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D. JOÃO III E O TRATADO DE SARAGOÇA 

 
José Mattos e Silva (x) 
e 
António Mattos e Silva (x) 
 

 

A epopeia marítima portuguesa foi conduzida sob a égide dos reis da 

2.ª dinastia (da Casa de Aviz) e iniciada, no reinado de D. João I, com 

a descoberta de várias ilhas atlânticas e a conquista de Ceuta. No 

reinado de D. Duarte tentou-se a tomada de Tânger (que foi 

fracassada) prosseguindo, no reinado de D. Afonso V, a conquista de 

várias praças marroquinas. Neste último reinado e sob o impulso do 

Infante D. Henrique, prosseguiu a exploração da costa africana até ao 

Golfo da Guiné, tendo-se conseguido, no reinado de D. João II, dobrar 

o Cabo da Boa Esperança. Durante a vigência de D. Manuel I foi 

descoberto o caminho marítimo para a Índia e os portugueses 

chegaram até Malaca e ao conhecimento das Ilhas Molucas.   

 

O Rei D. Manuel I encarregou o seu agente secreto Fernão de 

Magalhães de, ao serviço de Espanha, chegar até às Molucas para 

demonstrar que o acesso dos espanhóis a essas ilhas (que se supunha 

estarem dentro do hemisfério espanhol decorrente do Tratado de 

Tordesilhas) era extremamente difícil, o que facilitaria a sua aquisição 

por Portugal. 

 

Em 1521 morreram, simultaneamente, Fernão de Magalhães (em Abril) 
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e D. Manuel I (em Dezembro) pelo que se comemoram, em 2016, 495 

anos dessas efemérides as quais não permitiram que, até então, 

Portugal tivesse podido adquirir as Molucas. 

 

Passamos, agora, a citar alguns excertos duma interessante publicação 

de Maria Cecília Costa Veiga de Albuquerque Ramos, intitulada “O 

Secretário dos despachos e coisas da India Pedro d’Alcaçova Carneiro”.  

 

No dia 19 de Dezembro de 1521, uma quinta-feira, o Príncipe D. João, 

filho primogénito do Rei D. Manuel I, com dezanove anos, nascido em 

Lisboa a 6 de Junho de 1502, recebeu o ceptro de Portugal, como sexto 

Rei da dinastia de Aviz e décimo quinto Rei de Portugal. A sua 

aclamação como Rei de Portugal ocorreu seis dias após a morte de D. 

Manuel I, e não passado três como era de tradição, por via do mau 

tempo. Teve lugar no Alpendre do Mosteiro de S. Domingos, em Lisboa, 

onde foi reconhecido, como herdeiro e legítimo sucessor de D. Manuel I 

e proclamado Rei e Senhor de Portugal, perante os três Estados e os 

grandes da Corte. A partir desse momento, Portugal tinha um novo Rei: 

D. João III.  

 

Logo que subiu ao trono, D. João III recebeu, por herança, um Império 

que se estendia além-mar. Portugal, um país de pequena dimensão, 

possuía um Império com uma dimensão marítima, em dois Oceanos 

(Atlântico e Índico), e, simultaneamente, com uma dimensão territorial, 

em três Continentes (Europa, África e Ásia). D. João III teve o grande 

mérito de o ter conseguido administrar de forma eficiente. Manteve o 
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objectivo de aquisição das Molucas, iniciado pelo seu pai, e conseguiu 

esse desiderato através do Tratado de Saragoça, assinado a 

22/04/1529, pelo que se estão a comemorar 487 anos dessa 

efeméride. 

 

D. João III, cognominado de o Piedoso, herdou, nomeadamente, os 

seguintes territórios: 

 a) Em África: Ceuta, Alcácer Ceguer, Tânger (governada por D. 

Henrique de Meneses, filho de D. João de Meneses e irmão de D. 

Duarte de Meneses, que foi mais tarde enviado como governador para 

a Índia), Arzila (governada por D. João Coutinho, filho do Conde de 

Borba), Cabo de Gué, Safim(capitaneada por D. Nuno de Mascarenhas), 

Azamor (cujo capitão era Gonçalo Mendes Caçoto), Mazagão (onde 

Diogo e Francisco de Arruda, em 1514 ergueram a primeira fortaleza e 

que estava sob o comando de António Leite), Arguim, Cabo Verde, S. 

Jorge da Mina, Costa de Malagueta e a ilha de S. Tomé; 

b) Na América: Brasil; 

c) Na Ásia: Goa, Ormuz e Malaca. O Governo da Índia estava sob a 

responsabilidade de D. Duarte de Meneses, que por delegação de D. 

Manuel I precisamente no ano em que faleceu, substituiu Diogo Lopes 

de Sequeira. As fortalezas de Ormuz (capitaneada por D. Garcia 

Coutinho) e de Malaca (a cargo de Jorge d'Albuquerque), eram as 

maiores naquelas partes. Pelo contrário, as fortalezas de Cochim, 

Chaul, Columbo (na ilha de Ceilão), Cananor, Coulão e Calicute eram as 

de menor deimensão, e, por isso, estavam sob a responsabilidde de D. 

Duarte de Meneses. Já as fortalezas de Sofala e Moçambique eram 

ambas capitaneadas por Sancho de Tovar.   
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Dentro da sua acção governativa, as decisões de D. João III eram, na 

sua maioria, tomadas em conjunto com o seu Conselho, principalmente 

o seu Conselho privativo, ou com a cumplicidade de seu irmão, D. Luís 

e de sua mulher, D. Catarina de Áustria. 

 

Assim, ao longo do reinado de D. João III, o Reino e o Império foram 

governados por um Rei na verdadeira acepção da palavra, o qual se 

rodeou de um pequeno grupo de indivíduos, em quem depositava a sua 

confiança e, nomeadamente a partir de 1530, do seu secretário Pero 

d'Alcáçova Carneiro. 

 

A sociedade portuguesa de Quinhentos, ao longo do reinado de D. João 

III, era uma sociedade em movimento e configurou-se como «uma 

sociedade atormentada pelo terror ocasionado por desastres naturais, 

por crises de subsistência, sobretudo cerealíferas, ocorridas na 

sequência daqueles, e por epidemias que assolaram ocasionalmente 

cidades e regiões motivando mobilidade de gente e medidas de 

segurança nas comunicações e abastecimentos, na assistência pública,  

no  suporte  espiritual». 

 

Os anos entre 1521 e 1531 foram exemplos marcantes desse mau 

estado do Reino. O ano de 1521 foi o primeiro ano de reinado do 

Piedoso e reflectiu as pestes, as fomes e os anos de más colheitas 

ocorridos entre 1504 e 1521. Na sequência dos surtos de peste em 

1523 e de epidemias, nomeadamente de tifo, em 1527, abundava a 

fome e a escassez no Reino, com a falta de pão, resultado dos maus 

anos agrícolas e do abandono dos campos por parte da população. 
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O sismo de 20/01/1531, que abalou Lisboa e o centro do Reino, com 

um epicentro algures entre Azambuja e Vila Franca de Xira, segundo se 

julga pouco terá ficado a dever ao de 1755. No entanto, a cidade não 

era tão grande, nem tão populosa, embora para a época, fosse 

considerada de enorme dimensão – teria cerca de 100 mil habitantes 

(contra os 275 mil de 1755). O Hospital de Todos os Santos, no Rossio, 

não ficou significativamente danificado, vindo porém a desaparecer no 

sismo de 1755. Não há registo de maremoto ou grandes incêndios, mas 

o número de vítimas foi de 30 mil, ou seja, foi uma tragédia de grandes 

dimensões. 

 

Em 1535 assistiu-se a um esgotamento financeiro, decorrente da crise 

financeira de 1532, devido, nomeadamente, aos gastos insuportáveis 

nas muitas empresas em África e no Oriente, o que tornou a economia 

instável. 

 

Neste enquadramento, D. João III ao assumir o trono, desde logo se 

assumiu como Supremo na governação do Reino e do Império, 

concentrando o poder como Rei Soberano. Esse poder era utilizado pelo 

monarca para fazer valer a sua vontade, comungada época, como 

sendo de origem divina e orientada para o «bem comum». D. João III 

assumia-se, assim, como sendo a Lei viva, e, como tal, a principal fonte 

do Direito. 

 

Dentro de toda a realidade supra-descrita, D. João III, desde os 

primeiros momentos do seu reinado, consciencioso da situação em que 

se encontrava o Reino de Portugal, assumiu uma política Ultramarina 
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com uma nova visão em termos da relação da Coroa portuguesa com 

os poderes fora da Europa. A principal característica dessa perspectiva, 

a qual se diferenciava da do seu antecessor, D. Manuel I, era o facto de 

a mesma encorajar o não abandono das praças de África e a não 

cedência perante o Império Otomano. 

 

Todavia, alguns anos mais tarde, verificou-se um agravamento da 

situação no Norte de África devido, em larga medida, à revolta dos 

xarifes do Suz. A tal acresciam alguns anos de discussões e 

clarividência realista das dificuldades sentidas pela Coroa portuguesa 

para manter todas as frentes de conflito que a política expansionista 

portuguesa no Oriente tinha originado. Consequentemente, D. João III, 

optou, por fim, pela retirada de algumas fortalezas do Norte de África, 

destacando-se as decisões de retirar, em 1541, das praças de Safim e 

Azamor e, em 1550, das praças de Alcácer Ceguer e Arzila. 

 

No restante espaço geográfico do Império verificava-se a divisão entre 

a supremacia política da Coroa portuguesa exercida na parte Ocidental 

do Oceano Índico, e a supremacia comercial da iniciativa privada, na 

parte Oriental desse Oceano. E era esse Império Oriental que o Piedoso 

tinha, entre outras tarefas, que reorganizar. Tal foi assumido por D. 

João III como um dos seus objectivos principais na política portuguesa, 

acabando o Monarca por concentrar as suas atenções no Índico e no 

comércio. 

 

Nesse sentido o Piedoso colocou como objectivo a rentabilização, ao 

máximo, da Rota do Cabo, advindo daí uma via comercial que deveria 
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ser um dos expoentes económicos do Reino. De facto, o comércio ao 

longo das costas do Índico e mares adjacentes suplantou em volume e 

em lucro, o comércio entre a Índia e a Europa. Sem prejuízo, esse 

grande espaço comercial, localizado numa teia de vias marítimas, não 

tinha unidade política e, em particular, as comunidades islâmicas foram 

ganhando uma preponderância crescente. 

 

Contudo a atenção de D. João III também teria que estar virada para 

os Estreitos, dado que os Otomanos, por via da conquista dos 

territórios aos Mamelucos (a Síria, em 1516 e o Egipto, em 1517), 

tinham acesso ao espaço do Índico e intervinham no mesmo, 

revelando-se ferozes adversários dos portugueses. Perante esse palco 

de guerra aberta, D. João III optou por uma política de força no espaço 

em causa, fortalecendo o poder naval través do envio de armadas com 

reforço militar. 

 

No Paço da Ribeira, em Lisboa, o Oriente era redesenhado pelas 

partidas e chegadas das embarcações e  pelas medidas aí adoptadas. 

Essas medidas traduziam-se, por um lado, na criação de políticas e, por 

outro lado na escolha dos seus executores. As políticas adoptadas pelo 

Piedoso para o Império português a Oriente, centrado na Índia, 

visavam, essencialmente o domínio e a manutenção desse espaço, a 

administração daqueles territórios e o comércio apoiado em relações 

económicas. 

 

Tudo isto complementado com iniciativas diplomáticas e militares (sem 

virar costas à guerra com o Império Otomano); e a expansão e a 
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defesa da Cristandade. Em suma, as políticas em causa visavam o 

domínio e a manutenção do espaço obtido e conquistado, a fim da 

Coroa portuguesa poder manter aí a supremacia política e comercial, 

através da Rota do Cabo. D. João III, com fim de atingir os seus 

objectivos de governação, implementou relevantes reformas. 

 

A nível da administração pública e no âmbito da sua reforma 

administrativa para o Reino, D. João III repartiu o espaço territorial do 

Reino em vinte Comarcas (ou Correições), que substituíram as 

anteriores seis, e delegou a aplicação da justiça nessas Comarcas na 

figura do Corregedor. Esse magistrado régio, representante do Rei, 

detentor de jurisdição judicial, passou a figurar, então, no topo do 

poder das Comarcas, como principal cargo de administração local. 

 

Essa acção – de inventário (Numermento, 1527-1532) do Piedoso deu 

origem a uma verdadeira reorganização territorial do Reino. Com esta 

delimitação do espaço reinante, D. João III obtinha um conhecimento 

mais preciso sobre os seus súbditos, o que lhe permitia evidenciar o 

seu poder, sobretudo, em matérias territoriais e demográficas e, 

consequentemente, fiscais, e a criação de novas dioceses. 

 

Em síntese, as reformas realizadas por D. João III, de um modo geral, 

das quais se destacam as reformas administrativa, judicial e religiosa, 

impuseram a necessidade de afixação de um sem número de leis, de 

imediata aplicação, na administração pública no Reino e, igualmente, 

no além-mar. Tal traduziu-se, em particular, na publicação de 

Regimentos e Alvarás. Nesse contexto, as reformas implementadas 
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pelo Piedoso, tendo por objecto o Ultramar, nomeadamente, o Oriente, 

criaram transparência das medidas políticas e administrativas, quer ao 

nível do governo, quer ao nível da justiça, tanto no campo religioso 

(Inquisição), como no campo das relações externas e económicas. 

 

Simultaneamente, implicaram, quer no reino, quer no Império, a 

redistribuição de poderes, mas também adaptação a novas realidades 

ou ajustamento das medidas políticas e reestruturações institucionais, 

introduzindo alterações no tecido social, político e clerical, e abrindo 

oportunidades a novos protagonistas. 

 

Na entrada da década de trinta de Quinhentos, D. João III, no auge da 

sua acção de reformas no Reino e no Império Ultramarino, criou o ofício 

de «Secretário dos despachos e coisas da Índia» ou «Secretário da 

Índia». Que ficou disciplinado ao abrigo de um Regimento, atestado por 

Alvará de 14 de Março de 1530. 

 

Por carta de 16/03/1530, D. João III concedeu a mercê desse novo 

ofício a Pero d'Alcáçova Carneiro, que, assim passava a assistir o 

Soberano nos assuntos burocráticos e de secretaria ligados ao Império 

oriental, função que acumularia com as funções que já desempenhava 

como Secretário do Monarca. Consequentemente, o ofício de Secretário 

da Índia, um cargo palatino e enquadrado dentro dos ofícios da 

administração régia para o Oriente, proporcionava ao seu titular o 

prestígio de ser um alto funcionário régio, com quem o Monarca 

despachava directamente, dada a confiança que D. João III depositava 

nesse Secretário. 
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O ofício de Secretário da Índia existiu até ao dia 01/07/1569, tendo 

tido Pero d'Alcáçova Carneiro como seu único titular. Para a sua 

cessação contribuiu a mercê que D. Sebastião concedeu, por carta 

régia de 15/11/1571, ao seu Secretário Duarte Dias de Menezes. 

 

De acordo com o Regimento de 1530, o cargo de Vice-Rei para a Índia 

e partes orientais era outorgado por Carta. O titular desse cargo 

receberia, quando da sua nomeação, a Carta com os poderes, 

jurisdição e alçada concedidos e as insígnias que o acompanhavam. A 

Capitania-mor e a Governança da Índia era concedida, por Carta régia, 

a quem D. João III provesse para assumir esse governo. Essa Carta 

mencionava quais os poderes, jurisdição e alçada que eram ordenados 

ao indivíduo escolhido. 

 

O Capitão-mor e o Governador, ordenados e enviados pelo Monarca, 

dirigiam, pois, o seu governo ao abrigo de um Regimento, igualmente, 

provido pelo Piedoso, no qual constavam as normas e instruções, 

minuciosas para tal desiderato. 

 

De facto, não era o Vice-Rei ou o Capitão-mor e Governador que 

governavam, mas sim D. João III, representado pelo governante 

delegado. As acções desses referidos delegados representavam o 

Monarca (e não o Reino), com os meios considerados necessários. 

 

Desde o reinado de D. Manuel I que, entre os meses de Março e Abril 

de cada ano, zarpava de Lisboa uma armada de naus e navios de 

carreira para a Índia. 
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Isso tinha em consideração o facto de entre Abril e Agosto ocorrerem 

monções na Costa Ocidental da Índia. As monções dificultavam ou, até, 

impediam a navegação. Dentro desse calendário, e aproveitando os 

ventos alísios,  a armada passaria o Cabo da Boa Esperança no mês de 

Julho, hibernaria em Moçambique e atingiria a Costa do Malabar em 

Setembro ou Outubro. Essas viagens de ida e volta entre Portugal e a 

Índia, que tinham escala na ilha de Santa Helena, duravam cerca de 

um ano e meio e nunca tinham uma duração inferior a quinze meses. 

 

D. João III concedia aos Capitães das naus e dos navios da Carreira da 

Índia as Cartas de poder e jurisdição para essas viagens. Muitos dos 

Capitães da Carreira da Índia, homens da nobreza, acabaram por 

assumir essas Capitanias em mais do que uma viagem.  

 

D. João III está, assim, longe de corresponder à imagem dum homem 

fraco e religioso, iniciador da liquidação do Império Português. Pelo 

contrário, D. João III foi um hábil administrador do Império Português, 

apenas abandonando locais economicamente desinteressantes.  

 

Vejamos, agora, como D. João III lidou com a questão das Molucas, 

dossier que também herdou do seu pai, D. Manuel I. Fernão de 

Magalhães havia sido pagem de D. Manuel (futuro D. Manuel I) e seu 

discípulo, pelo que o navegador era uma pessoa da sua extrema 

confiança.  
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Um quadro representando Fernão de Magalhães 

 

Depois de subir ao trono, o Rei D. Manuel I encarregou o seu agente 

secreto Fernão de Magalhães da missão de, ao serviço de Espanha, 

chegar até às Molucas. O objectivo era Fernão de Magalhães 

demonstrar que o acesso dos espanhóis a essas ilhas (que se supunha 

estarem dentro do hemisfério espanhol decorrente do Tratado de 

Tordesilhas) era extremamente difícil, o que facilitaria a sua aquisição 

por Portugal.  
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Brazão de Armas do navegador Fernão de Magalhães: “Magalhães” e “Souza” (de  

Arronches) 

 

Para que a missão do navegador não levantasse suspeitas junto do Rei 

de Espanha, Carlos I (futuro imperador Carlos V), era essencial 

publicitar uma forte “zanga” entre o navegador e D. Manuel I, conforme 

a História fez chegar até nós. Além disso o nosso rei ainda “encenou” 

uma tentativa de impedir a viagem do navegador, ao mandar, a 

Espanha, um seu enviado, D. Álvaro da Costa (o qual era casado com 

D. Brites de Paiva que, segundo alguns genealogistas, pertenceria à 

família Magalhães), dando assim sinais, “indiscutíveis”, de desagrado 

pela viagem. Acresce, segundo o indicado por Gaspar Frutuoso, que D. 

Manuel I teria, na sequência das notícias que recebera de D. Álvaro da 



14 
 

Costa, reunido um conselho em Sintra, no qual compareceram, entre 

outros, o seu sobrinho D. Jaime, Duque de Bragança, D. João de 

Menezes, Conde de Tarouca e o bispo de Lamego, D. Fernando de 

Vasconcelos de Menezes. Este era de parecer que o monarca deveria 

mandar chamar a Portugal o navegador ou de o mandar assassinar 

(possivelmente o bispo não conhecia a missão secreta de que o rei 

incumbira Fernão de Magalhães), mas o rei e os restantes conselheiros 

foram de parecer contrário e foi essa decisão, maioritária, que 

prevaleceu. 

 

 
Meridiano  e  Anti-Meridiano  e  sua  comparação com  os  decorrentes  do   

Tratado  de  Tordesilhas 
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Houve outros “enviados” de D. Manuel I a Espanha para tentar 

“dissuadir” Magalhães do seu projecto, como Nuno Ribeiro, João 

Mendes (este era um embaixador de Portugal junto de Carlos V, de 

nome completo João Mendes de Vasconcelos, 1.º Morgado do Esporão) 

e Sebastião Álvares. Todos estes “enviados” (alguns não estariam a par 

da missão de que o monarca português incumbira Magalhães mas 

outros, nomeadamente os que eram embaixadores de Portugal junto de 

Carlos V, estariam a par dessa missão), não tinham como objectivo por 

parte de D. Manuel I, de acordo com a nossa teoria, procurar dissuadir 

o navegador, mas, apenas, recolher dele informações que permitissem 

ao monarca português ir monitorizando a forma como estava a decorrer 

a preparação da expedição às Molucas.  

 

Da carta que Sebastião Álvares (que, à época, era cônsul em Sevilha) 

escreveu ao rei português, depois de se ter encontrado com o 

navegador em casa deste, conclui Manuel Villas-Boas, no seu livro 

sobre os Magalhães, que “quanto às preocupações de D. Manuel, é 

claro que o monarca estava interessado, em primeiro lugar, em saber 

como estava a evoluir a oposição espanhola ao projecto magalhânico”. 

Mais adiante, refere que “o rei queria também conhecer os pormenores 

da composição da frota, do seu armamento e do número e identidade 

dos tripulantes portugueses que a integravam, assim como a data 

provável da partida da expedição e da sua projectada rota”. São 

demasiados detalhes que o monarca português queria conhecer, 

incompatíveis com uma situação em que o rei apenas quisesse fazer 

abortar a operação. Em nosso entender, o que, efectivamente, D. 

Manuel I pretendia saber era se o projecto estava a evoluir no sentido 
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de obter a adesão de Carlos V ou se, pelo contrário, estava a suscitar 

relutância junto do rei espanhol. Curiosamente, em Portugaliae 

Monumenta Cartographica, a propósito da visita de Sebastião Álvares à 

casa do navegador e da conversa, “romanceada”, que ambos teriam 

mantido, diz-se que Sebastião Álvares o teria informado que, na Corte 

Espanhola, se acreditava que Fernão de Magalhães pudesse ser “um 

agente secreto de Portugal”. 

 

Aliás  Villas-Boas diz que se revela “implicitamente, o ponto fraco com 

que se debatiam os agentes de D. Manuel, ao tentar persuadir 

Magalhães a regressar a Portugal: todos esbarravam na imprecisão das 

propostas oferecidas pelo monarca português, impedido, 

provávelmente pelo seu orgulho, de aberta e generosamente estender 

a mão ao navegador exilado”. É curioso que Villas-Boas não conseguiu 

interpretar a razão, pela qual, não havia uma proposta explícita do rei 

português para o regresso, a Portugal, de Fernão de Magalhães e 

tentou explicar tal facto com o orgulho de D. Manuel I. Em nosso 

entender a razão pela qual não existia tal proposta decorre, apenas, do 

facto do nosso rei não querer que o navegador regressasse a Portugal, 

mas sim que cumprisse a missão de que o incumbira. 

 

Aquilo que os “enviados”, quando falavam com o navegador, 

interpretavam como confissões de desilusão de Fernão de Magalhães, 

não eram mais do que mensagens “cifradas” daquele para D. Manuel I, 

para que este o municiasse com elementos que eram necessários para 

o cumprimento da missão que o rei português lhe confiara. Um aspecto 

que reforça esta nossa tese é o facto de, surpreendentemente, 
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aparecer em Sevilha o cosmógrafo Jorge Reinel. Este terá produzido 

para Magalhães, em finais de 1518, uma carta marítima na qual as 

Molucas aparecem no hemisfério de influência espanhola. Este Jorge 

Reinel era filho de Pedro Reinel, o qual apresentara em Lisboa, cerca de 

1517, um planisfério no qual as Molucas estavam localizadas no 

hemisfério de influência portuguesa. Na biografia de Jorge Reinel, diz-

se que o mesmo se encontrava em Sevilha, no ano de 1519, 

colaborando com Magalhães e que “foi a esta cidade que o pai o foi 

buscar, sendo no entanto necessário para a vinda de Jorge que o pai 

acabasse um planisfério e um globo que o filho se tinha comprometido 

a fazer”. Como é possível que Pedro Reinel tivesse apresentado, em 

Lisboa, um planisfério onde localizava as Molucas no hemisfério 

português e, cerca de um ano mais tarde, tivesse ajudado a preparar 

em Sevilha, conjuntamente com o seu filho Jorge, uma carta marítima 

onde localizava aquelas ilhas no hemisfério espanhol, sabendo que essa 

sua nova localização iria ser exibida, por Magalhães, a Carlos V? Havia 

Pedro Reinel mudado de ideias ou obtivera, nesse período de cerca de 

um ano, novas informações sobre a localização das Molucas que o terão 

feito mudar de opinião? 

 

Pensamos que a única explicação plausível é a de que tanto Jorge como 

Pedro Reinel tinham sido informados, por D. Manuel I, da missão de 

que este incumbira Magalhães e estavam à disposição do monarca 

português para que essa missão pudesse ser efectivada, ou seja, 

estavam disponíveis para municiar o navegador com toda a 

documentação cartográfica que ele entendesse necessária para que 

Carlos V pudesse autorizar e apoiar a expedição de Magalhães. 
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Assim, pensamos que terá sido transmitida por Fernão de Magalhães a 

D. Manuel I, através dum dos “enviados” deste, a ideia de que seria 

necessário, para impressionar Carlos V, que o navegador lhe pudesse 

exibir uma carta marítima bastante sugestiva. O monarca português 

terá, então, enviado Jorge Reinel a Sevilha, mas este terá sentido 

dificuldades para executar o trabalho a contento. Então, D. Manuel I 

terá pedido a Pedro Reinel para se deslocar a Sevilha, com o pretexto 

de trazer para Lisboa o filho que se “tresmalhara” para Espanha, mas 

sendo, efectivamente, a missão de Pedro Reinel em Sevilha, a de 

ajudar o seu filho Jorge Reinel a completar a carta marítima necessária 

à sua futura apresentação por Magalhães a Carlos V. 

 

Quando Carlos V, por razões financeiras, colocava dificuldades a apoiar 

a viagem de Fernão de Magalhães aparece, inesperadamente, em 

Sevilha, o célebre armador Cristovão de Haro, o rico especulador da 

Flandria, que se fixara em Lisboa. Mas dizia-se que o Rei D. Manuel o 

agastara por sua avareza e ingratidão. Por isso, a Haro, tudo o que 

pudesse irritar o Rei D. Manuel lhe agradava. Uma suposta “zanga” de 

Haro com o nosso rei, e lá seguiu Haro para Espanha e, num país tão 

grande, foi logo ter com Fernão de Magalhães! A estratégia de D. 

Manuel I ao enviar Haro para Espanha era de que os espanhóis iriam 

logo pensar que, se Haro estava interessado em financiar a expedição, 

esta seria certamente um bom negócio. Assim a presença de Haro em 

Espanha era como que um “catalizador” para acelerar o arranque da 

expedição. 
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Um documento existente em Sevilha, datado de 1519-07-17 

(Barcelona), diz: “Carta del Rey D. Carlos a su hermano [político] el rey 

de Portugal, rogándole no haga novedad con el factor que Cristóbal de 

Haro, mercader, ha dejado en el Reino de Portugal al venir a España, y 

por tanto que no le impidan tratar y contratar como hasta ahora lo ha 

hecho en aquel reino, Cristóbal de Haro”. Ou seja, como a versão oficial 

portuguesa era de que o citado banqueiro tinha saído de Portugal 

zangado com o nosso rei, Carlos I não querendo querelas com o seu tio 

e cunhado D. Manuel I, queria evitar que este se zangasse consigo por 

estar a aceitar a colaboração, em Espanha, de Cristóvão de Haro. Como 

se D. Manuel I estivesse muito preocupado com este “problema” que 

ele próprio premeditara! 

 

Haro conhece Magalhães, deposita confiança nele, acha que a empresa 

terá êxito e assegura a Fernão de Magalhães que está pronto a 

financiar a sua expedição, juntamente com os seus amigos 

negociantes, se a Côrte e a Casa da Contratação não quiserem avançar 

com o dinheiro. Assim Fernão de Magalhães já não precisa de dinheiro, 

pede a Carlos V somente a honra de poder navegar sob a bandeira 

espanhola. Por essa honra, Magalhães concederá, à Coroa espanhola, 

um quinto do lucro. Esta nova proposta, que tira à Corte espanhola 

todo o risco, não é aceite. O Conselho da Coroa acha que, se um 

comerciante conhecido e experimentado como Cristóvão de Haro deseja 

colocar o seu dinheiro em tal empresa, é porque se trata dum bom 

negócio. E assim se resolveu colocar-se o tesouro espanhol a financiar 

a empresa magalhânica. 
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Parece-nos, também, que a nomeação, em 1514, pelo Rei D. Manuel I, 

de D. Miguel da Silva para seu embaixador junto do Papa, se insere na 

mesma estratégia nacional. Sabendo-se da importância do Papa na 

resolução de eventuais conflitos entre países católicos, e antevendo o 

monarca português uma querela com Espanha, a curto prazo, por 

causa da posse das Molucas (na sequencia da viagem da frota de 

António Abreu, em 1512, àquelas ilhas), era importante ter, em Roma, 

como embaixador, uma figura da Igreja altamente prestigiada como o 

era D. Miguel da Silva. Portanto, parece evidente a importância, para o 

nosso rei, do “triângulo” Sevilha/Molucas/Roma e da necessidade de 

colocar, em cada um destes “vértices”, alguém da sua inteira confiança 

(Diogo Barbosa, sogro de Magalhães, em Sevilha; o adiante referido 

António de Brito, em Ternate, nas Molucas; e D. Miguel da Silva, em 

Roma). A acção de D. Miguel da Silva, junto de Leão X, deverá ter sido 

determinante para a promulgação, por este Papa, da Bula Praecelsae 

Devotionis, datada de 03/11/1514, ou seja, cerca de três meses depois 

da chegada, a Roma, de D. Miguel da Silva. 

 

Um dos aspectos essenciais desta bula era dar a Portugal a posse de 

todos os territórios que viesse a possuir para além da Índia. No caso 

das Molucas, aquilo que D. Manuel I pretendia era que os espanhóis lá 

chegassem mas que não tomassem posse dessas ilhas. Assim, a missão 

de Fernão de Magalhães era a de atingir as Molucas mas não as 

ocupando para que, posteriormente, os portugueses, através da 

construção dum forte em Ternate, pudessem reclamar a posse das 

Molucas, ao abrigo da citada bula. Desta forma, D. Manuel I evitava um 

conflito diplomático com o seu sobrinho e cunhado Carlos V. 
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O objectivo da viagem de Magalhães não era realizar a circum-

navegação da Terra, mas chegar às Molucas. Este facto é confirmado 

pelo documento do Corpo Cronológico da Torre do Tombo, com a 

referência Parte I, maço 24, nº 64, assinado em Barcelona, em 

19/04/1519, pelo Rei de Espanha, que indica que a viagem de regresso 

deveria ser efectuada pela mesma rota da ida, de modo a não passar 

pela zona que o Tratado de Tordesilhas tinha colocado sob a influência 

portuguesa. 

 

É de assinalar que, poucos dias depois de lavrar o seu testamento, o 

navegador escreveu a Carlos V uma carta na qual reafirma o destino da 

sua viagem (as Molucas) e apresenta as coordenadas geográficas de 

vários pontos do planeta relacionados com o Tratado de Tordesilhas e 

com a rota que a sua expedição irá seguir. Para nós esta carta (de cujo 

teor o seu sogro também, certamente, terá dado conhecimento a D. 

Manuel I) é mais uma confirmação de que o seu propósito era cumprir 

a missão da qual fora incumbido pelo Rei de Portugal: chegar às 

Molucas navegando sempre pelo hemisfério de influência espanhola.   

 

ESTE CONTRATO FOI ASSINADO POR FERNÃO DE MAGALHÃES E POR 

RUI FALEIRO COM A COROA ESPANHOLA, EM 3 EXEMPLARES, UM PARA 

CADA UM DOS OUTORGANTES. ACONTECE QUE POUCO TEMPO ANTES 

DA PARTIDA DA EXPEDIÇÃO, RUI FALEIRO DESISTIU DE EMBARCAR 

COM O PRETEXTO DE QUE UMA CIGANA LHE LERA A SINA E 

PROGNOSTICARA A SUA MORTE SE SEGUISSE NA VIAGEM.  MAS EM 

VEZ DE SE MANTER EM ESPANHA, RUI FALEIRO DECIDIU REGRESSAR 

A PORTUGAL, ONDE SABIA QUE SERIA PRESO, COMO FOI (EM PRISÃO 
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DOMICILIÁRIA NA COVILHÃ, DONDE ERA NATURAL) E TERÁ ENTREGUE 

A SUA CÓPIA DO CONTRATO A D. MANUEL I, DADO ESSA CÓPIA SE 

ENCONTRAR NOS ARQUIVOS PORTUGUESES. FALEIRO SERIA, 

TAMBÉM, UM AGENTE DE PORTUGAL,  INFILTRADO  EM  ESPANHA. 

 

 
Convento de Corpus Christi, em Gaia, 

ao qual Fernão de Magalhães deixou bens em testamento 

  

Acontece que Magalhães sabia da existência das Molucas pois, numa 

das suas estadias no Oriente, estabelecera amizade com um outro 

português, Francisco Serrão. Este tinha ido numa frota enviada, em 

1512, por Afonso de Albuquerque, a partir de Malaca, em direcção às 

Molucas, sob o comando de António Abreu, para tomar posse do 
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arquipélago. A nau capitaneada por Francisco Serrão naufragou na ilha 

de Ternate e, uma vez ali chegado, o rei local sentiu-se tão honrado 

com a sua presença que o fez seu genro. Serrão escreveu a Magalhães 

dando-lhe excelentes referências das Molucas (nas quais existiam o 

cravo-da-india, a noz moscada e o macis), convidando-o a visitá-lo. 

 

Serrão também escreveu a D. Manuel I, dando-lhe conta da riqueza, 

em especiarias, das Molucas. Contudo havia um problema: pensava-se 

que estas ilhas estariam situadas na zona que o Tratado de Tordesilhas 

afectara a Espanha, embora este país desconhecesse a existência das 

Molucas. Uma das eventuais razões para se pensar que as Molucas 

estavam no hemisfério espanhol é a de que Francisco Serrão, para se 

engrandecer, nas cartas que escreveu de Ternate deu informações 

propositadamente incorrectas “fazendo a distância daquelas ilhas 

dobrado caminho do que havia de Malaca a elas, dando a entender que 

tinha descoberto outro novo mundo maior, mais remoto e rico, do que 

descobrira o almirante Dom Vasco da Gama”. Portugal precisava, 

portanto, que a Espanha “descobrisse” as Molucas para, eventualmente 

depois, lhe propor a sua aquisição. 

 

D. Manuel I deu mesmo ordens para se construir uma fortaleza em 

Ternate, nas Molucas, da qual foi António de Brito o encarregado de 

iniciar a construção da fortaleza de São João Baptista, em 24 de Julho 

de 1522. Desta forma cumpria as ordens enviadas por D. Manuel, que a 

partir daí queria assegurar o controlo do comércio do cravo e marcar 

uma presença efectiva que inviabilizasse a danosa reivindicação dos 

castelhanos à posse das Molucas, derivada da viagem de Fernão de 
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Magalhães. Assim, uma vez as Molucas passando a ser conhecidas por 

Espanha, o rei português começou a preparar as condições para 

negociar a sua posse com o monarca espanhol e, para poder negociar 

em posição de força, mandou construir a referida fortaleza em Ternate.  

 

SEGUNDO GASPAR CORREIA (LENDAS DA ÍNDIA, ACESSÍVEL  

ATRAVÉS DO VOLUME 2 DA PUBLICAÇÃO DE RODRIGO FELNER 

“COLECÇÃO DOS MONUMENTOS INÉDITOS PARA A HISTÓRIA AS 

CONQUISTAS DOS PORTUGUESES, EM ÁFRICA, ÁSIA E AMÉRICA”, 

PÁG. 625, CAPÍTULO XIV) QUANDO OS ESPANHÓIS DA FROTA DE 

MAGALHÃES ESTAVAM EM TERNATE (MOLUCAS) APARECEU LÁ UM 

PORTUGUÊS, JOÃO DE LA ROSA, QUE JOÃO DE BARROS  (DÉCADAS DA 

ÁSIA) DESIGNA POR JOÃO LAROSA, DIZENDO QUE ERA PILOTO E QUE 

SE PROPUNHA CONDUZIR OS ESPANHÓIS, DE VOLTA A ESPANHA, 

SEGUINDO A ROTA DO CABO DA BOA ESPERANÇA. 

 

AINDA SEGUNDO GASPAR CORREIA (LENDAS DA ÍNDIA) NÃO FOI 

FÁCIL A ANTÓNIO BRITO CONTRUIR A FORTALEZA DE TERNATE. COM 

O PASSAR O TEMPO COMEÇARAM A FALTAR MANTIMENTOS MAS, 

FELIZMENTE, CHEGOU UMA FROTA COMANDADA POR D. RODRIGO DA 

SILVA, A QUAL VINHA CARREGAR CRAVO E OUTRAS ESPECIARIAS. 

ESTA FROTA FORNECEU OS MANTIMENTOS NECESSÁRIOS. MAS 

ANTÓNIO BRITO QUE DOMINAVA TERNATE, SEM OPOSIÇÃO DOS 

LOCAIS, VIU-SE ENVOLVIDO NUMA GUERRA COM O RÉGULO DE 

TIDORE, O QUAL PROVOCOU A MORTE A VÁRIOS PORTUGUESES, 

NOMEADAMENTE A ANTÓNIO TAVARES QUE FOI ENVIADO POR 

ANTÓNIO BRITO, A TIDORE, COM UMA ORDEM PARA QUE TODA A 
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PRODUÇÃO DE CRAVO DA ILHA DE TIDORE FOSSE RESERVADA PARA 

SER CARREGADA NOS NAVIOS DE D. RODRIGO DA SILVA. 

       
MAPA  DE  WILLEM  BLAEU  (1630),  DAS  MOLUCAS,  MOSTRANDO  AS ILHAS   DE   

TERNATE   E   DE   TIDORE 

 

SEGUNDO GASPAR CORREIA (LENDAS DA ÍNDIA) A “VICTORIA” 

DEPOIS DE DOBRAR O CABO DA BOA ESPERANÇA RUMOU A CABO 

VERDE ONDE FUNDEOU. CONTUDO, TENDO IDO UM BATEL A TERRA 

COM 20 ESPANHÓIS, ESTES VIRIAM A SER PRESOS PELAS 

AUTORIDADES PORTUGUESAS. ESTAS PROCURARAM IR A BORDO DA 

“VICTORIA” PRENDER OS RESTANTES ESPANHÓIS, MAS NÃO O 

CONSEGUIRAM POIS ELCANO MANDOU LEVANTAR FERRO. ALGUNS 

DOS PRISIONEIROS ESPANHÓIS ESCREVERAM A D. MANUEL I PARA 

QUE OS LIBERTASSEM. MAS O REI PORTUGUÊS DEU INDICAÇÕES 

PARA QUE ELES PUDESSEM CIRCULAR LIVREMENTE EM CABO VERDE 

MAS NÃO FORAM AUTORIZADOS A EMBARCAR PARA NENHUM LADO, O  

QUE  FOI  CUMPRIDO  ATÉ  MORREREM. 
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A “VICTORIA”, COM DEZOITO ELEMENTOS A BORDO, DEPOIS DE SAIR 

DE CABO VERDE RUMOU A SAN LÚCAR DE BARRAMEDA ONDE CHEGOU 

A 07/09/1522, DE ONDE A FROTA PARTIRA TRÊS ANOS ANTES 

CONCLUINDO, ASSIM, A PRIMEIRA CIRCUM-NAVEGAÇÃO DO NOSSO 

PLANETA.   

 

 

Rota da Viagem de Circum-Navegação 

 

EM FINAIS DE 1522 PARTIU DE ESPANHA ANDRÉS DE NIÑO, RUMO ÀS 

MOLUCAS, SEGUINDO A ROTA DE MAGALHÃES, MAS FOI OBRIGADO A 

RETROCEDER. 

 

Em 1525  Garcia Joifre de Loaisa partiu, da Corunha, para as Molucas, 

tendo perdido parte dos navios no Estreito de Magalhães e ali morrido. 

Foi substituído, no comando, por Juan Sebastián Elcano que, pouco 

depois (em 1526), viria a morrer em pleno Oceano Pacífico. Depois a 

frota passou a ser comandada por Andrés de Urdaneta. 
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A EXPEDIÇÃO DE GARCIA JOIFRE DE LOIASA É REFERIDA POR GASPAR 

CORREIA (LENDAS DA ÍNDIA), PÁG. 938, DIZENDO QUE VÁRIOS 

NAVIOS SE PERDERAM, NÃO SABENDO A LOCALIZAÇÃO EXACTA ONDE 

ESTAVAM, E DISPERSARAM-SE POR VÁRIAS ILHAS SEM NUNCA 

CONSEGUIREM CHEGAR ÀS MOLUCAS. MAS, NA REALIDADE, 

CHEGARAM ÀS MOLUCAS E FIZERAM UM FORTE EM TIDORE (NESSE 

ANO DE 1525 A FORTALEZA DE TERNATE AINDA NÃO ESTAVA 

ACABADA, TENDO  A  CAPITANIA MUDADO DE ANTÓNIO DE BRITO  

PARA  D.  GARCIA  HENRIQUES). ASSIM, PORTUGUESES E ESPANHÓIS   

RIVALIZARAM NAS MOLUCAS. 

 

EM 1527 HERNÁN CORTEZ PREPAROU UMA EXPEDIÇÃO ÀS MOLUCAS, 

QUE PARTIU EM 31/10/1527 DA COSTA OESTE DO MÉXICO COM TRÊS  

NAVIOS, COMANDADA PELO SEU PRIMO ÁLVARO SAAVEDRA Y CÉRON. 

SÓ O NAVIO DE COMANDO, A “FLORIDA”, ACABARIA POR CHEGAR A 

TIDORE A 27/03/1528 (ONDE SE ENCONTROU COM A FROTA DE 

GARCIA JOIFRE DE LOIASA), CONFIRMANDO A DIFICULDADE DE 

ACEDER ÀS MOLUCAS, MESMO QUE A PARTIR DA COSTA OESTE DA 

AMÉRICA.   

 

ÁLVARO  SAAVEDRA  Y  CERÓN  TENTOU POR DIVERSAS  VEZES 

REGRESSAR À COSTA OESTE DO MÉXICO, MAS NUNCA O CONSEGUIU  

DEVIDO AOS VENTOS CONTRÁRIOS, TENDO MORRIDO EM DEZEMBRO 

DE 1529 NUMA DESSAS TENTATIVAS. 
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ROTA  DE  ÁLVARO  SAAVEDRA Y CERÓN DA COSTA OESTE DO MÉXICO 

ATÉ TIDORE (MOLUCAS) 

 

SÓ TRINTA E SEIS ANOS DEPOIS (EM 1565), ANDRÉS DE URDANETA 

(QUE HAVIA PARTICIPADO NA FROTA DE GARCIA JOIFRE DE LOIASA), 

VIRIA A DESCOBRIR A FUTURA ROTA DO “GALEÃO DE MANILA”. 

 

Todas estas viagens falhadas pelos espanhóis vieram demonstrar a sua 

dificuldade em atingir as Molucas navegando através do hemisfério 

atribuído, a Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. Tal veio a provocar o 

desinteresse de Carlos V pelas ilhas das especiarias. Assim o objectivo 

da estratégia de D. Manuel I, utilizando o seu agente secreto Fernão de 

Magalhães, foi plenamente atingido. Tudo concorria para D. João III 

poder propôr, a Carlos V, a compra das Molucas. 

 

Segundo Bergreen, razões financeiras forçaram Carlos V a pedir, em 

1529, um empréstimo de 350.000 ducados ao rei D. João III, de 
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Portugal, tendo empenhado, como garantia do empréstimo, “as 

Molucas e todas as ilhas que ficavam para Oriente”. Segundo Gaspar 

Frutuoso “tanto duraram as altercações e diferenças antre uns e outros, 

até que o Imperador veio a conceder o que El-rei D. João desejava: o 

qual no ano de mil quinhentos e vinte e nove, havendo de ir o 

Imperador a Itália a coroar-se em a cidade de Bolónia por mão do Papa 

Clemente sétimo, lhe deu empréstimo ou penhor de trezentos e 

cinquenta mil cruzados, ficando-lhes as ilhas de Maluco como 

empenhadas, porque pera esta viagem tinha necessidade de dinheiro”. 

E continua: “E o licenciado António de Azevedo, que por mandado de 

El-rei entendeu nisso, foi castigado por El-rei pelo descuido que teve 

em não assinar e limitar o tempo quando se havia de tornar o 

dinheiro”. Esta última passagem é curiosa pois sabe-se que o 

Imperador Carlos V pretendia que, caso pudesse devolver o 

empréstimo, Portugal lhe devolveria as Molucas, pelo que este texto 

demonstra que D. João III pretendia, pelo contrário, que o empréstimo 

fosse de curto prazo pois, quanto mais curto esse prazo fosse, menos 

provável era a devolução da quantia emprestada e mais garantida 

ficava a sua posse, “ad eternum”, das Molucas. Quando D. João III 

soube que, no Tratado de Saragoça, assinado a 22/04/1529, ficava 

plasmada a possibilidade de reversão da posse das Molucas, ficou 

agastado com António de Azevedo. 

 

É de referir que o atrás citado “licenciado António de Azevedo” era o 

Embaixador António de Azevedo Coutinho, o qual negociou o Tratado 

de Saragoça chefiando a delegação portuguesa que incluía, ainda, 

Diogo Lopes Sequeira, Lopo Homem e Simão Fernandes. 
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Mais tarde veio a demonstrar-se que as Molucas, efectivamente, 

estavam no “espaço português” definido pelo Tratado de Tordesilhas, 

pelo que Portugal cometeu um erro estratégico ao comprar as Molucas, 

dado que estas lhe pertenciam em função da partilha efectuada pelo 

Tratado de Tordesilhas. A perda da nossa independência, em 1580, fez 

com que Espanha viesse a ficar, novamente, na posse das Molucas. 

 

 

 

 


