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Todo e qualquer mecanismo comemorativo nasce de uma 
representação temporal-vital no quadro das necessidades e dos valores 
da memória sociocultural de uma comunidade.
A representação memorial do passado funda-se na proximidade 
e na identidade. O que então está em causa é uma função afectiva 
e intelectiva de identificação e de encontro da comunidade nacional 
consigo mesma e com as outras.
Cumprir as comemorações dos Descobrimentos portugueses implica 
ler o presentismo memorial como didáctica do historiar. Por isso, 
os fundamentos do objecto e do objectivo a comemorar devem 
representar uma passagem das grandes categorias alcançadas pelo 
historiar em especial, ao longo das décadas de sessenta 
a oitenta, a princípios de política e de estratégia culturais.
A aposta nesta visão cultural, fundada na sabedoria histórica, 
não visa negar a pluralidade de valores e de perspectivas, 
mas sim fundamentar em porto seguro o fazer comemorativo.
O princípio que possibilita e legitima a existência do comemorar 
assenta na ideia de regulação das comemorações dos Descobrimentos 
portugueses por um lugar que, sendo embora de temporalidade 
memorial, procura uma osmose criativa e didáctica com 
a temporalidade crítica do historiar.
As comemorações nascem e destinam-se, maioritariamente, a uma 
representação memorial e a um imaginário colectivo. A regulação 
dessa representação e desse imaginário deve, no entanto, ser feita 
na afinidade com as racionalidades especializadas do historiar de modo 
a que o conteúdo da presença portuguesa no mundo tenha uma força 
objectiva e de verdade crítica e não uma qualquer fraqueza 
de falsidade ideológica ou de erro cultural.
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A realização da exposição Portugal na Abertura do Mundo levou 
a um vasto levantamento de fontes iconográficas, de forma a permitir 
uma adequada selecção de imagens que reflectisse o panorama 
e a diversidade da iconografia existente.
O leque de iconografia portuguesa e estrangeira sobre 
os Descobrimentos portugueses vai desde a cartografia (pintada 
ou gravada) até às esculturas, passando pelas iluminuras, desenhos 
manuscritos, gravuras, quadros, livros (manuscritos ou impressos), 
documentos vários manuscritos (cartas, tratados, bulas, regimentos), 
biombos, tapeçarias, moedas, armas, globos, monumentos 
arquitectónicos, padrões, inscrições, azulejos, pelourinhos, caixas, 
porcelanas, etc.
A exposição apresenta reproduções fotográficas de todos estes 
elementos, numa amostragem que, ainda que reduzida a alguns 
exemplos, é elucidativa da riqueza visual desse legado.
A iconografia seleccionada permite ainda um acesso mais fácil 
ao conhecimento de um processo histórico tão complexo quanto 
importante.
A transmissão da realidade e do significado dos Descobrimentos 
portugueses é feita através de textos e imagens que interligam vários 
planos de leitura. A visualização das imagens, identificadas por 
legendas, é acompanhada por textos explicativos onde se expõem 
as diversas temáticas da exposição.
A exposição Portugal na Abertura do Mundo tem um carácter itinerante 
pelo que foi forçoso avançar para a solução de reproduzir fotografias 
feitas em algumas das principais bibliotecas, arquivos e colecções 
do País e do estrangeiro. Desta forma foi possível assegurar uma 
melhor qualidade das reproduções e aumentar leque das opções 
das imagens de cada fonte.

Agradecemos as facilidades concedidas pelas seguintes instituições:
Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa.
Biblioteca Nacional, Lisboa.
Academia das Ciências de Lisboa.
Sociedade de Geografia de Lisboa.
Biblioteca da Ajuda, Lisboa.
Biblioteca Pública Municipal do Porto.
As fotografias não obtidas nas referidas instituições foram reproduzidas 
a partir de diapositivos da Secretaria de Estado da Cultura provenientes 
dos fundos da XVII Exposição Européia de Arte, Ciência e Cultura.
Os autores agradecem ao mestre e amigo Luís de Albuquerque 
o constante apoio.

As exposições são um dos instrumentos, por excelência, de encontro 
entre a temporalidade memorial, horizonte do maioritário perspectivar 
do passado, e a temporalidade crítica do historiar que assenta num 
modelo explicativo hipotético com base na pertinência e na 
procedência de organizados traços documentais.
As exposições, através do jogo da imagem, do objecto e do texto 
permitem, ao todo da comunidade, uma tradução acessível e apetecível 
dos resultados alcançados pela especializada e reduzida comunidade 
de conhecimento. Constituem um notável filtro didáctico criador 
do lugar fundamental em que o presentismo comemorativo pode e deve 
ser divulgação regulada por ideais de conhecimento verdadeiro.
A presente exposição, itinerante e global, da C.N.C.D.P. intitulada 
Portugal na Abertura do Mundo é mais um passo, que julgamos 
decisivo, na criação de um variado quadro de exposições e de outros 
materiais de ampla, mas segura, divulgação histórica e cultural dos 
Descobrimentos portugueses.
A lógica da exposição Portugal na Abertura do Mundo assenta em 
quatro grandes unidades problemáticas: I A Idade dos Mundos Fechados; 
II O Sentido dos Descobrimentos Portugueses; III A Cultura 
dos Descobrimentos Portugueses e IV O Encontro dos Mundos.
Na primeira unidade traça-se um panorama das diferentes civilizações 
nos finais do século xiv destacando-se o facto de a vida se dar num 
quadro de limitada e descontínua comunicação e conhecimento.
Ao mesmo tempo, aponta-se a condição e a situação do Portugal 
medieval, lugar essencial nos encontros das diferenças Europa-África, 
Norte/Sul da Europa, Mediterrâneo-Atlântico e Cristãos, Judeus, Mouros.
Na segunda unidade os Descobrimentos surgem como um fenômeno 
de expansão planetária dos europeus dos séculos xv e xvi em que 
Portugal desempenha um papel vanguardista e fundamental.
A avaliação dessa condição essencial dá-se através de um quadro 
geográfico-cronológico das navegações e dos contactos políticos, 
econômicos, militares, etc. estabelecidos pelos Portugueses nos mares 
e nas terras de África, Ásia e América.
A cultura dos Descobrimentos portugueses apresenta os campos 
da marinharia, da geografia-antropologia e da doutrina nascidos 
da expansão planetária. É o momento de ver Portugal como 
o Mensageiro do Mundo de Quinhentos, o intercomunicador, 
fundamental, da Europa com as restantes civilizações.
Finalmente, a exposição encerra com a afirmação dos princípios 
de uma Idade dos Mundos Abertos atendendo quer à condição 
de Portugal na balança da Europa e no quadro do mundo quer 
à circulação europeia e planetária das novidades, materiais 
e espirituais, sobre as naturezas física e humana.
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Nos finais do século xiv, 
o conhecimento máximo do planeta 
corresponde a cerca de um quarto e 
encontra-se na posse da civilização 
islâmica.
As diferentes civilizações 
e sociedades vivem ainda uma 
idade de descontínua e limitada 
comunicação e conhecimento.
A Idade dos Mundos Fechados 
é a expressão caracterizadora deste 
bloqueamento nas comunicações 
intercivilizacionais.

O quadro limitado e descontínuo de 
comunicação material e espiritual 
faz com que as diferentes 
civilizações vivam, no essencial, 
centradas sobre si próprias.
As culturas acentuam a dimensão 
do isolamento e apresentam uma 
atitude de fecho. As economias, 
predominantemente terrestres, são 
limitadas na quantidade e na 
qualidade da produção e da 
circulação.
O horizonte fechado da vida faz 
com que as realidade, tanto natural 
como humana, sejam representadas 
a partir de categorias imaginárias.

Planisfério de Ebstorf, 
c. 1240.
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A Europa no início do século xv A civilização islâmica, na Idade dos 
Mundos Fechados, graças à 
expansão religiosa e às actividades 
comerciais, possui a maior rede de 
comunicações e de conhecimentos.

R

possui duas concepções rivais sobre
o limite sul do continente africano.
A teoria ptolomaica, prevalecente,
tal como se vê neste mapa, não aceita
um encontro marítimo das terras

A cristandade ocidental, por seu 
lado, depois de um período de 
isolamento, surge, ao longo do

europeias e asiáticas, apresentando 
o Índico como um mar fechado. Por
outro lado a teoria de Macróbio
representa a África como um século xn, em processo de

crescimento urbano e mercantil.rectângulo, existindo a partir
da zona equatorial a junção 
dos oceanos Atlântico e Indico.

Este fenômeno traduz-se numa
expansão militar, comercial e
religiosa com as cruzadas e as 
acções evangelizadoras, com relevoA imagem da Terra, durante a Idade

Média, assenta num conjunto para as dos franciscanos.
contraditório e teórico de síntese
de aspectos da cultura greco-latina
e da Bíblia.

• mm.

Plamsfério de Muhammad al-
-Idrisi, meados do século xn.Mapa-múndi, em Ethimologiarum 

Libri Viginti de Santo Isidoro 
de Sevilha, cópia do fim do 
século xiii. Biblioteca Nacional,

Bibliothèque Nationale, Paris.

Lisboa.
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Planisfério, na Cosmographia de 
Cláudio Ptolomeu, Ulma, 1482.
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Portugal nasce num espaço de 
encontro entre a Europa e a África, 
o Atlântico e o Mediterrâneo, e entre 
as civilizações cristã, islâmica 
e judaica.
Portugal afirma-se como estado 
independente no século xn.
Nos finais do século xm apresenta já 
as suas fronteiras, das mais antigas 
da Europa, claramente definidas 
numa Península Ibérica ainda muito 
dividida. As zonas de maior 
desenvolvimento do país 
concentram-se, desde muito cedo, 
no litoral e em portos como Lisboa, 
Setúbal, Porto, Viana do Castelo, 
Lagos, Tavira, que exercem 
actividades mercantis e piscatórias, 
mantendo relações com as rotas 
marítimas do Norte e do Sul da 
Europa.
A partir dos inícios do século xiv, 
Portugal reforça a sua condição 
marítima. Em 1317, D. Dinis 
contrata o genovês Manuel 
Pessanha como almirante-mor.
Em 1338, D. Afonso IV concede 
privilégios aos mercadores de 
Florença que se estabeleçam em 
Portugal. Por volta de 1341, 
os portugueses fazem uma primeira 
expedição às Canárias. Em 1353, 
os mercadores de Lisboa e do Porto 
celebram um tratado de comércio 
com a Inglaterra válido por 
cinquenta anos.
A eleição de D. João I como rei, 
nas cortes de Coimbra, e a sua vitória 
na batalha de Aljubarrota em 1385 
renovam a nobreza nacional 
e recolocam a questão da posição 
de Portugal frente a Castela, 
abrindo, como diz o cronista Fernão 
Lopes, uma «sétima idade na qual 
se levantou outro mundo novo 
e nova geração de gentes».

O chamado Painel do Infante 
do políptico atribuído a Nuno 
Gonçalves, terceiro quartel 
do século xv. Museu Nacional 
de Arte Antiga, Lisboa.

Folha do Atlas Catalão de Abraão 
Cresques, 1375. Bibliothèque 
Nationale, Paris.
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Os Descobrimentos são um 
fenômeno de expansão planetária 
dos europeus dos séculos xv e xvi, 
e neles Portugal desempenha um 
papel vanguardista e fundamental.
Portugal, graças aos 
Descobrimentos, revela o essencial 
da Terra e da Humanidade, 
contribuindo para a passagem 
de uma Idade dos Mundos Fechados 
a uma Idade do Universo Planetário 
Aberto.
Os descobrimentos portugueses 
apresentam quatro categorias 
essenciais: Pioneirismo Temporal, 
porque antecedem em cerca de 
setenta a cem anos os restantes 
descobrimentos europeus; Dispersão 
Espacial, porque é a única 
expansão com implantação em 
todos os continentes (África, Ásia, 
América e Oceania); Pluralidade 
Civilizacional, devido à capacidade 
de organizar-se no mundo segundo 
duas grandes e diferentes 
modalidades — a da 
intercomunicação, em África 
e no Oriente, e a da criação 
espacial, no Brasil; Universalidade 
Cultural, graças à capacidade 
de adaptação e comunicação com 
as diferentes civilizações.
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Iluminura com a suposta 
representação do infante 
D. Henrique, na Crônica dos 
Feitos da Guiné de Gomes Eanes 
de Zurara, 1453?-pós-1460. 
Bibliothèque Nationale, Paris.

Carta atlântica de Luís Teixeira, 
c. 1600. Biblioteca Nazionale 
Centrale, Florença.
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O Portugal dos Descobrimentos 
torna-se o intermediário por 
excelência do comércio mundial.
À Europa afluem produtos como 
o ouro, os escravos, a malagueta, 
a pimenta-de-rabo e o marfim, 
de África, as especiarias, do Oriente, 
e o açúcar, das ilhas atlânticas 
e do Brasil.
A função de intermediário não se 
esgota na relação com a Europa, 
afirmando-se também em múltiplos 
espaços locais da África e da Ásia, 
como vemos, por exemplo, nas 
zonas de Santiago-Guiné e na 
Carreira Macau-Japão.
A estratégia econômica portuguesa, 
em especial no Oriente, responde 
à concorrência islâmica com a força 
do poder político-militar.
A conquista de Ceuta, em 21 de 
Agosto de 1415, marca de forma 
decisiva o início da expansão 
portuguesa.
Este projecto militar traduz uma 
convergência de factores 
estratégico-políticos, econômicos 
e ideológicos em que a Coroa 
e a nobreza articulam os interesses 
da cavalaria e da cruzada.
A ambição material passa pela 
obtenção de produtos como ouro e 
trigo, enquanto o objectivo 
estratégico visa o controle do 
estreito de Gibraltar, o fim da 
pirataria muçulmana e, acima de 
tudo, a definição duma posição- 
-chave na passagem do 
Mediterrâneo para o Atlântico.

Vista de Lisboa, numa iluminura 
de inícios do século xvi, na 
Crônica de D. Afonso Henriques 
de Duarte Galvão. Museu- 
-Biblioteca Conde Castro 
Guimarães, Cascais.

Ceuta, numa gravura de Civitates
Orbis Terrarum de Georgius
Braunius e Franz Hohemberg, 
vol. I, Colônia, 1572.

Morriao português, século xvi. 
colecção particular de Rainer
Daehnhardt.

Cruzado de D. Manuel. União 
de Bancos Portugueses, Porto.
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A partir de 1419, os portugueses
passam a navegar regularmente As ilhas orientais dos Açores são 

descobertas, provavelmente, por 
Diogo de Silves em 1427, enquanto 
as ilhas mais ocidentais das Flores 
e do Corvo apenas são identificadas 
por Diogo de Teive em 1452.
O povoamento do.arquipélago inicia-se 
em 1439, seguindo o sistema 
da divisão por capitanias já utilizado 
na Madeira. Os Açores desenvolvem 
uma economia baseada na produção 
de trigo, na criação de gado 
e na recolha do pastel.
O arquipélago, graças à sua 
excelente posição estratégica, 
é uma importante base para 
a navegação atlântica. Os navios que 
vêm da África, da índia, do Brasil e 
da América Central passam por ali, 
devido aos ventos favoráveis, 
ou para se reabastecerem.
O crescimento da cidade de Angra 
(1534) atesta esta posição-chave 
nas carreiras das índias Ocidentais 
e Orientais.

para as ilhas de Porto Santo
e da Madeira, já representadas
na cartografia mediterrânica
do século xiv.
O arquipélago começa a ser
povoado por volta de 1425, através
do sistema das capitanias, tendo
João Gonçalves Zarco ficado com
a do Funchal, Tristão Teixeira
com a do Machico e Bartolomeu
Perestrelo com a de Porto Santo.
A população em 1455 ronda
os oitocentos habitantes. Pela mesma
altura a cultura da cana-de-açúcar, 
já então introduzida, prospera 
rapidamente, tornando-se a principal 
riqueza da Madeira. Ainda durante
o século xv começa a produção 
do vinho, que ao longo dos séculos xvi
e xvii alcança grande importância.

r

Desenho da ilha da Madeira, 
no chamado Manuscrito Vaientim 
Fernandes, c. 1506-1510.

Carta náutica do Atlântico Norte, 
de Lopo Homem, c. 1550. 
Biblioteca Nacional, Lisboa.

Bayerische Staatsbibliothek, 
Munique.

Representação do arquipélago 
dos Açores, no Libro di 
Benedetto Bordone Veneza 
1528.
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O descobrimento das ilhas de Cabo 
Verde inicia-se em 1456 ou 1460 
e o seu povoamento em 1462.
Santiago torna-se o grande centro 
do comércio de escravos e de 
outros produtos da região costeira 
da África Ocidental designada por 
Rios de Guiné do Cabo Verde.
A data do descobrimento 
de S. Tomé e Príncipe é incerta 
podendo ter ocorrido nos anos 
de 1471 a 1475. A sua principal 
riqueza é a produção açucareira.

O conhecimento do litoral africano 
nasce com o ultrapassar do cabo 
Não e com o dobrar do cabo 
Bojador (1434) por Gil Eanes.
A exploração geográfica 
e econômica da Guiné inicia-se 
nas décadas de 40 e 50 do século xv. 
Por volta de 1448 estabelece-se 
uma feitoria em Arguim, e em 1460 
alcança-se a Serra Leoa (limite 
das navegações na fase henriquina).
As caravelas que realizam estas 
viagens partem sobretudo de Lagos. 
É a partir desta região algarvia 
que o infante D. Henrique controla 
as actividades marítimas 
e econômicas, de que desde 1443 
detinha o monopólio. O comércio 
é muito lucrativo, obtendo-se ouro, 
escravos, marfim, malagueta e outros 
produtos por troca com tecidos, 
trigo, objectos de cobre e latão, 
cavalos e sal.

Primeira representação da cidade 
da Ribeira Grande, na ilha de 
Santiago, numa gravura atribuída 
a Jadocus Hondius, em 
A Summarie and True Discourse 
of Sir Francis Drake West Indian 
Voyage de W. Bigges, Londres, 
1589.

Desenhos das ilhas de 
Cabo Verde, no chamado 
Manuscrito Valentim Fernandes, 
c. 1506-1510. Bayerische 
Staatsbibliothek, Munique.

Desenhos das ilhas de Cabo 
Verde, no chamado Manuscrito 
Valentim Fernandes, c. 1506- 
-1510. Bayerische 
Staatsbibliothek, Munique.
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Carta, do Livro de Todo ho 
Universo de Lázaro Luís, 1563. 
Academia das Ciências de 
Lisboa.

lanta da baía de Ana Chaves, 
i^?ã0 Tomé' de José Martins. 
1644. Arquivo Histórico 
Ultramarino, Lisboa
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D. João II promove a exploração O litoral da África Oriental começado litoral africano a sul do Equador 
de modo a alcançar a ligação 
Atlântico-índico.

a ser conhecido pelos portugueses
a partir da primeira viagem de Vasco
da Gama à India, em 1497-1499.

Cerca de 1482, Diogo Cão descobre A sua armada percorre vários
o rio Zaire e envia emissários ao rei pontos da costa desde o Natal
do Congo para obter informações 
sobre a região. Nesta primeira viagem 
atinge o cabo de Santa Maria, cento

a Melinde, passando por Inharrime,
Quelimane, ilha de Moçambique
e Mombaça.

e cinquenta quilômetros a sul de A partir dos primeiros anosBenguela, julgando estar próximo o 
extremo sul da África. do século xvi ocupam-se vários

pontos estratégicos, sendo a ilha
Em 1485 realiza uma segunda 
viagem de exploração, alcançando

de Moçambique o mais importante.
Aí se constrói uma primeira fortaleza,

a serra Parda. em 1507, tendo como objectivos 
o apoio à Carreira da índiaEm 1487, D. João II, na e ao comércio africano.continuidade do seu projecto, envia 

Bartolomeu Dias com três navios em Os portugueses tomam conhecimento,
busca do desejado extremo sul da 
África e da ligação Atlântico-índico.

no quadro comercial muçulmano,
da produção de ouro no interior,
em especial no reino do Monomotapa,A expedição alcança o seu objectivo 

ao ultrapassar o cabo da Boa bem como das vias do seu
escoamento para Sofala e Angoche.Esperança, pois a 3 de Fevereiro

de 1488 atinge a Angra dos Vaqueiros. Em Setembro de 1505 começa
a funcionar a feitoria portuguesaAo saber do feito, D. João II, no dizer de Sofala, onde se troca o ouro porde João de Barros, chamou-lhe panos europeus e orientais.«cabo de Boa Esperança, pela que 

ele prometia deste descobrimento
da India, tão esperada e por tantos
anos requerida».



Desde o tempo do infante 
D. Henrique que os portugueses 
procuram contactar com o reino do 
Preste João, potência cristã cercada 
pelo mundo islâmico.
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Cerca de 1492, Pêro da Covilhã 
chega, por terra, ao reino do Preste 
João, na Etiópia, mas as relações 
diplomáticas de Portugal com esse 
reino só se iniciam com 
a embaixada de D. Rodrigo de LimaJT^
(1520-1526).n h i*v >,<*) a \ -íj -.jVJfr 

íi ii y. 'í- à. a n y. ^ /*. :
* ’i •#* í A $-■ A: fp y vL +1: 3VZ +: ,n

Hp R Vl X‘ "bÒ-íOpR IS*;/)
'p :■-'/• íi. ^<D í-:1/ -1: <£;

K: Ç* V: *17v»»4> jp/rt P.hhh", P r. -', 
K:n>,¥.: <n?í;?yo . v,» *

R-'• HPi-Pò <¥• -fl:'h7-^A»jr/^, V,:
* «
\1 Pth 4->u/0:/>ÔA. I/’i/0-:A/>y»:

+,4.: P**! h. <h,L' •. oj ov çz
+<5. S V £ «v «7- *-. ffl tfl £: 1 ^; W * j, 
k A a-tO : V y- ‘'V 7’ «? *.- f? £ 7 */• ■
o?, *í A. . 7 6* h: W av % f, ■ ^ ^ i^

aceite* fhiiift iiCh-fíb-.Z 
f.yZ:\H: *I0D:££ R- 

^ H.: 0 ^I Ã:; •»'H 7= A: 09. h ÍB ,o: + í7; 
'P 7*: * A. * P $ y; tf. + ;)• + A; ,, o /, ^ . * 

fi*AsvtHf£ag
rt>: *<p A-'X/l h:>f'A*fl4:0?0Vif.; Ag..
H V * W ton í. * X: X -) H, * <, ^ f: * 

R *pw-;
vt + thhWPXH-twnci/rtwq' 
y+:+M
Z; H. p, b 7.:; íi * A: 4. R <«>; «v ^ X b •*■
,n-.‘ntiO: ^.'V e?h: /U4*i 'h^Pcpfr-.ar % 
ayrt^h-.£\fi,>:b^(Pn 
*7u +:A <*L vfX.ií>; Vi h '*,*'»«: u &*? 
tf»«{rt, Vi: Vwn»:^'>-Z-R >i:rt>n-nZ:fl h 
O»-'A H "H ’n :íO k.p-n tn /) -.a## >, *„»/.
VlVi./. h:*?fíc :A**Tfr: 
H/firt ?:/bn-:H K % A, tf. C?\ avh +:ií 

; oo R” W» JL • >» ii í* «n'4 % i. •.
Al):^4 A j»*» A: í: *H “í A Vj*

«// A: -n íi -• ü» ?• V» í »•"? : 4= R- o»: f:

Em 1497, D. Manuel envia uma 
armada de quatro navios, com cerca 
de cento e cinquenta homens, 
chefiada pelo fidalgo Vasco da 
Gama, à descoberta da via marítima 
para a longínqua índia das
especiarias.r
A armada parte do Restelo no 
sábado 8 de Julho, passa pelas 
Canárias, detém-se em Cabo Verde, 
dá uma larga volta pelo Atlântico 
Sul e passa o cabo da Boa 
Esperança em 22 de Novembro.

Entre o Natal de 1497 e 24 de Abril
de 1498, a armada explora a costa 
oriental de África, e a 18 de Maio 
de 1498 atinge a índia a norte
de Cananor.

Os contactos diplomáticos 
e econômicos estabelecidos por Vasco 
da Gama com o Samorim 
de Calecute não resultam, devido 
à hostilidade dos mercadores

Ho«atn02*cnicul<i©«úf UyO ^oV_

muçulmanos.

JÂ
Ao regressarem a Lisboa em 10 de 
Julho de 1499, os portugueses 
haviam inaugurado uma nova era 
nas relações mundiais.

Carta escrita em geez com 
alfabeto copta e enviada em 
1544 pelo rei da Etiópia 
Galawdewos a D. João III, 
agradecendo os serviços 
prestados por Miguel 
Castanhoso. Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo, Lisboa.

Armada de Vasco da Gama,
no Livro de Lisuarte de Abreu,
c. 1558-1564. Pierpont Morgan
Library, Nova Iorque.

fl . Vasco da Gama, no Livro de 
Lisuarte de Abreu, c. 1558-1564. 
Pierpont Morgan Library, Novar ■
Iorque.
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A viagem da armada de Vasco 
da Gama abre a Carreira da índia, 
ou Rota do Cabo, isto é, a ligação 
marítima regular entre o Ocidente 
e o Oriente.
As armadas, compostas por um 
número variável de navios, entre 
três e vinte, partem de Lisboa, 
na maior parte dos casos, em Março 
ou Abril, alcançando Cochim ou Goa 
em Setembro ou Outubro. A viagem 
de regresso inicia-se em Dezembro 
ou Janeiro.
A rota é semelhante à de Vasco da 
Gama, procurando-se, contudo, um 
número mínimo de escalas. À.ida, 
dobrado o cabo da Boa Esperança 
há a possibilidade de uma'rota pela 
ilha de Moçambique ou a de uma volta 
por fora da ilha de São Lourenço 
(Madagáscar).

Estado da índia é o termo dado 
ao conjunto de feitorias e cidades 
fortificadas que se estende de 
Sofala a Macau.

•D OM*\ÍASQyo-T)>AGAMA-'DESCObR iDOR-ÍDA^NDk-ANODE^ OA'
A sua direcção política assenta
na autoridade dos governadores ou
vice-reis, que têm como principais
funções a direcção de armadas,
a defesa e ocupação de praças,
a nomeação e comando de quadros
militares e administrativos,
a distribuição de missões
de exploração e a organização
de actividades econômicas.

Ptrcoc mtiíder

Retrato de D. Francisco de Armada da segunda viagem de 
Vasco da Gama à índia (1502), 
no Livro de Lisuarte de Abreu,

Almeida, vice-rei do Estado da 
índia entre 1505 e 1509, no Livro
de Lisuarte de Abreu, c. 1558- c. 1558-1564. Pierpont Morgan 

Library, Nova Iorque.-1564. Pierpont Morgan Library, 
Nova Iorque.



Afonso de Albuquerque é o grande 
criador do império comercial 
português do Oriente. Depois de 
uma primeira missão na India, entre 
1503 e 1504, regressa em 1506, 
e entre 1509 e 1515, como 
governador, realiza o seu projecto 
político.
As conquistas de Goa (1510),
Malaca (1511) e Ormuz (1515) 
correspondem à tentativa de 
domínio estratégico das grandes 
rotas comerciais marítimas do 
Índico, da Insulíndia e do golfo 
Pérsico.
O conhecimento português da costa 
da Arábia nasce com a viagem 
de Vicente Sodré em 1503.
As tentativas, que nunca resultaram, 
para fechar a rota muçulmana 
do Levante começam com Afonso 
de Albuquerque em 1507.
A cidade de Ormuz, situada na ilha 
à entrada do golfo Pérsico, é um 
importante centro comercial 
e estratégico entre a Pérsia-Arábia 
e o Malabar.
Por Ormuz passam produtos como 
cavalos da Arábia e da Pérsia, 
veludos, sedas, tapetes e pérolas.
Na cidade cunham-se os preciosos 
xerafins, moeda muito apreciada 
na índia.
Em 1507, Afonso de Albuquerque 
obriga Ormuz a prestar vassalagem 
ao rei de Portugal e inicia 
a construção de uma fortaleza, 
apenas concluída em 1515.

Ataque a Ormuz por mar, numa
miniatura persa de Jarum-Nanah, 
1697. British Library, Londres.

Ormuz, segundo Pedro Barreto
de Resende, no Livro do Estado
da India Oriental, 1646. British
Library, Londres.

Retrato do século xvi de Afonso 
de Albuquerque que esteve no 
Palácio do Idalcão em Goa. 
Museu Nacional de Arte Antiga, 
Lisboa.

Pintura de meados do século xvi,
representando portugueses em
Ormuz, no Códice 1889 da
Biblioteca Casanatense, Roma.
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Goa, grande centro cosmopolita 
e mercantil, é a capital do Estado 
da India.
A cidade apresenta uma rica 
arquitectura portuguesa, 
destacando-se o Hospital Real 
de Todos os Santos, a Sé, a Rua 
Direita e várias igrejas.
Goa é um dos pólos da 
evangelização na Ásia. Diocese 
desde 1533, alberga várias ordens 
religiosas, como os jesuítas desde 
1542.
A vida social é dominada pela 
aristocracia portuguesa e por uma 
atmosfera de sincretismo culturalRepresentação de 1595 da ilha 

e cidade de Goa, segundo Jan
luso-indiano, patente na política 
de casamentos entre portugueses 
e indianas incentivada por Afonso

Huygen van Linschoten, na
Histoire de Ia Navegation (...),
Amesterdão, 1638.

de Albuquerque.

Pintura de meados do século xvi
de «gente honrada portuguesa da 
índia», no Códice 1889 da
Biblioteca Casanatense, Roma.



Os primeiros contactos dos 
portugueses com a ilha de Ceilão, 
actual Sri Lanka, ocorrem em 1506, 
quando da chegada de uma armada 
chefiada por D. Lourenço de 
Almeida.
Ceilão é particularmente rica em 
canela, pedras preciosas 
e elefantes. A presença portuguesa 
efectiva na região data de 1518, 
ano da construção da fortaleza 
de Columbo.
Em 1509, uma armada chefiada por 
Diogo Lopes Sequeira procede a um 
reconhecimento da ilha de Samatra 
e da cidade de Malaca. Esta cidade, 
o principal centro de comércio da 
Insulíndia, é conquistada por Afonso 
de Albuquerque em 1511.
Malaca tem uma valiosa posição 
estratégica no controle das rotas 
mercantis entre os oceanos Índico 
e Pacífico. Por ela passam lucrativos 
produtos, como a pimenta, a noz- 
-moscada, a maça, o cravo, 
a cânfora, o cobre e o ouro.
De 1511 a 1515, os portugueses 
exploram parte das ilhas da 
Australásia, desde Java e Molucas 
a Timor.
As ilhas Molucas produzem, em 
grande quantidade, cravo e noz- 
-moscada, algumas das especiarias 
mais valiosas. Esta sua riqueza 
torna-as particularmente cobiçadas.

Na ilha de Ternate, descoberta em 
1512 por Francisco Serrão, constrói- 
-se, dez anos depois, uma fortaleza 
que passa a ser o centro da 
autoridade portuguesa sobre 
o comércio das Molucas.
Os contactos dos portugueses com 
as ilhas de Solor e de Timor 
desenvolvem-se com vista 
à obtenção de sândalo.

Malaca, segundo Pedro Barreto 
de Resende, no Livro das Plantas 
de Todas as Fortalezas, Cidades 
e Povoações do Estado da índia 
Oriental de Antônio Bocarro,
1635. Biblioteca Pública 
e Arquivo Distrital de Évora.

, ií ■

Molucas, segundo Pedro Barreto 
de Resende, no Livro do Estado 
da índia Oriental, c. 1636. 
Bibliothèque Nationale, Paris.
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O primeiro português a chegar 
à China terá sido Jorge Álvares, 
em 1513. Nos anos seguintes 
estabelecem-se relações mercantis 
irregulares, sendo aprisionados 
vários mercadores portugueses.
Igual destino tem em 1517 
a primeira embaixada portuguesa 
ao imperador da China, sob a direcção 
do boticário Tomé Pires.
Em 1557, as autoridades chinesas 
legalizam a presença portuguesa 
na pequena povoação de Macau, 
que se torna a partir de então um 
grande centro do comércio da seda 
e da porcelana, com carreiras 
regulares para o Japão 
e Malaca-Goa.

1543 é a data provável da chegada 
dos portugueses ao Japão. Até aos 
inícios do século xvn crescem 
as relações econômicas e culturais 
luso-nipónicas.
Naus e galeões portugueses partem 
anualmente de Macau para o Japão 
levando sedas e porcelanas 
e trazendo prata e ouro.
Nagasáqui, cidade de urbanismo 
português, é, desde 1571, 
o principal centro de comércio 
e de religiosidade de Portugal 
no Japão, com o seu porto, seminário, 
igrejas e oficina de impressão.

Ilha Formosa, segundo Pedro 
Barreto de Resende, no Livro do 
Estado da índia Oriental, c. 1636. 
Bibliothèque Nationale, Paris.Macau, segundo Pedro Barreto 

de Resende, no Livro das Plantas 
de Todas as Fortalezas, Cidades 
e Povoações do Estado da índia 
Oriental de Antônio Bocarro,
1635. Biblioteca Pública e 
Arquivo Distrital de Évora.

Taça de porcelana chinesa da 
dinastia Ming, meados do 
século xvi. Colecção particular de 
Alexandre Fernandes.

Chegada de portugueses ao 
Japão, num biombo de arte 
Namban, 1590-1614, período 
Momoyama. Museu Nacional de 
Arte Antiga, Lisboa..

m
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Armada de Pedro Álvares Cabral, 
no Livro de Lisuarte de Abreu, 
c. 1558-1564. Pierpont Morgan 
Library, Nova Iorque. (Pormenor)

Segundo o cronista açoriano 
do século xvi Gaspar Frutuoso, João 
Vaz Corte Real terá chegado 
à Terra Nova, zona da pesca 
do bacalhau, por volta de 1472-1474; 
mas seguramente em 1500 ou em 
1501, o seu filho Gaspar Corte Real 
atinge a Gronelândia e o Norte da 
América.
Cerca de 1495, João Fernandes 
Lavrador e Pedro de Barcelos 
atingem o Lavrador e a baía 
de Hudson.
Em 1542, o navegador português 
João Rodrigues Cabrilho, ao serviço 
de Castela, explora a costa da 
Califórnia.

A formação do mundo brasileiro 
resulta principalmente do encontro 
do colono português, senhor das 
terras, do gado e dos engenhos 
de açúcar, com o ameríndio e com 
o escravo africano, vindo a princípio 
das costas da Guiné e em seguida 
do Congo/Angola.
O Brasil é também resultante 
do encontro da Coroa portuguesa 
e das suas medidas administrativas 
de descentralização (como o sistema 
de capitanias — 1534) e de 
centralização (como o governador- 
-geral — 1548-1549) com 
a Companhia de Jesus e o esforço 
missionário de padres como Manuel 
da Nóbrega e José de Anchieta.
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Belém uma armada de treze navios, 
chefiada por Pedro Álvares Cabral, 
com destino a Calecute. A 22 de 
Abril de 1500, a armada avista 
a terra de Vera Cruz, fazendo 
o «achamento» do Brasil.
O nome por que fica conhecida 
a nova terra nasce do facto de aí se 
ter encontrado, em abundância, 
pau-brasil, uma madeira tintureira 
que a Europa importava então da 
Ásia.

Entre 1500 e 1530, os portugueses 
fazem a exploração do litoral 
brasileiro, comerciando pau-brasil 
e aves exóticas. Apenas no tempo 
de D. João III, entre as décadas 
de 30 e 40, surge um projecto de 
colonização do Brasil, que é ditado, 
em grande medida, pela pressão 
da pirataria costeira francesa, a qual 
constitui um perigo para a Carreira 
da índia.
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Norte, no atlas de Fernão Vaz 
Dourado, c. 1576. Biblioteca 
Nacional, Lisboa.
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Planta da cidade da Baía de 
Todos os Santos, segundo João 
Teixeira Albernaz I, na Rezão 
do Estado do Brasil, atribuído 
a Diogo de Campos Moreno, 
c. 1616. Biblioteca Pública 
Municipal do Porto.
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Mapa do Brasil, com a divisão 
em capitanias, no Roteiro de 
Todos os Sinais (...) do Brasil, 
atribuído a Luís Teixeira, c. 1586. 
Biblioteca da Ajuda, Lisboa.

42



A Cultura dos Descobrimentos



O universo cultural dos 
Descobrimentos é composto de 
quatro grandes campos de temas 
e de problemas: o da prática e técnica 
da sabedoria do mar/marinharia; 
o do contributo para a teoria científica; 
o da antropologia; o da doutrina.
Estes quatro campos representam 
uma adaptação criativa dos 
horizontes tradicionais das culturas 
europeias clássica e medieval.
Os Descobrimentos constituem, 
na ordem do mundo, uma revolução 
informativa que nega erros como 
o da inabitabilidade da zona equatorial 
e transmite à Europa novidades 
como a da civilização japonesa.

A sabedoria do mar/marinharia
é o quadro de conhecimentos
objectivos qüe possibilita
a existência das grandes viagens
marítimas dos séculos xv e xvi
e que se desenvolve e sistematiza
com essas mesmas viagens.
As obras deste campo consistem
em três grandes séries documentais:
a astronomia náutica; a cartografia
e os tratados técnicos de construção
naval.

Ilustração japonesa da introdução 
da espingarda, no século xvi, no 
Japão. Xilogravura sobre papel, 
em Hokusai Manga de 
K. Hokusai, vol. 6, Edo e Nagoia, 
1817.

Angolanos, na História Geral 
Angolana de Antônio de Oliveira 
Cadornega, 1680-1681. Academia
das Ciências de Lisboa.

•K Esboço da Terra, numa espécie 
de projecção polar, no atlas 
anônimo de c. 1560 do Livro 
de Marinharia de João de Lisboa. 
Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, Lisboa.

Representação dos Picos 
Fragosos, segundo Luís Teixeira, 
c. 1610, no Roteiro da Carreira 
da India (...) de Gaspar Ferreira 
Reimão. Biblioteca Nacional, 
Lisboa.



Ao longo das primeiras décadas 
do século xv, as viagens atlânticas 
de regresso da Guiné para Portugal 
deparam com os ventos alisados 
e as correntes de norte e nordeste, 
que dificultam a navegação costeira.
Estes obstáculos ultrapassam-se 
através da volta pelo largo, 
começada a praticar com carácter 
sistemático em meados do 
século xv; assim, alcançando o mar 
dos Açores, os navios encontram 
a noroeste ventos e correntes 
favoráveis para o regresso 
a Portugal.
Todo este avanço empírico vai gerar 
a revolução da náutica astronômica, 
que é a observação dos astros no 
mar como medida fundamental para 
orientar a navegação.
A navegação oceânica-astronómica 
implica o recurso criativo, através 
da simplificação dos modelos, a vários 
instrumentos de observação 
e de medida. Os mais utilizados são 
o astrolábio e o quadrante náuticos, 
que dão directamente a altura 
angular do astro observado, bem 
como a balestilha e as tavoletas.
O anel náutico, o instrumento 
de sombras, a armila náutica 
e o semicírculo graduado são outros 
instrumentos teoricamente 
propostos.

Ventos gerais à ida 
^ Ventos gerais à volta

Carta das Linhas Costeiras 
de Parte da Europa, África 
e América de Sebastião Lopes, 
1558. British Library, Londres.

• • •

Tábuas do lugar do sol de João 
Baptista Lavanha, no Códice 
6806, 1600. Biblioteca Nacional, 
Lisboa.
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Representação da pesagem 
ao sol com o astrolábio náutico 
e observação com a balestilha, 
na Warhaftig Historia (...) de 
Mans Staden, Madburgo, 1557.
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Os Roteiros são o lugar por 
excelência da sabedoria do 
mar/marinharia e apresentam 
profundas diferenças frente 
aos roteiros típicos da medievalidade, 
os portulanos.

O Roteiro de Navegação Oceânica, 
instrumento técnico-prático e obra 
de investigação da náutica 
astronômica, caracteriza-se por 
operar com três novos corpos 
de elementos: o aparecimento 
sistemático e controlado dos valores 
da latitude/altura e da declinação 
magnética; a evolução dos rumos de 
magnéticos/agulha para verdadeiros; 
a explosão informativa sobre 
os oceanos quanto a regimes 
de ventos e correntes, fundos, etc., 
o que possibilita a constituição 
dum planetário banco de dados 
oceanográficos, meteorológicos 
e hidrográficos.

Os Guias Náuticos são cadernos 
de apontamentos, anônimos 
e colectivos, preparados pelos 
marinheiros para uma exposição 
didáctica das regras, observações 
e aplicações da náutica astronômica.

Os Livros de Marinharia, fruto 
colectivo da experiência dos pilotos, 
são compêndios de princípios 
normativos e de informações que 
estabelecem um quadro útil para 
a navegação.

Os Diários de Navegação são obras 
onde se registam, dia a dia, 
as observações náuticas feitas pelos 
pilotos durante uma dada viagem. 
Apresentam uma ordem descritiva 
com um grande peso de informação 
pontual das realidades náutica, 
geográfica e antropológica.
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Primeira página do Roteiro 
e Advertências da Navegação 
da Carreira da índia de Gaspar 
Manuel, c. 1604. Biblioteca 
Nacional, Lisboa.

Primeira página do diário 
da «Viagem da nau capitania 
S. Jacinto da índia para 
Portugal», 1602. Biblioteca 
Nacional, Lisboa.

Canal de Moçambique e costa de 
Moçambique ao cabo Delgado, 
segundo desenhos de Luís 
Teixeira, c. 1610, no Roteiro da 
Carreira da índia (...) de Gaspar 
Ferreira Reimão. Biblioteca 
Nacional, Lisboa.

Representação do cabo de Santo 
Agostinho, no Roteiro de Todos 
os Sinais (...) do Brasil, atribuído 
a Luís Teixeira, c. 1586. 
Biblioteca da Ajuda, Lisboa.

Página do Livro de Marinharia 
de João de Lisboa, c. 1560. 
Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo, Lisboa.

Frontispício do chamado Guia 
Náutico de Évora, Lisboa, 
c. 1516.
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Duarte Pacheco Pereira (c. 1460- 
-1533) é autor do Esmeraldo de Situ 
Orbis, escrito por volta de 
1505-1508.

Ao longo do século xvi, a sabedoria 
do mar/marinharia alcança uma 
dimensão teórico-crítica que 
prolonga e transcende os temas 
e os problemas presentes ao nível 
técnico-prático.
Graças às obras de Duarte Pacheco 
Pereira, D. João de Castro, Pedro 
Nunes e Fernando Oliveira, entre 
outros, surge um espaço científico 
que investiga questões simplificadas 
ou não abordadas no plano prático.
Entre esses problemas contam-se, 
por exemplo, questões como 
a declinação da agulha de marear, 
a projecção cartográfica, 
a rigorização ou criação 
de instrumentos de altura e tábuas 
de latitude, a teoria das marés 
e da proporção no globo entre a 
terra e o mar.

A obra é uma espécie de tratado 
global de marinharia da segunda 
fase de navegação astronômica 
no Atlântico, reproduzindo um dos 
primeiros regimentos portugueses 
do Sol e um dos mais antigos 
roteiros com latitudes. Tem também 
um grande interesse pelas 
descrições que faz de costas e de 
entradas de portos.
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Representação da nau 
Conceição, capitaneada por 
Duarte Pacheco Pereira em 1503, 
no Livro de Lisuarte de Abreu, 
c. 1558-1564. Pierpont Morgan 
Library, Nova Iorque.Página do Livro da Fábrica das 

Naus de Fernando Oliveira, 
c. 1570. Biblioteca Nacional, 
Lisboa.

Primeira página do Esmeraldo 
de Situ Orbis de Duarte Pacheco 
Pereira, c. 1505-1508.
Biblioteca Nacional, Lisboa.

Página do Tratado da Sphera (...) 
de Pedro Nunes, Lisboa, 1537.
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D. João de Castro (1500-1548), 
membro da mais alta nobreza, 
é a grande figura científica e filosófica 
da cultura dos Descobrimentos.
O Tratado da Esfera e os Roteiros 
representam as faces, 
respectivamente teórica e prático- 
-teórica, da actividade científica 
de D. João de Castro, centrada nos 
temas e problemas da astronomia 
náutica e da cartografia.
Os Roteiros de D. João de Castro 
são notáveis investigações 
experienciais que transformam 
a viagem em laboratório científico 
e que tratam de problemas como 
as alturas/latitudes, as distâncias, 
as entradas, as derrotas, as mostras 
e conhecenças, a ordem das marés 
e a variação magnética da agulha 
de marear.

(**■

<'■ > -'A J
' ' H\ &a"r ■ t-

' Desenho dos ilhéus Queimados,
no Roteiro de Lisboa a Goa

i i de D. João de Castro, 1538.

© Biblioteca e Arquivo Distrital 
de Évora.,

v

m ií , «Tavoa das Portas do Estreito»,
... ■. V. !y• - - - • ' •

' -;s’ ■ no Roteiro do Mar Roxo
de D. João de Castro, 1541.
Biblioteca Geral da Universidade
de Coimbra.

Retrato de D. Joao de Castro, 
no Livro de Lisuarte de Abreu, 
c. 1558-1564. Pierpont Morgan 
Library, Nova Iorque.
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Oriente, no chamado Atlas-Miller 
de Lopo Homem-Reineis, 1519. 
Bibliothèque Nationale, Paris.

Pedro Nunes (1502-1578), um dos 
grandes matemáticos do 
Renascimento, é autor de várias 
obras teóricas sobre a sabedoria 
do mar/marinharia.
Pedro Nunes, embora não tenha 
conseguido uma total e harmoniosa 
correlação entre a teoria 
astronômica e as necessidades 
da marinharia, trouxe grandes 
contributos problemáticos 
à astronomia náutica em casos 
como as linhas de rumo, as pomas 
rumadas, os métodos de 
representação cartográfica, 
o instrumento de sombras e o nónio.

A cartografia é a ciência da 
representação plana, parcial 
ou total, da Terra segundo uma 
escala numericamente definida 
e determinadas convenções.
A cartografia portuguesa dos 
Descobrimentos, embora herdeira 
da cartografia náutica medieval 
do Mediterrâneo, com a chamada 
carta-portulano, apresenta, para 
além da imensa explosão 
informativa, algumas inovações 
e certos desenvolvimentos 
nas técnicas de representação.
A grande importância da carta 
de rumos dá-se através de quatro 
elementos: a introdução da escala 
de latitudes; os planos hidrográficos 
com vistas de costas; a fictícia 
graduação de longitudes; o registo 
de sondas.

Página do Tratado da 
Sphera (...) de Pedro Nunes, 
Lisboa 1537.

Frontispício do Tratado da 
Sphera (...) de Pedro Nunes, 
Lisboa, 1537. I jÉímàsadme: vj
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■ A nau da Carreira da índia é um 
navio com três mastros, dois 
redondos e um latino, de cerca 
de vinte a setenta metros de quilha 
e com uma média de quinhentas 
a setecentas toneladas.
Fernando Oliveira é o grande teórico 
da construção naval e, ao mesmo 
tempo, o único enciclopedista 
da marinharia dos Descobrimentos.

Perfil de um navio, no Livro da 
Fábrica das Naus de Fernando 
Oliveira, c. 1570. Biblioteca 
Nacional, Lisboa.

As grandes viagens marítimas
dos portugueses implicam todo
um desenvolvimento tecnológico
e prático no domínio da construção
de caravelas, naus e galeões.
Ao longo do século xv dominam
as caravelas de dois mastros latinos
com cerca de quinze metros
de quilha e cinquenta a setenta
toneladas.

Representações de modelos de
galeão e patacho, no Livro 
de Traças de Carpintaria de Manuel
Fernandes, 1616. Biblioteca
da Ajuda. Lisboa.
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IN DIOSCORIDISO conhecimento da botânica e da 
farmacopeia orientais passa por três 
grandes fases.
Na primeira assiste-se a uma mera 
recolha empírica de informações, 
com os Roles de Drogas da índia 
de Tomé Pires (1516) e de Simão 
Álvares (1547).
A segunda fase apresenta 
o tratamento erudito e humanista 
das informações e dos produtos 
chegados à Europa, como se vê na 
obra de Amato Lusitano (1511-1568).

A última fase realiza o encontro, 
desenvolvido, destas duas atitudes. 
Trata-se então de, no próprio 
Oriente, com a experiência concreta 
da botânica e da medicina, produzir 
obras de informação e de reflexão 
crítica e erudita, como os Colóquios 
de Garcia de Orta e o Tratado 
de Cristóvão da Costa.

ANAZAKBEJ DE MEDICA
ÍUrflIlA LI BROS C^VINQVE

.
Jjnbli! iwn folum OÍBciiwinr. Sq.UCj. 
iw/ci bom uni criara Incrarum llu.
, diotii uuloaí. oicrtm, paíi

Imfni| :n, l.ra, ,1..™,

poiuonir.

VENET1IS. M D LIII.
Frontispício do Tratado de Ias 
Drogas y Medecinas de Ias índias 
Orientales (...) de Cristovão da 
Costa, Burgos, 1578.

Frontispício de In Dioscorides 
Anazarbei De Medica Matéria (...) 
de Amato Lusitano, Veneza,
1553.

• —

Representação de tinais do 
século xvi de árvores, plantas 
e trutas orientais, segundo Jan 
Huygen van Linschoten, na 
Histoire de Ia Navigation (...), 
Amesterdão, 1638.

Representação de finais do 
século xvi de árvores, plantas e 
frutas orientais, segundo Jan 
Huygen van Linschoten, na 
Histoire de Ia Navigation (...), 
Amesterdão, 1638.

Planta da canela, segundo 
Cristovão da Costa, no Tratado 
de Ias Drogas y Medecinas de 
Ias índias Orientales (...), Burgos, 
1578.
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As informações sobre a mineralogia, 
a zoologia e a botânica da África 
e do Brasil surgem, regra geral, 
duma forma pontual e dispersa nas 
obras de geografia descritiva.
Em relação ao Brasil, estes 
conhecimentos tomam uma 
dimensão mais sistemática 
e profunda graças aos cento e doze 
capítulos que Gabriel Soares de 
Sousa dedica ao assunto no Tratado 
Descritivo do Brasil (1587) bem 
como à História dos Animais 
e Árvores do Maranhão escrita por 
Frei Cristóvão de Lisboa entre 1624 
e 1627.

Animais de Angola, na História 
Geral Angolana de Antônio de 
Oliveira Cadornega, 1680-1681. 
Academia das Ciências de 
Lisboa.

Fauna e flora do Brasil, segundo 
Frei Cristóvão de Lisboa, na 
História dos Animais e Árvores 
do Maranhão, 1624-1627. Arquivo 
Histórico Ultramarino, Lisboa.

Fauna e flora do Brasil, segundo
Frei Cristóvão de Lisboa, na
História dos Animais e Árvores
do Maranhão, 1624-1627. Arquivo
Histórico Ultramarino, Lisboa.
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Representação de finais do 
século xvi de uma cena rural 
da região de Goa, segundo 
Jan Huygen van Linschoten, 
na Histoire de Ia Navigation (...), 
Amesterdão, 1638.

Os Descobrimentos fundam, 
no plano antropológico, o conceito 
objectivo de Humanidade 
ao desvendarem a regularidade física 
na pluralidade espiritual do homem 
todo e de todos os homens.
A antropologia dos Descobrimentos 
produz dicionários civilizacionais, 
essencialmente descritivos, que 
levam à criação de um código 
tradutivo e interpretativo do Outro. 
Estas obras apresentam quadros 
informativos profundos sobre 
diferentes áreas civilizacionais em 
África (Marrocos, Guiné/Cabo Verde, 
Congo/Angola,
Monomopata/Moçambique, Etiópia), 
na Ásia (Próximo Oriente/Terra 
Santa, Ormuz/Pérsia, índia, Ceilão, 
Pegu/lnsulíndia, China, Japão) e na 
América (Brasil, Argentina, Florida).
A antropologia da cultura dos 
Descobrimentos divide-se em quatro 
grandes séries documentais: 
as cartas e relatórios informativos 
ligados à situação local do Estado 
e da Igreja; as sistemáticas 
descritivas, globais ou locais, 
do homem e da natureza africana, 
asiática, ameríndia; os relatos 
de viagens terrestres e marítimas; 
as memórias vivenciais-orais 
dos mundos, passadas por outros 
à escrita e à divulgação.
As obras de antropologia são fruto 
de uma experiência vivencial que 
assenta nos princípios da prova 
e da verdade, no ver e no ouvir.
Operam com as categorias 
essenciais de analogia, através 
da aproximação de um desconhecido 
a um conhecido, e de hierarquia.

• ,v V

Capitão português e sua 
ordenança negra numa placa 
de bronze. Arte afro-portuguesa 
do Benim, século xvi. Museum 
of Mankind, Londres.

rnrm\

ormenor de guarda roupa indo- 
•português, séculos xvi-xvii. 
^oiecçao particular de E.P., 
paris.

Pormenor de biombo japonês de 
arte Namban, 1590-1614, período 
Momoyama. Museu Nacional de 
Arte Antiga, Lisboa.
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Os habitantes do reino do 
Monomotapa e da costa oriental 
de África até Melinde são 
designados por cafres.
As características mais assinaladas 
referem a cor negra, baça ou parda 
da pele e o facto de tanto 
os homens como as mulheres 
andarem de tronco nu e cobrirem 
as suas «vergonhas» (órgãos sexuais) 
com panos de algodão pintado.
As mulheres depois de casadas 
passam a cobrir o peito, e tanto 
os homens como as mulheres enrolam 
os cabelos em forma de fuso.

Os africanos da costa da 
Guiné/Serra Leoa surgem, aos olhos 
dos portugueses, organizados em 
múltiplos reinos e tribos que 
possuem entre si redes de relação 
e de dominação política e econômica, 
exercendo o resgate de escravos.
A maior parte dos habitantes anda 
nua, e apenas alguns vestem panos 
de algodão. O animismo e o islamismo 
são as características religiosas 
mais assinaladas, bem como 
a predominante poligamia e a pontual 
antropofagia.
Os africanos da zona do reino 
do Congo são apresentados como 
povos de costumes animistas, 
poligâmicos e esclavagistas. Nesta 
região existem tribos nômadas 
e outras sedentárias.

IN .GEKMEA

Representação dos tinais do 
século xvi de cafres, segundo 
Jan Huygen van Linschoten, 
na Histoire de Ia Navigation (...), 
Amesterdão, 1638.
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Angolanos, na Historia Geral
Angolana de Antônio de Oliveira
Cadornega, 1680-1681. Academia
das Ciências de Lisboa.

Pintura de meados do século xvi 
de cafres, no Códice 1889 da 
Biblioteca Casanatense, Roma.
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O reino do Preste João (Etiópia) 
surge como um espaço abastado 
e organizado, com variedade 
de carnes, manteiga, mel e pão 
de trigo.
Os etíopes são apresentados como 
cristãos ligados à doutrina e prática 
do tempo de São Tomé, daí que 
uma das suas formas de baptismo 
seja a marca ferrada na testa 
e na fronte.

Pintura de meados do século xvi Os fartaques habitam a costa dade turquimões, que habitam na Arábia. Os homens são, na suaPérsia, no Códice 1889 da
maioria, bons guerreiros e têmBiblioteca Casanatense, Roma.
o costume de jamais cortar o cabelo
e a barba, o que lhes dá um ar
aterrador.
Os persas do reino de Ormuz, tanto
os homens como as mulheres, são
descritos como gente branca muito
alva e formosa que se veste com
roupas compridas de algodão
e seda. Os ricos gostam de ostentar
a sua condição tanto no vestuário
como na alimentação.

Pintura de meados do século xvi
de fartaques, que habitam na 
costa da Arábia, no Códice 1889Pintura de meados do século xvi 

de etíopes, no Códice 1889 da 
Biblioteca Casanatense, Roma.

da Biblioteca Casanatense,
Roma.

»

68 69



Pintura de meados do século xvi, 
representando gente do reino de 
Malaca, no Códice 1889 da 
Biblioteca Casanatense, Roma.

Os homens malaios são descritos 
como gentios de belos corpos. 
Andam nus da cintura para cima 
e cobrem o resto com panos de 
algodão. Os mais nobres usam 
coletes de seda ou brocadilho. 
Andam descalços e cortam o cabelo 
ao modo de coroa de frade.

A índia é um espaço de inúmeros 
reinos. O sistema de castas 
é apresentado como uma diferença 
de leis, costumes e idolatrias e marca 
uma separação radical entre 
os indianos. Há uma hierarquia 
absoluta entre os homens das 
diferentes castas, os quais, 
nas palavras de Duarte Barbosa, 
não se tocam uns aos outros 
sob pena de morte.

Pintura de meados do século xvi, 
representando gente do reino do 
Pegu, no Códice 1889 da 
Biblioteca Casanatense, Roma.

Pintura de meados do século xvi, 
representando lavradores 
canarins, no Códice 1889 da 
Biblioteca Casanatense, Roma.

I
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Os chineses surgem, aos olhos 
dos portugueses, como o exemplo 
por excelência de uma sociedade 
desenvolvida e organizada.
Os homens e as mulheres têm 
formosos corpos e uns olhos muito 
pequenos. Os homens usam uns 
pelinhos nas maçãs da barba.
O vestuário, que consiste em panos 
de algodão, seda e lã, é bom 
e variado.
A diferença nas formas de estar 
à mesa leva Duarte Barbosa a notar 
que não tocam nos alimentos com 
as mãos, pois chegam muito o prato 
à boca e introduzem a comida com 
umas tenazes de prata 
ou de madeira.
Pintura de meados do século xvi, 
representando chineses, no 
Códice 1889 da Biblioteca 
Casanatense, Roma.

Os habitantes do Japão são, logo 
em meados do século xvi, 
apresentados como muito rijos para 
o trabalho.
Os japoneses são monogâmicos, 
embora os honrados e ricos 
possuam várias mulheres. Estas são 
vistas como muito limpas, brancas 
e meigas. Todos mostram uma 
grande devoção pelos seus ídolos 
religiosos.
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Representação de finais do 
século xvi de chineses, segundo 
Jan Huygen van Linschoten, na 
Histoire de Ia Navigation (...), 
Amesterdão, 1638. Japonês cristão numa pintura 

sobre madeira. Arte Namban, 
1621. Museu do Caramulo.

Caixa escrivaninha japonesa.
Arte Namban, século xvi, período 
Muromachi-Momoyama. Museu 
do Caramulo.
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A cultura e a sociedade tupis 
caracterizam-se por uma total 
adaptação ao mundo da floresta 
tropical.
O ameríndio do Brasil é um nômada 
com uma organização social assente 
na tribo, na propriedade 
comunitária, na poligamia e na 
antropofagia como ritual de guerra. 
Dedica-se à pesca e à caça, bem 
como a uma agricultura rudimentar 
de cultivo da mandioca, do milho, 
do algodão e do tabaco. A sua 
tecnologia vive da pedra, 
da madeira e do osso.

Ao longo dos séculos xv e xvi, 
Portugal, através da aventura 
planetária dos Descobrimentos, 
constrói todo um aparelho ideológico
e doutrinário de explicação
valorativa da dispersão no mundo.
Este universo de idéias apresenta
uma leitura espiritual e da missão
civilizacional dos Descobrimentos,
ao mesmo tempo que discute o
valor, positivo ou negativo, das
novas realidades materiais e
comportamentais.
A imagem doutrinária dos
portugueses, no plano internacional,
alimenta a ideia contraditória de um
Portugal ao mesmo tempo europeu
e único/individualizado.
A dimensão europeia e cristã
da condição nacional é proclamada
nas relações com africanos, asiáticos
e ameríndios. Trata-se então de

iüf f - - destacar a superioridade política,
econômica, religiosa e tecnológica
da Europa no mundo.

índios do Brasil. Pormenores do 
chamado Atlas-Miller de Lopo 
Homem-Reineis, 1519. 
Bibliothèque Nationale, Paris.

índios do Brasil. Atlas de Diogo 
Homem, 1558. British Library, 
Londres.

Torre de Belém, do arquitecto 
Francisco de Arruda, 1515-1519.

A dimensão única nasce da 
comparação com a restante Europa. 
A ideologia oficial destaca o factor 
de absoluta e singular fidelidade 
de Portugal ao ideal cristão de 
guerra justa contra o infiel islâmico. 
A restante Europa é desenhada 
como divisão e hesitação religiosas, 
representando Portugal a pureza 
da Cruzada.
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A ideologia em torno do sentido 
e do valor dos Descobrimentos 
surge, na maioria dos casos, como 
fragmento disperso no interior 
de obras centradas em outros temas; 
ela é frequente no teatro, na poesia, 
no misticismo, em panegíricos e na 
epistolografia de Quinhentos. Existe, 
contudo, um outro tipo de obras que 
são autênticas teses de valoração 
dos Descobrimentos.

Na forma literária, as maiores são 
Os Lusíadas, de Luís de Camões 
(1572), e a Peregrinação, de Fernão 
Mendes Pinto, publicada em 1614.
O discurso histórico, em especial 
o humanista, constrói toda uma 
autorização doutrinai dos 
Descobrimentos, dando-nos o dever 
ser da sociedade senhorial-cristã em 
ligação como relato dos 
acontecimentos.

Retrato de Damião de Góis, 
inserido na obra deste autor, 
Urbis Lovaniensis Obsidio, 
Lisboa, 1546, no exemplar da 
Biblioteca Nacional, Lisboa.

Frontispício de Os Lusíadas de 
Luís de Camões, Lisboa, 1572.

Retrato póstumo de Luís de 
Camões, oferecido por Fernão 
Teles de Meneses a D. Luís de 
Ataíde, datado de Goa, 1581. 
Colecção particular dos herdeiros 
do marquês de Rio Maior.

Frontispício da Peregrinação de 
Fernão Mendes Pinto, Lisboa, 
1614.
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Retrato de João de Barros na 
Quarta Década da Ásia de João 
de Barros, Madrid, 1615.

Primeira página da Crônica da 
Tomada de Ceuta de Gomes 
Eanes de Zurara, 1450. 
Biblioteca Nacional, Lisboa.

Frontispício do livro segundo das 
Lendas da índia de Gaspar 
Correia, c. 1550-1563. Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo, 
Lisboa.
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Pelo contrário, as religiões animistas 
da África e do Brasil, o hinduísmo 
e o budismo surgem como formas 
sagradas da gentilidade, espaços 
neutros possíveis de apropriação 
cristã. A religiosidade dos gentios 
é sempre lida em termos 
de explicação e de aproximação 
ao cristianismo.
Os valores da guerra desempenham 
um papel fundamental na doutrina 
oficial dos Descobrimentos. O herói 
militar, ao serviço do rei e de Deus, 
é uma das figuras ideológicas 
chave.

A religiosidade do outro 
civilizacional é pensada pelos
portugueses em duas grandes mMcategorias.
Frente ao Islão encontra-se
uma ideia de radical oposição.
O islamismo é o antimundo
do cristão. O mouro surge como
o grande oposto concorrencial
a combater.

Pintura de meados do século xvi 
representando jogues e 
calandares, no Códice 1889 da 
Biblioteca Casanatense, Roma. 
(Pormenor)

Pintura de meados do século xvi Pintura de meados do século xvi 
representando o trimurti (trindade 
indiana), no Códice 1889 da 
Biblioteca Casanatense, Roma.

representando um tipo de 
sacrifício hindu, no Códice 1889
da Biblioteca Casanatense,
Roma.
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Representação de finais do 
século xvi de embarcações 
indianas, segundo Jan Huygen 
van Linschoten, na Histoire de Ia 
Navigation (...), Amesterdão,

O encontro, contínuo e sistemático, 
entre as diferentes culturas, 
sociedades e economias produz 
múltiplos e desiguais efeitos em 
todo o planeta.
A Europa acelera o seu 
desenvolvimento graças à 
acumulação planetária de bens 
materiais e espirituais. A África vive 
um forte bloqueamento.
As civilizações ameríndias sofrem 
o desmoronamento devido ao tipo 
de conquista territorial de Castela. 
As grandes civilizações asiáticas 
tendem cada vez mais, nos inícios 
do século xvn, para o isolamento.
Desenvolvimento, bloqueamento, 
desmoronamento e fecho são 
facetas da troca desigual que vai 
constituindo uma economia e uma 
cultura mundiais.

1638.

• V

Carta do Atlântico Sul de Arnold 
Van Langren, baseada em 
Bartolomeu Lasso, na Histoire de 
Ia Navigation (...), de Jan Huygen 
van Linschoten, Amesterdão,
1638 (1.a edição 1596).

Globo terrestre construído na 
China pelos jesuítas Manuel Dias 
e Nicole Langobardi, 1623.
British Library, Londres.
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O horizonte informativo dos 
Descobrimentos produz uma 
revolução nas formas de vida, 
não apenas pelo conhecimento 
desvendado mas também pelas 
trocas operadas (a mandioca, 
a papaia e o ananás do Brasil 
para a África; o coco, a banana 
e a manga do Oriente para a África 
e a América). Os Descobrimentos 
realizam também a universalização 
de produtos como o milho, a batata, 
o vinho, o chá, o tabaco, etc.

O Portugal dos Descobrimentos 
torna-se o Mensageiro do Mundo.
É o horizonte informativo dos 
Descobrimentos que revela 
à Europa a verdade do continente 
africano e dos litorais do Oriente 
e da América do Sul, bem como 
as verdadeiras formas de ser 
dos africanos, dos asiáticos 
e dos ameríndios.

Rinoceronte numa xilogravura de 
Albrecht Dürer datada de 1515.

Primeira representação de uma 
espiga de milho na tradução 
italiana de parte da Ásia de João 
de Barros, em Delle Navigationi 
et Viaggi, organizada por G. B. 
Ramusio, Veneza, volume I, 3.“

Globo terrestre de Martin 
Behaim, c. 1492. Germanisches 
Museum, Nuremberga. edição, 1563.
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A dimensão oral das culturas 
africanas e ameríndias torna 
bastante difícil a descoberta 
da forma como os portugueses 
são vistos por esses povos.
O mundo árabe, nas suas crônicas 
sobre os portugueses no Oriente, 
tem uma imagem de oposição 
radical mouro-cristão, vendo-nos 
como inimigos violentos.
Os chineses, que representam para 
Portugal o modelo de sociedade 
desenvolvida, vêem-nos como 
bárbaros de nariz grande e mal- 
-cheirosos, «muito perigosos devido 
à sua artilharia e aos seus barcos».
Os portugueses surgem aos olhos 
do mundo como uma novidade 
e diferença, ora amigável, como 
no Congo ou em Cochim, ora inimiga.

Soldado português. Escultura emSoldado português. Escultura 
indo-portuguesa, século xvu. 
Colecção particular de F.ainer 
Daehnhardt.

bronze, arte afro-portuguesa do
Benim, século xvi. Museum
of Mankind, Londres.

Português num pormenor de 
biombo japonês. Arte Namban, 
1590-1614, período Momoyama. 
Museu Nacional de Arte Antiga, 
Lisboa.

Português servindo-se de vinho. 
Travessa de faiança persa, início 
do século xvn. Victoria and Albert 
Museum, Londres. A
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Globo terrestre no frontispício 
iluminado da Crônica de 
D. Afonso Henriques de Duarte 
Galvão, século xvi. Biblioteca 
Pública Municipal do Porto.

Não Meças o Passado com o 
Presente

Acéfalo. Iluminura de La Manière
et les Faitures des Monstres (...),

T R,.I G ; D Aséculo xiv. Bibliothèque LUÍS DE CAMÕESS5INationale, Paris. - ' HA.
fAPHRIl

Z. E R.V S T A , V|.,

mPlanisfério inspirado na
Cosmografia de Macrobio
(compilador do século v), no 
Comentário do Sonho de Cipião, 
século xv. Bibliothèque Nationale, mA- •T> T- R.~V 5

õ
TEBE RATA 'AnTiíODVA.Paris.

NOS1T. IN COGM IIA .

ÍRIGIDA.

J

Pormenor de uma vendedeira 
negra do painel Nascimento da 
Virgem, de autor desconhecido, 
primeira metade do século xvi. 
Colecção particular de D. Manuel 
de Sousa Holstein Beck.

Desenhos de um tatu e de uma 
paça, na História dos Animais 
e Árvores do Maranhão, de frei 
Cristóvão de Lisboa, 1624-1627. 
Arquivo Histórico Ultramarino, 
Lisboa.

IAnimais fabulosos. Ilustração da
viagem de Odoric de Pordenone, 
no Livre des Merveilles, final do
século xiv. Bibliothèque
Nationale, Paris.
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Portugal surgiu definitivamente 
na civilização europeia pelas 
descobertas, e as descobertas são 
um acto cultural; mais que um acto 
cultural, são um acto de criação 
civilizacional. Criámos o Mundo 
Moderno.

FERNANDO PESSOA

I? S

O Mundo Conhecido pela Europa 
em 1400

Planisfério do Atlas-Cosmografia 
de João Baptista Lavanha e Luís 
Teixeira, c. 1597-1612. Biblioteca 
Reale, Turim.
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