentido de desbravar o litoral brasi-
leiro: nela seguiram o italiano Vespúcio, André Gonçalves, Gonçalo Coelho e Fernão de Noro-
nha. Estes homens foram explorando no sentido meridional e cerca do ano de 1512 foi atin-
gido o Rio da Prata.C") Era lento e moroso o processo utilizado, a fase inicial do povoamento
careceu de um plano governativo; por este motivo, outros povos europeus rondavam cons-
tantemente aquela costa. A coroa portuguesa teve grandes dificuldades para conseguir travar
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a ameaça cada vez maior dos corsários franceses. O próprio rei Francisco I fomentava o corso,
vendo no Brasil um potencial de riqueza que não lhe interessava perder.

Experimentados navegadores da Normandia e Bretanha, que já tinham viajado pela Costa
da Guiné e da Malagueta, entraram em contacto com alguns portos da costa brasileira.C") Esta-
mos ainda na fase do arrendamento: segundo relata a Crónica de D. Manuel em 1513 a terra
estava entregue a Jorge Lopes de Bixorda, que tinha nessa altura o «trato do pau-brasil-. Este
homem foi o substituto de Fernão de Noronha, que a ter como certa a Relação de Chá Masser,
esteve como arrendatário de 1502 a 1512.

Durante esta primeira fase, não houve grande estabilidade, porém a que se segue é
bastante pior em termos de ataques corsários, naufrágios de embarcações idas de Portugal,
ambiçôes da parte dos castelhanos. A administração lusa era praticamente inexistente, digamos
que a terra se governava a si própria. A ocupação portuguesa fez-se sentir sistemática e efec-
tiva no terceiro decénio de quinhentos. Antes porém, o rei enviou ã América uma expedição
chefiada por Cristóvão Jacques, que levava o título de capitão-moro O enviado aportou ao lugar
chamado de Baía de Todos-os-Santos, por aí ter chegado no 1º de Novembro a primeira expe-
dição exploradora em 1501. A este primeiro ensaio seguiram-se medidas mais decisivas. C')
Consta que este homem explorou a costa brasileira em 1503 e chegou até ao cabo das Virgens,
à entrada do Estreito de Magalhães;"). Em 21 de Junho de 1516 uma armada constituída por
caravelas sai de Lisboa comandada por Cristóvão Jacques, com o intuito de fiscalizar as costas
do Brasil. Regressará à capital do Reino em 1519(").

Voltaremos a falar de Cristóvão Jacques, natural de Lagos, que teve um duplo desempe-
nho no território brasileiro; por agora deve salientar-se que, já quase ao findar o século XVI,
Gabriel Soares de Sousa, no Tratado descriptiuo do Brasil, imensamente distanciado dos factos,
desprovido de fontes de consulta, dá-nos a informação da viagem de 1501 chefiada por
Gonçalo Coelho. A confusão estabelecida por Gabriel Soares entre as expedições de 1501, de
1503 e talvez a de 1526, ressalta da leitura do texto. Importante para este estudo, não é saber
quem foi primeiro, mas sim a preocupação dos monarcas portugueses no que diz respeito ao
desenvolvimenro e colonização daquela terra a ocidente.

Embora a realidade de ordem política estivesse centrada na estrada atlântica, rumo ao
Oriente, talvez nào fosse errado manter uma aparente falta de interesse, para não despertar
ainda mais a cobiça dos estrangeiros. As primeiras viagens tinham uma tripla finalidade: a
exploraçào do pau-brasil, o contacto com os aborígenes e o reconhecimento da costa, onde se
iam chantando os padrões lusos. A fase inicial careceu de organização política, de um verda-
deiro plano governativo, só mais tarde estudado pelos irmãos Sousa.

Era necessário guardar a costa, alvo dos ataques corsários. Nesse sentido a coroa portu-
guesa viu-se forçada a enviar uma expedição para defesa e estudo sistemático da dimensão
daquela vasta zona: comandava essa expedição Martim Afonso de Sousa e seu irmão Pero
Lopes de Sousa, sendo este último o autor do Diário de Navegação, onde se pode pela primeira
vez analisar com clareza o Estado do Brasil, sua extensão e suas carênciast "). Depois destas
notícias D. João III tomou medidas urgentes para administrar o Brasil. Escreveu Joaquim Verís-
simo Serrão: -Essa terra promissora não podia impor-se ao rei D. Manuel com a grandeza histó-
rica que seu filho e sucessor, trinta anos depois, já estava em condições de reconhecer-C") A
juntar a esta realidade temos outra não menos importante, D. João III perdeu as praças do
Norte de África. Muíto embora que para manter essa presença, o monarca tivesse dispendio-
sos custos, tratava-se de vasto império herdado de seu pai e que desde o início do seu reinado
lhe levantava o problema: perder essas possessões em África à custa do império do Oriente.
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Por sua vez o comércio oriental, entrou também em decadência, o que explica de certa forma
a viragem para Ocidente.

D. }o~10III tentou a todo o custo resolver os problemas com Franca pela via diplomática.
Para Lil enviou um embaixador residente que se manteve na corte francesa durante oito anos;
tr.uav.r-:«- do Dr: }oào da Silveira, que levava instrucocs para agir com diplomacia nas questões
a tratar com Francisco I e que, simultaneamente. tinha a missào de informar o monarca portu
gues dos movimentos franceses. D. joào III acreditou durante algum tempo que era possível
r.-solvcr os dissídio« diplomaticamente.

Em 1'526. Joào da Silveira previne o Rei que a França se preparava para avançar com uma
forte esquadra de dez. naus destinadas a atacar o Brasil. A informação do embaixador permitiu
a D. .10,10!!l mandar organizar uma expedição comandada por Crístóvào Jacques, que lutou
contra os franceses numa forte batalha naval em 1'526. Portugal saiu vencedor e era na época.
juntamente com a Espanha, uma das duas potências europeias mais cobiçadas por terem ricas
colónia-; Francisco I de França tentava disputar essa supremacia, chegando a perguntar pelo
testamento de AcL1o,onde só os dois países ibéricos foram contemplados.

Cristóvão Jacques era, nesta altura, certamente, um homem com grandes conhecimentos
da costa do Brasil e por isso foi escolhido com o deliberado propósito de dar caça à pirataria
fr;mcesa, que frequentava o litoral brasileiro com uma assiduidade assustadora. A acreditar nas
e.'\presscJes da reclamaçào de Francisco I a D. joão Ill, Cristóvão }acques desempenhou-se da
sua miss;10 com zelo excessivo. pois, não contente em destruir os navios franceses encontra-
d, JS durante o seu policiamento. não poupou as trípulaçocs à morte, com suplício. Em 1529
regressa Cristóvão Jacques que é substituído nas suas funções por António Ribeiro( é'). Os corsá-
rios representavam um risco à hegemonia lusa, expurgar o litoral do Brasil dessa cobiça era
uma necessidade premente.

Os franceses invocavam o princípio da liberdade do comércio e dos mares, transfor-
mando o Atlântico num autôntíco campo de batalha, por isso Carnocs cantou assim:

..No Brasil, com vencer e castigar.
O pirata francês, ao mar usado, .....(")
A I-r.mca , sem possuir colónias, conseguia apossar-se do ouro do México, das especia-

ri,ls do Oriente e do pau de tinturaria do Brasilt"). Um dos maiores armadores franceses era
}ean Ango que possuía uma "Carta de Marca" que lhe permitia atacar e saquear as cmbarcaçoes
portuguesas até ao montante de 200.000 cruzados, valor exigido pelo monarca português a
lr.mci-«:o I. como indcmnizacào pela penetração ilegal dos franceses na zona de influência
portuguesa. A pre-sença de corsários t,10 aguerridos punha em perigo a soberania de Portugal,
assim como a religião, visto que grande parte dos franceses eram calvinistas. Por estas razóes
Cri-aóvao }acques lutou com denodo para acabar com os ataques em terra e mesmo às ernbar-
Gl(,'ôes portuguesas, que efectuavam as viagens na ..estrada atlântica -.

Apesar do policiamento e das exigências feitas pelo monarca português as ..Cartas de
Corso ..continuavam a ser passadas. Na tentativa de anular esse documento, parte para a corte
fr,mcesa o Dr. António de Ataide. mas a diplomacia utilizada dava mostras de não funcionar.
s,') uma presença efectiva dos portugueses naquelas paragens poderia abrandar a cobiça das
potencias estrangeiras, pois exactamente na mesma data (1'526) Sebastião Cabot começa as
exploracoe» do Rio da Prata. Nesta altura, D. João III é informado que os castelhanos estavam
a colonizar a América. Este era o momento ideal para pensar num sistema eficaz a aplicar no
Brasil. Qual' As capitanias' Ainda não: Portugal vivia um dilema: colonizar aquela terra, ou

32H



abandoná-la à cobiça estranha' Optou-se pela primeira hipótese, desenvolver e povoar o novo
continente.

Í' nesta sequência que começam a surgir as propostas de particulares para a colonização
do Brasil. Com tantos problemas, quem seriam os proponentes interessados? Seriam por certo
homens informados daquele Novo Mundo, conhecedores da geografia e do clima, da própria
L,uJnomia quase inexistente; tinham que ter gente para levar consigo, porque aquelas paragens
careciam de potencial humano para povoar e trabalhar muitas terras virgens, muito solo que
IÜO conhecia () pé do homem, nem a enxada ou qualquer outra alfaia agrícola. Vamos anali-
sar as duas ofertas principais. A primeira proposta apresentada ao monarca, foi a de João de
:VIcIoda Câmara, um padre açoreano, descendente de João Gonçalves Zarco, ou seja, da
primeira família portuguesa com papel importante no domínio do Oceano Atlânticot ").

Esta era uma proposta aliciante, que jogava com determinados factores a favor do propo-
nente: primeiro, havia uma experiência atlântica de mais de um século; segundo, a caracterís-
tica familiar (descendia da primeira geração de marinheiro e descobridor da pérola do Atân-
t ico ): terceiro, tinha dinheiro e gente para investir no grande empreendimento. Procurava-se
aplicar no Brasil o modelo atlântico, ou seja, as experiências agronómicas (ter-se-iam iniciado
em zonas do Algarve, sendo depois levadas para a Madeira que foi a base de ensaio de um
processo secularx -"). Por exemplo a cultura da cana sacarina, foi como que transposta da
Madeira para o Brasil, embora se tratasse de uma iniciativa da coroa (modelo estatal), em
oposicão ao padrão particular adoptado nas ilhas.

A proposta de Melo da Câmara tinha esta particularidade, em troca da concessão da Terra
do Brasil, levar a cabo a colonização da mesma, segundo o modelo já usado pelos seus ante-
passados na Madeira, levando consigo 2.000 moradores. Em contrapartida teria todos os direi-
tos inerentes aos Capitães Donatários (monopólios, dizimas, atribuições militares, prática da
justiça civil e criminal, económicas e administrativas)r"). A distribuição da terra seria feita de
forma a aliciar o colono.

A segunda proposta foi apresentada por Cristóvão Jacques, homem que conhecia bem o
litoral brasileiro, principalmente a zona do Rio da Prata, onde esteve em 1527, em missão de
constante vigilâcia, na expectativa de encontrar metais preciosos. Propunha-se o navegador
iniciar a colonização com 1.000 moradores, ficando à partida em desvantagem perante Melo da
Câmara; mas para compensar o reduzido número de colonos, atribuía à coroa a reserva de
metais preciosos que se pensava existirem na zona sul do Brasil.

Ambos os proponentes formavam grupos que movimentavam influências na corte. Não
obstante, D. João lI! não atribuiu a vitória a nenhum dos grupos, não considerou as propos-
tas, e assumiu para a coroa essa tarefa, aconselhado pelo Dr. Diogo de Gouveia. Tornava-se
agora urgente colonizar o Brasil, para não o perder a favor dos franceses. Então, se havia fortes
indícios de existirem metais preciosos naquelas paragens, porquê não fazer a coroa a criação
do monopólio régio. Chamando a si todas as responsabilidades, isto é, tudo o que diz respeito
aos meios administrativos, políticos, jurídicos e económicos, o monarca português reconheceu
no Novo Mundo, algo de promissor. Depois de tantos desaires no Oriente, muda-se o rumo
para Ocidente. Estamos em 1530.

O sistema de monopólio do pau-brasil é abandonado devido à importação deste produto
em grande escala, proveniente da América Espanhola, que desvalorizou a mercadoria. Entre-
tanto, saiu do Tejo uma esquadra comandada por Martim Afonso de Sousa, que levava [urisdi-
cào e alçada, tanto no crime como no cível. A partir de 1531 inicia-se o plano de colonização,
que tinha como base principal afastar os franceses da costa atlântica, descobrir terras e explo-
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rar alguns rios, entre os quais o da Prata, e estabelecer pequenos núcleos de povoamento
europeu de domínio político e administrativot"). Martim Afonso e seu irmão aperceberam-se
da realidade e carências do Brasil, da urgência de uma política de defesa e fomento da terra.

Devido ã extensão do território, este foi dividido em amplas capitanias para melhor ser
controlado. A terra era concedida a título vitalício. Esta forma de doação não agradou aos colo-
nos e a coroa teve de mudar o sistema para hereditário; ao mesmo tempo ficava isento da Lei
Mental (todos os filhos podiam herdar); além de todas estas benesses foi-lhes concedido o
domínio directo e útil das capitanias. Com esta atitude, D. João III, despertou um maior inte-
resse na realidade potencial que era o Estado do Brasil.

As atribuições de funções dos capitães donatários, assim como as competências das capi-
tanias, mantinham todo o poder. O capitão tinha a seu cargo as funções jurídicas, com total
autonomia nos foros civil e criminal, podendo até aplicar a pena de morte. No que diz respeito
às funções administrativas, era também ele que nomeava os oficiais para dirigirem a adminis-
tração e fazia a eleição dos vereadores. No campo militar, exercia funções terrestres e maríti-
mas: era chefe das armadas que faziam o policiamento no mar, e em terra chefiava as cons-
truçóes e fortificações para defesa dos núcleos populacionais. Finalmente no aspecto
económico, distribuía as terras com a aplicação da lei das sesmarias.

Quanto aos rendimentos do capitão donatário eram imensos: tinha todos os direitos,
incluindo os -banais- que são monopólios de natureza económica que já vinham de época
medieval e apresentam aqui uma novidade, que é estenderem-se aos engenhos de açúcar. Para
concluir dir-se-ía que o capitão tinha o controlo económico de toda a capitania, pois era deten-
tor dos meios de produçãoó"). As consequências viriam a surgir, porque as donatarías não
foram senão os esboços da divisão administrativa de um novo e vasto impériot"). Era neces-
sário uma coesão, e não uma divisão. Estava provado que o sistema das capitanias não iria
resultar como pensaram os irmãos Sousa e D. João III.

Mas será a partir de agora que se vai organizar económica e civilmente a sociedade brasi-
leira, já depois de mais de um século de contacto dos portugueses com os trópicos. Aqui é que
o povo luso realizaria a prova definitiva da sua aptidão. Com tantas transformações, formou-se
na América tropical urna sociedade de base agrária, cuja exploração económica estava a cargo
do escravo. Válidas foram também as qualidades do homem português, flutuante, cosmopolita
e plástico, de urna mobilidade espantosa, aclimatando-se às condições físicas do solo e de
temperatura, sem escrúpulos de raça, levando grande vantagem aos outros europeus ao desen-
volver a miscegenação, criou urna sociedade híbrida de índio, e mais tarde de negro.C")

Muitas foram as figuras que se destacaram neste movimento expansionista e colonizador;
optou-se por enaltecer a figura humana e a naçào. Portugal deve a sua importância e a sua
glória à tenacidade lendária dos seus reis, à marinha e à aguerrida persistência dos seus
Homens, em suma à raça. Eles venceram distâncias, destruíram obstáculos, tactearam no escuro,
suavizaram dissabores, na esperança de poderem traçar no mapa do Mundo novos limites,
cimentando civilizações, levando consigo valores e credos, que o passar dos séculos ainda não
conseguiu destruir. Se assim não fosse o que estaríamos nós hoje aqui a comemorar?

O século XVI foi, sem dúvida, um marco importante na história da humanidade. A
empresa expansionista deu ao homem o alargamento do espaço geográfico, o mundo «dilatou»
como se fosse elástico, e depois corno povoar e desenvolver aquele enorme latifúndio' Como
preservá-lo da inveja dos outros povos europeus? Como agricultar os trópicos? Como fazer a
colonizaçào por indivíduos - soldados de fortuna, aventureiros, degredados, cristãos-novos
fugidos à perseguiçào religiosa, náufragos, traficantes de escravos, de papagaios e de madeira?
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As grandes plantações desenvolveram-se pela iniciativa corajosa de particulares. Pela mão
de um Martim Afonso, ao Sul, e de um Duarte Coelho, ao Norte. Foi ainda a iniciativa parti-
cular que, concorrendo às sesrnarias, se dispôs a ir povoar e defender militarmente, como era
exigência real, as muitas léguas de terra em bruto que o trabalho escravo fecundaria. Seria
também de iniciativa particular, a chegada de colonos sólidos, das primeiras màes de família,
das primeiras sementes, o primeiro gado, os primeiros animais de transporte, plantas alimen-
tares, instrumentos agrícolas, os primeiros plantadores de cana, os primeiros mecânicos para
os complicados engenhos de alça-prema, mais tarde substitui dos pelo sistema dos eixos, vindos
do Oriente.

A partir de 1532, a colonizaçào portuguesa do Brasil, caracterizou-se pelo domínio quase
exclusivo da família rural ou semi-rural. A família, não o indíviduo isolado, nem tão pouco o
Estado, nem nenhuma companhia de comércio, é desde o século XVI o grande factor coloni-
zador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as fazendas, compra
escravos, bois, ferramentas, tornando-se numa aristocracia colonial poderosa com base na famí-
lia, atraída pela possibilidade de um futuro mais promissor. O português levou a seu favor, e
a favor da nova colónia, toda a riqueza e extraordinária variedade de experiências acumuladas
durante mais de um século, na Ásia, na África e na Madeira.

Neste breve ensaio, escreveu-se sobre os primeiros trinta anos do Brasil; várias vertentes
foram abordadas: desde o Restelo até Vera Cruz, a enorme apetência expansionista do povo
luso, o seu amplo poderio marítimo, a arrogante armada que iria sulcar a nova rota aberta por
Gama, a rija têmpera dos navegantes e guerreiros, que descobriram e defenderam aquela afor-
tunada terra, deveras cobiçada por outros povos europeus. Também se apresentaram os dife-
rentes sistemas utilizados pela coroa para não perder aquele tão disputado e longínquo
quinhão português achado a Ocidente.

Se o objectivo era travar as investidas de outros povos, não foi conseguido; nào pode ser
preservado algo que está repartido, mas sim, o que está centralizado. Esta centralização verifi-
car-se-ía no Brasil alguns anos depois, motivada pelo fracasso das capitanias. A soberania de
Portugal esteve sempre em perigo: todos queriam aquele ..diamante em bruto". Porém,
nenhuma outra nação se conseguiu misturar através da miscegenação, formando um salutar
hibridismo. que foi sem dúvida o grande trunfo da vitória portuguesa. Jamais outro povo colo-
nizador excedeu, ou sequer igualou, a fácil miscibilidade utilizada pelo homem luso. Esta foi,
talvez, a melhor forma de compensação para colmatar a falta de gente tão necessária para a
colonização em larga escala, naquele vasto Território.
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332



Aspectos psicológicos da descoberta do Brasil
Prof. Fernando Castelo Branco

:\a análise de problemáticas históricas, não é frequente encontrar-se evocado o factor
psicológico. No entanto, deve considerar-se que em certas circunstâncias ele poderá ter uma
importância significativa, um peso na balança dos juizos, opiniões e pareceres, que poderá até
ser decisivo.

Quando Gregório Maranon considera ter sido Tibério um exemplo de homem ressentido,
para o historiador esse facto psicológico explica e justifica a maneira de ser e de agir do impe-
rador romano e, por isso, o livro que sobre ele escreveu, depois de um capitulo introdutório
- -Vida e História» - logo apresenta um outro: -Teoria do ressenrirnento-C'). Essa teoria vai exem-
plificar-la na biografia de Tibério e simultaneamente explicá-la. Nesta, obra, a figura, a actua-
~':IO do imperador romano surgem interpretados à luz de um factor psicológico.

Personalidade bem controversa e, sem dúvida, de grande relevância na história da Revo-
lucào Francesa. é Robespierre. Sua importância e a forma como actuou tornaram-no polémico
c. por isso, Marc Blocb afirmou: -Robespierristes. anri-robespierristes. nous vaus crions grâce:
par pitié, dites-naus, sirnplesment, qui fut Robespierre-C). Sobre ele, comentaria por sua vez
Maranon. -Hay una frase de Robespierre, trágico resentido, que no se puede Iecr sin escalo-
frio. tal es la claridade que proyecta cri la psicologia de la Revolución: Senti, desde muv
temprano, la penosa esclauit ud dei agradecimiento .. Não será, portanto, que a sua personali-
dade, a sua actuação, se poderão explicar numa perspectiva da psicologia do ressentimento'

Dentro da nossa História, lembramos que o atentado contra D. José e o processo dos regi-
cidas l' aspecto que tem atraido tantas atenções, e que diversos investigadores têm procurado
clucidar e interpretar. Entre eles, o embaixador Luís Teixeira de Sampayo publicou um estudo
intitulado. 1:'1/1 oolta do processo dos Távaras. Refere que João de Távora estava colocado no
regimento de Chaves e ai foi preso em 22 de Dezembro de 1759, no seguimento do aprisio-
namento de diversos membros da família. Ao irmão escreve uma carta onde roga protecção
face à situação em que se encontra: preso no Corpo da Guarda do Quartel - Diz ele: "Imedia-
tamente [puseram] travessas numa janela que olha para o toural, além das quais tenho Rsenti-
nelas da parte de fora da janela constantes a toda a hora e da mesma forma 6 mais de guarda
:1porta que me fecha, além destes tenho dois capitães que por ordem do mesmo general estão
sempre na mesma casa em que me depositaram-C').

J\o desconhecimento do que se passara em Lisboa, preso sem mais explicações e deste
modo, apela ainda para outro irmão e pede protecção também a duas irmãs, mas não escre-
veu precisamente à que mais lhe podia valer: a amante do rei. Dum lado estava, pois, a angús-
tia, o temor, a preocupação pelo que lhe iria acontecer, que o rigor do encarceramento fazia
antever trágico; do outro, o corte da família com a irmã pecadora. Seriam bem fortes os dois
sentimentos e mais forte ainda o segundo, pois mesmo numa aflição não se dirigia a essa irmã.
Pode-se calcular o que se passou no espirita de João de Távora.

O Conde de Tovar revelou uma memória escrita para o Abade de Mornay, embaixador da
França em Portugal, onde este era elucidado sobre o ambiente da corte de D. João V. Fala das
suas várias amantes nomeadamente da filha do marquês de Cascais. Acrescenta que este, com
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o desgosto, pouco aparece na corte e, referindo-se ao Conde de S. Vicente, diz: -il est de Ia
maison Távora que les portugais apellent casa lirnpiarsícj-C). Será que os Távoras mantinham
essa postura, esse pundonor e decorridos bastantes anos é com repulsa que vêm um dos seus
membros amante do rei? Esse sentimento bem forte devia ser, para João Távora na aflitiva situa-
ção em que se encontrava, nào escrever, não pedir protecção a quem melhor lhe podia valer.

Este muito forte sentimento de pundonor, de honra de uma família, é um factor psicoló-
gico que não pode deixar de se considerar para tentar compreender e esclarecer o caso,
complexo sem dúvida, do atentado contra D. José.

É tempo de passarmos ao tema da nossa intervenção.
No relato da viagem de Vasco da Gama de 1497 à índia, a primeira que ele fez e que

marcou a descoberta do caminho marítimo, relato esse atribuído a Álvaro Velho, lê-se:

"E ali [ilha de Santiago] tomámos carnes, e água e lenha; e corrigindo as vergas dos navios,
porque nos era necessário.

E uma quinta-feira, que eram 3 dias de Agosto, partimos em Leste e, indo um dia com Sul,
quebrou a verga ao capitão-rnor, e foi em 18 dias de Agosto; e seria isto [a] 200 léguas da Ilha
de Santiago. E em 22 do dito mês, indo na volta do mar ao sul quarta do sudoeste, achámos
muitas aves, feitas como garções, e, quando veio a noite, tiravam contra o sussueste muito rijas
como aves que iam para terra; e neste mesmo dia vimos uma baleia, e isto [a] bem 800 léguas
em mar.

A 27 dias do mês de Outubro, véspera de S. Simão e [de s.l Judas, que era sexta-feira,
achámos baleias, e umas que se chamam focas, e lobos marinhos.

Uma quarta-feira, primeiro dia do mês de Novembro, que foi dia de Todos os Santos, achá-
mos muitos sinais de terra, os quais eram uns golfões que nascem ao longo da costa.

Aos quatro dias do dito mês [Novembro], sábado ante manhã, achámos fundo de 110
braças ao mais. E, às nove horas do dia, houvemos vista de terra-C'), Estavam na costa de África.

Há minúcia e pormenor na narrativa - a verga quebrada, as baleias, as focas, os lobos mari-
nhos avistados - mas, em contrapartida, omissão total de qualquer comentário sobre se os sinais
de terra vistos os surpreenderam ou se nada tiveram de inesperado os indícios da sua proxi-
midade naquelas bandas. Teriam algum conhecimento, mesmo vago, a seu respeito? E como
se vê continuaram a navegação como se nada tivesse acontecido. Porquê? Álvaro Velho, se é
ele o autor do relato, parece portanto ter querido apenas referir os factos observados, mas não
se alonga sobre eles nem os comenta. Uma interrogação suscita esta sua atitude: que se passava
em seu espírito para silenciar perguntas intuitivas ou esclarecimentos que se impunham?

Vejamos agora o relato de Pero Vaz de Caminha da viagem de Pedro Álvares Cahral:

"domingo xxii do dito mês aas x oras pouco mais ou menos ouvemos vista das ilhas do
Caho Verde scilicet da ilha de Sam Nicolaao segundo dito de Pero Escolar piloto e a noute
seguimte aa segunda feira lhe amanheceo se perdeo da frota Vaasco d Atayde com a sua naao
sem hy aver tempo forte nem contrario pera poder seer. Fez o capitam suas deligencias pera
o achar a huas e a outras partes e nom pareceo mais.

E asy seguimos nosso caminho por este mar de lomgo ataa terça feira d oitavas de Pascoa
que foram xxi dias d Abril que topamos alguns synaaes de tera serndo da dita ilha segundo os
pilotos deziam obra de bj Ix ou Ixx legoas, os quaaes heram muita camtidade d ervas compri-
das a que os marentes chamam botelho e asy outras a que tambem chamam rabo d asno. E aa
quarta feira seguimte pola manhãa topamos aves a que chamam fura buchos e neeste dia a
oras de bespera ouvemos vista de tera scílícct primeiramente de húu grarnde monte muy alto
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e redomdo e doutras serras mais baixas ao sul dele e de terra chãa com grandes arvoredos; ao
qual monte alto o capitam pos nome o Monte Pascoal e aa tera a Tera da Vera Cruz. Mandou
lamçar o prumo acharam xxb braças e ao sol posto obra de bj legoas de tera surgimos amco-
ras em xix braças amcoragem limpa-C).

Caminha, tal como Álvaro Velho, por um lado é pormenorizado, por outro é menos que
lacónico: é inteiramente omisso. Foram surpreendidos pelos sinais de terra ou não? Parece
concluir-se terem navegado no sentido preciso para a atingirem. Porque a queriam conhecer?
Porque a queriam descobrir? Vasco da Gama viu os sinais de aproximação e continuou nave-
gando para sul. Agora a armada de Pedro Alvares Cabral ruma no sentido de encontrarem terra.
Foi uma surpresa ou a confirmação de algo previsto? Mas Pero Vaz de Caminha guarda o mais
completo silêncio. Nada nos transmite que responda às questões que se impunham.

Há aqui um aspecto psicológico a nosso ver fundamental, Pero Vaz de Caminha vai na
armada de Pedro Álvares Cabral que demandava a índia para encetar negociações sobre o
comércio das especiarias. Encontram uma terra que seria desconhecida, que não é África, nem
Ásia, e Pero Vaz de Caminha perante tal, não tem a menor reacção. Terem chegado àquela terra
insuspeitada parece ser tudo quanto há de mais natural. Psicologicamente é inacreditável,
parece-nos, e portanto uma dedução se impõe: não reagiu Pero Vaz de Caminha por já saber
da sua existência.

Também Mestre João enviou uma carta ao rei de que constam as observações que
passamos a ler:

-Senhor ayer segunda feria que fueron 27 de Abril desccndimos en terra yo e el pyloto de
capytan moor e el pyloto de Sancho de Tovar e tomamos el altura dei sol al medio dia e
fallamos [síc] 56 grrados e la sonbrra era septentrional por lo qual segund las regias dei
estrolabio jusgamos ser afastados de la equinocial por 17 grrados e por consyguyente tener
el altura del polo antartico en 17 grrados, segund que es magnyfiesto en el espera e esto
es quanto a lo uno por lo qual sabera Vosa Alteza que todos los pylotos van adiante de
my en tanto que Pero Escolar va adiante 150 leguas e otros mas e otros menos pero quien
di se la verdad non se puede certyficar fasta que en boa ora allegemos ai cabo de Boa
Esperança e aily sabrernos quien va mas certo ellos con la carta o yo con la carta e con
el estrolabio-C').

Desceram em terra. É tudo quanto diz. Esperavam ou não encontrá-la? Iam em sua busca
e tiveram êxito? Mestre João só tem como preocupação dar ao rei coordenadas geográficas do
local, relatar as suas observações e fazer saber como, por um mapa podia o monarca verificar
onde eles se encontravam.

Perante estas atitudes, parece-nos por-se uma possível explicação psicológica. Dois deles
escreviam ao rei. O primeiro, Álvaro Velho escreve um relato para ser lido por quem dirigia as
actividades marítimas. Nada dizem, nada comentam, não respondem às questões que parecia
se porem intuitivamente. Como qualquer deles não abordou esses aspectos, aventamos uma
hipótese: o silêncio deve-se a saberem serem as questões bem conhecidas de seus interlocu-
tores. Por isso era desnecessário esclarecer quem estava conhecedor das situações.

A atitude dos três é idêntica: não abordaram a questão do conhecimento ou desconheci-
mento da terra onde apartaram ou, no caso de Álvaro Velho, daquela de que viram sinais. A
explicaçào do silêncio poder-se-á encontrar no facto de tanto eles como o rei e as pessoas que
dirigiam os descobrimentos e as viagens marítimas não ignoravam a existência dessa terra. Inte-
ressa apenas darem pormenores da viagem ainda desconhecidos dos seus interlocutores.
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:VIaspoderá ainda haver um outro factor a considerar. A descoberta do Brasil nào fora
revelada. Pedro Álvares Cabral tem por missão. além da negociacàr: a efectuar na Índia, desco-
brir oficialmente o Brasil. Por isso não se revela explicitamente seu anterior conhecimento.
Álvaro Velho dá conta de terem avistado sinais de haver terra próxima, mas nada mais acres-
centa. Mestre .10<10diz que para o Rei saber onde fica aquela terra veja o mapa mundi de Pero
Vaz Bisagudo mas nào esclarece se está lá representada. A situacão de só com a viagem de
Pedro Álvares Cabral se descobrir oficialmente o Brasil teria levado a essas atitudes, e a prova
de qLle se não referiu o conhecimento da terra encontrada explicitamente está nos historiado-
res que, apesar destes documentos, negam o conhecimento precahralino do Brasil.

Mas seja-nos permitido repetir: o cerne da questão parece-nos estar num factor psicoló-
gico. Se Pero Vaz de Caminha, navegando para a Índia, tivesse encontrado uma terra desco-
nhecida teria uma reaccão. Se Álvaro Velho tivesse avistado sinais de uma terra desconhecida
teria uma reacção. E dessas reacções não existe o mais pequeno sinal nas suas narrativas.

A análise psicológica destes três escritos, em especial da carta de Pero Vaz de Caminha,
leva-nos a pôr essa hipótese tão importante nas suas consequências: sabia-se j:t da existência
do Brasil.

A série de noticias que dá Mestre .10<10ao Rei leva-nos a uma conclusão, Diz-nos ele: "
Aycr casy entendymos por asenos que esta era ysla e que eram quatro e que de outra ysla
vvcnem almadias a pelear com elhos e los levam catyvos- (9). Portanto, sabia-se pouco sobre
essa terra onde :\1estre .loào se encontrava e donde escrevia a D. Manuel, ignorava-se mesmo
se era ilha ou continente

Aceitando como bons os resultados desse diálogo gestual, Pero Vaz de Caminha datou a
sua carta "deste Porto Seguro da vosa ilha da Vera Cruz-C").

Saber-se-ia portanto da sua existência, mas pouco se saberia a seu respeito, conclui-se.
Pc-ro Vaz de Caminha descreve-a, dando notícia do que observara, fruto da sua breve estadia.
Mestre .10<10relatou também as suas observações. Há um desejo nítido de informar o rei, mas
nao lü o menor indicio de lhe estarem a revelar o descobrimento de uma nova terra.

Parece-nos ter o mesmo significado a alusão ao mapa mundi. Se o rei aí podia ver onde
a terra se situava. mas não ficava a saber se era ou não habitada, era por estar assinalada, no
ma pa muridi. mas n;10 legendada, pelo menos quanto a ser habitada ou nào, Mais uma
comprov.icào de lhe ser conhecida a existência mas pouco, bem pouco se saber a seu respeito.
F se o capuào logo lhe chamou "a Terra de Vera Cruz" é porque ela nào tinha ainda qualquer
dcnominacào.

I'rocur:tmos nas nossas consideracoes analisar o aspecto psicológico das situações descri-
tas na Rela~'{ioatribuída a Alvaro Velho e nas cartas de Pero Vaz de Caminha e de mestr .10<10.
Sendo documentos conhecidos de há muito e muito analisados, haverá coincidência entre o
que dissemos e comentários j:t feitos. Mas o nosso objectivo nào foi de nenhum modo inovar,
propor diferentes interpretações, mas apenas mostrar dois casos que podem suscitar, através
da sua análise psicológica, a apresentação de hipóteses explicativas cuja importância nos
parece óbvia.



NOTAS
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Povoamento e colonização do Brasil
nos Séculos XVIe XVII
(Subsídios para o estudo da dinâmica migratória)
Dr. Luís Filipe Marques de Sousa

INTRODUÇÃO

A Expansão Marítima Portuguesa poder-se-a integrar na história dos grandes movimen-
tos migratórios a nível global. A abertura dos horizontes geográficos nos séculos XVI e XVII
foi também incentivadora da mobilidade geográfica e social.

A Expansão no seu conceito mais lato insere-se numa dinâmica geográfica. Os limites
espraiam-se até onde o homem é capaz de chegar. O alargamento do horizonte motivou a
saída do homem do seu mundo natural.

É neste contexto que pretendemos entender a Expansão, o Povoamento e a Coloniza-
ção do Brasil e do Maranhão nos séculos XVI e XVII, como um processo migratório, já que se
trata de circulação de pessoas que buscam novas respostas às suas necessidades.

O POVOAMENTO E A COLONIZAÇÃO DO BRASIL (SÉCULOS XVI E xvm

A migração portuguesa no séc. XVI foi caracterizada por ser fluida acompanhando varia-
coes locais e regionais, e por apresentar momentos de aceleração e de estagnação. A.J.R.
Russel-Wood afirma-nos que, ·oAmigraçào portuguesa caracterizou-se mais por tendências do
que ( ... ) por padrões-C)

Saliente-se que é predominante na migração portuguesa, esta não ter origem nos portos
de embarque, salvo excepções. A migração portuguesa deve-se em muito a flutuações sazo-
nais do interior para o litoral, do campo para as cidades costeiras e portos de embarque, sobre-
tudo Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Faro, Tavira e Lagos.C')

Sobre isto, João Cosme lembra-nos que: "Importa, ainda, frisar que a emigração não
aparece como fenómeno exclusivamente urbano. As áreas exteriores à sede, 'ditas rurais'
aparecem com representatividade bastante significativa. c...) Pode, por isso, dizer-se que as
populações do mundo rural ( ... ) não eram fechadas mas abertas ao exterior-C)

O grande problema no estudo da demografia histórica, e sobretudo no estudo dos gran-
des movimentos migratórios, é que para tempos mais recuados as migrações estão longe de
serem quantificáveis, exceptuando-se alguns documentos que nos indicam essas cifras. No
caso da colonização do Brasil sabe-se que o primeiro impulso foi dado em 1534 com a divi-
sào em capitanias-donatarias. Mas o primeiro dado quantificável aparece-nos em 1549, quando
se estabelece o Governo-geral do Brasil, na vila de S. Salvador da Bahia. O documento indica-
nos que cerca de mil pessoas acompanharam o Governador-geral Tomé de Sousa, sendo
trezentas e vinte funcionários da administração e pessoas "destacadas» (membros da nobreza),
e seiscentos operários e alguns degredadosr').
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A partir de 1549 o fluxo migratório para o Brasil vê aumentar o número de funcionários
administrativos e os emigrantes -bona fide- (por conta própria que aí iam investir os seus rendi-
mentos). ]\0 entanto a contrariar a tendência para alta, destaca-se a elevada mortalidade que
se torna uma constante na viagem e nos primeiros meses de vida na nova colónia. O local insa-
lubre no navio que era destinado a muitos dos emigrantes -bona fidc- e degredados ia debili-
tando-os de tal forma que no primeiro contacto com o clima quente c húmido do Brasil
acabava de os prostrar definitivamente no leito da morte.

Apesar da Carreira do Brasil ser mais rápida e menos perigosa que a Carreira da Índia,
era de conhecimento geral que os colonos que chegavam ao Brasil acabavam por sofrer dos
mesmos males que os que seguiam para a Índia.

Urna outra caracteristica da migração portuguesa do séc. XVI é a da origem dos efecti-
vos que nela participam, concluindo-se que se distribuem por todo o país. Afirma-nos A.J.R.
Russel-Wood que "Não houve cidade ou vila, e provavelmente quase nenhuma aldeia, desde
o vale do Minho até ao cabo de Santa Maria, ou desde o cabo da Roca até à fronteira com
Espanha, que permanecesse intocada pela emigração ulrramarma.sr')

Nesta participação parece-nos ser aceitável que o Baixo Alentejo e Algarve foram as
regiôes que menos contribuíram para o engrossar do fluxo migratório ultramarino. Lisboa, por
sua vez evidência a sua tendência macrocéfala, tornando-se o principal porto de embarque de
pessoas oriundas do interior, sobretudo Alto Alentejo e Estremadura. Seriam estes os efectivos
que numa primeira fase emigrariam para o Brasil, constituindo-se o grosso deste conjunto por
agricultores e artífices. Mais tarde a Coroa iria encorajar populações açorianas a instalarem-se
na região da Bahiar").

Outro dos elementos de consulta, onde se pode constatar a origem dos efectivos que
compunham a maioria dos emigrantes saídos de Portugal para o Brasil, são as Visitaçoes do
Sal/to Oficio ã Bahia para os anos de 1591 e 1592. Aponta-nos o referido documento que os
reinóis confitentes, eram cerca de 63, distribuindo-se estes por: -13 de Lisboa, 6 do Porto, 4 de
Guimarães, 3 de Braga, 3 de Moura, 2 de Alvito, 2 de Viana do Castelo, e 1 elemento de várias
terras, destacando-se Silves, Almeirim, Olivença, Monsaraz, Estremoz, Castro Verde, Covilhã e
Viseu, entre outras. No que diz respeito aos denunciantes o espectro alarga-se, prevalecendo
a tendência de pessoas oriundas de Entre Douro e Minhor').

Perante os documentos disponíveis pudemos alvitrar uma tipologia das migrações ultra-
marinas nos Descobrimentos, acabando por seguir as "teses tradicionais- de que a região de Entre
Douro e Minho foi a principal fornecedora e animadora dos fluxos migratórios para o Brasil. No
entanto acrescente-se que a existência de bons portos, como os do litoral minhoto e mesmo o
de Lishoa, que mantinham as ligações com o Brasil e onde existiam hons estaleiros navais, eram
mais locais de chegada e de partida das migrações internas com destino ao Brasil. Os portos de
embarque tornam-se escoadores da população portuguesa durante a Expansão Ultramarinai").

A análise dos documentos, quanto aos elementos que saíam de Portugal, deixam-nos
transparecer a existência de diferentes subgrupos de emigrantes. Temos os funcionários admi-
nistrativos, os emigrantes -bona fide-, as pessoas -destacadas- (aristocracia segundogénita) e
aqueles que eram obrigados a emigrar por vontade régia, os degredados.

Os degredados iriam constituir, no Brasil e nas demais colónias, um elemento importante
para a segurança das fronteiras e para a execução de trabalhos mais pesados. Voltando à

composição dos elementos que acompanham o Governador-geral Tomé de Sousa, em 1549,
destacam-se 600 artífices que na sua maioria são degredados que aceitam ir para o Brasil,
executar trabalhos pesados, a troco da carta de perdão, que os remetia ao degredo. A~ funções
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comerciais e políticas nos novos territórios (os lançados), a realização de missões arriscadas e
naturalmente a colonização efectiva dos novos territóriost").

Os emigrantes -bona Iide- constituem um subgrupo difícil de analisar. Sabe-se que na sua
maioria são de origem plebeia, vindos do mundo rural, possuidores de alguns -cabedais- e que
partem pelos seus próprios meios à procura de sítio onde investir o que possuem. Estes cons-
tituem um grande número dos emigrantes que partem nos meados de Quinhentos para o
Brasil, são possuidores de experiência das lides da agricultura e da criação de gado. Entre os
factores que influenciaram a saída destes efectivos do mundo rural da metrópole para o ultra-
mar encontramos as más condições socioeconómicas, a topografia, o clima adverso e a falta de
infra-estruturas de transporte. Neste contexto seriam as terras do Alto Alentejo, da Estremadura
e do Minho, que apesar do seu potencial agrícola, viam os efectivos humanos emigrarem,
devido em grande parte às dificuldades impostas pela topografia.

Mas também entre os emigrantes -bona fidc- encontramos filhos segundogénitos da
nobreza portuguesa, que não abdicam da sua condição aristocrática. Estes últimos procurarão
no ultramar aquilo que a metrópole e a política de herança lhes havia negado. Sobressaindo
neste contexto que o estatuto social do indivíduo é mais importante que qualquer experiência
profissional anterior.

A Coroa por sua vez encorajava aqueles que possuíam hens e dinheiro a emigrarem para
o Brasil. Seriam eles o alvo da procura dos capitães - donatário, antes de 1549, procurando
incrementar a construção de engenhos de açúcar, através do investimento de -cabedaís- no
Brasil. Esta prática se tornaria frequente depois de instalado o Governo-geral, passando o
Governador-geral a fazer a petição directa à Coroa para influenciar os ditos «homens ricos" a
investir a troco de honras, mercês e isençóest").

Outro elemento que se tem que considerar era o escravo africano. Este destina-se, de
modo geral aos engenhos de açúcar, e vem substituir a mão-de-obra indígena. O escravo
negro ascende a cerca de dez mil pessoas para o último quartel de quinhentos. Este aumento
de efectivos acompanha o ritmo de crescimento dos engenhos de açúcart ").

Diz-nos Joaquim Romero Magalhães sobre os indígenas: «Habituados à África e aos afri-
canos, intentam os primeiros colonos a escravizacào dos indígenas para com o seu trabalho
valorizarem as terras. Trabalho forçado e demasiado penoso para quem praticaria uma agri-
cultura de horta, com pau de escavar, muito rudimentar. Muitos nem conheciam a cultura de
sementeira, mas só a de 'coivarai-t").

O indígena brasílico foi, desde cedo, muito resistente à ideia da sua «escravização" à acti-
vidade sedentária da agricultura. De tal maneira que o colono e o missionário são vistos sobre
o mesmo ângulo. O primeiro é visto como o que o quer escravizar prendendo o índio à terra,
o segundo, é aquele que quer que ele «esqueça" os seus deuses ancestrais para acreditar num
novo deus. Tal reacçào suscitou o ensejo nos colonos de capturarem e escravizarem os índios
e nos missionários de reduzir os índios convertidos junto às aldeias. Esta seria a forma encon-
trada para angariar mão-de-obra para os engenhos e almas para a cristandadcr ").

"\0 que respeita à região nordeste e norte do Brasil, destacamos que em finais de
Quinhentos, a regiào era ocupada pelos índios tremembés, ramo da família Cariri, que ao longo
de mais de um século foram sendo expulsos por acçào extrínseca e intrínseca dos portugue-
ses. Com o avanço da expansão e conquista portuguesa as tribos índias seriam sucessivamente
desalojadas e obrigadas a migrar para norte, desalojando, por sua vez, as outras tribos que aí
já existíamt ' l.
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Apesar de geralmente se dar pouca importância aos esforços de ocupação definitiva da
capitania de João de Barros, no séc. XVI, é de salientar que esta não foi esquecida pelos seus
donatários. Saliente-se que no espaço de duas décadas foram enviadas ao Maranhão três expe-
dições, que integraram cerca de vinte navios e ã volta de dois mil homens. Entretanto os obstá-
culos físicos acabaram por ditar sempre o malogro destas expediçõesf"). Tomemos como
exemplo o que nos relata Henrique Henriques de Noronha sobre a perda da armada de Luís
de Mello em 1554 perto do Maranhãoí").

A atenção para a conquista e ocupação do espaço do nordeste e norte brasileiro surge
no reinado de D. Sebastião e materializar-se-à durante o período filipino 0580-1640). No
ambiente de disputa territorial e geoestratégica das potências da altura ressalta como imperioso
a ligação dos dois espaços ibéricos na América do Sul, isto é, o controlo da foz e bacia amazó-
nica. Esta era, desde fins do sécº XVI, lugar de pequenos estabelecimentos de holandeses,
ingleses e franceses. Estes últimos haviam ocupado a ilha de S. Luís do Maranhão em 1612. E
é procurando dar uma resposta a esta ocupação que em 1613 o Governador-geral, Gaspar de
Sousa, propõe à Coroa que a tarefa da conquista do Maranhão seja acometida a Jerónimo de
Albuquerque. A proposta fora aceite, nomeando-o para o cargo de Capitão da Conquista e
Descobrimento do Maranhãor ").

Após vários recontros e tomadas de posição no terreno, que duraram cerca de dois anos,
Gaspar de Sousa manda Alexandre de Moura a comandar a expedição final de tomada de S.
Luís do Maranhão. A 1 de Novembro de 1615 as tropas de Alexandre de Moura e de Jerónimo
de Albuquerque iniciam um cerco que levará ã rendição dos franceses huguenotes de La Ravar-
diere a 4 de Novembro de 1615(1H).

Depois desta conquista Bento Maciel Parente e Francisco Caldeira Castelo-Branco dirigir-
se-ão para norte desalojando os ingleses que se encontravam na ilha de Gurupá. É por volta
de 1617 que a situação começa a estabilizar-se e a permitir a fixação dos primeiros colonos na
foz e bacia amazónica.

O inicio do século XVII marca, assim, definitivamente a pretensão da inclusão do espaço
nordestino e norte na Coroa Portuguesa. O movimento iniciado em finais de Quinhentos
culminará com a conquista da foz do Amazonas e o estabelecimento da Vila de Nossa Senhora
de Belém no Pará, já em tempo da monarquia filipina. O domínio efectivo desta entrada punha
fim ã existência dos estabelecimentos franceses (São Luís do Maranhão, 1615) e ingleses
(Gurupá, 1617).

A data de 1617 marca o arranque do processo de instalação dos portugueses e da subor-
dinação e pacificação das tribos indígenas aos ditames dos capitães -rnor e colonos. A região
nordestino-amazónica mostrou-se sempre adversa ã fixação dos portugueses, quer pela insalu-
bridade da terra quer pelo carácter belígero do índio tremembés.

O Maranhão torna-se, com a expulsão dos franceses de São Luís do Maranhão, um porto
de destino para os emigrantes de Portugalt "). No que diz respeito ã dinâmica migratória para
o Maranhão ter-se-á que integrar no espaço mais vasto do território brasileiro. Mesmo que São
Luís do Maranhão e Belém do Pará se tenham tornado os grandes portos de ligação com a
metrópole, a Bahia continuaria a ser a principal entrada dos emigrantes para o Brasil.

O Brasil torna-se o destino principal da migração portuguesa a partir de 1630('O).Apesar
desta tendência já se revelar nos finais de quinhentos quando se dá o grande incremento da
economia açucareira e a viragem para o Atlântico.

A dinâmica migratória para o Brasil e Maranhão do inicio do século XVII não se mostra
díferente da dinâmica quínhentísta, digamos que a tendência longa seguida na segunda metade
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de quinhentos se prolonga para todo o século XVII. Sobressaindo o período de 1630 e da pós-
Restauração, onde "excedentes demográficos» que haviam antes procurado o Norte de África
iriam ser conduzidos para o Brasil e Maranhão;").

O Brasil continua a demonstrar a tendência apontada pela tese tradicional, onde encon-
tramos a predominância dos emigrantes do Norte de Portugal na constituição do grosso do
fluxo migratório. Atente-se que a não existência de registos rigorosos confere a estas consi-
derações um carácter pouco consistente. E que as afirmações de que o Alentejo e o Algarve
estavam sub -representados na composição do fluxo migratório, não possam ser confirmadas.
Mesmo que para isso afirmemos, em consonância com A. J. R. Russel-Wood, que estas regiões
apresentavam uma menor reserva demográfica e que os habitantes a sul do Tejo revelavam
uma falta de inclinação para a ernigraçãot").

Outro dos focos migratórios para as novas regiões é a da migração açoriana. Os Açores
durante o século XVII manteriam uma estreita ligação com o Maranhão, quer através da migra-
ção voluntária (-bona fíde-) quer através da migração forçada. Esta última devido a várias
causas, como as naturais, os terramotos, as penais, os degredados, e por último por interven-
ção da Coroa que organizava e pagava o transporte de casais para o Maranhãot").

A Coroa tomou como sua a tarefa do povoamento e da colonização garantindo deste
modo a posse e o direito sobre os novos espaços. Os reis Filipe I e Filipe II promoveriam a
emigração familiar (em casais) para as regiões recém conquistadas. Este apoio tinha um objec-
tivo estratégico de defesa das novas terras conquistadas, prometendo aos emigrantes terras
gratuitas em regime de sesmariat").

Estes colonos recebiam fracções de terra em sesmaria, sendo obrigados a cultivá-las. Por
outro lado permitia-se a eles que comerciassem com os indígenas e com outras capitanias,
beneficiando da isenção de pagamento de taxas.

A grande peculiaridade da colonização do Brasil e do Maranhão foi assentar na exploração
efectiva da terra. É neste contexto que vemos a Coroa a promover a colonização das áreas recém
conquistadas, permitindo a existência das sesmarias como incentivo ã fixação de povoadores.

O Regimento do Governador-geral incluía clausulas específicas sobre a colonização e
sobre a concessão e usufruto das sesmarias. A concessão das sesmarias passou pelo incremento
da exploração e incentivo da cultura da cana-de-açúcar. A criação de novos engenhos de
açúcar era entendida pela Coroa como forma de garantir a colonização e como aplicação de
capitais prívadost ").

Em 1617 a Coroa entendeu ser necessário a colonização do Maranhão. Para tal concedeu
a comenda de Avis, em 1618, ao contratador Jorge de Lemos Bettencourt, por ter facilitado a
viagem de 200 casais dos Açores e Madeira para o Maranhãov").

Num documento datado de 5 de Março de 1619 apura-se que o referido Jorge de Lemos
Bettencourt se encontrava pronto para levar 200 casais ao Pará, com obrigação régia de levar mais
200 ao Maranhão. Facto este que o próprio documento deixa transparecer não ter sucedidot").

Esta leva de cerca de 400 casais (aproximadamente 2000 pessoas) caracteriza o tipo de
migração feita para o Maranhão. Por um lado a dos povoadores que partem livremente e por
outro o do interesse velado da Coroa no povoamento. Acrescente-se que o clima e a acção hostil
dos índios parecem ter dizimado a maioria destes povoadores oriundos das ilhas atlânticasr ").

Sobre este processo de povoamento muito contribuiu para a fixação do colono a repar-
tição da terra em sesmarias. A promessa da concessão de terras em sesmarias constituiu um
incentivo ao emigrante "bana üde- que investia nesse recurso todo o seu "cabedal(")>>.
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o sistema de sesmarias era defendido alegando-se «que (..,) Como davão as outras do
estado que serão de Vosa Magestade; o que pareçera que assi convinha, alem deste funda-
mento para se amesmarem os homens a querem lá passar com escravos e cabedal, como passa-
rão a cultivar, povoar as taes terras, he assi dera o ditto Gaspar de Sousa de sesmaria; todas
as que lhe pedirão ( .. ,),{1,,).

Outro dos elementos que irá constituir um dos estratos sociais do Maranhão e Pará, desde
inicio do século XVII, será o dos degredados. O Maranhão e o Pará surgem como regiões de
comutação de sentenças, em troca da prestação de serviço militar num presidio ou fortaleza
avançada, ou simplesmente, de estes se tornarem povoadorest "),

O povoamento do Maranhão e Pará demonstra-nos uma inflexão da tendência tornando-
se uma região de expansão das migrações internas do Brasil. Diz-nos A.J. R. Russel-Wood que,
"O Brasil também nos fornece o exemplo clássico de uma segunda onda de emigração para lá
dos portos de desembarque. O período de 1570-1697 testemunhou um aumento da migraçào
interna para o extremo norte (Amazonas, Maranhão e Pará) e para o extremo sul (Rio Grande
do Sul e zona a sul de Sào Paulo, até ao rio da Pratai.n")

A migração interna parece ter marcado a dinâmica colonizadora. Bento Maciel Parente,
em 1635, na resolução régia à sua consulta afirma que «(... ), he que elle foi o primeiro que
fahricou engenho de asucar no Maranhão he por seu tio e parentes he aliados seus que Esta-
vão no Brazil a que fossem Ao Maranhão a fabricar outros engenhos he para isso os ajudou
com seu Cabedal,( ... ).(1\).

Constata-se que com os conquistadores seguem os interesses daqueles que há mais
tempo se encontram na colónia e que já constituem uma ..aristocracia" terra-tenente local. A
fixaçào de famílias da segunda geração dos colonos nos novos territórios segue a linha do
parentesco e das alianças de conveniência.

O desenvolvimento do ..Estado do Maranhão" (1621) motivou urna nova atracção pela
migração portuguesa, apesar de ter sido menor que a verificada noutras partes do Brasil.
Ressalva-se que o aumento da população de colonos no norte e nordeste brasileiro resulta mais
de um ..crescimento vegetativo", isto é, resultou do crescimento demográfico local, expandindo-
se os saldos demográficos da região bahiana para o norte, nordeste e sul do Brasil. Pode-se
concluir que, se em muito a migração saída de Portugal contribuiu para o povoamento do
Brasil, também foi decisiva a contribuição das segundas gerações, filhas dos primeiros colonos
e conhecedoras do terreno, para a fixação da população e dos limites do Brasilt").

O povoamento do Maranhão e do Pará foi sempre dificultado pela tenacidade e insubmis-
são dos índios. Os tapuias tremembezes constituíram assim um grave obstáculo à fixação do colono .

..E que elle supplicante he avisado dos senhores he moradores dos ditos engenhos que
os inimigos tapuias os tem posto em grande aperto he que he tão arriscado alargar os ditos
engenhos como já fizerão os moradores da capitania dos Ilheos se não tivessem pello menos
outros indios da terra a dentro com que povoão Reprimir aos ditos tapuias para o que he
necessario fação suas povoações junto aos ditos engenhos he para os ajudarem a defender e
fabricar.C")-

Neste breve trecho Bento Maciel Parente acaba por afirmar as dificuldades surgidas pela
peleja feita pelos índios. E surge aos poucos a alternativa que ele preconiza da encomenda
dos índios. como se usava nas Índias de Castela. O sistema de encomenda encontrava-se
excluído da região hrasileira, ,,(... )porque dernaes de Vosa Magestade ter mandado que os
não haja no Brasil he me ffeito ellas emvolvem serto genero de servidão he cativeiro que Vosa
Magcstade tem prohíbido he ordenado que não haja naqucllc gentio, C. .. )("').
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Por último, falta-nos referir o escravo negro, este afluiria ao Brasil em proporção ao cres-
cimento e exploração de novos engenhos, O ciclo negreiro dos séculos XVI e XVII acompa-
nha o ritmo da exploração da cana-ele-açúcar e ela inclusão de novos espaços na coroa portu-
guesa, Na região maranhacnse a escravidão negra remonta ao inicio da colonização e crescerá
na medida em que se estabelecem os novos engenhos,

CONCLUSÃO

o Maranhão e o Pará, diremos que, fazendo parte de um território em todo homogéneo
ao Brasil, participam da grande tendência migratória dos séculos XVI e XVII, A migração para
o Brasil deve-se em grande parte à saída de efectivos de Portugal e ilhas adjacentes, A tese
tradicional aponta o norte de Portugal como principal região de onde saia o grosso do fluxo
migratório, Contrariando esta tese parece-nos correcto dizer que todo o Portugal contribuiu
com efectivos para a migração e colonização do Brasil, em proporção dos seus diferentes
saldos demográficos,

A fixação e o povoamento do Brasil pelos portugueses começaram a fazer-se no litoral e
aos poucos foi matizando o interior com pequenos núcleos de colonização, Esta tendência
expansionista terá de ser olhada mais como o aparecimento de pequenas ilhas num oceano de
enormes territórios, O mesmo suceele na expansão para nordeste e norte do Brasil, onde a
grande distância ditou o isolamento das principais povoações.

O Brasil começa a evidenciar algumas características dos padrões gerais do povoamento
e da colonização a partir elo século XVII, Torna-se evidente neste século o grande desequilí-
brio demográfico entre as diferentes regiões, como é o caso do populoso recóncavo bahiano
que contrasta com o deserto demográfico do sertão maranhaense. Outra das dinâmicas deste
processo viria a ser a concentração da população no litoral em desfavor do interior.
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A língua portuguesa no Brasil, depois de Cabral
Prof. Doutor Justino Mendes de Almeida

Afastando-me um tanto da temática geral deste Colóquio, atrevo-me a falar de um
aspecto que deveria ter ocupado um lugar essencial nas comemorações dos 500 anos da reve-
lação oficial da existência da Terra de Vera Cruz, depois designada Brasil ou, como é corrente
chamar-se, do "achamento" do Brasil, vocábulo utilizado pelo escrivão dessa armada da Índia,
e de que se servem os estudiosos com receio de que o uso de outra palavra não corresponda
exactamente à realidade político-geográfica que para os Portugueses representava efectiva-
mente a terra de que houveram vista em 22 de Abril de 1500. Estudiosos de renome, como
Orlando Ribeiro, não hesitaram em escrever: "Tudo leva a crer que se tratasse de um acto de
posse definitiva de lugares já conhecidos alguns anos antes." (Brasilia, I, 379).

A modalidade de português do Brasil, em face da europeia, que é a nossa, duas feições
de uma só língua - o Português, língua-mãe -, está estudada exaustivamente por filólogos
portugueses e brasileiros. Não será, porém, de estranhar se alguém formular uma pergunta
deste tom: como se implantou no Brasil o Português, numa terra em que os íncolas se serviam
de línguas próprias que não foram extintas, mas não prejudicaram a difusão do Português?
Trata-se de um quadro um tanto semelhante ao que se passou no território que mais tarde foi
designado Portugal, ao tempo da dominação romana: as línguas de origem céltica não sobre-
viveram ao poder do latim, língua do dominador, limitando-se a escassos substratos linguísti-
cos, representados por pequeno número de vocábulos que o latim integrou. No Brasil, porém,
ao lado do Português, o tupi-gua-rani sobreviveu.

Em vão se procuram dados linguísticos exactos, relativos aos habitantes da Terra ou Ilha
de Vera Cruz, na carta de Pêro Vaz de Caminha. Mais não lemos, nesse documento de grande
riqueza linguística e de recorte literário fulgurante, do que vagas formas de comunicação entre
nautas e autóctones, limitadas como é óbvio, a uma linguagem gestual. Alguns extractos da
carta a este propósito: "E dali houvemos vista de homens que andavam pela praia-, "E o capi-
tão mandou no batel em terra Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a
ir para lá acudiram pela praia homens'; "Vinham todos rijos para o batel. Nicolau Coelho lhes
fez sinal que pousassem os arcos e eles os pousaram-, "Ali não pôde deles haver fala nem enten-
dimento que aproueitasse-; "Mas não fizeram nenhuma menção de cortesia nem de falar ao
capitão nem a ninguérn-, «Ali por então não houve mais.fala nem entendimento com eles, por
a berberia deles ser tamanha que se não entendia nem ouvia ninguém», "E vindo nós assim,
acenaram-nos que tornassemos-, "E ali com todos nós outros .fez dizer missa, a qual foi dita pelo
padre frei Henrique, em voz entoada, e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e
sacerdotes, que eram todos ali-, "Acenaram-lhes que posassem os arcos-; "Andava aí um que
falava muito aos outros que se afastassem-i "perguntou mais se seria bom tomar aqui porforça

um par destes ho-mens para os mandar a Vossa Alteza, e deixar aqui por eles outros dois destes
degradados. Quanto a isto acordaram que não era necessário tomar por força homens (. .. ) e
que melhor e muito melhor informação da terra dariam dois degradados que aqui deixassem,
do que eles dariam se os levassem, por ser gente que ninguém entende-, "Ali falavam e traziam
muitos arcos)'; "Depois andou o capitão para cima ao longo do rio, (. .. ) e ali esperou um velho
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que trazia na mão uma pá de almadia. Estando o capitão com elefalou perante todos nós sem
nunca ninguém o entender, nem ele a nós»; "e homem não lhes ousa falar de rijo para não se
esquiuarem-; -parece-me gente de tal inocência que se homem os entendesse e ele a nós, seriam
logo cristãos-, "Eportanto, se os degradados que aqui hão-de ficar aprenderem bem a sua fala
e os entendessem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de
tornar cristâos-, "Um deles (. ..) estando nós assim, juntava aqueles que ali ficaram e ainda
chamava outros, e andando assim entre eles a falar-, "E, segundo o que a mim e a todos pare-
ceu, esta gente não lhe falece outra cousa para ser toda cristã senão entender-nos-; "Mas o
melhor fruito que nela se pode fazer me parece que será salvar esta gente."

Destas transcrições se conclui que a Terra de Vera Cruz, quando do primeiro encontro
de portugueses e indígenas, escutou, além da língua ou línguas, dos naturais, o latim de Frei
Henrique e dos demais sacerdotes na celebração da primeira missa, a pregação do frade, e o
português dos nautas de Cabral. Ainda que as armadas levassem sempre consigo um ou mais
intérpretes, os línguas, em regra preparados para entender o árabe, neste caso em nada apro-
veitava a sua presença em face de idiomas totalmente desconhecidos. O cronista João de
Barros é, a este propósito, mais esclarecedor. No cap. II, do Livro V da Década 1,dá o seguinte
pormenor: Os do batel, enqunto Pedrálvares surgia um pouco largo do porto, por não amedren-
tar aquela gente mais do que mostrar em se acolher ao teso, puseram-se debaixo no mesmo
batel, e começou um negro grumete a falar língua da Guiné, e outros que sabiam algumas
palavras do Arávigo, mas eles nem à língua, nem aos acenos, em que a Natureza foi comum a
tôdalas gentes, nunca acudiram.

Diz mais João de Barros que um dos degredados, que lá ficaram, veio depois a este Reino, e
servia de língua naquelas partes. Vê-se, no entanto, na sequência das citações, que, após o encon-
tro humano, durante nove dias, que tantos são os que a carta abrange, houve um grande esforço
de bom entendimento entre portugueses e indígenas. Mas o que ressalta com veemência é o
prenúncio de que a língua portuguesa, uma vez ensinada ali, seria bem sucedida e, neste sentido,
o escrivão dá como que um conselho a El-Rei, para que tome como prioritário esse ensinamento,
se pretende, antes de tudo, a cristianização "desta vossa terra noua-, É um apelo ã missionação, e
será por intermédio de missionários que a língua portuguesa se expandirá, aqui e noutras partes
onde os Portugueses chegaram, através do conhecimento das línguas autóctones e da utilização
de instrumentos didácticos, entre os quais sobressaíam as -cartínhas- para aprender a ler.

Aproveito para lembrar, não me afastando do tema desta comunicação, que as pessoas
hesitam na escrita do antropónimo Pêro: Pêro Vaz de Caminha e Pêro de Magalhães de
Gândavo, dois nomes de portugueses quinhentistas que neste ano de 2000 vêm sendo muito
falados. Pêro, nome próprio de ambos, resulta da evolução de Pedro. E, embora seja conse-
quência de um fenómeno fonético de próclise, ou seja, de subordinação ao acento da palavra
seguinte, deve ter acento próprio, que, neste caso, é circunflexo, e isto porque a palavra que,
ao princípio se usa-va em conjunto com a palavra seguinte, passou a ter uso indivividualiza-
do (o mesmo se passou com Fernào, derivado de Fernando); além disso,há que distinguir
entre o antropónimo Pêro, o substantivo comum pêro,a antiga conjunção adversativa pero/perô
e Péro, mitónimo feminino.

De Pêro Vaz muito se falou, e falará, por ter sido redactor da "certidão de nascimento" do
Brasil; de Pêro de Magalhães por ser autor da primeira descrição etnogeográfica do Brasil, Histó-
ria da Província Santa Cruz vulgarmente Chamada Brasil, publicada em Lisboa, em 1576. Sucede
que esta obra é precedida de dois poemas de Luís de Camões, uns tercetos e um soneto, dirigi-
dos a D. Leonis Pereira, vencedor do rei do Achém, em Malaca, o que lhe dá ainda maior relevo.
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Não continuemos a escrever mal o antropónimo Pêro! Corrijamo-lo ao menos neste
quinto centenário brasiliense.

Que línguas eram faladas no Brasil antes da prevalência do Português? Não é possível
indicá-las todas, se é que não se tratava de variantes de uma só: o tupi-guarani, ou tupiníquím,
cujos primeiros documento; foram estudados por padres jesuítas. Que esta seria a mais utili-
zada parece-nos indicá-lo o facto de o Pe José de Anchieta, pai e criador da poesia brasileira,
ter composto a primeira Arte de Gramática da língua tupi. Há a este respeito, um testemunho
interessante de Pêro de Magalhães de Gândavo na obra que mencionei: A língua de que usam,
toda pela costa, é uma: ainda que em certos vocábulos difere nalgumas partes, mas não de
maneira que se deixem uns aos outros de entender; e isto até altura de vinte e sete graus, que
daí por diante há outra gentilidade de que nós não temos tanta notícia, que falam já outra
língua diferente. Esta, de que trato, que é geral pela costa, é mui branda e a qualquer nação
fácil de tomar. Alguns vocábulos há nela de que não usam senão as fêmeas, e outros que não
servem senão pera os machos. Carece de três letras, convém a saber: não se acham nela f, nem
1, nem r, cousa digna de espanto, porque assi não tem Fé, nem Lei, nem Rei, e desta maneira
vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida.

Naturalmente que a implantação do Português no Brasil, com alguma regularidade,
começou com a acção dos primeiros governadores: Martim Afonso de Sousa, Tomé de Sousa,
Mem de Sá, mas verdadeiramente só terá sido iniciada, com certa intensidade após a partida,
em 1549, dos primeiros missionários, com destino ao Brasil, princípio da obra de apostolado
e colonização. Antes, o Português foi ali usado, durante os anos em que, como escreveu
Orlando Ribeiro, "esteve o novo território abandonado a aventureiros, degredados, desertores
e traficantes". Com Martim Afonso de Sousa seguiram, em 1530, quatrocentos povoadores, com
o objectivo de exploração, descoberta, posse e colonização. Consigo não levou apenas portu-
gueses, mas também italianos e alemães, princípio de uma convivência que com os séculos se
intensificaria.

À missão de Martim Afonso de Sousa se liga também um encontro com Caramuru,
cognome de Diogo Álvares Correia, pelo seu casamento com Paraguaçu, filha de um chefe indí-
gena, auxiliar precioso do primeiro governador-geral Tomé de Sousa e dos missionários jesuítas
nos trabalhos de catequização, pela autoridade que conquistou entre os autóctones. Em torno
desta figura semilendária, partida para o Brasil, em 1509, compôs Frei José de Santa Rita Durão
um poema em 10 cantos, como Os Lusíadas. Diogo Álvares terá sido um dos primeiros veicula-
dores da língua portuguesa no Brasil. Não se esqueça também que, segundo Pêro de Magalhães,
o rei D. Manuel, ao receber a notícia do "achamento" da terranova, "começou logo de mandar
alguns navios a estas partes, e assi se foi a terra descobrindo pouco a pouco e conhecendo de
cada vez mais, até que depois se veio toda a repartir em capitanias e a provar da maneira que
agora está". E, com eles, a língua portuguesa, que não mais deixou de ser ouvida na Terra de
Santa Cruz. Importante também foi a existência de capitães-donatários nas doze donatarias cria-
das em tempo de D. João III: a distribuição de terras por colonos, a criação de vilas, o comércio
livre, são meios de vinculação do Português antes da transmissão da língua pelo ensino.

Com Tomé de Sousa se fixa uma acção da mais alta importância na transmigração de
Portugal para o Brasil. Com os colonos que o acompanharam em 1549, com administrativos,
com missionários conduzidos por Manuel da Nóbrega, a múltipla actividade do primeiro gover-
nador-geral é um marco decisório da presença portuguesa na Terra de Vera Cruz.

Nóbrega é um nome imperecivelmente ligado ã difusão da língua portuguesa, pela
missionação, no Brasil. Fundador da Província do Brasil e da cidade de São Paulo, foi o
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primeiro jesuíta do Brasil e da América, como o designou o Padre Serafim Leite. Nóbrega teve
tal actuacào, como exímio religioso e verdadeiro homem de Deus, na concertação com gover-
nantes, em defesa de autóctones, que o historiador Robert Southey não hesitou em chamar-lhe
«o maior politico do Brasil-, Contudo, a sua figura grada brilha mais como parte de uma tríade
de construtores de missão no Brasil: Nóbrega / Anchieta / Vieira.

A actividade missionária, que esteve presente desde os primórdios da expansão portu-
guesa no Brasil, é a mola real da difusão do Português. Em notícias sobre as primeiras paró-
quias do Brasil, lemos que em Nossa Senhora da Misericórdia de Santos, capitania de S,
Vicente, o Pe Fernão Luís, que ingressou na Companhia de Jesus, era bom conhecerdor da lín-
gua indígena. Ali também leccionava Gramática o Pe Leonardo Nunes.

Pode hoje avaliar-se a importância que teve a fundação em 1556, em Salvador da Baía,
do Colégio dos Meninos de Jesus, frequentado por centenas de alunos, provindos sobretudo
de famílias espalhadas pelos sertões.

Tem-se dito, e com verdade, que um dos grandes trabalhos dos missionários, logo após
a chegada, foi o ensino. Por isso, escrevia o Pe. Manuel da Nóbrega: O irmão Vicente Rodri-
glles ensina a doutrina aos meninos cada dia e também tem escola de ler e de escreter. Parece-
me bom modo para fazer cristãos os índios desta terra, os quais têm grandes desejos de apren-
der Com o tempo se desenvolveria o ensino elementar, o latim e humanidades, as artes, a
matemática, a teologia moral e dogmática, estes, é evidente, em colégios superiores, na Baía,
no Rio de Janeiro, em Olinda e no Maranhão, e outros, onde se conferiram graus académicos.
Eram as chamadas Escolas Gerais, que seguiam as praxes adoptadas na Universidade de Évora.

ü nível destes estudos revela-se no grau de cultura dos alunos ali formados, de que é
exemplo o Pe António Vieira, imperador da língua portuguesa, no verso de Fernando Pessoa,
Vieira que fez estudos no Colégio da Baía.

í: pela epistolografia de Nóbrega e de Anchieta, e de outros, que é divulgada em Portu-
gaL onde essas cartas corriam, a realidade da Terra de Vera Cruz, e por isso constituem a fonte
principal para o estudo do Brasil no séc. XVI. É do Pe. Manuel da Nóbrega o Diálogo sobre a
contersâo do gentio, o primeiro trabalho de missionologia fundamental. A oratória atinge com
o Pc. António Vieira o acume da perfeição. O teatro, em português, em latim e em tupi foi
cultivado nos colégios e nas aldeias. Geografia, astronomia, e cartografia, na qual se distingui-
ram os «matemáticos rcgíos-, autores de notáveis mapas, foram estudadas com exactidão.

Porque neste momento nos ocupamos mais da difusão, ensino e fixação da língua portu-
gesa, convém não esquecer um certo número de trabalhos que de início para tal contribuíram,
uma vez que os missionários, desconhecedores das línguas nativas, tiveram de se empenhar
no seu aprendizado: Doutrina na Língua do Brasil, catecismo do Pe. Marcos Jorge, traduzido
por Leonardo do Vale; Catecismo na Língua Brasílica, do Pe. António de Araújo; Arte da
Gramática da Língua mais Usada na Costa do Brasil, do Pe. Anchieta, Arte da Lingua Brasi-
lica. de Luís Figueira; o Vocabulário na Língua Brasilica, de Leonardo do Vale. Com o
aumento do número de angolanos, o Pe. Pedro Dínis compôs uma Arte da Língua de Angola
e o Pe Manuel de Lima um catecismo para angolanos.

Ainda que tivesse citado, de entre centenas, apenas uma meia dúzia de exemplos, tem-
se a noção de como foi introduzida, intensificada e fixada no Brasil a língua portuguesa, pela
prática e pelo ensino. Por isso alguns dos seus principais agentes, como Vieira e Nóbrega,
puderam afirmar: «... em distância de quatrocentas línguas levantou [Vieira] dezasseis igrejas,
fazendo catequese em sete línguas diferentes»; e «a língua da terra era para lá a mais principal
ciência ..,
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Síntese admirável da acção missionária se concentra nas palavras esclarecedoras de que "os
meninos aprendem com os padres a ler e escrever, contar, cantar e falar português, e tudo tomam
mui bem", acrescidas destoutras: «Aprendem orações em português e na sua própria língua.»

Cm acontecimento de relevo para o tema que vimos analisando é a presença da Corte
portuguesa no Brasil, de 1808-1820. Um historiador brasileiro, Oliveira Lima, não teve dúvidas
em afirmar que "O. João VI foi o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira". Como quer
quc a História, ou alguns historiadores, julguem as acções de O. João VI de forma um tanto diver-
gente, é certo que a estada da Corte no Rio de Janeiro, mercê dos intelectuais que o rodearam e
os instrumentos de trabalho de que se serviram, contribuiu decisivamente para a fixação do
Português como lingua oficial do Brasil. O Português não foi segunda língua, nem se converteu
num crioulo, resultante da fusão com línguas autóctones. Tornou-se, sim, língua imperial que a
presença da Corte consolidou, ao elevar o Rio de Janeiro a capital do Brasil. Escreveu Joaquim
Verissimo Serrão. "Grande número de portugueses e estrangeiros ali se fixou, com relevo para
nobres, diplomatas, mercadores, religiosos e artistas. A cidade recebeu vários corpos para a guar-
nicào militar, que ajudaram a transformar a sua fisionomia social. O aumento de habitantes incre-
mentou a construção civil, erguendo-se palácios e igrejas, casas e solares, lojas e armazéns. Surgi-
ram novos arruamentos, abriram-se praças e alindaram-se jardins. Também a assistência pública
beneficiou da protecção régia com a abertura de hospitais e a valorização da Misericórdia local.
Enfim, escolas e instituições de ciência e de cultura, vieram também dar lustre à cidade."

"\ào falo já de Marcos Portugal e do incremento dado à música que foi grande factor de
promoção social, nem do acontecimento importante que foi o surgimento da imprensa no
Brasil no período a que nos referimos.

Tudo servido e ao serviço da língua portugesal
Na história da literatura no Brasil há que considerar duas eras: a era luso-brasileira, que

abrange o Quinhentismo, o Seiscentismo e o Setecentismo, ou seja, de 1549-1808, e a era
nacional. do Romantismo ao Modernismo, passando pelo Realismo e pelo Simbolismo, ou seja,
de 1808 à actualidade.

O ano de 1549 é o das primeiras cartas informativas do Brasil do Pe. Manuel da Nóbrega,
prímícias de manifestação literária na Terra de Vera Cruz; 1724 é o ano da fundação da Acade-
mia Brasílica dos Esquecidos, a primeira academia de História do Brasil; 1808, é o início do
processo da autonomia política e cultural do Brasil, com a chegada do Príncipe Regente, depois
D. Jo;lo VI, e a introdução de reformas políticas, económicas e culturais que conduziram ao 7
de Setembro de 1822.

À era luso-brasileira pertencem António Vieira, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antó-
nio Gonzaga; à era nacional, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro
Alves, José de Alencar, a que se segue a geração realista, com Aluísio Azevedo, Machado de
Assis, Olavo Bilac, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco.

Exaltar a literatura brasileira dos primórdios à contemporaneidade, esta de todos bem
conhecida, é louvar simultaneamente as potencialidades de uma língua que permitiu tâo excel-
sas rnanífestaçóes literárias na poesia e na prosa.

Seria injusto não lembrar o papel da Universidade de Coimbra na formação de um escol
de intelectuais que, provenientes do Brasil, ao Brasil regressaram em grande número e, com
eles, o fortalecimento da língua portuguesa na quarta parte nova do mundo, para nos servir-
mos de um verso de Camões. Um inventário publicado em 1949, no Instituto de Estudos Brasi-
leiros da Universidade de Coimbra, através da revista Brasilia, registou, de 1577 a 1910, 3012
estudantes da Universidade de Coimbra, nascidos no Brasil.
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Longe de apontar todos os marcos de implantação, desenvolvimento e fortalecimento da
língua portugesa no Brasil, ainda assim penso ter referido o suficiente para se ter uma ideia da
evolução desse processo. De outros aspectos relacionados com o tema, como seja a simplifi-
cação e unificação ortográfica, de que me tenho ocupado em outras oportunidades, não me
pareceu trazê-los hoje aqui, por escassez de tempo, e bem assim a chamada Declaração do Rio
dejaneiro, publicada pelo presidente da Academia Brasileira de Letras, em 10 de Maio de 2000,
acerca "do presente e do futuro da língua portuguesa".

Em forma de conclusão, diria que as primeiras palavras portuguesas, ouvidas na Terra de
Vera Cruz, em tempos de Cabral, foram semente que desabrochou em frutos óptimos, de que
o Português do Brasil, nas variantes de língua, literatura, cultura, arte, enfim, de política, são
orgulho de Portugueses.

Tenha-se esta minha comunicação como um hino de louvor da Língua Portuguesa, pela
sua continuidade, pois será sempre o elo fundamental e inextinguível nas relações entre Portu-
gal e Brasil.
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As frotas do Brasil (1715-1836)
Dr. Paulo]. A. Guinote
Dr. António M. B. Lopes
Dr. Eduardo]. M. Frutuoso

1. INTRODUÇÃO

-Para ver claro no desenvolvimento desta economia
atlântica no século XVIII, seria necessário proceder
a uma análise estatística das frotas do Brasil, cousa
que até aqui não foi tentada ...(Godinho, 1950)

-O estudo do movimento marítimo e mercantil dos
portos de Portugal durante o século XVII está por
fazer. Dificuldades de natureza diversa têm arredado
os investigadores de tão interessante quanto árduo
trabalho c...). Para o século XVIII, o material aparece
em maior abundância, mas a aspereza do empreendimento
é ainda assaz grande» (Rau, 1963)

1.1. Objectivos e Contexto Historiográfico

o objectivo principal desta comunicação passa pela análise do movimento de entrada
de navios provenientes do Brasil no porto de Lisboa desde o arranque do chamado -ciclo do
ouro. até às consequências da independência do Brasil e início do relacionamente, num plano
de igualdade, dos dois territórios como entidades nacionais separadas. Esta análise é subsi-
diária do trabalho de inventariação sistemática das viagens realizadas com sucesso entre a
costa brasileira e a capital portuguesa, assim como das embarcações e mestres, capitães ou
comandantes que as fizeram, que realizámos com o apoio da C.N.C.D.P. durante o ano de 1999
e que deu origem a um estudo - O Movimento do Porto de Lisboa e o Comércio Luso-Brasileiro
(J 769-1836) - de que se espera publicação para prazo relativamente breve.

Em termos acessórios, pretendemos abordar no presente texto outras questões como a
evolução da tonelagem das frotas do Brasil, a comparação do movimento do porto de Lisboa
com outros portos de Portugal Continental (nomeadamente os do Porto e Setúbal, únicos para
os quais existem séries de dados mais ou menos longas) e a sua contextualização no comér-
cio externo português, entre outras pistas de trabalho disponíveis.

O resultado que agora se apresenta da nossa pesquisa não pretende constituir-se como
uma tese ou modelo particular de explicação de um determinado conjunto de factos históri-
cos, mas apenas como uma descrição (possível, entre outras) de um segmento da realidade
que foi o comércio luso-brasileiro durante cerca de um século. Por agora, embora possa forne-
cer elementos para alimentar uma ou outra interpretação do passado comum do Brasil e de
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Portugal e de algum dos seus momentos mais simbólicos, apenas aspira a divulgar e fazer o
tratamento de um conjunto de informações que se consideram relevantes para uma panorâ-
mica mais completa desse mesmo passado.

Até ao momento a maior parte dos estudos sobre as relações comerciais entre Portu-
gal e o Brasil, ou sobre o comércio externo dos dois territórios ou de algum dos seus portos
e respectivo hinterland, em finais do século XVIII e inicios do século XIX, tem passado pela
análise dos indicadores das «Balanças de Comércio" portuguesas, com maior ou menor grau
de sofisticaçáo no tratamento estatístico da informação. Desde os estudos hoje clássicos de
Borges de Macedo (em particular Macedo 1982, 2' edição) até ii relativamente recente tese
de Valentim Alexandre (Alexandre 1993), passando por outros trabalhos de maior (Arruda
1980 J ou menor fôlego (Ribeiro 1972) vários foram os autores que se basearam quase exclu-
sivamente nestas fontes, influenciando indirectamente outros estudos sobre temas colaterais
(veja-se a este propósito o caso de Pedreira 1994), para abordarem temas como a evoluçáo
da situação económica portuguesa no período crucial do arranque industrial britânico, as
origens do atraso económico português ou as relações entre a produção industrial e o
comércio externo e colonial português em finais de Setecentos e inícios de Oitocentos.
Sendo uma documentação imprescindível para este tipo de trabalhos o conjunto das «Balan-
ças de Comércio" não é, contudo, a única passível de exploração, nem cobre um período
cronológico especialmente longo - a partir de 1796 e até 1830 na série mais usada, ou de
1776, com intermitência, se incluirmos as primeiras balanças ainda manuscritas e sem as
tabelas finais - (a este propósito vejam-se as observações de Arruda 1980,61-70 e Alexan-
dre 1993, 19-20 e 25-32 J. Para além disso, os reparos feitos à fiabilidade dos seus dados por
Valentim Alexandre e Pedro Lains há mais de uma década continuam válidos (embora
discordantes entre si em alguns pontos) e, como estes mesmos autores referiram, é neces-
sário completar este tipo de abordagem com outras. Em primeiro lugar, para alguns anos do
século XIX, pode ser útil a consulta de diversos maços da documentação da Junta do
Comércio onde se encontram muitos dos relatórios e outros materiais de base recolhidos
pelos serviços centrais para elaborar as Balanças.

Mas, enveredando por outra abordagem, afigura-se-nos evidente a necessidade de
reconstituir da forma mais sistemática possível o movimento de navios entre os portos brasi-
leiros e portugueses, não só em termos quantitativos, como de tonelagem e identificação e
descrição das embarcações e cargas.

Nesta área também já existem alguns trabalhos pioneiros que exploraram núcleos docu-
mentais específicos ou se debruçaram sobre períodos cronológicos mais ou menos alargados,
umas vezes concord~nt$s, outras vezes complementares. Talvez o mais extensivo deles seja o
de Virgílio Noya Pinto (Pinto 1979) que acompanha o período áureo da produção aurífera
brasileira desde finais do século XVII até aos anos 60 do século XVIII. Baseado principalmente
na documentação consular francesa, faculta uma valiosa listagem do movimento das frotas do
Brasil entre 1697 e 1766, com naturais lacunas pois os relatórios consulares eram muitas vezes
baseados apenas na documentação de que a Coroa permitia a publicação ou em boatos que
circulavam na cidade, como os próprios diplomatas referem.

Outros estudos centraram a sua análise essencialmente na acção das Companhias mono-
polistas constituídas em meados dos séculos XVII e XVIII para o comércio com os portos do
Brasil, desde a Companhia Geral do Comércio do Brasil (Freitas 1951) às Companhias Pomba-
linas (Dias 1966, 1970 e Carreira 1983), podendo aí colher-se igualmente importantes informa-
coes sobre as frotas utilizadas e o seu movimento pelo Atlântico.
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Não se podem esquecer igualmente os estudos de carácter mais geral que tratam o
conjunto do comércio externo português neste período. Boa parte deles centrou-se principal-
mente na questão das trocas comerciais luso-britânicas e nas suas consequências para as econo-
mias de Portugal e da Inglaterra (cf. Sideri 1978, Fisher 1984 e, de forma diferente, Pinto 1979,
entre outros). Estas abordagens focaram-se, de uma forma geral, nas questões da transferência
da riqueza proveniente do Brasil (sobre este aspecto ver Morineau 1985), via Portugal, para a
Inglaterra e da criação de um relacionamento desigual entre as duas economias, gerador de uma
situação de dependência que ajudou uma nação (Inglaterra) a acumular riqueza e a preparar-se
para o arranque industrial, enquanto outra (Portugal) via o seu desenvolvimento limitado e dese-
nhar-se uma situação de atraso económico. Embora sob revisão na última década, esta tese
ainda domina boa parte da historiografia portuguesa (ou sobre Portugal) e estende-se para o
século XIX, como explicação para o atraso industrial português e para a situação periférica de
Portugal na economia europeia e mundial depois da difusão da industrialização.

Foram poucos os estudos que procuraram reconstituir o movimento comercial dos portos
portugueses para melhor clarificar algumas das questões levantadas pelo estudo das-Balanças de
Cornércio-. Embora não dedicado a esse tema, um pequeno artigo de Borges de Macedo sobre a
economia pombalina, seria o primeiro a tentar fazer uma seriação dos dados relativos à evolução do
movimento de navios pelo porto de Lisboa (Macedo 1954); nesse estudo, e na sequência de dados
parciais já antes apresentados (Macedo 1951 e 1982b, 2" edição) prometia-se um desenvolvimento,
confirrnado por outros autores (Y. M. Godinho e Virgínia Rau) nunca efectivamente concretizado
para o século XVIII. Para alguns anos do século XIX o mesmo autor ensaiou uma reconstituição do
movimento da barra do Douro (Macedo 1962 e 1990, 2" edição) e do conjunto dos portos portu-
gueses, mas neste caso infelizmente apenas através de um gráfico que não permite uma análise deta-
lhada da informacâo tratada (Macedo 1990, 165), nem é apoiada por uma conveniente fundarncn-
raçl0 bibliográfica. O próprio movimento da barra do Douro neste período foi recentemente objecto
de uma nova análise (Vilas Boas 1995), com dados relativamente discordantes.

Mas sobre a barra do Douro durante o século XVlII é a Virgínia Rau que se devem as maio-
res séries de dados sobre o movimento de embarcações (Rau 1958), assim como para o do porto
de Setúbal (Rau 1963); estas séries permitem-nos completar um pouco mais o panorama da evolu-
,';10 do comércio externo português e do peso relativo dos principais portos da costa portuguesa.

Os estudos brasileiros centrados nas diversas economias regionais ou em portos do Brasil
são já numerosos e dispersos por múltiplas publicações que dificilmente conseguimos, traba-
lhando em Portugal, recolher na totalidade. Por isso, optámos por nos basear em algumas obras
de síntese ou âmbito mais largado, que coligem parte dos dados já disponíveis (é o caso, para
o Rio de Janeiro, de Medeiros 1983).

Por fim, as mais recentes tentativas de síntese da História da Expansão Portuguesa que
tratam a presença portuguesa no Brasil neste período (correspondentes aos volumes VII e VIII
da Noca História da Expansão Portuguesa da Editorial Estampa e aos volumes 3 e 4 da Histó-
ria da Expansão Portuguesa do Círculo de Leitores) não divulgaram nenhum recente contri-
buto, particularmente inovador neste campo.

1.2. As Fontes

o núcleo documental por nós explorado de forma mais sistemática foi o dos Liuros do
Marco dos Navios cio Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, depositado no edifí-
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cio da Praça do Município até ao incêndio que o devastou em meados dos anos 90 e poste-
riormente no Alto da Eira. O primeiro conjunto de volumes (n.ºs 1 a 60) faz o registo do movi-
mento dos navios portugueses entrados em Lisboa, provenientes dos portos do Império (Brasil,
África, Oriente e Ilhas) entre 1772/75 (n.º 1) até ao início de Setembro de 1834 (n.º 60), com
excepção de 1808, ano para o qual não existe volume.

O volume n.º 61 apresenta-se como o -Livro 1.º do Movimento dos Navios Nacionais e
Estrangeiros no Porto de Lisboa- e estende-se de Setembro de 1834 a 15 de Maio de 1835. O
volume n.º 62 continua o anterior, desde meados de Maio de 1835 até 25 de Setembro de 1836.
Nestes dois volumes, o movimento comercial com o Brasil surge inserido no movimento global
do porto de Lisboa.

Seguem-se os livros n.º 63, 63-A e 63-B, que correspondem ao início da série de registos
de todos os navios (nacionais ou estrangeiros) entrados em Lisboa desde 1769, o que nos
permitiu estabelecer essa como a primeira baliza cronológica da nossa série de dados. A esses
sucedem-se mais algumas dezenas de livros com o registo do movimento de todas as entradas
de embarcações no porto de Lisboa e do pagamento do respectivo imposto, onde se podem
encontrar novamente os elementos relativos aos navios provenientes dos portos do Brasil.
Nesta segunda série de livros é possível encontrar o volume relativo ao comércio global de
1808 (livro 100), e de todo o ano de 1836 (livro 130-A), sendo este último o que marca o fim
da série de dados por nós tratada. O livro 130B, relativo a 1837, apenas chega ao registo n.º
142 (de 17 de Fevereiro), data-em que findou o despacho por esta Meza-, como aí se pode ler,
pelo que não foi considerado. Esta segunda sequência de volumes foi consultada apenas para
completar anos em falta na anterior e para esclarecimento das dúvidas colocadas pela leitura
de alguns dos volumes em pior estado.

A informação das duas séries de livros, com origem comum, tem algumas divergências
de pormenor quando tratam os mesmos anos, as quais são, porém, pouco significativas no seu
conjunto. As principais discrepâncias relacionam-se com as datas, que nos livros de registo de
todo o movimento do porto, principalmente no final da série, são mais tardias que as do movi-
mento de navios com as possessões coloniais (possivelmente por corresponder à data do fim
da descarga do navio, ou lançamento do despacho no livro e não à data efectiva da entrada
do navio na barra).

Nos registos destas séries de livros é possível colher informações sobre a identificação
das embarcações e respectivos capitães/mestres, o porto de origem, a carga (embora a descri-
ção completa nem sempre surja) e respectiva tonelagem, imposto pago e, em alguns casos, se
o navio tinha outro destino que não Lisboa (mesmo quando aí descarregava parte da sua
carga). Em alguns livros referentes a anos do século XIX é ainda possível colher outras infor-
mações sobre a data de saída do navio (data e porto de destino), o consignatário da
viagem/carga e (depois da independência do Brasil) a nacionalidade do navio.

O segundo núcleo documental que pretendíamos explorar de forma mais aprofundada
era o da Junta do Comércio (depositado na Torre do Tombo), nomeadamente no que se refere
a alguns maços C310e 311) que conteriam as folhas impressas semanalmente desde o início do
século XVIII com o movimento geral da barra de Lisboa (entradas, saídas e navios estaciona-
dos no Tejo), de acordo com indicações indirectas colhidas nos trabalhos de Borges de
Macedo. Esta nossa pretensão só foi parcialmente alcançada visto, como em ocasião anterior
já mencionámos, o conteúdo dos referidos maços não corresponder exactamente às nossas
expectativas (cf. Lopes, Frutuoso e Guinote 1992, 228), mesmo tendo alargado a pesquisa a
vários maços de documentação. Apesar de tudo, foi possível encontrar séries completas para
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os anos de 1758, 1759 e 1763, anteriores ao início dos assentos do Marco dos Navios. Na caixa
621 do maço 311 existem as listas impressas para os anos de 1810 e 1820 a 1830, enquanto na
caixa 619 do maço 310 existem ainda vários cadernos manuscritos, aparentemente feitos a
partir das listas impressas, com o movimento de entradas e saídas de navios na barra do Tejo
de/para portos do Império português no mesmo período.

Para completar estas séries, recorreu-se ainda aos dados de publicações periódicas. Neste
caso, a qualidade da informação é irregular. No caso da Gazeta de Lisboa, que se publica desde
finais de 1715 até 1762, quando é interrompida até voltar mais tarde já no reinado de Dona
Maria I, os dados sobre as frotas do Brasil são lacunares ou vagos em muitos anos: o número
de navios não é especificado ou é discordante em diferentes referências, não é noticiada a
chegada de algumas frotas e a descrição da carga também só surge em alguns casos. Apesar
disso, é possível obter dados minimamente completos sobre alguns anos anteriores à série do
Marco dos Navios. Com o fim da Gazeta surge o Hebdomadário Lisbonense que segue a tradi-
cão de publicar notícias sobre a entrada de navios na barra do Tejo, embora também de forma
irregular. Neste caso, apenas o ano de 1766 apresenta dados que se podem considerar mais ou
menos completos.

Por fim, registem-se ainda os Almanaques para o ano de... que, nas últimas duas déca-
das do século XVIII, faziam no final de cada ano a recolha de um conjunto de informações
consideradas relevantes para os seus potenciais leitores durante o ano seguinte, entre as quais
se incluía o movimento do porto de Lisboa e, mais tarde, Porto e Setúbal. Esta indicação surgia,
no entanto, apenas como síntese anual, com discriminação da nacionalidade das embarcações,
mas não permitindo a identificação exacta de cada viagem.

1.3. A Metodologia

Existem algumas considerações a fazer quanto ao método de trabalho seguido nesta
nossa pesquisa e na apresentação dos seus resultados. A informação original sobre as frotas do
Brasil foi recolhida na primeira série dos livros do Marco dos Navios, já atrás descrita (livros 1
a 60), que faz o registo do movimento de entradas em Lisboa de navios provenientes de outros
portos portugueses. Só se recorreu aos volumes que registam o movimento geral do porto de .
Lisboa, quando não existia volume para algum ano específico (caso de 1808), quando os dados
estão incompletos 0835-1836) ou quando problemas graves na leitura (caso dos livros n.º 10
e 11, referentes aos de 1783 e 1784) impediram uma completa ou correcta identificação de
vários navios, seus capitães ou respectivas tonelagens.

Foram feitos diversos outros levantamentos de informação, mas apenas com um carácter
complementar, por permitirem completar os dados entretanto recolhidos, quer do ponto de
vista cronológico, quer do ponto de vista do aprofundamento do nosso conhecimento sobre
determinados aspectos das frotas. Foi o caso da inventariação de notícias na Gazeta de Lisboa
e no Hebdomadário Lisbonense sobre as chegadas de navios do Brasil, porque permitiram
reconstituir parcialmente o movimento das frotas entre 1716 e 1767. Na Torre do Tombo foi
tratada a informação de alguns maços da Junta do Comércio que contêm as folhas semanais
impressas com o movimento do porto de Lisboa, diversos cadernos manuscritos com o registo
do movimento apenas dos navios envolvidos no comércio colonial ou outros documentos
produzidos nas primeiras décadas do século XIX como suporte para a elaboração das Balan-
ças de Comércio desse período. Só foram considerados neste trabalho os dados relativos a anos
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não cobertos pela nossa fonte principal e para o qual foi possível encontrar séries completas
(casos de 1758, 1759 e 1763).

Ainda em termos complementares, para o estabelecimento de comparações com a nossa
recolha ou para uma sua melhor contextualização, foi tratada a informação estatística recolhida
em algumas obras que abordam, directa ou indirectamente, o movimento dos portos portu-
gueses e, em particular, o de Lisboa e o seu comércio com o Brasil. Como adiante especifica-
remos melhor, nem sempre a documentação de base usada nestes estudos é equiparável, nem
os critérios de tratamento e apresentação da informação devidamente explicitados, mas consi-
derámos útil apresentar a informação disponível e, com as devidas ressalvas, trabalhá-la em
conjunto com a nossa. Sempre que usamos séries de dados sobre as quais não conhecemos
exactamente os critérios da recolha ou sobre as quais temos reservas quanto às possibilidades
de comparacão/scolagem- procuramos explicitar essa situação ou as nossas dúvidas.

2. AS FROTAS DO BRASIL NO PORTO DE LISBOA

A partir da constituição da Companhia Geral do Comércio do Brasil em 1649, tornou-se
regra o envio de frotas anuais conjuntas de Lisboa para o litoral brasileiro, que só aí se divi-
diam a caminho dos seus diferentes portos de destino (principalmente Recife, São Salvador da
Baía ou Rio de Janeiro); o regresso também obedecia ao mesmo esquema, agrupando-se todos
os navios antes de iniciarem a travessia do Atlântico. Era evitado o envio de navios isolados,
principalmente por questões de segurança e para melhor centralizar todo o processo, prefe-
rindo sempre o sistema de -cornboío-, em que alguns navios de guerra defendiam a frota
mercantil de potenciais ameaças.

Este sistema subsistiu para além da perda dos privilégios monopolistas da Companhia,
ainda no século XVII, e da sua extinção em 1720. Até 1766, quando já estavam em funciona-
mento as companhias de comércio criadas pelo Marquês de Pombal, era ainda habitual que os
navios circulassem pelo Atlântico em conjunto, organizando-se as frotas em torno dos três prin-
cipais destinos/proveniências atrás identificados. Apenas alguns navios de guerra encarregues
do transporte do ouro e diamantes destinados à Coroa ou a particulares ou-correios marítimos",
assim como a "nau de licença» ela Baía, circulavam isoladamente. Embora não tendo um calen-
dário rígido, as frotas partiam e chegavam em períodos mais ou menos definidos, como se
pode verificar pelas notícias insertas na Gazeta de Lisboa sobre a sua preparação ou expecta-
tiva de chegada, assim como pelos próprios diplomas legais que faziam o enquadramento do
funcionamento do comércio com o Brasil.

De Lisboa as frotas deveriam partir inicialmente, de acordo com as determinações de 11
de Agosto de 1632, entre o início de Outubro e o final de Fevereiro, mas essas imposições já
não tinham qualquer efeito no período que aqui mais nos interessa. Na primeira metade do
século XVIII, o mais habitual era que as frotas partissem em Abril para a Baía e Pernambuco
e entre Marco e Maio para o Rio de Janeiro, regressando depois da Baía entre Outubro e
Janeiro, de Pernambuco entre Julho e Setembro ou já em Dezembro, enquanto do Rio de
Janeiro as chegadas eram mais uniformemente distribuídas, embora com pontos altos em
Agosto e Outubro (Pinto 1979, 185). No entanto, este calendário nem sempre era cumprido e
era normal a chegada à barra do Tejo de frotas em outros meses.

J{t no período de vigência das companhias monopolistas de comércio criadas pelo
Marquês de Pombal, foi abandonado o sistema das frotas e, salvo em períodos excepcíonais,
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foi adoptado um modelo mais liberal, passando as embarcações a entrar no porto de Lisboa a
qualquer momento. É esse o regime que encontramos a partir de 1769, quando iniciamos o
tratamento sistemático das -frotas- (designação que talvez já nem tenha tanto sentido neste
periodo) do Brasil a partir dos livros do Marco dos Navios. Apenas em casos excepcionais veri-
ficamos a existência de comboios: é o caso de 1800 quando, entre Setembro e Dezembro,
entram as frotas do Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará e Maranhão, enquanto entre 26 e 31 de
Março tinha entrado uma frota conjunta da Baía e Pernambuco e em Abril outra do Maranhão.
Neste ano, apenas as embarcações provenientes da Baía chegam de forma mais dispersa. Só
em 1823 voltamos a encontrar um fenómeno semelhante, quando em Agosto chega uma frota
predominantemente da Baía com tropas, famílias e respectivos bens, na sequência da declara-
Ç~IO da independência do Brasil.

2.1. As Entradas de Navios até 1768

o acompanhamento da evolução do número de viagens ou chegadas de navios prove-
nientes do Brasil ao porto de Lisboa até ao final da década de 1760 só é parcialmente possível
através da conjugação de diversas fontes e estudos que nem sempre apresentam as suas infor-
macoes de forma sistemática e uniforme. Os números por nós usados são baseados na recolha
de Virgilio Noya Pinto, nas notícias insertas na Gazeta de Lisboa e Hebdornadârio Lisbonense e
nos dados de alguns anos completos de listas impressas com o movimento do porto de Lisboa
depositados nos maços ,'310e 311 da Junta do Comércio. Ressalve-se ainda que os valores apre-
sentados são mínimos e que alguns estão notoriamente incompletos (estando nesse caso alinha-
dos à direita). No gráfico 1 do Anexo não são incluídos os valores dos anos em que claramente
esÜo em falta os elementos relativos a, pelo menos, uma das frotas mais importantes.

Apesar de todas estas limitações na-colagem- dos dados, é possível verificar algumas
tendências. Em primeiro lugar, que desde a segunda década de Setecentos (c. 1712) o nível de
entradas é estável, com um ligeiro movimento ascendente até aos anos 30 (de cerca de 60
navios para mais de 70. No final da década de 1730 e início da de ]740, parece ter-se alcan-
cado um período de apogeu (mais de 100 entradas em ]740 e cerca de 90 no ano seguinte),
a que se sucedeu uma quebra para valores similares aos da década de 1720. A forte descida
de 1749 deve-se, contudo, ao facto excepcional de nesse ano não ter havido frota da Baía, o
que é confirmado por diferentes fontes.

Em meados dos anos 50 é atingido um nível de chegadas a rondar, pelo menos, os 70-
75 navios, subindo depois no final dessa década para mais de uma centena; de forma episó-
dica ou sustentada, nào é possível aferir com rigor. Na década seguinte o número de entradas
no porto de Lisboa terá rondado os 90 navios anuais, pelo menos até 1766. No entanto, como
veremos, quando se inicia a nossa série de dados em 1769, o nível já está bastante mais baixo
(60-70 entradas anuais). É possível assim que se tenham sucedido momentos de expansão
(final dos anos 50), estabilidade (meados da década de 60) e retracção (final dessa década),
mas tudo isto sào meras hipóteses, visto os dados serem pouco regulares e com origem em
diferentes fontes. Infelizmente, as informações exístentes sobre a tonelagem e valor das merca-
dorias transportadas/descarregadas são pouco contínuas e lacunares, o que impede uma
análise mais profunda destes aspectos. De qualquer maneira, até prova conclusiva em contrá-
rio, continuam válidas as observações de Noya Pinto sobre este período.

Quanto a regiões/portos de origem, existe um claro predomínio das tradicionais frotas prove-
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nientes do Rio de Janeiro, São Salvador da Baía e Pernambuco, cada qual associada mais ou menos
directamente a um determinado tipo de comércio, embora nunca em exclusivo: ouro e pedras
preciosas, açúcar e produtos derivados da baleia no Rio de Janeiro, assim como anil e café (já no
final do século XVIIIe século XIX); açúcar, couros e tabaco e madeiras na Baía e Pernambuco. Para
além destes produtos, realcem-se ainda os casos do algodão e arroz do Maranhão e do cacau do
Pará, regiões de aproveitamento económico mais recente. Quanto à evolução económica do Brasil
e às conjunturas vividas por cada um destes produtos, em termos de produção e preço no século
XVIII, vejam-se os estudos de síntese de Guy Martiniére, José Jobson de Arruda e Stuart Schwartz
incluídos em obras mais ou menos recentes sobre a presença portuguesa no Brasil (em, respecti-
vamente, Mauro 1991, 217-249; Silva 1986,85-214 e Bethencourt e Chaudhuri 1998, III, 86-99).

Os valores disponíveis sobre a dimensão das frotas, embora lacunares, apontam para um
maior número de navios provenientes da Baía, que seriam entre 25 e 30 até finais da década
de 1730, subindo para mais de 30 na década seguinte; a década de 1750 assistiria primeiro a
uma retracção e depois a um novo crescimento. A frota de Pernambuco seria constituída por
18 a 25 navios até final da década de 1730, subindo esse número até meados do século; em
1755 iniciar-se-ia uma tendência descendente. Finalmente, a frota do Rio de Janeiro, formada
apenas por 12 a 18 navios até cerca de 1740, subiria até aos 18-20 navios em meados do século
XVIII, com pontos máximos em 1753 e 1755 a rondar as três dezenas de embarcações. A frota
do Maranhão, autonomizada mais tarde e de menor dimensão, manteve-se entre os 3 a 6 navios
até à década de 1760, com oscilações pontuais. Para o Pará, só dispomos de valores autóno-
mos em 1758-59, sendo então o número de embarcações entradas no porto de Lisboa equiva-
lente ao das originárias do Maranhão. Navios provenientes de outras origens eram raros (um
ou dois em alguns anos), mas isso também se pode dever ao facto de surgirem em Lisboa inte-
grados nas frotas maiores e assim serem referenciados pela documentação existente.

2.2. As Entradas de Navios a partir de 1769

A partir de 1769 é-nos possível acompanhar com muito maior detalhe, e com base num
único fundo documental, a entrada no porto de Lisboa de navios provenientes do Brasil. Até
1836 é possível, de forma contínua e sistemática (apesar de pequenas limitações devidas ao
estado de conservação ou a algumas oscilações nos critérios de apresentação dos registos dos
livros do Marco dos Navios) identificar navios e seus mestres ou capitães, conhecer a carga e
tonelagem da grande maioria das embarcações e ainda (em alguns anos) os consignatários da
mercadoria descarregada. Como já referimos, por questões práticas, vamos por agora concen-
trar a nossa atenção principalmente na identificação de navios e mestres/capitães, na sua quan-
tificação e no tratamento da tonelagem, não entrando por uma análise mais detalhada das
cargas nem dos negociantes envolvidos no trato luso-brasileiro.

Em termos globais, baseando a análise apenas no número total de chegadas a Lisboa
podemos chegar a leituras ligeiramente diferentes conforme sigamos a evolução anual, quin-
quenal ou decenal dos dados. Aliás, até se fizermos uma segmentação quinquenal um pouco
diferente podemos chegar a conclusões ligeiramente diversas.

Se optarmos por fazer uma divisão quinquenal tradicional, dividindo cada década em
dois segmentos 0771-75,1776-1780 e por aí adiante) e desprezando os anos terminais da série
0769-1770 e 1836), observamos um movimento de crescimento contínuo com mais de três
décadas. Entre 1771 e 1775 a média anual de chegadas é de 72 navios e vai subindo até aos
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168 em 1801-05. Segue-se uma quebra nos dez anos seguintes (107 e 109 entradas anuais), para
voltar um período de alta entre 1816 e 1820 (142 entradas anuais). A partir do início dos anos
20 dá-se uma forte quebra que contínua até meados dos anos 30 (abaixo das 80 entradas).

Navios Provenientes do Brasil no Porto de Lisboa
(Análises Quinquenais)

Anos Navios Média

1769-1773 341 68

1774-1778 403 81

1779-1783 474 95

1784-1788 541 108

1789-1793 569 114

1794-1798 535 107

1799-1803 836 167

1804-1808 682 136

1809-1813 464 93

1814-1818 706 141

1819-1823 620 124

1824-1828 312 62

1829-1833 427 85

1834-1836 250 83

Anos Navios Média

1771-1775 358 72

1776-1780 448 90

1781-1785 511 102

1786-1790 532 106

1791-1795 547 109

1796-1800 662 132

1801-1805 838 168

1806-1810 535 107

1811-1815 547 109

1816-1820 709 142

1821-1825 446 89

1826-1830 420 84

1831-1835 397 79

No entanto, se fizermos a segmentação quinquenal a partir do início da série (1769-73,
1774-78, etc) e aproveitarmos ao máximo os dados da série, detectam-se tendências um pouco
diferentes. Em primeiro lugar, o crescimento deixa de ser contínuo até ao início do século XIX,
para nos surgir uma pequena recessão no quinquénio de 1794-98, antes da forte subida do
início de Oitocentos. Por outro lado, também a evolução na década de 1820 é muito mais irre-
gular, com um valor mínimo de 62 entradas entre 1824-28.

Este é o problema da agregação dos dados em períodos de maior ou menor duração,
porque as oscilações do tempo curto podem ser ocultadas ou distorcer a análise, conforme se
«trabalhem. as balizas cronológicas de cada intervalo. Por isso, a observação da evolução anual
continua a ser a que mais rigor permite na determinação dos movimentos de crescimento,
estagnação ou retracção.

Seguindo a linha das entradas de navios provenientes do Brasil no porto de Lisboa
encontramos quatro períodos de média duração relativamente bem delineados, cortados por
três momentos de forte oscilação. De 1769 a 1792 existe uma tendência clara de crescimento
(dá-se uma multiplicação das 59 entradas em 1770 para as 129 em 1792); segue-se o primeiro
momento de forte flutuação anual (entre 1793 e 1797, com um valor máximo de 142 entradas
em 1796 e um mínimo em 1797 com 70). A partir de 1798 dá-se uma recuperação que atinge
um patamar de estabilidade entre 1799 e 1807 regularmente acima das 150 entradas e com um
máximo de 191 em 1801; é este o período de maior fulgor do movimento comercial Brasil-
Lisboa (cf. gráfico 2).
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o ano de 1808 marca o ponto mínimo desta evolução (menos de 30 entradas), a que se
seguem dois anos de grandes variações 007 entradas em 1809 e 68 em 1810). A partir de l Sl l
abre-se novo ciclo ascensional que culmina em 1816 066 entradas); os anos seguintes são
marcados por uma ligeira tendência descendente, antes de uma fortíssima quebra entre 1823-
2'5. () último período de expansão inicía-se em 1826 mas, excepção feita ao ano de 183002'5
entradas), esta é uma recuperaçào para níveis de meados dos anos 70 do século XVIII.

Se usarmos médias móveis trianuais esta evoluçào surge naturalmente atenuada (cf.
gráfico 3 do Anexo).

Reagrupando os dados anuais de acordo o senso comum decorrente da sua observaçào,
encontramos os seguintes períodos com características relativamente uniformes:

Anos Média Anual

1769-1783 81

1784-1793 111

1794-1797 102

1798-1807 162

1808-1813 82

0809-1813) (93)

1814-1822 136

1823-1836 78

0824-1829) (64)

Destacam-se desta maneira três períodos de expansão 0784-1793, 1798-1807 e 1814-
1H22), interrompidos por três momentos de evidente crise 0797, 1808 e 1823-1H24). Estes
momentos de crise decorrem de conjunturas diversas. No primeiro caso corresponde a urna
mudança da conjuntura político-militar na Europa, que se torna mais favorável à França, na
sequência da paz de Campo Forrnio; no segundo à ocupação francesa de Lisboa pelas tropas
napoleónicas e no terceiro às consequências imediatas da declaração da independência do
Brasil. Como veremos mais adiante, esta evoluçào (em particular no que se refere aos perío-
dos de expansão) não é totalmente concordante com a de outra variável muito importante, ou
seja, a da tonelagem total das mercadorias descarregadas em Lisboa.

2.3. A Tonelagem Descarregada

Dos 7160 navios de que se regista a entrada na barra do Tejo entre 1769 e 1836 conhe-
cemos a tonelagem de 6331 (perto de 90%), o que nos permite fazer uma análise bastante signi-
ficativa da evolução da quantidade das mercadorias descarregadas em Lisboa.

Navios entrados no Porto de Lisboa (1769-1836)

Nª %

Total 7160 100

Com tonelagem 6331 88,4°/(,

Sem tonelagem 829 11,6%
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Como já referimos, não vamos já neste momento proceder à segmentação por produtos
das cargas, por ser este um estudo que merece uma análise específica, antes fazendo apenas
o tratamento dos indicadores globais como a tonelagem média por embarcação e tonelagem
total descarregada.

2.3.1. A Tonelagem Média

A tonelagem média das embarcações que descarregaram mercadorias no porto de Lisboa
revela uma evolução ascensional até meados da década de 1780, quando observamos a sua
segmentação quinquenal.

Tonelagem Média por Quinquénios (1771-1835)

Anos Tonelagem Navios Brasil Navios Oriente Navios
(Total) (Brasil) e Brasil (Oriente e Brasil)

1771-7'5 316.4 337 315,3 336 700,0 1

1776-HO 5]4,1 429 374,1 429 O

17HI-H'5 402,9 477 403,3 476 5'50,0 1

17H6-90 3'59,H 486 359,8 486 O

1791-9'5 346,3 478 343,6 478 O

1796-00 340.2 '573 340,1 571 386,0 2

1HOI-0'5 368.3 736 367,6 727 427,2 9

lH06-10 352,8 462 352,3 455 3H5,3 7

lH11-1 '5 330.9 476 331,5 449 321,9 27

1H16-20 314.6 629 311,4 '599 377.9 30

lH21-2'i 279,6 34H 278.4 343 360,2 5

lH26-30 240,4 387 240.4 387 O

lH:\1-3'i 214.9 329 214,9 329 O

Das 316 toneladas de 1771-75 até mais 400 toneladas em 1781-85 o crescimento é
evidente. Segue-se uma tendência descendente até 1796-1800 (cerca de 340 toneladas), inter-
rompida em 1801-05 (já perto das 370 toneladas), mas retomada a partir de então até ao final
do período estudado (cerca de 215 toneladas em 1831-35).

Se a análise for desdobrada nos seus elementos anuais, é possível precisar melhor estes
movimentos. Uma forte tendência ele subida estende-se de 1770 (250 toneladas) até 1782 (440
toneladas), seguindo-se um curto patamar de estabilidade a rondar as 390-400 toneladas entre
1783-1786 a que se sucede outro, um pouco mais longo, de 1787 a 1793, acima das 360 tonela-
das. Temos então uma forte descida de 1794 a 1797 (mínimo em 1795 com menos de 274 tone-
ladas), seguida de fortes movimentos oscilatórias anuais até nova estabilização que se estende de
1800 a 1807 (novamente acima das 360 toneladas). O período que se estende de 1808 a 1817 é
de notória instabilidade (294 toneladas em 1809 e perto de 305 em 1808 e 1812 contra mais de
360 em 1810 e 1814), antecedendo uma longa tendência descendente que chega até 1836, em
que se atinge o valor mínimo de 159 toneladas descarregadas por navio (cf. gráfico 4).

Se quisermos simplificar e identificar apenas os quatro principais movimentos, encontra-
mos tendências ascendentes entre 1770 e 1782 e entre 1796 e 1806, enquanto as tendências
descendentes se prolongam ele 1783 a 1795 e de 1807 a 1836.
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Salvo entre 1811 e 1820, em que atingem uma média anual superior a 5 casos, os navios
provenientes ultimamente do Brasil mas que vinham antes de portos da Índia ou Extremo
Oriente não são em quantidade significativa, não influindo decisivamente nos cálculos finais.
Mesmo naquele período, só no quinquénio de 1816-20 se verifica que a tonelagem média é
bem superior à dos navios exclusivamente provenientes do litoral brasileiro.

2.3.2. A Tonelagem Total

Mas talvez um indicador mais relevante que a tonelagem média seja a tonelagem total
descarregada. Curiosamente, ou talvez não, as evoluções quinquenais são similares, se excep-
tuarmos o período de 1816-20. Passando para a evolução anual, encontramos uma tendência
ascendente desde 1770 (cerca de 13000 toneladas) até 1781 (quase 42000 toneladas). Em 1782,
quando a tonelagem média atinge o seu valor máximo, dá-se uma forte quebra na tonelagem
total (cerca de 32600 toneladas). De 1785 a 1797 a tendência geral é no sentido descendente,
embora com forte oscilações anuais (acima das 37000 toneladas em 1791 e 1796 e quase 44000
toneladas em 1792). Um mínimo de cerca de 19500 toneladas coincide com um mínimo da
tonelagem média e de navios em 1797.

Toneladas Descarregadas no Porto de Usboa (1771-1835)

Anos Total Brasil
1771-75 106643 105943
1776-80 161471 161471
1781-85 192186 191636
1786-90 174870 174870
1791-95 165524 165524
1796-00 194956 194184
1801-05 271076 267231
1806-10 163300 160603
1811-15 157523 148832
1816-20 197861 186524
1821-25 97301 95500
1826-30 93029 93029
1831-35 71930 71930

Oriente e Brasil
700

550

772
3845
2697
8691
1337
1801

Em 1798 dá-se uma fortíssima subida para cerca de 43500 toneladas, mantendo-se uma
tendência de alta até 1801 (quase 59500 toneladas), quebrada ligeiramente nos três anos
seguintes (média a rondar as 50000 toneladas), para ser retomada em 1805 (máximo histórico
acima das 61000 toneladas) e sustentada em 1806 (acima das 59000 toneladas), antes da
descida em 1807 (outra vez para as 50000 toneladas).

O ano de 1808 marca uma queda abrupta, mas natural, para pouco mais de 8000 tone-
ladas; a recuperação iniciada em 1809 é lenta até 1811 (média pouco acima das 20000 tonela-
das), acelerando depois até 1816 (perto das 48000 toneladas). Entre 1817 e 1820 existem osci-
lações a rondar as 35000-40000 toneladas, para depois se iniciar uma forte tendência de
recessão. A partir de 1823 só se passam as 20000 toneladas numa ocasião (1830 com cerca de
29000 toneladas), sendo o biénio de 1823-24 o de mais forte crise (cerca de 8900 e 11000 tone-
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ladas, respectivamente). A ligeira retoma de 1835-36 em número de entradas no porto de
Lisboa não tem correspondência no plano da tonelagem descarregada, que fica pouco acima
das 10000 toneladas anuais.

Se convertermos os números existentes para a entrada de navios, tonelagem média por
embarcação e tonelagem total descarregada em Lisboa em índices, podemos fazer uma compa-
ração mais rigorosa entre estas duas variáveis (cf. gráfico 6),

Como se pode observar no gráfico anterior a curva da tonelagem ultrapassa a do número
de navios desde meados da década de 1770, assim se mantendo durante quase vinte anos (até
1793). A partir de então as linhas aproximam-se, embora a evolução da tonelagem continue
regularmente acima da dos navios (com destaque para o biénio 1805-06). A inversão desta
tendência, que se anuncia a partir de 1809, torna-se efectiva após 1817 e tem o seu ponto
máximo na década de 1830 quando, devido ao abaixamento da tonelagem média das embar-
cações, a linha da tonelagem total se torna claramente inferior ã do número de navios.
A partir de 1825 torna-se ainda relevante comparar a tonelagem descarregada em Lisboa por
navios nacionais ou estrangeiros provenientes do Brasil pois, com o reconhecimento da inde-
pendência brasileira, deixaria de ser exclusivo nacional (que se não era legal, pelo menos o
era na prática) o transporte de produtos da América do Sul para Portugal. Com efeito, a partir
de 1826, mais de 35% (mais de 30% dos que conhecemos a tonelagem) dos navios que fazem
este percurso não são considerados portugueses, entrando em Lisboa com bandeira brasileira,
mesmo se alguns voltam a mudar de nacionalidade ao fim de algum tempo, ou com bandeira
de outras nações. São, todavia, muito poucos os que, não sendo portugueses ou brasileiros,
descarregam quantidades significativas de mercadorias, sendo mais corrente que pedissem
franquia antes de sairem para o seu porto de destino. A principal excepção é o navio austríaco
Toncika, proveniente do Rio de Janeiro, que descarrega mais de 400 toneladas em Lisboa em
1834 e dois navios provenientes do Pará, um inglês (Lord Nelson) e outro sardo (Eufrásia), que
em 1836 descarregam pouco mais de 100 toneladas cada um.

Tonelagem de Navios Portugueses e Estrangeiros (1826-1836)

Navios Estrangeiros Navios Portugueses Tonelagem Total
Anos

Navios Tonelagem média Navios Tonelagem média Estrang. Portug. Total % Estrang. % Porto

1826 22 233,5 38 238,2 5138 9052 14190 36,0% 64,0%

1827 25 218,8 61 222,4 5469 13567 19036 28,7% 71,3%

1828 9 236 44 240,1 2124 10565 12689 16,7% 83,3%

1829 9 272 57 271,5 2629 15475 18104 14,5% 85,5%

1830 34 214,6 84 258,5 7295 21715 29010 25,1% 74,9%

1831 26 205,9 45 255 5353 11297 16650 32,2% 67,8%

1832 37 208,6 29 217,2 7926 6298 14224 55,7% 44,3%

1833 52 232,8 24 220,2 12108 5285 17393 69,6% 30,4%

1834 34 220,7 11 210,1 7505 2311 9816 76,5% 23,5%

183'5 47 175,3 29 193,4 8239 5608 13847 59,5% 40,5%

1836 30 173,2 42 148,8 5196 6250 11446 45,4% 54,6%

1826-36 30 216,9 42 231,5 68982 107423 176405 39,1% 60,9%
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Quanto aos navios brasileiros, descarregam mais de 10000 toneladas em 1826-27, o que
corresponde a mais de 30% do total de mercadorias provenientes do Brasil nesses anos. Nos
anos seguintes essa proporção desce substancialmente (para pouco mais de 150/0), antes de
voltar a subir na década de 1830. Entre 1833 e 1835, 60% ou mais da mercadoria brasileira
descarregada em Lisboa foi transportada por navios daquela nacionalidade. No seu conjunto,
entre 1826 e 1836, os navios estrangeiros (quase só brasileiros) transportaram perto de 40% da
tonelagem total dos navios provenientes do Brasil que descarregaram em Lisboa.

2.4. Os Portos de Origem

No tratamento dos navios e viagens com origem no Brasil individualizámos cinco gran-
des portos/regiões de origem. De Sul para Norte temos o Rio de janeiro, São Salvador da Baía,
Recife/Pernambuco, São Luís do Maranhão e Belém do Pará. Todos os restantes casos foram
agrupados numa categoria residual que engloba outras zonas de proveniência do litoral brasi-
leiro, viagens com escala em diferentes portos e navios provenientes do Oriente que fizeram
escala e completaram a sua carga em algum porto brasileiro.

Entre as cinco principais proveniências, para todo o período estudado, a região de
Pernambuco é a que apresenta maior número de viagens (quase 1700), seguindo-se a Baía
(mais de 1500), o Maranhão (quase 1350) o Rio de janeiro (mais de 1250) e o Pará (825). Menos
de SOO viagens tiveram início em outro ponto do litoral ou foram fazendo escala em vários
locais. Entre essas proveniências alternativas, a Paraíba é a primeira a surgir com 61 chegadas
de navios a Lisboa até 1792 (68 até 1804), mas é suplantada pelo vizinho Ceará (70 chegadas
após 1803). Santos com mais de 63 viagens a partir de 1774 atinge a média de uma chegada
anual, enquanto depois de 1822 Alagoas surge como a origem de 29 viagens.

Apenas em dois anos surge em Lisboa uma quantidade importante de navios provenien-
tes de mais de um porto: em 1801 são 9 os que chegam da Baía e Pernambuco e em 1809 são
11 os que chegam do Rio de janeiro e Pernambuco. Entre 1813 e 1821 encontramos o período
áureo da entrada de navios provenientes do Oriente, com escala no Brasil, chegando esse
número a 60 (89 entre 1804 e 1823), o que equivale a uma média anual a rondar os 7 navios.

Regressando às cinco principais regiões, verificamos que existem alterações ao longo do
tempo na composição e no peso relativo de cada uma delas. Em números absolutos é mais
difícil detectar estas tendências, mas quanto se calculam as percentagens o panorama torna-se
mais evidente. Nos quadros seguintes foram individualizados quatro períodos que parecem
corresponder a fases distintas desta evolução. Devido à sua especificidade, o ano de 1808 não
foi considerado nesta divisão.

Média Anual dos Navios entrados
no Porto de Lisboa por Proveniência (1769-1836)

Anos TOTAL Baía Maranhão Pará Pernambuco Rio de Janeiro Outros

1769-17H2 80 22 13 7 16 19 3
17H3-1H07 129 29 26 12 33 22 7
lH09-1H22 120 23 22 16 27 21 12
1H23-1H36 7H 14 13 14 19 12 6
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Peso Relativo de cada Região (1769-1836)

Anos Baía Maranhão Pará Pernambuco Rio de Janeiro Outros

1769-17H2 27,60/0 16,1% H,H% 20,3% 23,6'YÍJ 3,7%

17H3-1H07 22,4% 20,3% 9,3% 25,3% 16,7% 5,591)

1H09-1H22 19,1% 1H,3% 13,0% 22,6% 17,3% 9,7%1

IH23-IH36 17,6'Y<, 17,2% 18,5% 23,9% 14,9% 7,9%

Nestes dois quadros e em particular no segundo é visível a descida da importância da
Baía no contexto do comércio luso-brasileiro, passando-se o mesmo com o Rio de Janeiro,
embora não de uma forma tão pronunciada, Pernambuco apresenta uma evolução mais está-
vel (entre 20 e 25%), tal como o Maranhão (entre ]6 e 20%), Os maiores ganhos são protago-
nizados pelo Pará que sobe de menos de 9% para mais do dobro (]8,8%) após a declaração
da independência, Os outros destinos também sobem bastante na segunda década do século
XIX, em virtude, como já vimos, do elevando número de navios provenientes do Oriente que
fazem escala no Rio de Janeiro, Baía, ou Pernambuco.

Se para além do número de viagens procedermos ao desdobramento da tonelagem total
de mercadorias descarregadas em Lisboa por região ou porto de origem é possível seguir ainda
mais de perto a evolução do peso relativo de cada uma dessas regiões ou portos. No seu
conjunto, as mercadorias provenientes de São Salvador da Baía atingem quase um terço do
total (32,2'Y,,), seguindo-se o Recife/Pernambuco com cerca de um quarto (25,2%), o Rio de
Janeiro com perto de um quinto (] 7,8%) e São Luís do Maranhão bem acima cios ]0%, mais
exactamente com 12,4%. Belém do Pará fica-se pelos 9%, enquanto todas as restantes origens
ficam abaixo de 1%.

Tonelagem Descarregada em Lisboa por Região de Proveniência (1769-1836)

Proveniência Total 1769-1782 1783-1807 1809-1822 1823-1836

Alagoas Ü,2(}/Ó 0.0%1 0,0% 0,0%1 1,H%

Baía 32,2% 37,6% 33,3% 31,5% lH,6°!Í1

Ceará 0,3% 0,0% 0,1% 0,9% 0,9%

Maranhão 12,4% 8.7% 12,5% 14,2% 14,3%

Pará 9,0% 6,5% 6,4% 12,1% 19,1%

Paraíba 0,8% 2,2% O,H% 0,0% 0,1%)

Pernaíba 0,1% 0,2% 0,2% ü,Ü(VrJ 0,0%

Pernambuco 25,2% 26,2% 24,3% 25,2% 27,7%

Rio de Janeiro 17,8% 18,3% 19,9% 13,7'YÍJ 15,2%

Rio Grande 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%

Santos 0,6% 0,0% 0,9% 0,4% 1,1%

Outros 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1%

Mais de uma 1,2% 0,3% 1,3% 1,7% 1,1q;()

Se subdividirmos estes valores pelos quatro períodos atrás referidos (I 769-1782, 1783-
m07, ]H09-]H22 e 1823- ]836) observam-se alguma::>mudanças significativas: o peso das merca-
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darias provenientes da Baía decresce significativamente após a declaração da independência
(de mais de 37,5% para menos de 20% do total), assim como, embora menos significativamente,
as do Rio de Janeiro (de quase 20% para pouco mais de 15%), A evolução de Pernambuco é
ligeiramente ascendente (de 26% para quase 28%) e os maiores ganhos verificam-se com os
portos de São Luís do Maranhão (de 8,7% para 14%) e principalmente com Belém do Pará (de
apenas cerca de 6,5% antes de 1808 para mais de 19% depois da declaração da independên-
cia). Também Alagoas e o Ceará surgem a partir dos anos 20 do século XIX com um peso
conjunto próximo dos 3% quando ainda no início de Oitocentos mal apareciam nestas tabelas
de forma autónoma. Situação inversa é a da Paraíba que até ao final do século XVIII surge com
mais de 1% das mercadorias descarregadas para depois acabar por desaparecer por completo.

Existe, portanto, uma clara deslocação do comércio para o Nordeste e para as regiões
de colonização mais recente, em detrimento dos portos tradicionais mais a Sul.

2.S. As Conjunturas Críticas

Ao longo das quase sete décadas que decorrem entre 1769 e 1836, identificámos três
períodos mais críticos na evolução da entrada de navios provenientes do Brasil e da tonela-
gem de mercadorias descarregadas no porto de Lisboa. O primeiro deles decorre entre 1794 e
1797 e tem o seu ponto mais grave neste último ano, estando associado ã conjuntura político-
militar vivida na Europa, em particular com a inversão do equilíbrio de forças que conduz ã

paz de Campo Formio. Perante a posição de força da França, Portugal, como aliado da Ingla-
terra, é pressionado para condicionar a presença de navios britânicos nos seus portos, o que
vai ter reflexos no movimento comercial da barra do Tejo. Mas os outros dois momentos de
ruptura estão mais intimamente ligados ã evolução histórica interna e tem suscitado alguma
discussão o seu papel no despoletar ou agravamento de uma situação de atraso económico
que caracterizaria Portugal desde o início do século XIX. Por isso, merecem-nos aqui um olhar
um pouco mais atento.

2.5.1. O Ano de 1808

Após a ocupação de Lisboa por junot no final de 1807, a barra do Tejo vai viver uma
situação bastante problemática devido â imposição de um firme bloqueio pela marinha inglesa.
Os livros do Marco dos Navios registam um reduzidíssimo movimento de embarcações no
porto de Lisboa desde o final de Novembro de 1807 (entrada de apenas 32 navios neste mês)
até Setembro de 1808. Nos primeiros oito meses de 1808 entram no Tejo apenas 27 navios, 24
dos quais estrangeiros (9 americanos e 12 de cidades do norte da Alemanha). Em Setembro já
entram 44, mas 39 são nacionais (34 de comércio interno, 3 de comércio externo e 2 de
possessões coloniais) e apenas 5 estrangeiros (2 ingleses, 2 espanhóis e 1 americano). Só a
partir de Outubro se volta a registar um movimento mensal próximo do normal (média a
rondar os 130 navios, dos quais perto de 80 estrangeiros).

Se o movimento geral sofre tamanha redução, o mesmo acontece com os navios prove-
nientes do Brasil. Durante dez meses (Dezembro de 1807 a Setembro de 1808), não entra
nenhuma embarcação com origem no litoral brasileiro e no último trimestre de 1808 são
menos de três dezenas os que o fazem.
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l.ntrctaruo. em Janeiro de 1H08 Portugal e Inglaterra assinam um tratado que permite o
cOl1lLTcio das"nac,/)es amigas" de Portugal directamente com os portos brasileiros, o que coloca
cm L\Usa todo o sistem:1 do comércio colonial luso-brasileiro, baseado na recxportacào dos
gé'I1C'IU'ibrasileiros através da metrópole. Com maiores ou menores revisões esta leitura parece
coru inuar \":ílida nos sew; pressupo.sto-, fundamentais.

() impacto desta medida. aliado à continuaçào das pcrturbacocs causadas por novas
incursoc« napoleónicas cm território português, pode explicar a conjuntura recessiva vivida até
Ix U tanto no núme-ro de navios que chegam a Lisboa (desce de 169 em lH07 para 107 em
IxI)') c para 6x em l S l O, sé) passando ligeiramente a centena em lHI2 e IH1.3), corno na quan-
tid:lck de mercadorias descarregadas (de cerca de 50000 toneladas em 1H07 para uma média
inferior a .30000 toneladas no periodo de 1809 a lH1.3). Mesmo que consideremos a tendência
para :1 recc'sS<lo vem já de lH07 (embora o -fecho- do porto de Lisboa em finais de Novembro
lksse ano possa explicar parte dessa rcducáo i, depois do ponto máximo a rondar as 60000
l(lIll'ladas cm lH05-06, o ano de lHOH continua a marcar uma ruptura abrupta que não tem
r.i pida recupera'·:'lo.

Em termos de origem, a quebra maior faz-se sentir nos navios provenientes dos portos
do "io de Janeiro (de 50 navios em 1807 para 4) e Recife (de 25 para .3). Em contrapartida, Sào
l.ui-. do vlar.mhào e Belém do Pará S:lOos que parecem afectados de forma mais suave, mesmo
Sc' chc'gam a pcnax 7 e 5 cmbarcacocs, respectivamente (contra 53 e 13 no ano anterior). O
mesmo se passa com a tonelagem total descarregada.

(Juanru a um possível desvio do tr.ifico comercial luso-brasileiro para outros portos do
litoral POrtUgUL'S não nos parece muito provável, se atentarmos ao que se passa com a barra
do Douro C\!lacedo 1990, 12.3-1(1'Il. Enquanto em 1H06 e 1807 ai chegam 40 ou mais na vios do
BrasiL em IHOHS:lOapenas .3e nos anos seguintes n:10 chegam às três dezenas. A crise sentida
.-m Lisboa também parece sentir-se a Norte com bastante intensidade, de acordo com os dados
de I~orges de :\lacedo. Existem, contudo, número discordantes (Vilas Boas 1995) que apontam
para uma quebra menos acentuada em lH08 na barra do Douro, mesmo se isso nào revela um
redireccionamento do comércio,

Navios Provenientes do Brasil na Barra do Douro (1801-1815)

1815

6S

J)e acordo com estes dados, no Porto, o comércio luso-brasileiro está já em rccupcracão
c-m Ix II c nos anos seguintes já subiu a níveis superiores aos dos anos anteriores a lHOH. Em
Lisboa a rccupcracào é mais lenta e sé) se faz verdadeiramente sentir a partir de IH15 e tem o
«.-u ponto máximo em 1816 com 166 chegadas (ao nível de 1H06-07), embora a quantidade de
Illercadoria descarregada n.io lenha uma rcaccão tão forte, com uma media um pouco inferior
'ISISOOO toneladas neste biénio, ao nível dos últimos anos de Setecentos.

A importância dos acontecimentos de lHOHpara o declinio do comércio luso-brasileiro,
pc'lo menos a curto prazo, parece mdesruentivcl. A mudança das condícoes em que este comér-
cio se processava faz com que muito mercadores nacionais transfiram a sede das suas empre-
"I.'i para o Braxil. acompanhando ou seguindo a Família Real. Por outro lado, a entrada dos
Ilegociante.s ingkses cm alguns pontos do Brasil, em particular no Rio de Janeiro, é extrema-
l1lc'nte rápida. mesmo 'il' nem sempre com sucesso duradouro (Gorenslein in Martinho e
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Gorenstein 1993, 135-147). As consequências a mais longo prazo não podem ser avaliadas com
precisão, pois os acontecimentos de 1820 em Portugal e de 1822 no Brasil aceleram um novo
desfecho.

2.5.2. A Década de 1820

A conjuntura desfavorável do comércio luso-brasileiro associada à Revolução Liberal
de 1820 e a independência do Brasil em 1822 é mais complexa e envolve, em especial após o
reconhecimento do reino do Brasil por Portugal, maior número de variáveis do que a crise que
se segue ã abertura dos portos brasileiros ã navegação estrangeira.

Comecemos por um pormenor curioso. Apesar da declaração da independência só acon-
tecer em 7 de Setembro, já no registo de 16 de Maio desse ano, relativo ã chegada do navio
Nova Aurora de Matias de Almeida e Castro, se assinala ter este chegado da Baía «da traição-
talvez por então se já ter conhecimento da decisão de não partir do Brasil tomada por D. Pedro
em 9 de Janeiro (o chamado «Dia do Fico-).

Se passarmos para uma análise dos dados puramente quantitativos o ano de 1822 não é
imediatamente de crise quanto ao número de entradas no porto de Lisboa. Quanto à tonela-
gem descarregada a tendência para a baixa já vinha desde 1819. Entre 1818 e 1822 tinham sido
perdidas mais de 15000 toneladas de mercadoria (de quase 44000 para menos de 28000, o que
equivale a uma perda de mais de um terço do total). A própria tonelagem média das ernbar-
caçoes decaíra das 327 toneladas em 1818-19 para as 300 em 1821 e as 282 em 1822. O maior
problema faz-se sentir a partir de 1823 e muito em especial em 1824 e 1825. Em 1824 as merca-
dorias descarregadas são em quantidade pouco superior ás que tinham chegado a Lisboa nos
três últimos meses de 1808 e no ano seguinte recuperam muito pouco.

Ainda antes do anúncio da ruptura de D. Pedro com o regime de Lisboa, começam a
chegar alguns navios com tropas ou em lastro ao Tejo, mas é em Agosto de 1823 que chega
uma grande armada da Baía com tropas, famílias e respectivos bens ou em lastro. São cerca de
duas dezenas de navios que tinham partido de São Salvador logo no início de Julho e que
apenas trazem, no seu conjunto, cerca de 700 toneladas de carga comercial. Em meados de
Setembro entra novo conjunto de navios nas mesmas condições e em 18 de Dezembro reen-
tra em Lisboa o navio Mariana Flora com a mesma carga com que partira para Pernambuco,
sendo o primeiro caso em que esta situação acontece.

A partir de então a situação nunca mais melhora significativamente, mesmo após o reco-
nhecimento da independência brasileira por Portugal em finais de Agosto de 1825. A partir de
1826, para além dos navios portugueses, passam a chegar a Lisboa navios de outras naciona-
lidades provenientes do Brasil. No entanto, acabam por ser quase unicamente embarcações
brasileiras a fazê-lo; em 11 anos apenas 17 navios de outras nacionalidades entram em Portu-
gal vindos de portos do Brasil (4 da Baía, 5 do Rio de Janeiro, 7 do Pará e 1 de outros portos).
Só em 1835 o seu peso relativo se aproxima dos 10% (9 em 94 entradas em Lisboa).

Quanto às embarcações brasileiras, o número das viagens feitas do Brasil para Lisboa
ascende a 343 entre 1826 e 1836, ou seja cerca de 38% do total. Neste período existem três
momentos distintos na evolução desta variável: de 1826 até 1829 a proporção de viagens feitas
por embarcações com bandeira brasileira desce de 35,6% para 14,1'YÍJ;a partir de então sobe
até aos 66,3% em 1833, para depois descer até aos 35,7% em 1836.
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Navios Provenientes do Brasil por Nacionalidade (1826-1836)

Origem Nacionalidade 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1826-36
Baía Portugueses 7 H 6 10 12 9 3 3 2 10 9 79

Brasileiros lO 7 1 1 7 4 7 H 11 5 8 69
Outros 2 2 4
Total 17 15 7 11 19 13 lO 11 15 17 17 152

Rio de Portugueses 9 16 10 9 10 6 4 4 4 5 9 H6
Janeiro Brasileiros 3 I 1 6 5 H 7 7 7 5 50

Outros 2 3 5
Total 12 17 10 10 16 11 12 11 13 15 14 141

Pc-rnarnbur o Portugueses 9 13 10 12 1H 7 4 ] 3 9 19 105
Brasileiros 3 4 4 4 15 11 13 21 10 15 H 108
Outros O

Total 12 17 14 16 33 1H 17 22 13 24 27 213
vlaranhào Portugueses H 12 H 11 22 10 H H 3 9 11 110

Brasileiros 5 7 2 1 1 3 7 6 9 4 45
Outros O

Total 13 19 H 13 23 11 11 15 9 18 15 155
Par:l Portugueses 11 13 ]4 13 17 11 10 9 8 10 2 118

Brasileiros 2 5 2 1 2 5 3 6 10 3 3 42
Outros 4 3 7
Total 13 1H 16 14 19 16 13 ]5 18 17 8 167

Outros Portugueses 3 4 1 6 12 H 3 2 2 1 1 43
Brasileiros 3 3 2 1 3 2 6 4 1 2 2 29
Outros 1 1
Total 6 7 3 7 15 10 9 6 4 3 3 73

TOTAL Portugueses 47 66 49 6] 91 51 32 27 22 44 51 54]
Brasileiros 26 27 9 10 34 28 40 53 45 41 30 343
Outros O O O 5 9 3 17
Total 73 93 5H 71 125 79 72 80 72 94 84 901

A presença de navios brasileiros é maior nas viagens com origem em Pernambuco (mais
de 50%) e Baía (mais de 45%) e menor nas que se iniciam no Pará (25%) e Maranhão (29%),
Se nos recordarmos do que se passava com a evolução da tonelagem descarregada em Lisboa,
estas são as duas regiões que tinham uma evolução mais favorável para os interesses portu-
gueses. Ou seja, as regiões mais tradicionais do comércio e de colonização mais antiga (Rio,
Baía, Pernambuco) são aquelas em que a ligação comercial a Portugal sofre maiores mutações
após a independência do Brasil.

Um outro aspecto que pode ser explorado é o da evolução das entradas na barra do
Douro neste período, para tentarmos verificar se a evolução é similar ã cio porto de Lisboa. A
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p.rrt ir dos macos j1') e j l ó do fundo da Junta do Comércio é possível apurar os seguíntes
números para os anos de 1822, 182'1 e182ó.

Navios Provenientes do Brasil na Barra do Douro (1822-1826)

Ano Total Rio de Janeiro Baía Pernambuco Maranhão Pará Outros

lH22 TI 2' lO 14 14 :\ S

lH21 29 11 4 10 :\ O

IH26 ::'2 21 S 12 9 :\ 2

Em 1822 o número (I<: navios que chegaram ao Douro vindos do Brasil ascende a CcrCI
de ')')% dos que entraram no Tejo, o que é um valor compativcl com os verificados para
meados da dl'clda anterior, de acordo com os dados apurados por Isabel Vilas Boas. Mas, dois
anos depois, essa proporção j{tsubiu para mais de 70'h, e o mesmo se passa em 1826. Infeliz-
mente n,10 nos é possível acompanhar de igual forma a evolucáo da tonelagem de mercado-
rias descarregadas. Ao contrário do que se passara em 1808-1811, a partir de 1822 parece exis-
tir uma subida da importância da barra do Douro relativamente ao porto da capital.

Partindo de uma inforrnacao de Robert Simonsen que afirma terem ficado as embarca-
(Jll'S portugueses gradualmente ligadas ao comércio de cabotagem a partir da abertura dos
portos do litoral brasileiro ao comércio internacional, sendo ultrapassadas na navegacào de
longo curso desde 181') (Simonsen 1977, 44), podemos ainda tentar, de forma impressionista,
procurar testemunhos sobre a presença de navios nacionais em portos brasileiros desde
meados da década de 1820 e no decénio seguinte. Isso é possível com o recurso á imprensa
I,)CaL nomeadamente aos periódicos que faziam o ponto da situacão mercantil de cada
porto. regLl0 (sáo os casos do Almanacb vlercant ii do Maranbcio, d()Cruzeiro publicado em
Pernambuco ou ainda das folhas semanais impressas com o titulo de Preços Correntes que
circulavam no Rio de Janeiro ou em S;!OSalvador da Baía.

Com recurso a estas fontes podemos verificar que a presença de navios em portos brasilei-
ros n,10 é de forma alguma menosprezável, mesmo se deixou de ser dominante ou maioritária.
'\0 Rio de Janeiro, os navios portugueses s;10com regularidades dos mais numerosos. Em Dezem-
bro de 18jO s~10j1 em 9'), sé) sendo ultrapassados pelos britânicos U') e ficando muito á frente
do.'i americanos (apenas 16). Em Março de 18j 1, estas três nacionalidades disputam a primazia
com cerca de 2') navios cada num total de 113. Em Outubro desse ano, os portugueses sào os
mais numerosos com 22 embarcacocs entre 77 (ingleses e americanos ficam-se pelas J1i). Nesse
mesmo mês. em S;10Salvador da Baia, entre os jO navios que se encontram a carregar no porto
'í .'i~10portuuuc-«:», atrás dos 10 ingleses mas á frente de todas as outras nacionalidades,

De acordo com o -Mappa geral da i\avegaç';!o de Pernambuco no anno de H';j1" (caixa
() 17 do maço j09 do núcleo da Junta do Comércio), o número de embarcaçocs portuguesas
entradas nesse ano é de 30 (11 em lastro) entre as 2lO estrangeiras que chegaram á regElo,
alr:ls das 107 inglesas (44 em lastro) e das j4 americanas (apenas 2 em lastro), A tonelagem
(otal daquelas embarcacoe« foi de ,)762 toneladas, atrás das mais de 23000 dos navios ingleses
l' das cerca de 6200 dos americanos. Quanto a saídas, 22 foram de navios portugueses (ó para
l.ixboa , I') para o Porto tê 1 para o Rio de Janeiro) que levaram mais de ')OO()toneladas de
mercadorias. '\este CISOa tonelagem excedeu as cerca de 48')0 levadas por 28 navios ameri-
canos, embora ficando bem abaixo das mais de 200(lO dos navios ingleses. Quanto aos navios
hrd~ilcirm, que ~airal11em número de :\76, 16 dirigiram-se para Portugal (13 para Lisboa e 3
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p.rr.r o Porto) com mais de 5')00 toneladas de mercadoria. Em termos de valor das cxportacoes,
Portugal e os seus domínios eram o segundo destino com 941 12H$9l2, a seguír à Inglaterra
( 1--- Hj IS()}-!) mas bem :1 frente da It.i lia (quase ')40 OOOSOO(), dos Estados Unídos da América
L' d:ls cidades da Liga Hanseáticu (nos dois casos pouco acima dos 300 000$(00).

Situa,':lo mais t:l\'orável para os interesses portugueses vivia-se em São Luís do Maranhão
onde os navios da antiga metrópole são regularmente os mais numerosos: 8 entre 21 no mês
dL' Dezembro de lH.-)(J,7 em IH em Maio de IH3l l' ') em IH em Dezembro de IH31 (aqui lado
:1 belo com os navios brasileiros e ingleses). Entre estes navios, a maioria era proveniente de
I.isl io« e do Porto e apenas uma ou outra estava ligada ao comércio com outros portos do
lirasiL com Áfricu t Prudéncia de Pedro Rebelo em Dezembro de 1H30) ou com outras zonas
da Europa (o navio C/júcio surge em Maio de 1H31 como originário de Liverpool).

Para além destes aspectos, ainda deve ser tido em conta que diversas cmbarcacoes que
:11(' IH22 eram portuguesas. passam a navegar a partir de cntào sob bandeira da nova nacào
l ir.txilv ira. idcpcndcntemcnte dos seus consignatários e mestre ou capitão serem os mesmos. É
o CISO do navio Alexandre I que só em 1827, à sua décima viagem. sempre desde o Pcrnam-
huco e com Domingos Francisco da Silva, surge com pavilhão brasileiro no porto de Lisboa.
SituaClo sL'melhante é a do navio Camoes que faz 11 viagens desde o Oriente e diversos portos
elo Brasil antes de mudar de nacionalidade ou do navio c.onceiçâo e Olireira que é registado
lomo braxikiro após diversas viagens desde 1823 com Teodoro Joaquim de Almeida e Filipe
\-ieira dos Santos. Aliás existem navios que, ao longo dos anos 2(J e 30, mudam mais de uma
\L'/ ele nacionalidade. O navio Dom Afonso, proveniente da Baía, (~ português entre IHl7 e
IH2.-)para, apC),';alguns anos de intervalo, surgir como brasileiro em lH26-27, novamente portu-
gUl'.Sentre IH2H e 1H50, brasileiro numa segunda viagem de IH30 (com o mesmo capitão, Jos(~
Aruoni« de Luz Ribeiro, com que faz viagens com bandeira portuguesa em 182H, 1829 e 1851),
português em lH.-)I e finalmente brasileiro a partir de I H5.'i. Os interesses comerciais, aliados
:·I.Sconjunturas políticas, explicam tão frequentes Ilutuacocs de identidade nacional. Mais
completos casos de metamorfose S:IO aqueles como os do navio Maria da Glória que, após ter
.sido portuguC's em meados dos anos 20 e brasileiro de 1H29 até IH56, volta a assumir a nacio-
n.ilid.id« portuguesa com o novo nome de Quatro de Ahril nesse último ano.

:.; CONCLUSÕES GERAIS

Como corolário da análise da evolucao do movimento de entradas de navios provenien-
tes do Brasil no porto de Lisboa resta-nos alinhar aqui algumas das evidóncia» que fomos apon-
t.mclo :10 longo das páginas anteriores.

Quanto ao número de navios pode identificar-se um primeiro momento de crescimento
:It(' l7H I. q uv tem corrcspondcncia directa na evolução da tonelagem descarregada. Segue-se
um periodo de estabilidade acima das 100 entradas anuais até 1795, em que a evolução da
tonelagem apresenta uma maior irregularidade, com a reducào da quantidade média de mcrca-
doria-. por cmbarcucào durante grande parte da última década de Setecentos. O ano de 1797
marca o primeiro momento de forte crise, de que se recupera no ano seguinte, iniciando-se
nO\o período de crescimento (de chegada de navios e de mercadoria descarregada) até 1806-
(J', com a tonelagem a descer primeiro que o número de viagens realizadas.

Em [HOHdá-se um segundo momento de ruptura. O quase completo fecho do porto de
Lisboa e as condicoc-; do acordo comercial luso-britânico têm consequências imediatas que só se
consl'guem ultrapassar parcíalmcnrc cm meados da década seguíruc. Dt;; 1815 até 1822 o número
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de navios estabiliza, mas a tonelagem descarregada entra numa tendência de decréscimo desde
lH18, mesmo sem ser descontada a que chega em navios provenientes cio Oriente e que apenas
completaram a carga no Rio de Janeiro, em São Salvador da Baía ou em Pernambuco.

O último momento de crise do período estudado prolonga-se por quase toda a década
de lH2ü e continua na seguinte. A independência do Brasil e o conflito diplomático que se lhe
segue estão na base da forte conjuntura recessiva que se faz sentir e que é agravada ainda mais
L"()[11 as perturbações decorrentes da guerra civil entre liberais e absolutistas. Os anos de lH24
e IH.34são os pontos mais baixos desta crise que não se mede apenas pelos aspectos quanti-
tativos do comércio total mas também pela sua composição: a frota mercantil portuguesa vê-
se bastante reduzida devido à passagem de muitos navios para a nova naçào e a posição estra-
tégica de Portugal no comércio transatlântico entre a América do Sul e a Europa é
definitivamente abalada. A partir desse momento o papel de Portugal no abastecimento da
Europa em produtos como o açúcar, o café, o tabaco ou o algodão torna-se residual. A
presença portuguesa no litoral brasileiro não desaparece mas passa a assegurar apenas o abas-
tecimento do território nacional. Apenas no Nordeste (Maranhão e Pará) os efeitos desta nova
situação parecem menos profundos. Nos núcleos urbanos e comerciais mais desenvolvidos,
Ingleses e Americanos tomam definitivamente as posições dominantes.

Se esta leitura não tem implicações radicalmente diferentes de outras perspectivas ante-
riores, pelo menos permite-nos acompanhar de forma sistemática e contínua a evolução de
alguns indicadores até agora algo descurados na análise da situaçào económica e comercial de
Portugal entre o fim da governação pombalina e o final das guerras liberais.

Corno destacámos na introdução, este trabalho ambiciona apresentar-se somente como
um instrumento de trabalho para todos aqueles investigadores que, trabalhando sobre o
período em causa ou em temas colaterais, possam encontrar nele alguma utilidade para escla-
recer melhor alguns aspectos relacionados com o comércio colonial português no Atlântico. Ao
contrário de estudos que optam por tratar a informacào e construir um texrotese-acabado- e
mais ou menos-fechado-, aqui apresentamos um trabalho-cm aberto", que procura mostrar com
clareza toda a informação recolhida e analisada com três objectivos principais:

- Contribuir para a clarificaçào de algumas questôes menos tratadas sobre comércio luso-
brasileiro nas últimas décadas do século XVIII e primeiro terço do século XIX, forne-
cendo a inforrnaçào quase em-estado bruto", apenas a sistematizando para a tornar mais
facilmente legível e compulsável.

- Permitir a comparaçào entre os dados por nós coligidos e seriados com outros obtidos
a partir de outros núcleos documentais ou com o recurso a outros métodos de pesquisa
e tratamento da informação.

- Abrir o caminho para a correcção de lacunas ou imprecisões de maior ou menor gravi-
dade nos dados de base da série por nós construída.

Como de igual modo afirmámos, o tema que aqui abordamos encontra-se muito longe
de estar esgotado e nós próprios continuamos a trabalhar no seu aprofundamento. A divulga-
ç;lo, neste momento, dos resultados da nossa investigação é apenas um passo que considera-
mos m-ccssário devido à quantidade de informação acumulada que pode ser posta à disposi-
,':10 do público interessado, correspondendo apenas a uma fase intermédia de um projecto
paciente que visa reconstituir o movimento global de navios no porto de Lisboa durante a
maior parte do século XVIII e a primeira metade do século XIX e que, numa outra pespectiva,
também anseia conseguir sistematizar a informação disponível sobre o movimento de navios
no espaço português desde o século XVI até meados do século XIX,
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Gráfico 1 - Navios provenientes do Brasil no Porto de Lisboa (1701-1836)
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Gráfico 1.1 - Navios entrados no Porto de Lisboa 0716-1836)
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GrMico 2 - Entrada em Lisboa de navios do Brasil {1769-1836)
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Gr;ítico 3 - Entrada em Lisboa de navios do Brasil (1769-1836) Médias Trianuais
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C;r{dko -I - Tonelagem média dos navios provenientes do Brasil (1769-1836
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C;r~lli(() 'i - Tonelagem total descarregada em Lisboa pelos navios do Brasil (1769-1836)
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Gráfico 6 - Tonelagem média, total e navios do Brasil em Lisboa (Análise Comparativa)
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Conclusões
Eng." Bernardino Cadete

CONCLUSÃO PRINCIPAL

A primeira grande conc1us,lo que podemos tirar, e que SC) por si justificaria este simpó-
sio L' trar:t lustre a todos que para ela contribuíram é a seguinte:

Foi claramente demonstrado que a Travessia do Atlântico foi feita metendo ao rumo SE
a partir das Ilhas de Cabo Verde, ganhando leste o mais possível até à zona equatorial
de ventos variáveis e daí metendo ao rumo SW para chegar pouco a sul do cabo de
Santo Agostinho. mas não demais para evitar os Abrolhos, pois dali se pode lançar o
bordo para dobrar o Cabo da Boa Esperança e seguir para a Índia.

:\a primeira prma real desta dcrrotu. que é a viagem de Pedro Álvares Cabral, o Capi-
t.io-vlor acertou em cheio e, se quisesse, poderia ter seguido para a Índia, sem demora.

A sua aterragem ao Brasil é feita a rumo tal (avixt.mu-nto do Monte Pascoal) que só pode
ur sido feita intencionalmente quer fosse por ordens que tinha para tomar posse de uma terra
que j:t na de PortugaL quer fosse para fazer abastecimento.

Mas Cabral sabia que a terra estava, ali.

Podíamos ficar por aqui pois isto l' o suficiente para j.i merecer o respeito da comuni-
dade' científica que há-de julgar que, só por isso, trabalhámos bem. :\0 entanto, e porque assim
SL' entendeu, registam-se algumas outras verdades históricas complementares daquela grande
conc1us:lo princip.il. e que aqui também foram documentadas.

OUTRAS CONCLUSÕES

I. As fantasias da iconografia provocam erros na interpretação de factos históricos deri-
\'ados dessas imagens. mas S,IO uma fonte de investiga\:ào que nào se deve ignorar.

2. () grupo de influência de Colombo foi sempre contrário aos interesses dos portugue-
ses, apesar de n.io ser apoiado pelos Reis Católicos.

:I. :\,10 h:í efectivamente abandono dos grandes heróis navegadores pelos respectivos
Monarcax, pois ser capitào-mor tornou-se quase normal, quotidiano, e as rendas que
lhes foram atribuidas S,IO compensadoras de bons serviços. embora tÜO sejam excep-
ciona is. por aquele motivo.

4. A autoridade do H.einunca foi questionada naquela época. e efectivamente ele nunca
teve um poder absoluto, pois era o primeiro a ter grande respeito pela lei.

'i. A importância e o significado da legenda do mapa de Rcinel de I 'i19 merecem ser
melhor estudados.
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6. Apesar da complexidade das relações entre Portugal e Castela, na época da viagem de
Cabral, nunca houve afrontamentos, mas antes algum entendimento, bem expresso na
política de casamentos de ambas as partes.

7. A música foi instrumento de intersecção e aproximaçào entre portugueses e índios,
sendo os marinheiros veículo de difusão cultural.

8. A religião é considerada um elemento essencial do projecto expansionista dos portu-
gueses, por ser estruturante da sua cultura, estando omnipresente nos pequenos
pormenores da vida a bordo.

9. A origem, as funções e os limites do poder a bordo da Armada de Cabral decorrem
dos modelos há muito tempo aplicados no reino.

10. Os homens e os navios de Cabral sào fruto de um gigantesco esforço logistico conti-
miado e sistemático desencadeado desde o reinado de D. João 11e prosseguido por
D. Manuel.

11. Entre as diversas formas de definir o tamanho e a capacidade de carga dos navios, o
comprimento da quilha é o elemento preponderante.

12. A força foi sempre essencial à afirmação dos interesses portugueses dos Descobri-
mentos.

13. Os roteiros portugueses do século XVI serviram às marinhas das outras nacoes, que
os copiaram e traduziram, para fazer chegar os seus navios às paragens que os portu-
gueses reconheceram. Os roteiros são, por isso, um dos mais importantes contribu-
tos dos portugueses para os descobrimentos marítimos.

14. () silenciamento sistemático sobre o conhecimento das viagens marítimas que ante-
cederam a de Pedro Álvares Cabral não é resultante de uma política de sigilo mas de
uma prática comum e ainda viva na política portuguesa.

15. Logo após a chegada dos portugueses desenvolveu-se o corso de estrangeiros na
costa do Brasil, que só passou a ser efectivamente combatido depois de estabelecida
a organização política, social e económica do novo território com a chegada dos
irmãos Sousa em 1532.

16. A hierarquia nobiliárquica manteve-se na Armada de Cabral, tal como existia no
Reino, o que demonstra que o capitào-mor tinha estatuto e maior linhagem que justi-
ficam a sua escolha para o cargo em face de todos os seus capitães.

17. A língua portuguesa, ouvida nas terras da Vera Cruz, na voz dos marinheiros de
Cabral, implantou-se e desenvolveu-se de tal forma que deu origem ao Português do
Brasil, expressão de uma literatura maravilhosa.
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A Memória dos Portugueses:
O projecto reencontro no Brasil
Prof. Doutor Artur Teodoro de Matos

Escreveu o historiador brasileiro José Honório Rodrigues que "Deus não é dos mortos, mas
dos vivos, porque para ele, todos são vivos" acrescentando depois que "a história tabcm não é, dos
mortos, mas dos vivos, pois ela é a realidade presente-C). Recordava ainda Oliveira França, também
ilrasileiro, que o historiador lida com defuntos. não para conhecer a morte, o passado, mas para
conhecer a vidat'). Dai a importància da história para a vida e, o seu significado para o presente.

Se é certo que o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares não suscitou uma pronta
real\'ào de entusiasmo por parte da Coroa Portuguesa, nem tão pouco a adopção de um plano
imediato para o seu aproveitamento, o certo é que a colonização portuguesa no Brasil cons-
tituiu, em nosso entender. o maior sucesso de toda a história da nossa expansão. Exemplo de
coe;;isténcia pacífica de raças, do seu entendimento já antigo e da sua lenta fusão, é sem
dúvida o orgulho da expansão portuguesa e o mais nobre legado de Portugal ao mundo.

Três povos, três civilizacoc« entraram em contacto no Brasil: índios, portugueses e afri-
canos. E, se o contributo português não foi o mais numeroso, foi o mais importante, como
bem sintetizou Orlando Ribeiro, que tão bem estudou a geografia humana da Expansão Portu-
guesa e da qual faria uma grande Escola que hoje parece já não ter r ontinuadorest ').

A memória dos portugueses no Brasil perpassa por muitos dos vestígios por estes aqui
deixados. Referi-los seria tarefa longa e sempre incompleta. A beleza mineira barroca, o
tr.nado de algumas cidades ou a pujança de certas ínsthuicocs sociais culturais aí levantadas
por portugueses constituem património visível e inestimável de brasileiros e orgulho dos
portugueses Mas o registo da presença portuguesa em terra de Vera Cruz é por vezes menos
evidente, tornando-se apenas acessivel a estudiosos e historiadores. É o que acontece com a
memória conservada nos documentos escritos que se encontram nos arquivos, sobretudo do
Brasil e de Portugal. Durante décadas, historiadores e estudiosos brasileiros deslocaram-se a
Portugal para - sobretudo no Arquivo Histórico Ultramarino - investigarem temas do seu país
no período colonial. Também muitos investigadores portugueses encontraram em arquivos
brasileiros muita da informação que lhes foi de grande valia na feitura dos seus estudos.

A necessidade de "promover a permuta de ínformaçoes contidas nos acervos arquivísti-
co, de interesse mútuo" através do "processo de microfilmagem dos respectivos fundos docu-
mentais", dcsígnadamenrc dos respeitantes ã história comum, levou os Governos do Brasil e
de Portugal a assinarem no Rio de Janeiro um protocolo de colaboração em 16 de Agosto de
1')')6. Determinava-se aí a criacào de uma comissão bilateral encarregada de "inventariar e solu-
cionar o património arquivístico ou documental à guarda de cada um dos Estados" a ser
objecto de reprodução, além de normas orientadoras de tal processo. Do lado brasileiro estava
jà em marcha o Projecto Resgate - Barão do Rio Branco, coordenado pelo Ministério da
Cultura, que conseguiu o que para os mais optimistas seria impossível: microfilmar os acervos
respeitante ao Brasil existentes em Lisboa no Arquivo Histórico Lltramarino e que já ocupam
cerca de :3000 bobines, além de CD-Roms e catálogos, no entretanto disponibilizados a brasi-
leiros e portugueses.
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Em resultado de tal protocolo. surgiria a Comissào Luso-Brasileira para a Salvaguarda e
Divulga(;ào do Património Documental. sendo a Se-ccào Portuguesa criada pelo Despacho N°
275 ()7 de 19 de Agostor'). Dela fariam parte, além da Comissào Nacional para as Comemora-
(JK'S dos Descohrimentos Portugueses, o Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo,
() Arquivo I lístóríco Llrram.uino. o Arquivo Histórico Militar, a Biblioteca Central de Marinha,
o Arquivo Histórico Diplomático e o Gabinete das Rela~'ôcs Internacionais do Ministério da
Cultura. Por consenso, foi confiada a coordcnacào ela Seccào Portuguesa à Comissào Nacional
para as Comcmoracocs dos Descobrimentos Portugueses. que delegaria tais funcoes no direc-
tor do Centro dc Estudos Damiào ele Góis.

A IR de Março de 1997 teve lugar a primeira reunião. Estipuladas as prioridades, delineado
o plano de actividade e as estratégias a seguir, definidos os aspectos técnicos a que, deveria
obedecer toda a microfilmagem. ao longo de vários plenários da Secção quase sempre mensais
- foram-se tomando as decisões que o desenvolvimento elo projecto exigiut'). Este, inicialmente
sem nome, haveria ele ser -baptizado- de Reencontro, dcsignacào que adquiriria consenso, já
que traduzia bem o seu objectivo: o reencontro elas fontes ela história comum existentes em
arquivos brasileiros. Por isso, a sua recolha tinha como limite cronológico o ano ele 1R22.

Paralelamente realizaram-se algumas missões ao Brasil que se traduziram no levantamento
exaustivo de determinados núcleos, na avaliação elas condições ele microfilmagem nos próprios
arquivos ou fora deles, no estabelecimento de estruturas humanas e materiais, na negociação de
meios que possihilitassem a reprodução da documentacào desejada. Consoante a resposta das
inst ituicóes brasileiras. foram-se elegendo núcleos e locais de microfilmagem, cujos resultados
constam ele um inventário já elaborado e ocupa mais ele meio milhar de rolosr"),

A riqueza dos acervos brasileiros era há muito reconhecida pelos historiadores ela expan-
sào portuguesa. Nào esquecamos que o Rio de janeiro foi sede ela corte portuguesa nos anos
de 1ROR-1R21e que muita documentação produzida pelas várias repartições por lá ficou, a par
de copiosa correspondência e múltipla informação remetida ao rei durante esse período e
proveniente nào Se) de Portugal Continental e Insular, como elos demais territórios ultramarinos
e do cstranpciror"). Até documcruacão ela inquisição ele Goa, extinta cm lR12, aí permaneceu
esquccida durante décadas Também muitos dos livros e manuscritos que integravam a biblio-
teca do palácio real nào acompanhariam D. Joào VI no seu regresso a Portugal e hoje consti-
tllem expecimcs raros da Biblioteca Nacional elo Rio de Janeiro.

Mas o interesse português pelas fontes brasileiras não se esgota neste período. A documen
tacào gerada pelas instituicocs brasileiras do períoelo colonial reveste-se do maior interesse. Recor-
damos, como exemplo, os acervos das câmaras municipais, elas misericórdias, ela casa dos contos,
dos tahelionatos. das dioceses, das paróquias, etc. Que enorme riqueza informativa contém as
verea~'()cs elo senado de Sào Salvador ela .Baía, cujo acervo remonta aos inícios elo século XVII e
cuja publicação tem vinelo a ser lentamente feita, a par ela correspondência ela mesma edilidade.

Também a documentação produziela pelas capitanias-gerais, como a elo Rio ele Janeiro
ou a elo Pará e Maranhão. é fundamental para a rcconstítuicao ela história local. Assinale-se que
a história elo períoelo colonial terá cada vez mais de ser feita numa perspectiva ele história local
e nào ela elo povo colonizador, Daí a necessielade do recurso às línguas nativas (para os que
tinham escrita) e a necessidade elo contributo ela antropologia .
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o empenhamento dos membros da Seccào Portuguesa foi enorme, çomo significativo foi
o interesse com que as instituícocs aí representadas acompanharam os trabalhos, Devemos
l'onkssar que os resultados alcançados, apesar ele satisfatórios ficaram aquém das nossas
expectativas e do que teria sido possível fazer. E se a escassez de recursos financeiros ou a
falta de empenhamento são quase sempre os motivos invocados para a insatisfacáo dos ohjec-

necess;lrios ã concretizac.ro das iniciativas calendarizadas e promoveu todos os esforços no
xcntido de ultrapassar as dificuldades surgidas. Da nossa parte tudo fizemos para conseguir o
ohjectivo primordial do Projecto Reencontro: trazer para Portugal, em microfilmes, a doeu-
mentacao do período colonial existente nos arquivos brasileiros. Se se recordar que o projecto
remontava pelo menos ,1 década de (íOdo século vinte e não havia conhecido até ao presente
qualquer resultado prático, será relevante assinalar o meio milhar de bobines produzidas como
resultado da sua execução. cuja primeira fase se finda com a extinção da Comissào Nacional
para as Comcmoracocs dos De-scobrimentos Portugueses.

Com os resultados do projecto Reencontro a memória das consequências da viagem de
Cahral e do esforço da colonização portuguesa no Brasil ficarão mais enriquecidos. Mais e dife-
rentes fontes ficado à disposicào dos investigadores portugueses que se dedicam à história
luso-brnsik-ir«. O passado torna-se presente para que o futuro conheça o passado na sua maior
dirncns.io possivel. Só assim poderá, em cada épocu, compreender-se melhor o presente.
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NOTAS

( ) .I. II. J-{()(..Jrigues. Teoria do Historia do Brasil tLntrodnca». JI('/odo/óp,ÍL:O), j.e! eu .. S. Paulo .. Companhia
l.clitr ni.t] :\<Il..-"jonai. ll)()l) , p. 2~

( ) Fduarc!o de Olive-ira Franca. "Consiclera(,'()es sobre a funca.. cultural da história" Rerista de f tistorta. Out-
I )c/. 1()':;1. p. 2')(), cit.. Por J .. H. Rodrigues na oh. E Jug. Acima cts.

( ) () Rilx-iro. Aspectc»; e Problema: do Expa usáo Ponuguesa. l.isbo«. Junta de lnvestiga<;ócs do Ultramar
( ) DC,,",P:lcl1oconjunto da PresidC'ncia do Concelho de .vlinistros l' dos Minixterros da Defesa :\acional. dos

'\L'g(')cios Lslr~lI1gcir()s. da Cultura l' da Cie nciu e Tecnologia, puhlicado no Diário da Repnblic« n." 199, série II,
de. 2') de .\g<J:-;tu de 199""""

( ) l)c toda.'i as rcuniocs foram elahoradas actas que se encontram em arquivo.
( ) Toda ;l docull1enuc;lo estj depositada no Instituto dos Arquivos \'acionais Torre do Tombo. e U111

In\cnLÍri{). CI11h{lLl incompleto pode vcr-:«- cm Projecto Reencontro. ,Hicrqjllmal-!,em dos Arquitos Brasileiros.
Li,I"" r. C\ClJ!'. 211111.pp.ll-h.

(-) Tc-nh.t-:«: prcscntl" o Rotcir« de Fonte» ela l Iistiinc: Portuguesa c.ontcrnporânea. Arquiros do Brasil. coor-
lkJl:ldo porIo«l Scrr:lo. :\1aria Bcatri> .'\izza da Silva e \IariaJo-.;t' da Silva Leal. Lisboa, Instituto .'\acional de Invcs-
! ig:lV;!() Científica, I ()Hl): Jlt11111Scritus sobre {i Africa e ([ Asio, scparata de Anais di! Bihlioteca Nacionul. vol. 96
(]l)-()). Rio de Janeiro, Bihlioteca '\;lcional. 19__7 l:' Culecçâo de PU}1ug{t/.Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1<)'::'<).


