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FERNÃO DE MAGALHÃES: UM AGENTE SECRETO AO SERVIÇO DO REI D. 
MANUEL I DE PORTUGAL? (*) 

 
 
 

RESUMO 
 

O navegador português Fernão de Magalhães não terá sido um traidor ao seu país, ao 
promover uma expedição às Molucas sob a égide do Rei de Espanha Carlos I (futuro 
Imperador Carlos V). Pelo contrário, terá sido um agente secreto de D. Manuel I para que 
Portugal pudesse vir a negociar com a Espanha, em condições mais favoráveis, a aquisição 
das Molucas, o que viria a acontecer em 1529 (já durante o reinado de D. João III), mediante o 
Tratado de Saragoça. Pensava-se, à época, que as Molucas (ilhas ricas em especiarias) 
estariam localizadas no hemisfério que o Tratado de Tordesilhas reservara para Espanha, pelo 
que, para Portugal poder propôr ao país vizinho a aquisição daquelas ilhas, era essencial que a 
Espanha as pudesse conhecer directamente, acedendo a elas através dum caminho marítimo 
situado no hemisfério da sua influência. Foi, assim, Fernão de Magalhães incumbido pelo rei D. 
Manuel I da missão de efectuar a viagem que daria a conhecer, a Espanha, as ilhas Molucas. 
 
Palavras chave: navegador, agente secreto, Ilhas Molucas, tratado, Tordesilhas, Saragoça 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
The Portuguese navigator Fernão de Magalhães was probably a secret agent of king D. Manuel 
I, from Portugal, connected with the so-called "Molucas Affair". His mission was to arrive to 
Molucas Islands taking a maritime route through the "Spanish Influence Zone" (according to the 
Tordesilhas Treaty), as Portugal thought that those islands were in that zone. Spain had not a 
direct knowledge about those islands (the Portuguese had already reach them by sailing from 
Malacca). The objective of the Portuguese king was to buy the Molucas to Spain once 
Magalhães would reach them arriving from the East, as D. Manuel I and his heir D. João III 
knew that Carlos V needed money to become emperor and to keep fighting all the struggles he 
had in the territories under his administration. Through the Saragoça Treaty (1529) Portugal 
bought the Molucas Islands to Spain but later it was recognized that those islands were, in fact, 
inside the "Portuguese Influence Zone". 
 
Key words: navigator, secret agent, Molucas Islands, treaty, Tordesillas, Zaragoza 
 
 
 
 
 
 
(*) A investigação constante deste artigo foi candidata ao “A. H. de Oliveira Marques Prize for 
Best Article on Portuguese History published in 2009”.  
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1 – INTRODUÇÃO 
 
Na actualidade é frequente ouvirmos, tanto na imprensa escrita como nas rádios e televisões, 
referências ao apelido ”Magalhães” dado ele estar associado a um modelo de computadores 
que o actual Governo vem distribuindo pela população escolar, em condições financeiramente 
vantajosas. 
  
Este “hardware” já esteve envolvido em diversas polémicas, as quais acabaram por amplificar, 
na comunicação social, o apelido “Magalhães”. O nome deste “hardware” foi escolhido para 
homenagear Fernão de Magalhães, que a História destaca como sendo o primeiro navegador a 
promover uma viagem que acabou por efectuar a primeira circum-navegação ao nosso planeta, 
permitindo que este fosse integralmente conhecido, o que contribuiu para criar as condições 
iniciais do fenómeno actualmente designado por “globalização”. 
 
Mas quem era efectivamente este homem, ou seja, quem eram os seus pais e os seus irmãos? 
Onde terá nascido? Qual a veracidade sobre as suas relações pessoais com D. Manuel I? 
Estes são alguns dos mistérios/enigmas que têm perdurado ao longo de quase cinco séculos 
mas que, de acordo com os factos e raciocínios que vamos expor, pensamos ter conseguido, 
finalmente, desvendar. 
 
Podemos elencar os enigmas que rodeiam o navegador nos seguintes tópicos: 
1.º - Qual a sua filiação; 
2.º - Quem seriam os seus avós paternos; 
3.º - Quem eram os seus irmãos; 
4.º - Onde terá nascido; 
5.º - Onde terá vivido o seu ramo familiar; 
6.º - Quem era a sua sogra; 
7.º - Quem eram os seus cunhados; 
8.º - Qual a sua ligação familiar a Álvaro de Mesquita e a outros parentes;  
9.º - Qual o seu relacionamento com D. Manuel I. 
 
Vamos, seguidamente, analisar cada um destes enigmas de per si e apresentar a nossa 
respectiva proposta de resolução.  
 
 
2 – RESOLUÇÃO DOS ENIGMAS QUE ENVOLVEM O NAVEGADOR  
 
2.1 – Enigma referente à sua filiação 
 
A família Magalhães era oriunda da região de Ponte da Barca onde detinha uma torre (da qual 
actualmente só restam pouco mais do que as fundações, na localidade designada por Paço 
Vedro) e várias propriedades e, no século XIV, um dos seus elementos mais destacados foi 
Afonso Rodrigues de Magalhães, que casou com Teresa Freire de Andrade, a qual era filha de 
D. Nuno Rodrigues Freire de Andrade, 6.º Grão Mestre da Ordem de Cristo (supostamente 
nascido cerca de 1315 e falecido em 1372), sendo que o referido D. Nuno foi quem teve a seu 
cargo a educação de D. João, Mestre de Avis, futuro Rei D. João I, de Portugal. Desse 
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casamento houve, nomeadamente, a descendência que consta da árvore genealógica 
seguinte.  

 
Nesta árvore indicamos a data provável do nascimento de cada um dos indivíduos da família 
Magalhães nela referenciados, colocando a designação “c.” (que significa “cerca de”) antes do  
ano indicado, para explicitar que se trata duma data aproximada. Também referimos, com o 
símbolo <>, os casamentos entre os elementos referenciados na árvore genealógica. 
 
Há genealogistas, como Felgueiras Gayo, que confundem os dois filhos de Afonso Rodrigues 
de Magalhães e de Teresa Freire de Andrade, ou seja, confundem Diogo Afonso de Magalhães 
com o seu irmão mais velho Gil Afonso de Magalhães (o qual não casou e morreu sem 
geração) e consideram, erradamente, que foi este quem casou com Inês Vasques, o que não é 
correcto. 
                         

                                 
                                                              
     
De facto, existe um documento da chancelaria do Rei D. Duarte, que afirma o seguinte: 
“27.5.1436: D. Duarte confirma a Inez Vasques, mulher de Diogo Afonso de Magalhães, criado 
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da rainha D. Filipa sua mãe, o senhorio da terra de Souto de Rebordães, que tinha sido doado 
por D. João I a 27.8.1385 a Álvaro Gil de Urrô, seu escudeiro, e que este vendera à dita Inez 
Vasques a 16.7.1389, tendo ela pago 50.000 libras e tendo a transacção sido feita em Lisboa 
nas casas de morada de Margarida Esteves”.  
 
O engano de Felgueiras Gayo não se limita à troca dos maridos de Inês Vasques pois, não só 
a faz, erradamente, mulher de Gil Afonso de Magalhães como atribui a este um segundo 
casamento com uma D. Isabel de Sousa (a qual diz ser filha de bastarda de D. Gonçalo 
Rodrigues de Sousa, Alcaide-Mor de Monsaraz, o qual era neto de Maria Pais Ribeira, 15.ª 
Senhora da Casa de Sousa, e de D. Afonso Diniz, filho bastardo de D. Afonso III, Rei de 
Portugal) e afirma que, deste segundo casamento, teriam nascido Fernão de Magalhães, o 
Velho e a irmã deste, Francisca de Sousa! 
 
Ora acontece que, não só outros genealogistas igualmente importantes como, por exemplo, 
Frei João da Madre de Deus, não consideram este segundo casamento como se sabe, 
também, que a citada Inês Vasques deve ter apenas falecido cerca de 1454, ano em que D. 
Afonso V atribuiu (em 13/05/1454) o senhorio do Souto de Rebordães ao seu segundo filho 
varão João de Magalhães, 1.º Senhor da Barca. É de referir que o primeiro filho varão de Inês 
Vasques e de Diogo Afonso de Magalhães foi denominado, como seu avô, Afonso Rodrigues 
de Magalhães e terá nascido cerca de 1400 e morrido, sem geração, cerca de 1453 dado que 
há provas documentais de que, em 10/05/1451, o Rei D. Afonso V lhe doou uma tença anual 
de 4.000 reais de prata, com retroactividade a Janeiro de 1451 pelo que, nesse ano, ainda 
viveria. 
 
Portanto se Inês Vasques só terá falecido cerca de 1454 não é possível que Fernão de 
Magalhães, o Velho, Senhor da Quinta de Briteiros, que nasceu cerca de 1423, possa ser filho 
duma segunda mulher de Diogo Afonso de Magalhães, a qual só poderia ter casado com este 
não antes de 1454, pelo que não poderia ser mãe do referido Senhor de Briteiros. 
 
Assim sendo, Felgueiras Gayo não só errou no nome do marido de Inês Vasques como, 
também, atribuiu àquele um segundo casamento que, mesmo que tenha ocorrido, não pode ter 
gerado filhos como Fernão de Magalhães, o Velho e a sua irmã Francisca de Sousa. Estes 
são, efectivamente, filhos duma Sousa (Violante de Sousa), casada com um Gil Afonso de 
Magalhães, mas este situado numa geração abaixo da de Inês Vasques, por ser filho desta. 
 
Alguns autores como, por exemplo, Manuel Villas-Boas, seguem Felgueiras Gayo e colocam, 
nas suas publicações, árvores genealógicas incorrectas. 
 
É de notar que a referida Violante de Sousa (há autores que a referem por um nome próprio 
diferente) era descendente, por via bastarda, do citado D. Gonçalo Rodrigues de Sousa, 
Alcaide-Mor de Monsaraz e era prima afastada da atrás referida Isabel de Sousa.  
 
Um dos autores que nomeiam, diferentemente, Violante de Sousa, é o autor de (Abranches de 
Soveral s.d., [1]) que a designa por Mécia de Sousa e diz que ela seria filha de Maria de 
Monforral e de Gonçalo Rodrigues de Sousa, Alcaide-Mor de Monsaraz e Marvão. Este, por 
sua vez, era neto de Maria Pais Ribeira (15.ª Senhora da Casa de Sousa) e do Infante D. 
Afonso Dinis, o qual era filho bastardo de D. Afonso III, Rei de Portugal (este nascido em 1210 
e falecido em 1279) e de Maria Peres de Enxara. Portanto, D. Afonso Dinis terá nascido cerca 
de 1270 e o seu neto Gonçalo Rodrigues de Sousa terá nascido cerca de 1330. Assim sendo, a 
suposta Mécia de Sousa teria nascido cerca de 1370, pelo que seria de uma geração anterior à 
do seu suposto marido Gil Afonso de Magalhães. Assim sendo, não é plausível que a mulher 
deste fosse filha de Gonçalo Rodrigues de Sousa, Alcaide-Mor de Monsaraz e Marvão.  
 
Uma alternativa possível seria a que se obtem através do site “Genea Portugal” e que é a de 
Violante de Sousa ser neta de Jorge de Sousa Idanha (que terá nascido cerca de 1350), o qual 
era filho bastardo do citado Gonçalo, pelo que a sua neta Violante (que, segundo o referido 
site, seria filha de Isabel de Sousa e Martim Álvares Cid), poderia ter nascido cerca de 1405, 
sendo assim da mesma geração de Gil Afonso de Magalhães. 
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Uma possível confirmação de que a mulher de Gil Afonso de Magalhães era Violante de 
Sousa, resulta do facto dum dos filhos deste casal (Fernão de Magalhães, o Velho, Senhor de 
Briteiros) ter dado o nome de Violante a uma das suas filhas, como adiante se verá. 
 
O referido Gonçalo Rodrigues de Sousa, Alcaide-Mor de Monsaraz e Marvão, que durante o 
cerco de Lisboa permaneceu fiel a D. João I, Rei de Portugal, viria a abandonar o país, após o 
dia 03/09/1384 (data do levantamento, pelos castelhanos, do referido cerco), acompanhando 
na retirada para Castela as tropas do Rei de Castela. Por esse motivo os seus bens e terras 
foram-lhe confiscados e alguns deles entregues, por D. João I, a Mem Rodrigues de 
Vasconcelos (cf. Baquero Moreno s.d., [2]). 
 
É ainda de referir que o Gil Afonso de Magalhães, marido de Violante de Sousa, tinha a 
alcunha de “o Tremelicoso”, a qual viria a continuar-se no seu filho Paio Afonso de Magalhães 
(cf. Villas-Boas 1998: 85, [3]). Seria que tal alcunha estaria relacionada com alguma doença 
que ambos tinham como epilepsia, Parkinson, ou outra que lhes afectasse o sistema nervoso? 
Em (Abranches de Soveral s.d., [1]) faz-se uma confusão, ao designar que um suposto filho de 
Gil Afonso de Magalhães, de nome próprio Gil, é que seria “o Tremelicoso”. Tal não é correcto 
dado que, como se afirma em (Villas-Boas 1998: 85, [3]), esta alcunha terá passado para Paio 
Afonso de Magalhães, que era filho de Gil Afonso de Magalhães, pelo que pensamos que este 
não terá tido nenhum filho de nome próprio Gil. 
 
Alguns autores designam Paio Afonso de Magalhães por Paio Rodrigues de Magalhães. 
Contudo, manteremos a designação de Paio Afonso de Magalhães não só para o distinguirmos 
do seu neto Paio Rodrigues de Magalhães, mas também, como adiante veremos, para atender 
ao indicado nas “provanças” de Lourenço de Magalhães.  
 
Em (Abranches de Soveral s.d., [1]) fala-se em Paio Afonso de Magalhães, dizendo-o filho de 
Gil Afonso de Magalhães e refere-se, também, um outro indivíduo de nome Paio Rodrigues de 
Magalhães, considerando este como filho de Rodrigo Afonso de Magalhães (o qual teria 
nascido cerca de 1371, e que seria irmão do Diogo Afonso de Magalhães que indicámos na 
Árvore Genealógica I). Acrescenta-se, ainda, que este suposto Paio Rodrigues de Magalhães 
teria participado na escaramuça na Ponte do Prado (cerca de 1463) na qual Fernão de 
Magalhães, o Velho, Senhor de Briteiros, matara Álvaro Soares de Albergaria. Pensamos que 
se trata duma confusão de (Abranches de Soveral s.d., [1]), pelas seguintes razões: 
- se Rodrigo Afonso de Magalhães nasceu cerca de 1371, o seu suposto filho Paio Rodrigues 
de Magalhães, terá nascido cerca de 1400; 
- se a referida escaramuça ocorreu cerca de finais de 1463 (dado D. Afonso V ter mandado 
castigar os autores da morte de Álvaro Soares de Albergaria mas, em Fevereiro de 1464, ou 
seja poucos meses depois da ocorrência da dita escaramuça, lhes haver perdoado, na 
sequencia do perdão geral aos homiziados que serviram na armada real em Ceuta), nessa 
data o suposto Paio Rodrigues de Magalhães teria 63 anos, idade pouco compatível com uma 
participação numa escaramuça. 
 
Pensamos, pois, que o Paio Afonso de Magalhães e o Paio Rodrigues de Magalhães, 
referenciados em (Abranches de Soveral s.d., [1]), são um único indivíduo, eventualmente 
denominado Paio Afonso Rodrigues de Magalhães, o qual seria filho de Gil Afonso de 
Magalhães. Um neto deste Paio Afonso (filho de Rui Pais de Magalhães) é que viria a tomar o 
nome de Paio Rodrigues de Magalhães, seguindo a regra dos patronímicos (cf. as “provanças” 
de Lourenço de Magalhães em Baião 1921, [4]). 
 
Em (Abranches de Soveral s.d., [1]), na resenha biográfica do suposto Paio Rodrigues de 
Magalhães (considerado como filho de Rodrigo Afonso de Magalhães), refere-se que, em 
08/07/1476, D. Afonso V “doa a Maria da Cunha, filha de Álvaro Carvalho, o lugar de Airros, no 
julgado de Regalados, freguesia de Guimarães, que pertencera a Paio Rodrigues de 
Magalhães”. Este texto é importante pois em (Cunha e Freitas s.d., [5]) se diz que Maria da 
Cunha (ou Maria Álvares de Carvalho) teria sido casada com um Paio Rodrigues de 
Magalhães, o qual pensamos seria o citado Paio Afonso de Magalhães (ou Paio Afonso 
Rodrigues de Magalhães). Esta Maria da Cunha (ou Maria Álvares de Carvalho) era filha de 
Branca Afonso Diniz e de Rodrigo Álvares de Carvalho, e neta paterna (e não filha) de Álvaro 
Rodrigues de Carvalho. Adiante voltaremos ao casamento dos citados Paio e Maria da Cunha. 



8 
 

 
Durante séculos houve dúvidas sobre quem seria o navegador, dado terem existido, na sua 
geração, vários indivíduos de nome Fernão de Magalhães, nomeadamente um que era filho 
dum Pedro de Magalhães, sendo que este Pedro era irmão de Lopo Rodrigues de Magalhães, 
pelo que aquele Fernão era neto do Fernão de Magalhães, o Velho, o qual foi Senhor da 
Quinta de Briteiros (na região de Guimarães) e, consequentemente, era primo direito dum outro 
Fernão que era filho do citado Lopo.  
 
No livro de Manuel Martins de Freitas (s.d.: 35, [6]) diz-se, explícitamente, no que se refere à 
filiação do navegador, “que seu pai se chamava Pedro”. Esta afirmação decorria do facto de, 
nos livros de “Moradias da Casa Real”, haver um beneficiário de tenças, denominado Fernão 
de Magalhães e que era filho dum Pedro de Magalhães. Contudo, numa nota de rodapé (cf. 
Barros 2009: 11, [7]), diz-se que este Fernão não podia ser o navegador pelo facto de continuar 
a receber essa “moradia” até 1525, ou seja muito depois da partida, para Espanha, do 
navegador e mesmo depois da sua morte nas Filipinas. Em Felgueiras Gayo (1989, [8]) refere-
se que este Fernão, filho de Pedro, era Comendador da Ordem de Cristo, estatuto que o 
navegador nunca teve. Do mesmo autor, no título de “Magalhães”, diz-se que ele foi casado 
com Brites d’Eça, o que se sabe não ter sido o caso do navegador, o qual afirmou ter sido 
casado com Beatriz Barbosa. Assim, este Fernão, filho de Pedro de Magalhães, nunca poderia 
ter sido o navegador.  

 
Outro conhecido genealogista, Cristóvão Alão de Morais, também se confunde na sua busca 
de procurar localizar quem seria o navegador. Na sua obra “Pedatura Lusitana”, em “Título de 
Cãos e Nóbregas” (1997, t. I, v. 1. 137-138, [9]), refere que "André Afonso Cão casou com 
Genebra de Magalhães, filha de Gil de Magalhães e irmã de Fernão de Magalhães, o que 
descobriu o estreito". O mesmo autor em “Mesquitas”, diz, quando fala em Aldonça de 
Mesquita (também frequentemente designada por Alda de Mesquita e que era irmã da Brites 
de Mesquita referenciada na árvore genealógica anterior), casada com Rodrigo (ou Rui) de 
Magalhães (que ele refere como tendo sido Alcaide-Mor de Aveiro): "que dizem alguns foi pai 
de Fernão de Magalhães, o de Maluco, que descobriu o Estreito, posto que outros afirmam que 
Fernão de Magalhães era filho de uma irmã de Fernão de Magalhães, senhor do couto de 
Briteiros, e de um N. de Mesquita, e isto dizia Ruy Pereira de Sampaio, que o ouvira a sua mãe 
que era neta de Fernão de Magalhães, senhor do couto de Briteiros, e como tal o podia saber" 
(1997, t. I, v. II, 596, [9]).  
 
Das três informações que Alão de Morais fornece, as duas primeiras até são contraditórias 
entre si. De acordo com Felgueiras Gayo (1989, [8]), os citados Rodrigo (ou Rui) de Magalhães 
e Alda de Mesquita foram pais de Leonor (ou Genebra) de Magalhães, a qual casou com João 
Barbosa tendo estes sido, por sua vez, pais de Genebra de Magalhães, a qual casou com 
André Afonso Cão, os quais, por sua vez, foram, nomeadamente, pais dum Rui de Magalhães 
que viveu junto às tarracenas de Gaia e que foi casado com uma Isabel Baião. Aquele André 
Afonso Cão, de acordo com alguns autores (nomeadamente Felgueiras Gayo 1989, [8]), seria 
filho de Diogo Cão, pelo que terá nascido cerca de 1480 (o navegador Diogo Cão, que vários 
autores consideram ter nascido cerca de 1450, chegou em 1482 à foz do Rio Congo). Assim 
sendo, aquilo que Alão de Morais refere é que o descobridor do Estreito de Magalhães tanto 
poderia ser irmão de Genebra de Magalhães (de acordo com o que indica no “Título de Cãos e 
Nóbregas”) ou seu tio (pois, para ser filho dos citados Rodrigo, ou Rui, e Alda, de acordo com o 
que indica em “Mesquitas”, teria de ser irmão de Leonor de Magalhães, a qual era, 
supostamente, mãe de Genebra de Magalhães).  
 
Pode pois concluir-se que Alão de Morais não tinha qualquer ideia exacta sobre a filiação do 
navegador, ao sugerir três hipóteses distintas para a mesma.  
  
Face a este panorama quase generalizado de incerteza por parte dos genealogistas, decidimos 
promover uma procura para tentar obter a verdadeira filiação do navegador, a qual norteou o 
nosso trabalho de investigação que aqui damos a conhecer. 
 
Existem alguns factos históricos, supostamente indiscutíveis, que serviram de base à nossa 
investigação: 
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a) - O navegador terá nascido cerca de 1480, “talvez em 1478, como admitem alguns dos seus 
biógrafos” (Albuquerque 1987, [10]), provávelmente na região limítrofe do Porto ou seja, em 
Gaia). Assim, como a partida de Sevilha para a expedição às Molucas (que, posteriormente, se 
haveria de concluir com a primeira viagem de circum-navegação), ocorreu em 1519, ele teria 
cerca de 40 anos quando iniciou a viagem, ou seja uma idade que, à época, era adequada 
para tal proeza, pois permitia-lhe ser um homem experiente e, simultaneamente, ter ainda o 
vigor físico necessário para tal empreendimento; 
b) - Morreu a 27/04/1521, em combate com os indígenas, na ilha de Mactan, nas Filipinas; 
c) – Foi casado com Beatriz Barbosa, filha de Diogo Barbosa, como consta do seu testamento 
lavrado, em Sevilha, pouco antes de iniciar aquela viagem (cf. Baião 1921, [4]); 
d) – Desse casamento teve um filho Rodrigo (também referido no citado testamento), o qual 
terá morrido pouco depois da partida, do seu pai, para a viagem; 
e) – Usava (também de acordo com o referido testamento), para além das armas de 
Magalhães, as armas de Sousas, pelo que pertencia, simultaneamente, a ambas estas 
famílias;  
f) – Era primo de Álvaro de Mesquita (sobrinho das referidas Alda e Brites de Mesquita), o qual 
o acompanhou na viagem; 
g) – Tinha um irmão Diogo (que usava o nome de Diogo de Magalhães, Diogo de Sousa 
Magalhães ou, simplesmente, Diogo de Sousa) e uma irmã Isabel (que usava o nome de Isabel 
de Magalhães), ambos nomeados no referido testamento, no qual o navegador não fez 
qualquer referência aos seus pais. 
 
Face a estes factos históricos pensamos que só existem duas hipóteses possíveis para a 
filiação do navegador: 
- a hipótese (que designaremos, doravante, por “Hipótese de Figueiró”) de ele pertencer ao 
ramo designado por “Magalhães de Figueiró”; 
- a hipótese (que designaremos, doravante, por “Hipótese de Aveiro”) de ele ser filho  
de Rodrigo (ou Rui) de Magalhães e de Alda de Mesquita, do ramo que poderemos designar 
por “Magalhães de Aveiro”. 
 
 
São estas duas hipóteses que, seguidamente, iremos desenvolver. 
 
 
2.1.1 – “Hipótese de Figueiró” 
 
Segundo esta hipótese o navegador seria o filho de Lopo Rodrigues de Magalhães e de 
Margarida Nunes, referenciado na árvore genealógica anterior. Pertenceria ao ramo 
habitualmente designado por “Magalhães de Figueiró” dado que o seu suposto pai, Lopo 
Rodrigues de Magalhães, foi viver para Figueiró dos Vinhos, onde viria a falecer. É de referir 
que este “candidato” a ser o navegador satisfaz todos os requisitos referidos nas alíneas a) a f) 
anteriormente indicados. 
 
Esta conclusão já havia sido por nós revelada (Mattos e Silva 2009, [11] e [12]). Em (Martins de 
Freitas s.d.: 36, [6]) diz-se que “Lopo Rodrigues era escrivão de um tribunal” e, na mesma 
página, transcreve-se uma passagem da obra (Madre de Deus c.1765, [13]) que diz que o pai 
do navegador “era Lopo Rodrigues de Magalhães e que sua mãe se chamava Margarida 
Nunes, ambos senhores de um vínculo, que é conhecido pelo nome do Espírito Santo”. 
Podemos acrescentar que o citado vínculo era a Capela do Espírito Santo da Igreja Matriz de 
Figueiró dos Vinhos.  
 
Também Manuel Fernandes Thomaz (s.d., [14]), refere, embora sem o documentar (apenas 
com base em afirmações de João Jacinto de Magalhães), que o navegador era o filho de Lopo 
Rodrigues de Magalhães, sendo que este era filho de Fernão de Magalhães, o Velho. O citado 
João Jacinto de Magalhães, nascido a 04/11/1722, foi um célebre cientista do séc. XVIII (com 
uma importante carreira internacional) e 5.º neto de Diogo de Magalhães, o qual, segundo a 
“Hipótese de Figueiró”, seria irmão do navegador, pelo que o referido João Jacinto seria 5.º 
sobrinho-neto deste (s.d., [14]). 
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Numa “Nota C” da publicação (Magalhães 1775, [15]) do citado João Jacinto de Magalhães, 
este cientista afirma, ao falar do navegador Fernão de Magalhães: “il était Portugais, de la 
même famille de l’Auteur de cette Mémoire, étant frére puinê de Jacques de Magalhaens, son 
cinquiéme aïeull...”. Ora acontece que João Jacinto de Magalhães era filho de Joana Lourenço 
Soares e de Clemente Magalhães Leitão, o qual era o quarto filho de Isabel Costa Leitão e de 
João de Magalhães, sendo que este era o filho mais novo de Maria Ferreira da Costa e de 
Jacinto de Magalhães, o qual era filho de Maria Seabra e de Manuel de Magalhães que era, 
por sua vez, filho de Isabel Leitão a qual foi a segunda mulher de Baltazar de Magalhães, filho 
de Isabel Gomes de Vide e de Diogo de Magalhães, suposto irmão do navegador. Assim, o 
referido cientista era 5.º neto do Diogo de Magalhães, o qual, de acordo com a “Hipótese de 
Figueiró”, seria irmão do navegador. 
 
Como se sabe o nome francês “Jacques” tem a tradução habitual, em português, nos nomes 
Tiago, Diogo e Jaime. Na Wikipédia refere-se que a origem latina do nome Diogo vem de 
Iacobus e que, em português, o nome Diogo tem como sinónimos: Jacó, Iago, Tiago e Jaime. 
Portanto a afirmação do citado João Jacinto é favorável à “Hipótese de Figueiró” por ser 
emitida por um intelectual de dimensão mundial e que se relacionou com expoentes da ciência 
como Gabriel de Bory, Joseph Priestley, Benjamim Franklin e muitos outros. É curioso que ao 
referir que o Fernão era o irmão “puiné” do Diogo, o João Jacinto estava a dizer que o Diogo 
era mais velho do que o Fernão. Curiosamente, na pág. 281 e seguintes, da colectânea “Os 
Grandes Portugueses” apresenta-se um artigo (Fernandes Lopes s.d., [16]) sobre Fernão de 
Magalhães, no qual se refere que, à época da preparação, em 1504, da armada de D. 
Francisco de Almeida para a India, a qual viria a partir no ano seguinte, “Diogo tinha então vinte 
e seis anos e seu irmão Fernão vinte e quatro“, o que parece corroborar a afirmação de João 
Jacinto de Magalhães, situando o nascimento de Diogo cerca de 1478. 
 
Também é deveras curioso assinalar que D. Rodrigo da Cunha (que foi Arcebispo de Braga e 
de Lisboa), segundo (Teixeira 1925 e 1926, [17]) encarregou Simão Torrezão Coelho de 
proceder às investigações sobre quem era o Fernão descobridor do Estreito de Magalhães. O 
referido Simão (cf. s.d., [18]) era doutor em canones pela Universidade de Coimbra, foi prior da 
Igreja de S. Martinho de Lisboa (onde jaz na respectiva sacristia) e inquisidor da Inquisição de 
Lisboa (inquirições de 1621). Segundo (Teixeira 1925 e 1926, [17]) Simão Torrezão Coelho, ao 
apresentar a D. Rodrigo da Cunha os resultados da sua investigação, mostrou-se muito 
agradado e vangloriou-se por ter constatado que o navegador pertenceria ao ramo dos 
Magalhães de Figueiró, dado que tanto o citado Simão, como os seus pais e avós, eram 
naturais da vila de Figueiró dos Vinhos. 
 
Em relação à suposta mãe do navegador, Margarida Nunes, mulher de Lopo Rodrigues de 
Magalhães, Felgueiras Gayo diz que ela era “pessoa principal” e que seria natural da Beira. 
Contudo, existe uma outra versão, igualmente possível. De facto, no Título XIII, "Magalhães", 
da obra (Pereira de Sampaio Forjaz de Serpa Pimentel 1916, [19]) pode ler-se o seguinte, ao 
descriminar os filhos de Fernão de Magalhães, Senhor de Briteiros, e de D. Brites de Mesquita, 
a quem designa por Camareira-Mor da Duquesa de Bragança: “Lopo Rodrigues de Magalhães 
que casou com D. Margarida Nunes de Meyrelles, com geração”. 
 
Acontece que, segundo os genealogistas Felgueiras Gayo e Alão de Morais, os Meireles 
descenderiam de D. Martim Peres de Chacim, senhor de Chacim no tempo de D. Afonso 
Henriques, do qual foi bisneto João Rodrigues de Chacim (a quem alguns já designam por 
João Chacim de Meireles), senhor da quinta de Meireles, em Trás-os-Montes, que foi 
Comendador da Ordem de Cristo, e que teve os seguintes filhos bastardos: 
- Nuno de Meireles, casado com geração, que usa o apelido Nunes de Meireles, e cuja 
descendência se localiza na zona de Guimarães; 
- Aldonça Nunes de Meireles, casada com Estêvão Martins ou Pires de Mesquita, pais de D. 
Inês Esteves de Mesquita, casada com Martim Gonçalves Pimentel, sendo que os referidos 
Martim e Inês foram, por sua vez, pais da Brites de Mesquita (casada com Fernão de 
Magalhães, o Velho) e dos restantes irmãos desta. 
 
No caso desta versão estar correcta, a citada Margarida Nunes pertenceria à família Nunes de 
Meireles. Numa das hipóteses poderia ser neta do referido Nuno de Meireles, pelo que a sua 
família habitaria a região de Guimarães, o que criaria condições para o seu casamento com o 
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Lopo, filho do Senhor de Briteiros, dado a Quinta de Briteiros se localizar, também, na zona de 
Guimarães. Outra hipótese seria a referida Margarida ser irmã dum Diogo de Meireles, pai de 
sua cunhada a adiante indicada Violante Pais, mulher de Álvaro de Sousa de Magalhães (Ver 
este na relação, adiante apresentada, dos filhos do Senhor de Briteiros). Segundo o indicado 
por Luiz de Mello Vaz de São Payo (1993, [20]), aquele Diogo de Meireles seria 
presumívelmente bisneto da atrás indicada Aldonça Nunes de Meireles, casada com Estêvão 
Martins ou Pires de Mesquita. Assim sendo, Lopo Rodrigues de Magalhães e Margarida Nunes 
(de Meireles), poderiam ter casado em Guimarães ou zonas limítrofes e partido, eventualmente 
já casados, para Figueiró dos Vinhos.  
 
Esta tese de Margarida Nunes estar ligada à família Meireles tem a seu favor o facto do 
navegador ter tido um pajem de nome Cristóvão Rebelo, o qual é citado em diversas obras (cf. 
Garcia 2007, [21]). Acontece que o atrás citado Nuno Meireles (que terá nascido cerca de 
1385) teve um filho, Fernão Meireles (nascido cerca de 1415) que casou com Maria Rebelo, 
sendo pais de Cristóvão Rebelo de Meireles (que terá nascido cerca de 1445), o qual foi pai de 
Rodrigo Rebelo de Meireles (nascido cerca de 1475) que casou com Camila Magalhães 
Teixeira. Este casal teve um filho, Cristóvão Rebelo, que terá nascido cerca de 1505, o que lhe 
permitiria ter embarcado para a expedição às Molucas, em 1519, com cerca de 14 anos de 
idade, ou seja com uma idade compatível com a função de pajem do navegador. A citada 
Camila Magalhães Teixeira era trineta de João de Magalhães, 1.º Senhor da Barca, pelo que, 
entre eles, havia quatro gerações de diferença. Assim, tendo este último nascido cerca de 
1401, a referida Camila não poderia ter nascido antes do ano de 1481, calculado através de: 
1401 + 4 x 20 = 1481, pelo que poderia ter tido o seu filho Cristóvão com 24 anos de idade. O 
referido pajem morreu durante o combate, na ilha de Mactan, onde também faleceu o 
navegador. Contudo, em (Garcia 2007, [21]), estão indicados, como pais de Cristóvão Rebelo, 
pajem do navegador, Duarte Rebelo e Catarina Rodrigues, indivíduos que não conseguimos 
localizar nos nobiliários. 
 
Portanto parece indiciar-se uma relação familiar próxima entre os Nunes de Meireles/Rebelo de 
Meireles e os Magalhães que permite admitir a possibilidade de Margarida Nunes não ser de 
origem beirã, como sugere Felgueiras Gayo, mas ser sim natural do Minho.  
 
A confirmação de que o navegador descendia tanto da família Magalhães como da família 
Sousa, decorre do que ele afirma no seu testamento mas também do facto de ele usar as 
armas dessas duas famílias. Afonso de Dornellas (1929, [22]) fala dum episódio que terá 
ocorrido em Sevilha quando Fernão de Magalhães terá mandado içar, na nau “Santiago”, uma 
bandeira com as suas armas. Como as armas de Sousas têm as quinas nacionais (devido à 
ligação desta família com elementos descendentes dos Reis de Portugal da 1.ª Dinastia), 
houve quem pensasse que a nau teria sido tomada de assalto por portugueses e gerou-se um 
motim no porto de Sevilha que só foi resolvido pela pronta intervenção das autoridades locais 
que conseguiram explicar aos amotinados a origem da situação. 
 
Outro facto favorável à “Hipótese de Figueiró” tem a ver com a relação do navegador com a 
Ordem de Santiago. Sabe-se, históricamente, que o navegador foi armado cavaleiro da Ordem 
de Santiago, em Espanha, algum tempo antes da partida da sua expedição. Autores referem 
que o Fernão, filho de Lopo Rodrigues de Magalhães, foi membro da Ordem de Santiago 
(Teixeira 1925 e 1926, [17] e Manso de Lima 1925, [23]). Dizem também que outro filho do 
citado Lopo, denominado Rui de Magalhães, também foi cavaleiro da Ordem de Santiago. Ora 
acontece que, se procurarmos na relação dos cavaleiros da referida Ordem, em Portugal, nela 
aparece, efectivamente, o citado Rui como seu membro mas, o seu irmão Fernão, não consta 
dessa relação. Assim sendo, para serem verdadeiras as afirmações desses autores, o citado 
Fernão só poderia ter sido armado cavaleiro da Ordem de Santiago fora de Portugal, pelo que 
o facto do navegador ter sido cavaleiro dessa Ordem, em Espanha, poderia indiciar que ele 
seria o Fernão filho do citado Lopo. 
           
O último argumento importante para a “Hipótese de Figueiró” é o facto do navegador ter 
contemplado, no seu testamento, os seus irmãos Diogo e Isabel. De acordo com o indicado 
nas obras genealógicas publicadas, só o Fernão, do ramo dos Magalhães de Figueiró, tem 
irmãos com esses nomes (Teixeira 1925 e 1926, [17], Manso de Lima 1925, [23] e Felgueiras 
Gayo, 1989, [8]). 
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Então porque razão, segundo os defensores da “Hipótese de Figueiró”, o navegador não foi, 
antes, devidamente identificado pelos historiadores ao longo de meio século? A resposta seria, 
segundo esses defensores, pelo facto de o navegador, não tendo tido herdeiros directos e 
tendo deixado em Espanha uma potencial considerável fortuna (resultante dos “prémios” que o 
Rei de Espanha lhe prometera caso a viagem se concluísse com sucesso, mesmo que ele 
morresse durante a mesma), vários foram os seus familiares que se candidataram a essa 
herança. Diz-se que “o comendador Diogo Barbosa pôs-se em campo, bem como a viúva e 
herdeiros e chegaram a obter a sentença de 17 de Abril de 1525 determinando que o acordado 
entre Carlos V e Magalhães, antes da sua partida, se devia aplicar a seus herdeiros. Mas estes 
foram pouco a pouco desaparecendo. Em Abril de 1563, fez-se segunda tentativa da parte de 
Beatriz do Prado de Magalhães, sobrinha, segundo parece, do circumnavegador, que para isso 
enviou baldadamente a Sevilha o seu procurador de Entre Douro e Minho, João de Montalvão” 
(Baião 1921: 8, [4]). Em relação ao texto citado entenda-se que a “viúva” será a mulher do 
navegador, Beatriz Barbosa, e que a suposta sobrinha, a citada Beatriz do Prado de 
Magalhães, não foi por nós localizada nos nobiliários.  
 
Mais tarde, em 1567 (ou seja 46 anos após a morte do navegador), um individuo de nome 
Lourenço de Magalhães, apresentou um processo de candidatura à herança, o qual se 
encontra reproduzido em (Baião 1921, [4]), no qual afirmava que o navegador era filho do atrás 
citado Rodrigo (ou Rui) de Magalhães. A Coroa Espanhola, “ameaçando” o referido Lourenço 
com o pagamento de elevadas custas processuais, levou a que aquele desistisse da 
reclamação da herança, pelo que esta nunca foi entregue nem a ele nem a outrem. 
 
Contudo é importante analisar, com algum detalhe, as “provanças” de Lourenço de Magalhães 
(Baião 1921: 26ss, [4]), que são normalmente “postas em causa” pelos defensores da 
“Hipótese de Figueiró”, que contestam a forma como delas decorre que o pai do navegador se 
chamaria Rui. De facto quando, no início, em 1563, o referido Lourenço elencou as perguntas 
que iria fazer às testemunhas a inquirir em Espanha referiu, nomeadamente, que iria perguntar-
lhes se o conheciam a ele, Lourenço, à sua mãe Filipa Pereira e ao seu pai Paio Rodrigues de 
Magalhães, bem como ao pai deste Rui Pais de Magalhães, bem como se ouviram falar do 
falecido Fernão de Magalhães (o que descobriu o Estreito). E, ainda se sabem ou ouviram 
dizer que os referidos Paio e Fernão eram primos irmãos e parentes muito próximos. Estas são 
as questões principais às quais foram inquiridas todas as testemunhas espanholas, as quais 
dizem conhecer o Lourenço, por ele residir há vários anos em Jerez, que ouviram falar do 
descobridor do Estreito, mas que desconhecem os ascendentes do Lourenço e a sua relação 
com o navegador. As mesmas perguntas foram feitas, ainda em Espanha, ao português Roque 
de Almeida, natural de Braga, com cerca de 40 anos de idade, o qual disse que conhecia o 
Lourenço mas não os seus antepassados, mas que ouvira dizer que o pai do Lourenço, Paio 
Rodrigues de Magalhães e o descobridor do Estreito deviam ser parentes próximos, alguns 
dizendo que eram primos direitos, outros que eram primos segundos. 
 
Como as inquirições em Espanha não correram de feição ao Lourenço, por as testemunhas só 
o conhecerem a ele e não aos seus ascendentes, o Lourenço estaria (segundo os defensores 
da “Hipótese de Figueiró”) em dificuldades para demonstrar a sua ligação familiar ao 
navegador. Assim, como em Portugal a testemunha de maior importância era o 4.º Senhor da 
Barca (o qual já tinha uma idade avançada e poderia estar desmemoriado) o Lourenço teria 
resolvido arranjar um “aide memoire” para o Senhor da Barca que consistiu em introduzir, na 
primeira pergunta, um nome (talvez por si inventado) para o pai do navegador. Como o 
Lourenço talvez não soubesse qual o nome do pai do navegador, tinha de arranjar um nome 
que fosse habitual na família e, assim, lembrou-se de “propôr” o nome de Rui (que era o nome 
do seu próprio avô). Como o Lourenço pressentia que tinha um grau de parentesco 
relativamente afastado do navegador, terá pensado que o Senhor da Barca diria que esse 
“suposto pai do navegador de nome Rui” seria primo direito ou segundo do seu avô Rui Pais de 
Magalhães e a situação compunha-se. 
 
Assim, quando se iniciam as inquirições em Portugal, em 03/04/1567, em Ponte da Barca, “en 
el campo de la yglesia” (deve ser entendido como o “adro da igreja”) o citado Lourenço altera a 
primeira pergunta dizendo, agora, que vai inquirir se o conhecem a ele, Lourenço, à sua mãe 
Filipa Pereira e ao seu pai Paio Rodrigues de Magalhães, bem como ao pai deste Rui Pais de 
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Magalhães, bem como se ouviram falar do falecido Fernão de Magalhães (o que descobriu o 
Estreito) e do pai deste, Rui de Magalhães! E, ainda, se sabiam ou haviam ouvido dizer que os 
referidos Paio e Fernão eram primos irmãos e parentes muito próximos.  
 
As principais testemunhas portuguesas inquiridas em Ponte da Barca, supostamente em 
conjunto, no adro da igreja, responderam da seguinte forma: 
- Manuel Magalhães e Menezes (que era o 4.º Senhor da Barca), com uma idade que o próprio 
diz ser compreendida entre 70 e 75 anos de idade, refere que conhece o Lourenço e todos os 
seus ascendentes e que o avô do Lourenço, Rui Pais de Magalhães, era irmão do Rui de 
Magalhães pai do navegador, sendo ambos os citados indivíduos, de nome próprio Rui, filhos 
de Paio Afonso de Magalhães;  
- um individuo de apelido Coelho, com cerca de 80 anos de idade repete, dum modo geral, o 
que disse o 4º Senhor da Barca, excepto no que se refere ao Lourenço que ele diz não 
conhecer; 
 
- Garcia Bello, morador na Ponte da Barca, com 90 anos de idade, repete práticamente tudo o 
que foi dito pelo citado Coelho. 
 
Contudo, como o (provávelmente já “senil”) Senhor da Barca fez confusão com tanto Rui à 
mistura, acabou por responder que o Rui Pais de Magalhães e o “suposto” Rui de Magalhães 
eram irmãos, o que colocava o problema de se estar em presença de irmãos homónimos, 
situação pouco provável de ocorrer. 
 
Segundo os defensores da “Hipótese de Figueiró”, o próprio Lourenço terá percebido o 
imbróglio em que a resposta do Senhor da Barca o colocava (ao designar dois irmãos 
homónimos, ambos de nome próprio Rui) mas, dado haver um juiz envolvido nas inquirições, 
nada podia fazer para alterar o depoimento e este lá ficou lavrado para a posteridade e, para 
muitos dos futuros investigadores históricos, como uma resposta acertada. 
 
Nas inquirições realizadas em 06/04/1567 em Ponte de Lima, supostamente com todas as 
testemunhas colocadas, em conjunto, na casa dum juiz, o citado Lourenço repete a primeira 
pergunta mas há nela uma possível gralha pois diz, então, que vai inquirir se o conhecem a ele, 
Lourenço, à sua mãe Filipa Pereira e ao seu pai Paio Rodrigues de Magalhães, bem como ao 
pai deste Rui Pais de Magalhães e se conheceram ou ouviram falar de Fernando de 
Magalhães já defunto e que descobriu o Estreito de Magalhães, e a Rui de Magalhães, pai do 
dito Fernão de Magalhães! De acordo com a pergunta, afinal o descobridor do Estreito seria um 
Fernando de Magalhães, e não um Fernão de Magalhães. Pensamos, contudo, tratar-se duma 
gralha. O primeiro inquirido em Ponte de Lima, foi Heitor de Magalhães, o qual seria o filho de 
Fernão Magalhães e Sousa, este por sua vez filho de Leonor de Magalhães, a qual seria filha 
de Paio Afonso de Magalhães. Assim o Heitor era da mesma geração do Lourenço (cerca de 
50 anos de idade) e ele e o Lourenço tinham um bisavô comum que era o referido Paio Afonso 
de Magalhães. Na sua resposta o citado Heitor declarou que o navegador era primo de Paio 
Rodrigues de Magalhães e sobrinho de Rui Pais de Magalhães e que o navegador era filho 
dum Rui de Magalhães. Como não disse se o navegador era primo direito ou primo mais 
afastado do citado Paio Rodrigues de Magalhães, não se pode retirar do seu testemunho se os 
referidos Rui e Rui Pais eram, ou não, irmãos homónimos. 
 
Da análise efectuada pelos defensores da “Hipótese de Figueiró” às ditas “provanças”, estes 
concluem o seguinte: 
- as ditas “provanças” foram realizadas, em termos formais, com todos os cuidados requeridos 
à época, ou seja as testemunhas foram inquiridas por juizes acessorados por tabeliães, as 
inquirições foram devidamente registadas nos locais onde se processaram, foram 
posteriormente confirmadas em Lisboa, etc., de modo a evitar as falhas “técnicas” que outras 
inquirições anteriores tinham tido;   
- é estranho que Lourenço de Magalhães nomeie o seu pai, a sua mãe e o seu avô paterno 
mas não refira quem é a sua avó paterna e quem são os seus bisavós paternos; 
- o facto da principal pergunta das inquirições (a primeira pergunta) ter sido alterada, quando as 
inquirições passaram de Espanha para Portugal, poderá demonstrar que havia uma intenção 
de condicionar a resposta das testemunhas, no nosso país, no sentido de estreitar o 
relacionamento familiar entre o dito Lourenço e o navegador, de modo a que o Lourenço se 
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pudesse apresentar junto da Corôa Espanhola como o legítimo herdeiro do descobridor do 
Estreito; 
- dado que, em cada localidade onde foram realizadas as inquirições, todas as testemunhas 
poderiam estar colocadas físicamente em conjunto, daí poderia decorrer que, se alguma das 
primeiramente inquiridas dissesse algo de errado, haveria uma grande probabilidade desse 
erro ser ouvido e posteriormente repetido pelas restantes testemunhas, sobretudo pelo facto de 
muitas delas serem de idade avançada e, portanto, poderem estar já em situação de eventual 
senilidade. 
 
Portanto, para os defensores da “Hipótese de Figueiró”, as “deficiências” das “provanças” não 
estariam na sua forma, mas sim no seu conteúdo. Pensam portanto que, face ao exposto, as 
ditas “provanças” não são dignas de crédito no que se refere a estabelecer, em função delas, 
uma resposta para o enigma da filiação do navegador. Contudo, foi com base nestas 
“provanças” que, durante séculos, se divulgou a tese de que o navegador seria filho dum Rui 
de Magalhães. 
 
Ou seja, terá sido com base no facto do dito Lourenço ter introduzido, na primeira pergunta das 
inquirições de Ponte da Barca, um Rui como pai de Fernão de Magalhães, que surgiu o 
testemunho do 4.º Senhor da Barca, que considerou um Rui Pais de Magalhães como irmão 
dum Rui de Magalhães, sendo este o pai do descobridor do Estreito, o que implicava estarmos 
perante um caso de irmãos homónimos. Normalmente só acontece existirem irmãos com o 
mesmo nome próprio, quando os pais julgaram que o primeiro filho desse nome estava muito 
doente e iria morrer e, entretanto, resolveram dar a um novo filho o nome próprio do anterior, 
que acabaria por não vir, entretanto, a falecer. Os restantes “idosos”, de mais de 80 anos de 
idade, “alinharam” nessa “história”, pelo que esta “asneira” foi repetida pelos citados indivíduos 
de nome Coelho e Garcia Bello e, assim, se criou a ideia de que o navegador seria o filho dum 
Rui. Mais tarde, em Ponte de Lima, repetiu-se o tipo de resposta, nomeadamente por parte da 
testemunha Heitor de Magalhães, embora sem este indicar se o Rui de Magalhães era, ou não, 
irmão homónimo de Rui Pais de Magalhães. Como terão ficado cópias, de muitos destes 
testemunhos, nos “tablionatos” de Braga, Ponte de Lima, etc., Felgueiras Gayo que vivia na 
zona Norte de Portugal, terá tido acesso a esses documentos e terá “andado”, no seu 
nobiliário, “à procura” dum Rui a quem “encaixar” um filho Fernão. Descobriu um Rui de 
Magalhães, dito Alcaide-Mor de Aveiro, casado com uma Alda de Mesquita e, como este Rui 
era descendente duma Sousa, parecia que o “puzzle” estava completo. Contudo, como 
Felgueiras Gayo não terá tido conhecimento do testamento de Sevilha, não terá percebido que, 
para que o “puzzle” fechasse, era preciso arranjar um irmão Diogo e uma irmã Isabel e que, 
estes, de acordo com o seu nobiliário, só existiam no conjunto dos filhos de Lopo Rodrigues de 
Magalhães, o qual também tinha um filho Fernão, pelo que, efectivamente, só o ramo de 
Figueiró permitia completar o “puzzle”. 
 
Mas, como Felgueiras Gayo raramente coloca datas a definir os seus “personagens”, 
esqueceu-se que o citado Rui, dito Alcaide-Mor de Aveiro, terá nascido cerca de 1430 (dado 
que o seu bisneto Rui, que adiante referiremos e que morava perto das “tarracenas” de Gaia, 
terá nascido cerca de 1500, face às datas dos cargos públicos que ocupou) pelo que um seu 
eventual filho Fernão nasceria cerca de 1460 ou seja, seria quase sexagenário quando, em 
1519, teria embarcado na expedição para as Molucas, o que seria uma idade impeditiva para 
tal façanha (o Fernão, navegador, teria 39 anos por essa data e, Elcano, 33 anos). 
 
Indica-se que, nuns “Sumários da Torre do Tombo feitos por Gaspar Álvares de Lousada”, no 
maço 46 se refere um Fernão de Magalhães “filho de Rui de Magalhães e que serviu 10 meses 
em Azamor no ano de 1514” (Garcia 2007: 29, [21]). Como o navegador esteve, naquele ano, 
em Azamor, surgiu-nos o interesse de saber quem era o referido Gaspar Álvares de Lousada, 
para verificar se ele tinha tido alguma prova cabal sobre o pai do navegador. De acordo com a 
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]), ele foi escrivão da Torre do Tombo entre 
1612 e 1629, pelo que poderia ter ido buscar à documentação das “provanças”, do atrás citado 
Lourenço de Magalhães, a informação sobre o suposto pai do navegador, pelo que, também 
ele, segundo os defensores da “Hipótese de Figueiró”, teria sido enganado pelas informações 
de Lourenço de Magalhães. Aliás, Gaspar Álvares de Lousada foi, por diversas vezes, acusado 
de ser um hábil falsificador de documentos muito embora, posteriormente, tenha sido 
reabilitado de tais acusações. Dado que se sabe que as “provanças” do Lourenço foram 



15 
 

“certificadas” em Lisboa, certamente por um tabelião, este poderia ter guardado cópia a que o 
Lousada poderia ter tido acesso. Ao ver, nesse documento, que o navegador teria um pai Rui e 
como o Lousada sabia que tinha sido o navegador que tinha estado em Azamor, poderá ter 
resolvido “acrescentar”, no seu “sumário”, a suposta filiação do navegador para, assim, poder 
dizer que o Fernão que descobrira o Estreito era o mesmo que tinha estado em Azamor. 
 
É ainda de realçar, que Lourenço de Magalhães referiu, no final das “provanças”, que todos os 
herdeiros directos do navegador estavam já mortos (e isso era verdade, face ao tempo 
entretanto decorrido), mas todos sem descendência, nomeadamente os seus irmãos Diogo e 
Isabel, o que o dito Lourenço não demonstrou (Baião 1921: 54, [4]). Como saberia o Lourenço 
se o Diogo e a Isabel tinham ou não descendência ainda viva? 
 
O fiscal da Corôa de Espanha, encarregue de analisar o processo apresentado pelo citado 
Lourenço diz, entre outros argumentos negativos, que “as informações e os testemunhos 
apresentados não são correctos, nem verdadeiros, nem públicos, nem autênticos”, pelo que 
propõe ao Rei de Espanha que não abra mão da herança do navegador e que até obrigue os 
herdeiros deste a pagarem à Corôa “todos los daños e ynteresses” resultantes das despesas 
com a expedição do navegador, que aquele fiscal quantificou em mais de cinquenta mil 
ducados (Baião 1921: 58, [4]). 
 
Estranham, também, os defensores da “Hipótese de Figueiró”, que em relação à quinta 
pergunta das inquirições, que questiona se o dito Lourenço usava as armas de Magalhães, 
algumas testemunhas, em Espanha, respondem dizendo terem visto um documento com essas 
armas (alguns até referem tratar-se dum pergaminho com uma iluminura dessas armas, cf. 
Baião 1921:  29 e 30, [4]) e, em Portugal, todas as testemunhas excepto duas (as quais 
incluem essa informação na sua resposta à terceira pergunta), uma senhora de apelido Pereira 
(Baião 1921: 45, [4]) e o padre que diz ter baptizado o referido Lourenço (Baião 1921: 48, [4]), 
dizem desconhecer se o Lourenço usava ou não essas armas, como é o caso do 4.º Senhor da 
Barca. Porque razão o dito Lourenço não terá exibido essa suposta documentação, 
nomeadamente ao Senhor da Barca? Será que ela era falsa e que em Portugal essa falsidade 
fácilmente poderia ser descoberta, o que não aconteceria em Espanha? 
 
Contudo e se admitirmos que, pelo menos, Lourenço de Magalhães terá dado uma informação 
correcta no que se refere aos seus pais, avô e bisavô, poderemos estabelecer, com base na 
árvore genealógica anterior, uma árvore que interliga o ramo familiar do navegador com a 
sequencia dos Senhores de Ponte da Barca, desde o 1.º até ao 4.º (este foi o inquirido quando 
das “provanças” do referido Lourenço).  
 
É de notar que do citado Lourenço de Magalhães terá havido descendência em Espanha 
(Ortigão de Oliveira 2000: 60ss, [27]). 
 
É de salientar que quando, anteriormente referimos o depoimento de Manuel Magalhães e 
Menezes (que era o 4.º Senhor da Barca), incluido nas “provanças” de Lourenço de 
Magalhães, indicámos que ele teria dito que o avô do citado Lourenço, Rui Pais de Magalhães, 
era irmão do Rui de Magalhães pai do navegador, sendo ambos os citados indivíduos, de 
nome próprio Rui, filhos de Paio Afonso de Magalhães. Aquilo que aparece na transcrição (cf. 
Baião 1921: 37, [4]) é que os dois citados indivíduos de nome próprio Rui, eram “hijos de P.º 
Aºl de Magallanes”. Acontece que alguns autores, como (Taveira 2010, [25]) na Árvore nº 1 do 
seu livro, interpretam aquela designação como sendo dum Pero Afonso de Magalhães e não 
dum Paio Afonso de Magalhães. E, assim, aquele autor considerou que Rui Pais de Magalhães 
era filho dum Pero Afonso de Magalhães, o qual, por sua vez, tinha um irmão Paio Rodrigues 
de Magalhães, sendo ambos também irmãos de João de Magalhães, 1.º Senhor da Barca, pelo 
que seriam todos filhos de Diogo Afonso de Magalhães.  
 
Também em (Fernandez de Navarrete 1837, [26]), quando se aborda “La Biografia de 
Magallanes”, no Capítulo I, se diz “haberse llamado el padre de Hernando de Magallanes Rui 
de Magallanes, y el abuelo Pedro Alfonso de Magallanes, todos hidalgos”. 
 
Não podemos concordar com esta interpretação, pelas seguintes razões: 
- se introduzirmos no site “Google.pt” a palavra “patronímicos”, deparamos então, na página da 
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Wikipédia, com a lista dos principais patronímicos ibéricos, na qual consta que o patronímico 
de Paio é Pais, enquanto o de Pero (ou Pedro) é Pires ou Peres. Assim, para que a regra dos 
patronímicos se aplique a Rui Pais de Magalhães, este terá de ser filho dum Paio e não dum 
Pedro. Portanto, fazendo fé, neste particular, no testemunho do 4.º Senhor da Barca, aquilo 
que ele indicou como “P.º Aºl. de Magallanes” só fará sentido se for entendido, na versão 
castelhana, como Paio Alfonso de Magallanes e, em português, Paio Afonso de Magalhães; 
- conforme se poderá verificar através das datas de nascimento indicadas na nossa árvore 
genealógica seguinte (baseadas nas datas em que Lourenço de Magalhães elaborou as suas 
“provanças”, datas essas que estão devidamente registadas e se nos afiguram 
inquestionáveis), o citado Paio Afonso de Magalhães é duma geração posterior à do 1.º Senhor 
da Barca, pelo que não poderá ser seu irmão mas, sim, seu sobrinho. 
 
É de notar que em (Abranches de Soveral s.d., [1]), se diz (confirmando o nosso 
entendimento), na resenha biográfica de Paio Afonso de Magalhães, que de acordo com o que 
o 4.º Senhor da Barca declarou nas “provanças” de Lourenço de Magalhães, “o dito Lourenço 
era neto de Rodrigo Paes de Magalhães e este irmão de Rui de Magalhães, pai do Fernão de 
Magalhães, o do Estreito. E que estes Rodrigo Paes e Rui eram filhos de Paio Afonso de 
Magalhães”. Embora, efectivamente, o 4.º Senhor da Barca não tenha falado em “Rodrigo 
Paes” mas sim em “Rui Paes”, o que importa é que Manuel Abranches de Soveral interpretou, 
como nós, a designação “P.º Aºl de Magallanes” como significando Paio Afonso de Magalhães. 
 
Apresentamos assim a Árvore Genealógica II na qual, para que pudesse caber dentro da 
formatação do presente texto, tivémos de remover, apenas por falta de espaço, alguns 
indivíduos que haviamos colocado na nossa primeira árvore. Assim virá: 
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Por tudo o que foi referido, de acordo com a “Hipótese de Figueiró”, o navegador Fernão de 
Magalhães seria filho de Lopo Rodrigues de Magalhães e de Margarida Nunes. 
 
 
2.1.2 – “Hipótese de Aveiro” 
 
Segundo esta hipótese o navegador seria filho de Rodrigo (ou Rui) de Magalhães (que 
supostamente terá sido Alcaide-Mor de Aveiro) e de sua mulher Alda (ou Aldonça) de 
Mesquita. 
 
Esta hipótese é uma das possibilidades de filiação do navegador atribuidas por Alão de Morais 
na sua obra “Pedatura Lusitana”, no “Título de Mesquitas” (1997, [9]), o qual, quando fala em 
Aldonça de Mesquita e no seu marido (que ele designa por Rui de Magalhães), refere "que 
dizem alguns foi pai de Fernão de Magalhães, o de Maluco, que descobriu o Estreito...”. 
 
Também Felgueiras Gayo (1989, [8]), no nº 7 do § 60, admite a possibilidade do navegador ser 
filho de Alda de Mesquita e de Rui de Magalhães. Contudo, Felgueiras Gayo (1989, [8]), no § 
58, coloca o referido Rui como irmão de Paio de Magalhães (que designámos nas árvores 
genealógicas anteriores por Paio Afonso de Magalhães, enquanto Felgueiras Gayo o designa 
por Paio Rodrigues de Magalhães), considerando ambos como filhos de Gil Afonso de 
Magalhães e de Violante de Sousa. Se tal fosse verdade, o referido Rui teria nascido cerca de 
1430, pelo que seria pouco provável (embora não impossível) que fosse pai do navegador que 
terá nascido cerca de 1480. 
 
Para compatilibilizar a “Hipótese de Aveiro” com as “provanças” de Lourenço de Magalhães 
(admitindo que o que nelas se diz está correcto), o referido Rodrigo (ou Rui) de Magalhães 
seria irmão de Rui Pais de Magalhães. Se o seu nome próprio fosse, efectivamente, Rodrigo (e 
não Rui), já não estaríamos na presença dum caso de irmãos homónimos pois um seria Rui (o 
Rui Pais) e outro Rodrigo, embora se saiba que a origem de ambos os nomes é a mesma. 
  
Existe, contudo, uma aparente dificuldade decorrente do facto do citado Rodrigo ser filho do 
referido Paio, dado Alda Mesquita ser irmã de Brites de Mesquita a qual era casada com 
Fernão de Magalhães, o Velho, o qual seria irmão do atrás citado Paio. Assim, as irmãs Alda e 
Brites estariam casadas com pessoas de gerações diferentes: Alda seria casada com um 
sobrinho da irmã. Não nos parece impossível tal situação, pois Brites poderia ser 
significativamente mais velha do que a sua irmã Alda.  
 
Numa recente publicação (Taveira 2010, [25]), procurou-se resolver o problema da aparente 
diferença de gerações entre as irmãs Brites e Alda de Mesquita, bem como da possibilidade do 
Alcaide-Mor de Aveiro ter nascido cerca de 1430 (aquele autor atribui-lhe uma data de 
nascimento de cerca de 1435), o que tornaria improvável que a referida Alda pudesse ser a 
mãe do navegador. O autor, adoptou um “artifício” que foi o de considerar que o Alcaide-Mor de 
Aveiro teria casado duas vezes: a primeira com Alda de Mesquita (que não seria a mãe do 
navegador) e, uma segunda vez, com Inês Vaz Moutinho, (sobrinha das referidas Alda e 
Brites), a qual seria a mãe do navegador.  
 
A “Hipótese de Aveiro” tem, a seu favor, o facto do filho primogénito do navegador se chamar 
Rodrigo, o que poderia ser uma homenagem do navegador ao seu pai. 
 
 
2.1.3 – Filiação correcta do navegador 
 
Descobrimos, recentemente, com a ajuda da Dra. Margarida Ortigão Ramos Leme (a quem 
agradecemos a excelente colaboração que nos prestou ao longo da nossa investigação), um 
artigo intitulado Magallanes (Arias de la Canal 2004, [28]), no qual se cita um catálogo (1990, 
[29]), inserido numa obra intitulada "Catálogos de los Fondos Americanos del Archivo de 
Protocolos de Sevilla", editados pelo "Instituto Hispano-Cubano de História de América", com 
sede em Sevilha (pertencente à Fundação Rafael G. Abréu), no qual, no Tomo VII, item 1334, 
se refere um documento que consta do livro do ano 1519, Ofício XV, Livro I, referente ao 
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escrivão Bernal G. Vallesillo (o mesmo que notariou o testamento de Sevilha do navegador), 
Folio 551, Fecha: 19 de Marzo, se refere o seguinte assunto: “Donación de uma quinta de viñas 
y castañales y tierras de pan sembrar, radicadas en tierras de Guyan, término de la ciudad de 
Puerto de Portugal, que el Comendador Fernando de Magallanes, capitán de Sus Altezas, hijo 
legítimo de Rodrigo de Magallanes y de Alda de la Mesquita, difuntos, vecinos que fueran de la 
citada ciudad de Puerto de Portugal, hace a su hermana Isabel de Magallanes”. Este 
documento, que é um instrumento notarial produzido pelo próprio navegador, permite decifrar, 
de modo definitivo, o enigma da filiação do navegador. É ainda de referir que, naquele 
documento, a designação “Guyan” significa Gaia, pelo que o referido documento poderá, 
também, dar um contributo importante na resolução do enigma da naturalidade do navegador. 
 
Assim, aquela que designámos por “Hipótese de Aveiro”, é a que mais se aproxima da filiação 
correcta do navegador, pelo que deixam de ter sentido tanto a “Hipótese de Figueiró” como a 
que poderemos designar por “Hipótese Taveira” (que considerava Inês Vaz Moutinho como a 
mãe do navegador). 
 
De acordo com o documento citado por Arias de la Canal (2004, [28]), o navegador era filho de 
Rodrigo de Magalhães e de Alda de Mesquita. É de referir que solicitámos, ao Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla, fotocópia desse documento para que pudéssemos comprovar a sua 
veracidade o que, efectivamente, depois de analisada a citada fotocópia, podemos atestar. 
 
Acontece que, pelo menos noutro documento que também consta do Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla, aparece a mesma referência aos pais do navegador, o que revela que 
não se trata duma revelação, ocasional, por parte do navegador, mas sim uma afirmação por 
ele produzida por diversas vezes, o que contribui para confirmar a respectiva veracidade.  
 
Esta informação satisfaz as alíneas a) a f), inclusivé, correspondentes aos factos históricos por 
nós anteriormente elencados. Para satisfazer ao indicado na alínea g), teremos de considerar 
que o casal Rodrigo de Magalhães e Alda de Mesquita terão tido filhos de nomes próprios 
Diogo e Isabel, embora não conheçamos nenhum nobiliário que refira tais nomes na relação 
dos filhos daquele casal. 
 
A possibilidade de Alda de Mesquita ser a mãe do navegador pode ser confirmada através da 
“Árvore n.º 5” da publicação (Taveira 2010, [25]). Nela constam os vários irmãos de Alda e 
Brites de Mesquita (ambas filhas de Inês de Mesquita e de Martim Gonçalves Pimentel sendo 
que este último, segundo alguns nobiliários, seria filho bastardo de Juan Pimentel, 1.º Conde 
de Benavente). Aquele que seria o irmão mais novo, Pedro de Mesquita, tomou ordens 
menores em 1471, pelo que terá nascido cerca de 1458. Assim sendo, Alda de Mesquita 
poderia ter nascido cerca de 1455, o que conduziria a que tivesse cerca de 23 anos de idade 
quando foi mãe do navegador e 21 quando terá dado à luz o seu filho Diogo (no caso deste ser 
dois anos mais velhos do que o navegador). Contudo, no texto completo do referido documento 
constante do catálogo atrás indicado, o navegador apresenta-se como “filho maior” de seus 
pais, o que implica que fosse o primogénito e não o segundo filho varão.  
 
Considerámos, anteriormente, que Brites de Mesquita seria a mãe de Lopo Rodrigues de 
Magalhães, o qual terá nascido cerca de 1443. Admitindo que a citada Brites de Mesquita teria 
no mínimo 18 anos quando o seu filho Lopo nasceu, ela teria nascido cerca de 1425. Admitindo 
que ela seria a filha primogénita, então entre ela o seu irmão mais novo (o citado Pedro) 
haveria uma diferença de idades de cerca de 33 anos. Sendo, no total, dez irmãos, haveria 
uma média de cerca de 3 anos, entre cada dois irmãos consecutivos, o que é perfeitamente 
aceitável. Se Inês de Mesquita tivesse pelo menos 16 anos de idade quando foi mãe de Brites, 
tal significaria que a referida Inês teria nascido cerca de 1409, pelo que o seu filho Pedro teria 
nascido quando ela tinha 49 anos de idade, o que é perfeitamente plausível.   
 
A confirmar a nossa ideia de que Brites de Mesquita poderá ter nascido cerca de 1425, está o 
facto dum seu irmão, Lopo Martins de Mesquita, ter tido ordens menores em 1443, pelo que, de 
acordo com o indicado na “Árvore n.º 5” de (Taveira 2010, [25]), o citado Lopo teria nascido 
cerca de 1430, pelo que Brites seria cerca de cinco anos mais velha do que este seu irmão, o 
que é perfeitamente plausível. Aliás, na referida árvore, António Taveira considera que Brites 
teria, ainda, dois irmãos mais velhos do que ela: Inês de Mesquita e Isabel de Mesquita.  
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Como atrás dissémos, Felgueiras Gayo (1989, [8]) considerou que Alda de Mesquita teria sido 
mãe de Leonor (ou Genebra) de Magalhães, a qual teria casado com João Barbosa.  
 
Por sua vez, atribuiu a este casal a paternidade duma Genebra de Magalhães, casada com 
André Afonso Cão, os quais teriam sido pais dum Rui de Magalhães (nascido cerca de 1500) 
que casou com uma Isabel Baião. Não nos parece possível existirem, entre este Rui de 
Magalhães e a sua antepassada Alda de Mesquita, três gerações de permeio, pois isso faria 
com que Alda de Mesquita tivesse nascido cerca de 1500 – 3 x 25 = 1425, o que a impediria de 
ter filhos a nascer cerca de 1480, como foi o caso do navegador. Pensamos que a Leonor (ou 
Genebra), casada com João Barbosa, e a Genebra casada com André Afonso Cão, são a 
mesma pessoa. Assim, haveria só uma Genebra de Magalhães que terá casado, primeiro, com 
João Barbosa e, depois de enviuvar deste, teria então casado com André Afonso Cão. Esta 
hipótese é também perfilhada por António Taveira na “Árvore n.º 3” da sua publicação (Taveira 
2010, [25]). 
 
O referido João Barbosa seria irmão de Diogo Barbosa, o qual viria a ser o sogro do 
navegador, sendo ambos filhos de Fernão Barbosa. 
 
Alão de Morais, no “Título de Cãos e Nóbregas” da sua obra (1997, [9]), diz que Genebra de 
Magalhães era irmã do navegador mas que seria filha dum Gil de Magalhães. Para que ambas 
as afirmações de Alão possam ser verdadeiras, Genebra de Magalhães teria de ser meia-irmã 
do navegador, sendo então filha de Alda de Mesquita e de Gil de Magalhães, com o qual a 
referida Alda teria casado em primeiras núpcias e, depois de ter ficado viúva dele, teria casado 
com Rodrigo de Magalhães, tendo então sido pais do navegador e dos irmãos inteiros deste 
(nomeadamente o Diogo e a Isabel, por ele contemplados no testamento de Sevilha). 
 
Em (Abranches de Soveral s.d., [1]) apresenta-se um Gil de Magalhães (sem se referir com 
quem foi casado e se teve descendência), como sendo filho de Gil Afonso de Magalhães e de 
Violante de Sousa. O referido Gil era, portanto, irmão do Senhor de Briteiros e cunhado da 
mulher deste, a Brites de Mesquita irmã da citada Alda. Portanto, é perfeitamente possível que 
esta tenha, primeiramente, casado com um Gil, cunhado da sua irmã e, depois, com um 
Rodrigo, que era seu sobrinho (dado o Paio Afonso, pai do Rodrigo, ser também irmão do Gil, 
suposto primeiro marido da Alda). 
 
O facto de Genebra de Magalhães ser, apenas, meia-irmã do navegador, pode explicar a razão 
pela qual não terá sido contemplada no testamento de Sevilha, no qual o navegador apenas 
referiu dois dos seus irmãos inteiros.   
 
Adiante veremos que o navegador terá tido um outro irmão (que supomos seria seu irmão 
inteiro), de nome Duarte de Sousa.  
 
Também veremos que a mulher do navegador, Beatriz Barbosa, tinha um primo denominado 
Duarte Barbosa. Pensamos que este possa ser filho de João Barbosa e de Genebra de 
Magalhães, a qual teria dado a este seu filho o mesmo nome próprio do seu meio-irmão  
Duarte de Sousa.  
 
Tanto Diogo de Sousa como Duarte de Sousa terão usado o apelido que herdaram da sua 
bisavó paterna, Violante de Sousa. 
 
É de notar que no livro (Barrault 1998: 8, [30]), se diz que o navegador seria filho de Rodrigo de 
Magalhães e de Alda de Mesquita.  
 
Pensamos, contudo, que Rodrigo de Magalhães não seria irmão inteiro de Rui Pais de 
Magalhães, mas sim seu meio-irmão. De facto, de acordo com (Cunha e Freitas s.d., [5]), Paio 
Afonso de Magalhães (naquela publicação designado por Paio Rodrigues de Magalhães) terá 
sido casado (pensamos que em segundas núpcias dele) com Maria da Cunha (ou Maria 
Álvares de Carvalho, tal como aparece nomeada no site Genea Portugal), filha de Rodrigo 
Álvares de Carvalho e de Branca Afonso Diniz. Na referida publicação não é atribuida qualquer 
descendência àquele casamento. Pensamos, contudo, que os citados Paio e Maria da Cunha 
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terão sido os pais de Rodrigo de Magalhães, cujo nome próprio derivaria do nome do seu avô 
materno. Esta Maria da Cunha (ou Maria Álvares de Carvalho) teria sido, também, a mãe dum 
filho bastardo de D. Afonso V, Rei de Portugal e, posteriormente, terá casado com D. Sancho 
de Noronha (cf. Mattos e Silva 2009, [31]). Esta Maria da Cunha teria nascido cerca de 1439, 
teria 16 anos quando, cerca de 1455, terá sido mãe de Rodrigo de Magalhães, teria 27 anos 
quando, em 1466, terá sido mãe do filho bastardo de D. Afonso V e teria sido mãe, com 36 
anos, da filha (Joana de Noronha, nascida cerca de 1475) que teve de D. Sancho de Noronha.  
 
Em (Abranches de Soveral, s.d., [1]), diz-se que D. Afonso V, em 08/07/1476, doou a Maria da 
Cunha, filha de Álvaro Carvalho, o lugar de Airros, no julgado de Regalados, freguesia de 
Guimarães, que pertencera a Paio Rodrigues de Magalhães”. Este texto tem uma incorrecção: 
Maria da Cunha não era filha de Álvaro de Carvalho mas sim sua neta, por ser filha de Rodrigo 
Álvares de Carvalho, filho do citado Álvaro. O citado Paio Rodrigues de Magalhães será aquele 
que designámos por Paio Afonso Rodrigues de Magalhães. Este texto confirma que Maria da 
Cunha casou com o dito Paio, devendo já estar viúva dele quando da referida doacção, ou seja 
em 1467, data em que já teria sido mãe do filho bastardo de D. Afonso V (Mattos e Silva 2009, 
[31]). 
Assim, propomos a seguinte árvore genealógica: 
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Esta árvore genealógica foi obtida a partir das que anteriormente apresentámos (tendo retirado, 
por falta de espaço, Lopo Rodrigues de Magalhães e os filhos deste, bem como todos os 
descendentes de Rui Pais de Magalhães), e nela fizémos a compatibilização com o indicado 
nas “provanças” de Lourenço de Magalhães, ou seja, considerámos o Rodrigo de Magalhães, 
pai do navegador, como meio-irmão de Rui Pais de Magalhães. 
 
Aquela que considerámos como a primeira mulher de Paio Afonso de Magalhães, que 
designámos abreviadamente por Isabel Sequeira, aparece em várias publicações com outras 
denominações como, por exemplo, Maria Sequeira Sotomaior (cf. o site Genea Portugal), ou 
Isabel Vaz (Taveira 2010, [25]), ou Maria Vaz de Sequeira (Villas-Boas 1998: 85, [3]).  
 
É de notar que no livro (Barrault 1998: 8, [30]), se diz que o navegador teria tido três irmãs 
(possívelmente nem todas irmãs inteiras), embora não as nomeando. Se admitirmos que uma 
seria a Genebra e outra a Isabel, qual seria a terceira? Seria uma Teresa, supostamente 
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casada com João da Silva Teles, que aparece referenciada em algumas publicações, 
nomeadamente em (Barros 2009, [7])? 
 
Em (Taveira 2010, [25]), nas “Árvores n.º 4 e n.º 5”, indica-se que Inês Vaz Moutinho terá 
nascido cerca de 1450 e na, mesma publicação (cf. (Taveira 2010; 37ss, [25]), documenta-se 
que esta foi casada com um Rui de Magalhães que aparece referenciado como integrando, 
com o seu sogro Pedro Vaz Moutinho, a Câmara do Porto (referindo-se até uma sessão 
camarária de 1475 em que essa relação de parentesco, entre os citados Rui e Pedro, se 
encontra registada). António Taveira pensou, erradamente, que o referido Rui e a citada Inês 
haviam sido os pais do navegador. Mas, admitindo como certo que existiu um Rui de 
Magalhães que casou com uma Inês Vaz Moutinho presumimos, pelas datas, que esse Rui 
pode ser o Rui Pais de Magalhães do qual, nas “provanças” de Lourenço de Magalhães, se 
não refere a mulher.  
 
De acordo com o indicado em (Barrault 1998: 252, [30]), o filho do navegador, de nome 
Rodrigo (possívelmente numa homenagem do navegador ao seu pai), terá morrido poucos dias 
depois do navegador ter partido para a sua expedição, ou seja cerca do princípio de Setembro 
de 1519, sensivelmente na mesma altura em que Beatriz Barbosa deu á luz um nado-morto 
que, caso contrário, teria sido o segundo filho do navegador.  
 
Portanto, os pais do navegador foram Rodrigo de Magalhães e Alda de Mesquita. 
 
 
 
2.2 – Enigma de quem eram os seus avós paternos 
 
2.2.1 – “Hipótese de Figueiró” 
 
Como indicámos nas Árvores Genealógicas I e II, Lopo Rodrigues de Magalhães seria filho de 
Fernão de Magalhães, o Velho, Senhor de Briteiros, e de sua mulher Brites de Mesquita. No 
artigo da autoria de Luís de Mello Vaz de São Payo (1997: 107ss, [32]), a propósito do Senhor 
de Briteiros, refere-se que Fernão de Magalhães, o Velho “combateu ao lado de D. Afonso V 
nas batalhas de Alfarrobeira (1449) e na de Toro (1476), a quem este monarca deu uma tença 
em 7/3/1476, de que mais tarde renunciou em seu filho Gonçalo Rodrigues, a quem D. Manuel 
a confirmou (6/1/1498). Fernão de Magalhães herdou o Outeiro de Poldres, ou Outeiro do 
Prado, onde, dito Fidalgo da C. R., teve autorização régia para ampliar o seu solar-forte 
(27/1/1476). Ele e sua mulher tiveram casas reguengas em Guimarães, confirmadas em 
22/4/1474 e viveram, em alternância, também na sua quinta de Briteiros, comprada à 
Condessa de Faro. Casou com Beatriz de Mesquita, criada da 1.ª Duquesa de Bragança”. Para 
ter combatido em Alfarrobeira, em 1449, é fortemente provável que o Senhor de Briteiros tenha 
nascido cerca de 1423, tal como considerámos nas referidas árvores genealógicas.  
 
Fernão de Magalhães, o Velho, Senhor de Briteiros, participou também, sob o comando de D. 
Afonso V, nas campanhas do Norte de África. Era um homem de temperamento conflituoso 
tendo, segundo (Villas-Boas 1998, [3]), assumido algumas fortes desavenças, nomeadamente 
uma com Fernão Soares de Albergaria, que resultou num combate entre as respectivas forças, 
junto à ponte do Prado, no qual foi morto Álvaro Soares de Albergaria, filho mais velho do 
citado Fernão Soares de Albergaria.  
 
Contudo, há quem coloque em dúvida que Lopo Rodrigues de Magalhães fosse filho de Fernão 
de Magalhães, o Velho, Senhor de Briteiros, e de sua mulher Brites de Mesquita. Um dos 
argumentos para tal opinião resulta do facto de alguns irmãos do citado Lopo terem tido ordens 
menores vários anos depois da data (1443) que previmos para o nascimento do referido Lopo.  
 
Assim temos, para os restantes filhos do Senhor de Briteiros, as seguintes informações: 
a) Diogo de Sousa (de Magalhães), recebeu ordens menores em Braga, em 22/11/1473 (pelo 
que terá nascido cerca de 1460), e foi morto (cerca de 1480) em consequência dos diferendos 
entre seu pai e Fernão Soares de Albergaria; 



23 
 

b) Violante de Magalhães, segunda mulher de Gonçalo Coelho, Senhor de Felgueiras e Alcaide 
de Tanger, do qual teve um filho, Aires Coelho, com ordens menores em 26/10/1493, pelo que 
a citada Violante deverá ter nascido cerca de 1455;  
c) Genebra de Magalhães, casada com Pedro Gomes de Abreu, senhor de Ragalados; 
d) Álvaro de Sousa de Magalhães, com ordens menores em 16/6/1481 (pelo que terá nascido 
cerca de 1468), casado com Violante Pais (que era filha de Diogo de Meireles e de Isabel 
Rebelo), c. g. (Mello Vaz de São Payo 1997: 108, [32]); 
e) Pedro de Magalhães, com ordens menores em Março de 1482 (pelo que terá nascido cerca 
de 1469), casado (o mais tardar em 1495 e com descendência) com D. Isabel de Sousa, filha 
de Diogo de São Payo e de sua mulher D. Briolanja de Sousa; 
 f) Gonçalo Rodrigues de Magalhães, com ordens menores em Março de 1482 (pelo que 
deverá ter nascido cerca de 1470), e que recebeu em 1498 a tença, atrás referida, a que seu 
pai renunciara. Foi casado (com descendência) com D. Briolanja de Azevedo, filha do primeiro 
casamento de seu cunhado Gonçalo Coelho (acima indicado) com D. Catarina de Sousa; 
g) Constança de Magalhães casada, em primeiras núpcias de ambos e com descendência, 
com seu primo Francisco de Magalhães, o qual recebeu ordens menores em 6/5/1486 (pelo 
que terá nascido cerca de 1473), filho de Gil de Magalhães, 2.º Senhor da Barca. 
 
Relembramos aquilo que anteriormente foi dito em relação à mulher do citado Álvaro de Sousa 
de Magalhães que seria, muito possívelmente, familiar da sua cunhada Margarida Nunes (de 
Meireles?) casada com Lopo Rodrigues de Magalhães. 
 
Fernão de Magalhães o Velho ainda terá tido um filho bastardo, chamado Manuel de 
Magalhães, nascido cerca de 1460, casado (e com geração) em Chaves com uma senhora de 
apelido Lobato. Deste casal nasceu, segundo o indicado por Luiz de Mello Vaz de São Payo, 
pelo menos, uma filha chamada Constança Álvares de Magalhães a qual casou com Diogo 
Ordonhes, cavaleiro galego. Provávelmente estes foram pais, entre outros, de Genebra de 
Magalhães, mulher de Gonçalo de Oliveira (Mello Vaz de São Payo 1997: 109, [30]). Será que 
este será o piloto do mesmo nome que aparece referido “como sendo o principal responsável 
pela formação náutica de Fernão de Magalhães” (Garcia 2007: 24, [21])? Admitimos que sim 
dado que num artigo da autoria do Coronel Nuno Valdez dos Santos (Valdez dos Santos 2002: 
150, [33]), se alega que se julga que o citado Gonçalo de Oliveira seria parente do navegador o 
que, face ao acima indicado, até faria com que aquele piloto fosse o Gonçalo casado com a 
dita Genebra de Magalhães, a qual, segundo a “Hipótese de Figueiró”, seria prima segunda do 
navegador. Tal referência consta, igualmente, da obra de José Manuel Garcia (2007: 24, [21]). 
 
Dado que, como atrás indicado, o Senhor de Briteiros renunciou a uma tença a favor do seu 
filho Gonçalo, houve quem pensasse que este seria o varão primogénito. Assim sendo e dado 
que, conforme atrás indicado, este Gonçalo terá nascido cerca de 1470, tal facto obrigava a 
que Lopo Rodrigues de Magalhães, para ser filho do Senhor de Briteiros, tivesse de ser filho de 
outra mãe que não Brites de Mesquita, ou seja, provávelmente, segundo esses autores, ele 
seria filho bastardo de Fernão de Magalhães, o Velho. Esquecem-se esses autores que, 
efectivamente, o citado Gonçalo era o filho varão mais novo do Senhor de Briteiros (Villas-Boas 
1998: 117, [3]). 
 
Além disso há aspectos factuais que provam que Lopo Rodrigues de Magalhães era filho do 
Senhor de Briteiros e de Brites de Mesquita. O seu nome próprio Lopo, não existia, antes, na 
família Magalhães. Contudo, um dos irmãos de Brites de Mesquita foi Lopo Martins de 
Mesquita (que teve ordens menores a 21/12/1443, pelo que terá nascido cerca de 1430, e que 
foi um combatente insigne, tendo morrido em Arzila, em 1471), razão pela qual Lopo Rodrigues 
de Magalhães terá recebido, de seus pais, o nome próprio Lopo. O pai do navegador também 
deu a alguns dos seus filhos, nomes próprios da família Mesquita, de irmãos de sua mãe, como 
sejam os casos de Pedro e Isabel, para além duma filha Brites para homenagear a sua própria 
mãe. Pensamos, portanto, que Lopo Rodrigues de Magalhães foi o filho mais velho do Senhor 
de Briteiros, a que se seguiram, possivelmente por esta ordem: Genebra, Violante, Diogo, 
Álvaro, Pedro, Gonçalo e Constança, esta última tendo nascido cerca de 1471. Assim, entre 
Lopo e Constança medeiam 28 anos, o que é perfeitamente possível. Se pensarmos que Brites 
de Mesquita terá nascido cerca de 1425, teria 18 anos quando foi mãe do Lopo e 46 anos 
quando foi mãe de Constança. O facto de Lopo Martins de Mesquita ter nascido cerca de 1430 
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é compatível com a data de 1425 que considerámos para o nascimento de Brites de Mesquita, 
que poderia ser a sua irmã mais velha. 
 
O facto do citado Lopo ter o apelido “Rodrigues” (que lhe vinha do seu bisavô Afonso 
Rodrigues de Magalhães) é compatível com o facto do seu irmão mais novo, Gonçalo, também 
usar o nome Gonçalo Rodrigues de Magalhães, pelo que o Senhor de Briteiros entendeu dar 
ao seu filho varão primogénito e ao seu filho varão mais novo, o apelido de Rodrigues, tendo 
dado aos seus outros filhos varões o apelido Sousa da família da sua mãe Violante.   
 
Portanto pensamos que se confirma que Lopo Rodrigues de Magalhães era filho de Fernão de 
Magalhães o Velho, Senhor de Briteiros, e de sua mulher Brites (ou Beatriz) de Mesquita, os 
quais, segundo a “Hipótese de Figueiró”, seriam os avós paternos do navegador. 
 
 
2.2.2 – “Hipótese de Aveiro” 
 
Neste caso e segundo o indicado na Árvore Genealógica III, os avós paternos do navegador 
seriam, muito provávelmente, Paio Afonso de Magalhães e Maria da Cunha (ou Maria Álvares 
de Carvalho). 
 
Em relação a Paio Afonso de Magalhães, as “provanças” de Lourenço de Magalhães, 
confirmam aquele como avô paterno do navegador. Contudo, as referidas “provanças” nada 
esclarecem sobre quem seria a mãe de Rodrigo de Magalhães.  
 
Uma das possíveis confirmações de que Rodrigo de Magalhães seria filho de Maria da Cunha 
(ou Maria Álvares de Carvalho) decorre do facto, já por nós anteriormente aflorado, de se dizer, 
no Volume VII de (Felguerias Gayo 1989, [8]), que D. Rodrigo da Cunha, que foi Arcebispo de 
Braga e de Lisboa, mandou fazer investigações sobre qual dos elementos da família 
Magalhães, de nome próprio Fernão, seria o navegador. Perguntar-se-à qual a razão do seu 
interesse, embora se saiba que ele publicou interessantes investigações genealógicas sobre 
diversas famílias, para além da sua.  
 
Pensamos que a resposta só pode ser uma: ele era parente da citada Maria da Cunha, que ele 
supunha ser a mãe do navegador. De facto D. Rodrigo da Cunha, que foi uma figura importante 
nos finais do século XVI e princípios do século XVII, era filho de D. Pedro da Cunha, Senhor do 
Morgado de Tábua, e de D. Maria da Silva, da família dos Senhores de Vagos. O referido D. 
Pedro da Cunha era bisneto paterno de Vasco da Cunha, o qual era irmão de Mécia Vaz da 
Cunha, a qual era avó paterna de Maria da Cunha, pelo que D. Rodrigo da Cunha seria primo, 
em terceiro grau, de Maria da Cunha. É de salientar que D. Rodrigo da Cunha está sepultado 
numa campa rasa, do lado esquerdo da nave da Sé Patriarcal de Lisboa, identificado por uma 
lápide onde se refere que faleceu no dia 03/01/1643, com 65 anos de idade, pelo que terá 
nascido em 1578, ou seja, cerca de cem anos depois do nascimento do navegador Fernão de 
Magalhães. 
 
 
2.2.3 – Verdadeiros avós paternos do navegador 
 
Dado que a “Hipótese de Aveiro” é a correcta, o avô paterno do navegador foi Paio 
Afonso de Magalhães (ou Paio Afonso Rodrigues de Magalhães) e a sua avó paterna seria, 
muito provávelmente, Maria da Cunha (ou Maria Álvares de Carvalho). 
 
 
 
2.3 – Enigma de quem eram os seus irmãos  
 
2.3.1 – “Hipótese de Figueiró” 
 
Na relação que, mais adiante se apresentará, dos cargos exercidos por Lopo Rodrigues de 
Magalhães constata-se que, num deles, se refere um seu outro filho (para além do seu filho 
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Fernão), de nome Diogo de Magalhães, também por vezes designado por Diogo de Sousa ou 
por Diogo de Sousa de Magalhães. 
 
Há um aspecto importante que é necessário conciliar com todas as datas dos referidos cargos 
do Lopo: a possível ida, em 1505, para a Índia, na armada de D. Francisco de Almeida, do seu 
filho Diogo (conjuntamente com o seu irmão Fernão), dado Diogo ter assumido cargos oficiais 
em 1500 e 1501 (Figueiroa Rêgo 1956, [34]). 
 
De facto, refere-se que “Fernão de Magalhães, escudeiro, irmão de Diogo de Sousa, foi na 
armada do Vice-Rei, em 1505” e também que “Diogo de Sousa, escudeiro, irmão de Fernão de 
Magalhães, foi na armada do Vice-Rei, em 1505” (Figueiroa Rêgo 1956, [34]).  
 
No que se refere ao citado Diogo, pensamos que, dado saber-se que era financeiramente mais 
atractiva uma missão marítima do que as funções de escrivão que o referido Diogo exercia 
desde 1500, como atrás indicado, é possível de admitir que, sugestionado por seu irmão 
Fernão, o referido Diogo tivesse acedido a acompanhá-lo à India, em 1505. O facto do seu 
parente Rui Cotrim (que era primo de Lopo Rodrigues de Magalhães e que viria a casar com a 
sua filha Branca) já exercer uma actividade profissional como escrivão, poderia permitir que Rui 
Cotrim assegurasse, a Diogo, uma certa “dobragem” no cargo que este exercia e que, durante 
algum tempo iria abandonar, para acompanhar o irmão Fernão na armada do Vice-Rei D. 
Francisco de Almeida. 
 
Contudo há outra hipótese que é a de que Diogo de Magalhães não tenha ido à India na 
armada do Vice-Rei, tendo sido erradamente confundido com um Diogo de Sousa que não era 
irmão do navegador. De facto, no site “TT on line”, no Código de Referência 
PT/TT/CHR/K/24/7-26, se refere: “A Tristão de Sousa moço fidalgo, é dada tença de 15 mil 
reais, a partir de Janeiro de 1515, dos 30 mil reais que recebia seu irmão Diogo de Sousa que 
falecera em Zamora, em luta contra os mouros”. Data: 1514-05-06. Localização física: 
Chancelaria de D. Manuel I, liv. 24, fl. 7. Este texto não está correcto pois, em 1514, não havia 
mouros em Zamora que pudessem matar o referido Diogo de Sousa. A morte deste deve ter 
ocorrido, portanto, em Azamor. É ainda de referir que o citado Tristão de Sousa é indicado, no 
site “Genea Portugal”, como sendo filho de Nuno de Sousa, embora neste site não se 
apresente nenhum Diogo de Sousa como filho daquele, certamente por esquecimento. De 
facto, existe um Diogo de Sousa referenciado como filho de Tristão de Sousa, conforme se 
indica no “TT on line”, Código de Referência PT/TT/CHR/K/20/6-21: “A Diogo de Sousa, fidalgo 
da casa del-rei, filho de Nuno da Sousa, do Conselho del-rei, Vedor da casa da Rainha sua 
irmã, mercê da tença de 30”. Data: 1505-04-10. Localização física: Chancelaria de D. Manuel I, 
liv. 20, fl. 6. É possível que este Diogo de Sousa seja aquele que é citado pela Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]) onde se diz "Diogo de Sousa: Fidalgo do séc. XVI 
que serviu em Azamor (Marrocos) e aí morreu numa entrada dos fronteiros contra certos 
aduares de mouros”, em 1514.  
 
É de notar que nesta missão a Azamor, que se iniciou em Setembro de 1513, chefiada pelo 4.º 
Duque de Bragança, também participou o navegador pois foi lá que Fernão de Magalhães, 
segundo alguns autores como, por exemplo, Stefan Zweig, terá sofrido uma ferida numa perna 
que o tornaria irreversivelmente coxo. Portanto, como na lista dos integrantes da armada do 
Vice-Rei D. Francisco de Almeida, em 1505, consta um Diogo de Sousa irmão dum Fernão de 
Magalhães e em Azamor, nove anos mais tarde aparecem, novamente em simultâneo, um 
Diogo de Sousa e um Fernão de Magalhães como membros duma mesma armada, a confusão 
pode-se ter instalado. Óbviamente que o Diogo de Sousa que morreu em Azamor não era o 
irmão do navegador, pois estando este também na mesma cidade teria presenciado ou tido 
imediato conhecimento da morte do irmão, pelo que já o não nomearia no seu testamento de 
1519. Acresce que o irmão do navegador, Diogo de Sousa de Magalhães, estava ainda vivo 
alguns anos depois da data do testamento pois, algures entre 1522 (ano do regresso de Elcano 
a Sevilha ao comando da “Victoria”, em que se ficou a saber da morte do navegador) e 1525 
(em que Lourenço de Magalhães refere um pleito que opôs, em Sevilha, o Diogo Barbosa 
sogro do navegador ao citado Diogo de Sousa de Magalhães, devido a ambos se considerarem 
com direito à herança de Fernão de Magalhães), terá tentado habilitar-se à herança do 
navegador.  
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Só Deus sabe se o Diogo de Sousa que foi na armada do Vice-Rei não seria o mesmo Diogo 
de Sousa que morreu em Azamor e que, portanto, não era o irmão do navegador. Será que 
alguém que tenha constatado, documentalmente, a presença desta “dupla” em Azamor 
(pensando que eram irmãos sem que, efectivamente o fossem), terá pensado que era a 
mesma “dupla” que tinha estado na armada do Vice-Rei, e que considerou que, nos dois locais, 
o Diogo e o Fernão eram irmãos, quando na realidade o não eram? Por outras palavras: o 
Diogo irmão do navegador possivelmente nunca terá estado nem na India nem em Marrocos, 
mas apenas (segundo a “Hipótese de Figueiró”) em Figueiró e Pedrógão, onde foi escrivão e, 
alguém, confundindo-o com o Diogo de Sousa que morreu em Azamor, considerou que ele 
tinha ido também, em 1505, na armada do Vice-Rei? Daí, conforme atrás se referiu, se dizer 
que “Diogo de Sousa, escudeiro, irmão de Fernão de Magalhães, foi na armada do Vice-Rei, 
em 1505” (Figueiroa Rêgo 1956, [34]). Este autor diz que se baseou em trabalhos de D. 
Flamínio de Sousa, o qual nasceu no final do século XVII. Terá este tido acesso ao documento 
original ou apenas a alguma transcrição dele nos “Sumários” de Gaspar de Lousada, dado este 
o ter antecedido de quase cem anos? Será que foi Gaspar de Lousada o responsável por esta 
possível confusão? Assim sendo, colocamos alguma reserva à hipótese do Diogo, irmão do 
navegador, ter estado, alguma vez, na India e/ou em Azamor.  
 
Contudo, existem relatos da passagem, pela Índia de, pelo menos, um Diogo de Sousa, como 
o atestam os seguintes documentos: 
- Corpo Cronológico, Parte II, maço 12, n.º 180; data: 1507-05-29. Mandado de D. Guterre de 
Monroy, capitão e governador da dita cidade de Goa, por que ordena a Rui da Costa, feitor e 
escrivão do seu carrego na dita cidade, que entregue a Diogo de Sousa 15 pardaus à conta do 
seu soldo e moradia. 
- Corpo Cronológico, Parte II, maço 55, n.º 46; data: 1515-02-13. Mandado de Afonso de 
Albuquerque para o feitor Francisco Corvinel pagar a Diogo de Sousa 9.600 réis de 2 pipas de 
vinho.  
- Corpo Cronológico, Parte II, maço 71, n.º 58; data: 1517-08-28. Mandado de D. Guterre de 
Monroy, governador da Goa, para o feitor Rui da Costa dar a Diogo de Sousa 20 cruzados de 
seu soldo e moradia. 
- Corpo Cronológico, Parte II, maço 71, n.º 69; data: 1517-09-02. Conhecimento de João 
Rodrigues declarando que Diogo de Sousa, almoxarife dos mantimentos da Mina, recebeu do 
feitor Manuel de Sá por Duarte Borges, capitão do navio Santa Maria da Ajuda, pipas, farinha, 
vinho, azeite, etc. contidos neste conhecimento. 
- Corpo Cronológico, Parte II, maço 110, n.º 83; data: 1523-09-07. Conhecimento em que se 
declara que o feitor de Ormuz, Cristóvão da Gama, recebeu de Diogo de Sousa, 500 xerafins 
que emprestou ao dito senhor, para despesa da dita fortaleza e armada do governador. 
- Fragmentos, cx. 4, maço 3, n.º 70; data: 1523-09-22. Mandado régio para Diogo de Sousa, 
feitor de Cochim. 
- Corpo Cronológico, Parte II, maço 115, n.º 90; 1524-05-23. Conhecimento em que se declara 
que o feitor Lançarote Fróis recebeu do tesoureiro do dinheiro dos cavalos, Rui Gonçalves de 
Caminha, 24.000 réis os quais pagou a Diogo de Sousa de seu ordenado. 
 
Desta listagem pode, aparentemente, concluir-se o seguinte: 
- que parece tratar-se dum único Diogo de Sousa que terá permanecido, na Índia, pelo menos 
de 1507 a 1524; 
- este Diogo de Sousa não pode, óbviamente, ser o irmão do navegador. De facto, como se 
sabe que o Diogo de Sousa de Magalhães, irmão do navegador, algures entre Setembro de 
1522 (data do regresso de Elcano a Sevilha) e Abril de 1525 (data em que se encontra 
registado, no documento apresentado por Lourenço de Magalhães à Coroa Espanhola, o pleito 
entre o referido Diogo, irmão do navegador, e o sogro deste, Diogo Barbosa), se teria 
apresentado em Sevilha, tal é incompatível com um Diogo de Sousa que, em 23/05/1524 ainda 
se encontrava na Índia. É impensável que, demorando a viagem de regresso da Índia para 
Lisboa, um mínimo de seis meses (pelo que o referido Diogo de Sousa, mesmo partindo da 
Índia no mês de Junho de 1524, só poderia chegar a Lisboa cerca do final de 1524), este Diogo 
pudesse ter tempo para se inteirar do testamento do navegador e partir correndo de Lisboa 
para Sevilha para, até Abril de 1525, preparar um pleito com o sogro do navegador.  
  
Portanto, seguramente, este Diogo de Sousa nunca poderia ser o irmão do navegador. 
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Nos “Sumários” de Gaspar de Lousada refere-se que, no maço 16, está um caderno das 
moradias que pagou Fernão d'Alvares no ano de 1520 e 1521, e tem uma verba que diz assim: 
“pague-se a Diogo de Sousa de Magalhães por outros tantos que montarão ... na cevada de 
sete anos e sete meses que lhe não foi paga, que começaram ao primeiro de Janeiro de 1512 
e acabaram no fim de Julho de 1519, à razão de alqueire por dia e a ... por alqueire, segundo a 
ordenança, por o dito tempo andar na India".  Será que este Diogo de Sousa de Magalhães 
poderia ser o irmão do navegador? Pensamos que não. Este Diogo será seguramente o Diogo 
de Magalhães que era filho de Gil de Magalhães, 2.º Senhor da Barca, e que vem referenciado 
no § 9 do título de “Magalhães”, de (Felgueiras Gayo 1989, [8]), no qual se diz que este “serviu 
na Índia em 1506 com o seu irmão Gil de Magalhães, na companhia de Tristão da Cunha e 
Afonso de Albuquerque que os armou cavaleiros na Costa de Melinde”. Efectivamente, em 
1506 partiu de Lisboa uma armada, sob o comando de Tristão da Cunha, na qual também 
seguiu Afonso de Albuquerque, o qual tinha indicações de D. Manuel I para substituir, como 
Vice-Rei da Índia, D. Francisco de Almeida, cuja missão nesse cargo estava prestes a terminar. 
Portanto é natural que Diogo de Magalhães (ou Diogo de Sousa de Magalhães, dado ser filho e 
neto paterno de senhoras da família Sousa, pelo que poderia usar este apelido) tenha 
continuado na Índia e que seja aquele que é referenciado nos “Sumários”, não se tratando, 
pois, do irmão do navegador Fernão de Magalhães.   
 
Temos assim fortes probabilidades de que o irmão do navegador não tenha estado nem em 
Azamor nem na Índia (a menos duma eventual presença, em 1505, na armada do Vice-Rei D. 
Francisco de Almeida, mas com pouco tempo de permanência na Índia), situação que é 
compatível com os cargos públicos que se sabe que o Diogo de Sousa de Magalhães, do ramo 
de Figueiró (que, segundo a “Hipótese de Figueiró”, seria o irmão do navegador), exerceu quer 
em Pedrógão quer em Penela (em relação ao cargo que viria a exercer nesta última localidade 
ver o documento da Chancelaria de D. Manuel I, liv. 42, fl. 32v com o Código de Referência 
PT/TT/CHR/K/42/32-153V e o título: “Diogo de Magalhães, escudeiro, morador em Pedrógão 
Grande, nomeado escrivão das sisas de Penela, tal como até aqui foi João Gomes que perdeu 
o ofício por erros cometidos no seu desempenho. Data: 1513-03-06”. 
 
Há quem questione se o Diogo de Magalhães que sucede, em 1501, a seu pai Lopo Rodrigues 
de Magalhães no cargo de escrivão dos órfãos de Pedrógão Grande, é o Diogo de Sousa que 
é referenciado como irmão do navegador tanto em (Cruz Fernandes 2008, [35]), como no 
testamento de Fernão de Magalhães realizado em Sevilha. Isto porque segundo alguns, era 
prática corrente, à época, alguém manter sempre o mesmo apelido, apesar de, por exemplo, 
num pleito com Diogo Barbosa, após a morte do navegador, o irmão deste aparecer referido 
como Diogo de Sousa de Magalhães (cf. Baião 1921: 25, [4]). Mas, dirão esses 
“questionadores”, o apelido Magalhães não teria sido colocado, nesse documento, dado que o 
navegador, no seu testamento havia deixado como condição, para que o seu irmão Diogo de 
Sousa se pudesse habilitar à sua herança, que ele usasse o apelido Magalhães?  
 
Contudo, essa suposta regra de alguém em Portugal, uma vez identificado à nascença com um 
dado apelido, ter de, necessáriamente, o utilizar em exclusivo (e só a esse apelido) durante 
todo o resto da sua vida, tem inúmeras excepções. Por exemplo no trabalho “on line” de 
Manuel Abranches de Soveral (s.d, [36]), refere-se, naquele que deveria ser o item 3.3 mas 
que, erradamente, se referencia por 3.2, um indivíduo “Luiz Pimentel (ou Luiz Martins da 
Mesquita), nascido cerca de 1437 em Vila Flor, que brevemente substituiu o pai como escrivão 
das sisas desta vila, de 1479 a 1481, como ficou dito, e depois definitivamente por carta de de 
1.4.1484, sendo então chamado Luiz Pimentel. Tirou ordens menores com seu irmão Álvaro a 
23.9.1452, mas sendo referido depois dele e apenas como Luiz Martins. Alão chama-lhe de 
facto Luiz Martins da Mesquita, nome que deve ter começado por usar. É certamente o Luiz da 
Mesquita a quem a 8.4.1468 D. Afonso V perdoa a tomada da nau de Stª Clara do Porto, na 
cidade de Ceuta, que pertencia a Martinho Afonso, mestre da dita nau, e o quebramento do 
dito porto, contanto que entregue a nau com as suas mercadorias”.  
 
Portanto, neste caso,vemos que um mesmo indivíduo é tratado, em documentos oficiais e por 
genealogistas, com três nomes: Luiz Pimentel, Luiz Martins e Luiz Martins da Mesquita! 
 
É ainda interessante notar que, de acordo com Manuel Abranches de Soveral (s.d, [36]), 
quando se refere o filho de Beatriz Martins de Mesquita e do Senhor de Briteiros, morto na 
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“vendetta” da família Soares de Albergaria, ele é designado por Diogo de Souza (de 
Magalhães), o que é mais uma prova da possível pluralidade no uso de apelidos. Nesta obra é 
dito que este Diogo de Souza (de Magalhães) terá sido morto, por Baltazar de Sequeira, em 
1475.  
 
Existe ainda um caso muito conhecido que é o do célebre navegador Pedro Álvares Cabral ser 
mencionado em vários documentos com o nome alternativo de Pedro Álvares de Gouveia, 
tendo ido buscar este último apelido à sua mãe Isabel de Gouveia.  
 
Pensamos pois que o irmão do navegador, designado tanto por Diogo de Sousa, como por 
Diogo de Magalhães ou ainda por Diogo de Sousa de Magalhães, é uma única pessoa, ou 
seja, de acordo com a “Hipótese de Figueiró”, o filho de Lopo Rodrigues de Magalhães.  
 
É preciso, aliás, entender porque razão o citado Lopo teria colocado a um seu filho o nome de 
Diogo de Sousa quando, todos os outros, são habitualmente conhecidos apenas pelo apelido 
Magalhães. Acontece que o citado Lopo teve um irmão, Diogo de Sousa (conforme atrás 
referido quando listámos os filhos do Senhor de Briteiros), o qual foi morto (uns dizem em 
1475, outros em 1480) por Baltazar de Sequeira como retaliação pela morte do tio deste, 
Álvaro Soares de Albergaria, o qual havia sido morto com uma lançada desferida pelo Senhor 
de Briteiros, numa escaramuça na Ponte do Prado, junto de Rates. 
 
Como o citado Lopo terá tido um filho que nasceu pouco depois deste trágico acontecimento, 
terá decidido homenagear o seu irmão Diogo de Sousa dando, o seu nome, àquele seu filho. 
Portanto, este seria conhecido no seio da família, por Diogo de Sousa embora, por ser filho 
dum escrivão importante na zona de Figueiró e Pedrógão, que era Lopo Rodrigues de 
Magalhães, o tabelião que registou o acto de posse, em 1501, no cargo atrás citado, terá 
inscrito no correspondente documento, apenas o nome Diogo de Magalhães. 
 
Portanto, o Diogo terá nascido cerca de 1478, o que confirma a ideia, já anteriormente 
expressa, de que ele era um pouco mais velho do que o seu irmão Fernão (o qual terá nascido 
cerca de 1480). Segundo os defensores da “Hipótese de Figueiró”, poderá confirmar-se, 
indirectamente, a data de nascimento do referido Diogo, a partir da data de nascimento do seu 
quinto neto, João Jacinto de Magalhães. Este, segundo a publicação atrás referida da autoria 
de Manuel Fernandes Thomaz (s.d., [14]), terá nascido a 04/11/1722 e era filho de Joana 
Lourenço Soares e de Clemente Magalhães Leitão, o qual era o quarto filho de Isabel Costa 
Leitão e de João de Magalhães, sendo que este era o filho mais novo de Maria Ferreira da 
Costa e de Jacinto de Magalhães, o qual era filho de Maria Seabra e de Manuel de Magalhães 
que era, por sua vez, filho de Isabel Leitão a qual foi a segunda mulher de Baltasar de 
Magalhães, filho de Isabel de Vide e do Diogo de Magalhães (supostamente irmão do 
navegador). Assim, existem, entre este Diogo e João Jacinto de Magalhães, seis gerações de 
diferença. Considerando, neste caso, uma diferença média entre gerações de 40 anos/geração 
(por estarmos em presença duma Manuel Abranches de Soveral (s.d, [36]), sucessão por via 
masculina, entre filhos que não são primogénitos, e com um caso de segundo casamento), virá 
para a provável data de nascimento do Diogo (supostamente irmão do navegador): 1722 – 6 x 
40 = 1482, valor que não se afasta muito da data, estimada, de 1478.  
 
Há algumas justificações de nobreza de descendentes de Diogo de Magalhães que é 
interessante referir. Na obra “Cartas de Brasão de Armas - Colectânea", por Nuno Gonçalo 
Pereira Borrego (2003: 207, [37]), indica-se: “Jacinto de Magalhães, morador em Coimbra e 
natural de Pedrógão Grande, que era filho de Manuel de Magalhães e de sua mulher Maria de 
Seabra, e sobrinho de Cipriano de Magalhães; neto de Baltazar de Magalhães e de sua mulher 
Isabel Leitão; bisneto de Diogo de Magalhães; e terceiro neto de Lopo Rodrigues de 
Magalhães. O suplicante era sobrinho de Miguel Nogueira de Magalhães, a quem o Rei de 
Armas Gaspar Velho passou brasão. Armas: Magalhães e Leitões; Diferença: uma merleta 
preta. Carta de 6/7/1630”. Este Jacinto de Magalhães era de facto sobrinho de Ciríaco (e não 
Cipriano) de Magalhães (como dizem, pelo menos, Manso de Lima e Gayo). Este Ciríaco de 
Magalhães, segundo Manso de Lima, "justificou a sua ascendência, deduzindo-a dos Senhores 
da Ponte da Barca e Nóbrega, sem bastardia", tendo a justificação sido feita em Pedrógão 
Grande a 30/4/1596. Não está publicada a Carta de Armas daquele Miguel Nogueira de 
Magalhães, mas Manso de Lima refere que ele fez justificação de nobreza em Tomar, a 
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29/8/1575. Este Miguel era muito rico e foi partidário de D. António, Prior do Crato, e Manso de 
Lima diz que "consta a sua filiação além dos inventários de seu pai e mãe, duma justificação 
que ele fez de sua ascendência até seus bisavós Lopo Rodrigues de Magalhães e Gil Esteves 
Nogueira, mostrando que eram dos Magalhães de Ponte da Barca, e dos melhores das terras 
em que viveram, sempre cavalheirosamente, servindo aos Reis deste Reino, e que era dos 
verdadeiros Nogueiras". Para melhor compreensão: o atrás citado Miguel Nogueira de 
Magalhães era meio irmão de Manuel de Magalhães (pai do Jacinto de Magalhães, morador 
em Coimbra, atrás referido) e do Ciríaco de Magalhães também citado anteriormente. 
 
É de notar que o navegador, no seu testamento de Sevilha, refere (Baião 1921: 23, [4]) que 
Diogo de Sousa, seu irmão, para se habilitar à sua herança teria de ir viver para Castela e aí 
casar e usar o apelido Magalhães. Esta frase é interpretada por aqueles que duvidam que o 
Diogo de Magalhães, filho do citado Lopo, seja o irmão do navegador, como prova de que ele 
não usava o apelido Magalhães. Esquecem-se, contudo que, na mesma obra e página, mas 
um pouco mais abaixo, o navegador no mesmo testamento refere a sua irmã Isabel de 
Magalhães, dizendo que para ela se poder habilitar à sua herança terá também de ir viver para 
Castela e aí casar e usar o apelido Magalhães. Ora se ele a designa por Isabel de Magalhães 
que sentido faria ela ter de usar, em Espanha, o apelido que ela sempre usou e pelo qual era 
conhecida em Portugal? Parece um absurdo. Contudo, como entendemos que o navegador 
sabia perfeitamente o que pretendia dizer com ambas as frases e não terá cometido qualquer 
engano no seu testamento, aquilo que estaria no seu pensamento é que ambos os irmãos, que 
usavam em Portugal o apelido Magalhães, o teriam de manter em Espanha sem terem 
vergonha de aí o usar, o que poderia acontecer em Portugal pelo facto do seu irmão Fernão, 
que usava esse mesmo apelido, ser considerado no nosso país, de acordo com a versão oficial 
do reino, como um “traidor” à Pátria. 
 
Também há quem tenha uma opinião peculiar, no que se refere à expressão adoptada pelo 
navegador no testamento de Sevilha, ao impor como condição para os seus irmãos Diogo e 
Isabel se poderem habilitar à sua herança, de “irem viver para os Reinos de Castela e 
casando-se neles...”. De acordo com o testamento, estes irmãos só teriam direito à herança do 
navegador, se este não tivesse herdeiros directos, tendo Diogo precedência sobre Isabel 
(Baião 1921, [4]). Contudo, e se seguirmos à letra o que está escrito no testamento, qualquer 
deles, para se poder candidatar à herança, tinha obrigatoriamente de ir viver para Castela, de 
aí casar e de usar o apelido de Magalhães e as armas de Magalhães e Sousas, como o 
navegador usava. Há quem pense que o navegador entendia que os seus referidos irmãos 
eram, à data do testamento (1519), ou solteiros ou viúvos, pelo que estariam livres para casar 
em Espanha.  
 
Os defensores da “Hipótese de Figueiró” não concordam com esta interpretação pois, tanto 
Diogo como Isabel teriam, em 1519, cerca de 40 anos de idade, o que pressupunha que, muito 
provávelmente, estariam já casados, e vivendo em Portugal com os respectivos consortes. 
Seria que o navegador pretendia que os seus irmãos “assassinassem” os seus consortes para 
irem casar, novamente, em Espanha, com cidadãos deste país? Óbviamente que não. Aquilo 
que o navegador pretendia é que esses seus irmãos, para se habilitarem à sua herança, 
fossem viver para Espanha mas não sózinhos, ou seja, queria que eles levassem com eles as 
respectivas famílias e que estas passassem a residir em Espanha, vivendo agradávelmente 
com a fortuna que o navegador pensava que lhes iria deixar.  
 
Aliás pensam os defensores da “Hipótese de Figueiró” que, ao referir no seu testamento as 
duas primeiras condições atrás indicadas, o navegador saberia que, à data do seu testamento, 
a sua irmã Isabel não só já tinha casado como até já enviuvara, em 1510, do seu primeiro 
marido Fernão Pires de Figueiró - do qual teve descendência (Teixeira 1925 e 1926, [17]). A 
referida Isabel, por altura do testamento do navegador, já estaria novamente casada, agora 
com o seu segundo marido João Gomes de Vide, Alcaide-Mor de Penela, de quem também 
teve geração. Seria o navegador tão maquiavélico que obrigasse a sua irmã Isabel a “matar” o 
seu marido para que então, já novamente viúva (embora muito próxima da idade da 
menopausa), pudesse ir para Espanha à “caça” dum marido, de modo a poder receber a sua 
herança? E, seguramente, esse casamento nunca seria “desinteressado” pois ela, com aquela 
idade, teria de andar pelas ruas de Sevilha a acenar com a hipótese de ficar rica, para tentar 
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arranjar alguém que se dispusesse a casar consigo! Grande prova de amizade que o 
navegador daria a sua irmã Isabel ao obrigá-la, querendo ficar rica, a “engolir um sapo” destes.  
 
Também se pensa, de acordo com a “Hipótese de Figueiró”, que Diogo de Magalhães já seria 
casado à data do testamento do navegador. Ele teve pelo menos filhos de nome próprio 
Baltazar, Rui e Manuel que constam das chancelarias (cf. Fernandes Thomaz s.d.: 175, [14]). 
Nela indica-se a nomeação de Rui, como juiz em Pedrógão Grande, em 1550, bem como que 
foi concedido, a Baltazar, um ajudante para o seu cargo de escrivão dos órfãos da mesma 
localidade, em 1558. Face a estas datas e aos cargos em causa, pensa-se que alguns destes 
filhos do citado Diogo devem ter nascido cerca de 1520, pelo que o casamento deste com 
Isabel Gomes de Vide deve ter ocorrido por altura da celebração do testamento de Sevilha.  
 
Contudo, a explicação mais objectiva para a indicação, pelo navegador, no seu testamento de 
Sevilha, de que os seus irmãos Diogo e Isabel, para se habilitarem à sua herança, teriam de ir 
viver com a família para Espanha, decorre do contrato firmado em 22/3/1518, entre Carlos I, o 
navegador e Rui Faleiro, que Afonso de Dornellas cita no seu artigo (1922: 133ss, [38]). 
Concretamente indica, no que se refere àquele documento: "Depois vem no mesmo documento 
a indicação de que salvas todas as despesas do rendimento das ilhas e terras descobertas, 
lhes seria dada a veintena parte com os títulos de Almirantes e Governadores das mesmas 
terras e ilhas para eles e seus filhos ou herdeiros, naturais e casados nos Reinos dos mesmos 
Reis, dando-lhes também para eles e para um filho ou herdeiro, juntamente com a dita 
Governanção, o título de Adelantados" (Dornellas 1922: 139 e 140, [38]). É de notar que o 
original deste contrato está reproduzido em (Baião 1921: 19 e 20, [4]). 
 
Acrescenta Dornellas, na publicação citada e referindo-se ao testamento do navegador, que se 
nele constava que os seus herdeiros “deveriam ser espanhóis e casados lá”, a explicação para 
tal determinação decorria da “deliberação tomada por Carlos I”, no dito contrato, seguramente 
baseada no facto de que seria “evidentemente prejudicial para a Espanha que os lucros das 
descobertas fossem para país estrangeiro".  
 
Portanto a ideia de alguns de que o navegador entendia que os seus referidos irmãos eram, à 
data do testamento (1519), ou solteiros ou viúvos (pelo que estariam livres para casar em 
Espanha), não faz qualquer sentido, pois tal obrigação não decorria da vontade do navegador 
mas sim daquele clausulado contratual. 
 
No documento da habilitação de herdeiros por morte do referido Lopo, a que Manso de Lima 
terá tido acesso (cf. Teixeira 1925 e 1926, [17] e Manso de Lima s.d., [23]), muito 
possívelmente os filhos de Lopo Rodrigues de Magalhães só estariam designados pelos nomes 
próprios, dado serem sobejamente conhecidos num meio pequeno, como Figueiró, onde o 
citado Lopo e a sua família eram figuras destacadas, dispensando uma identificação pelos 
seus apelidos. Então Manso de Lima que, possívelmente não terá tido conhecimento do trágico 
acontecimento na Ponte do Prado e da vingança que se lhe seguiu, desconheceria, também, 
que o filho Diogo do referido Lopo era conhecido, em família, por Diogo de Sousa. Assim, ao 
proceder à identificação, na sua obra, dos filhos do citado Lopo, colocou, em todos, o apelido 
Magalhães que era o último apelido do Lopo. 
 
Portanto, para os defensores da “Hipótese de Figueiró”, é indubitável que o filho de Lopo 
Rodrigues de Magalhães que é referido por Diogo de Sousa, Diogo de Magalhães ou Diogo de 
Sousa de Magalhães, seria o irmão do navegador. 
 
Pensam esses defensores da “Hipótese de Figueiró” que Diogo de Magalhães, uma vez 
regressado da Índia (caso para lá tenha, efectivamente, partido), terá decidido não prosseguir 
uma carreira de navegador, regressando às suas funções oficiais em Figueiró e Pedrógão, 
nomeadamente nesta última localidade onde se sabe que continuou a viver. 
 
Seguramente que os irmãos com que o navegador mais terá privado ou de quem mais gostava, 
por terem sido os únicos por si considerados no testamento de Sevilha, foram Diogo e Isabel. 
 
No testamento de Fernão de Magalhães atrás referido, elaborado antes da partida para a 
viagem às Molucas, o navegador fez a distribuição dos bens que já possuia, naquela data, bem 
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como daqueles que o Rei de Espanha lhe prometera num contrato celebrado em Valhadolid, 
em 22/03/1518, complementado por um aditamento realizado, em Aranda del Duero, em 
17/04/1518, tal como referido na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]).  
 
Pensam os defensores da “Hipótese de Figueiró” que o navegador poderá nunca mais ter 
visitado a sua família em Figueiró dos Vinhos, depois de ter iniciado a sua carreira marítima, 
pois, se tal tivesse acontecido, teria tido mais contacto com os restantes irmãos, para além 
daqueles (Diogo e Isabel) que nomeou no seu testamento. Essa aparente falta de contacto 
entre o navegador e a sua família de Figueiró, estará na origem dele não ter feito, no seu 
testamento, qualquer referência àquela localidade, onde o seu suposto pai viria a falecer em 
1521, curiosamente numa data próxima da morte, nas Filipinas, do navegador. 
 
Como atrás dissémos, em António Baião (1921, [4]), refere-se que, em 1525, o Diogo, irmão do 
navegador, tentou junto da Coroa Espanhola habilitar-se à herança. Pensamos que terá sido o 
seu primo Álvaro de Mesquita, que entretanto regressara a Portugal, quem lhe terá dito que o 
seu nome constava no testamento do navegador, possívelmente por Fernão de Magalhães ter 
referido isso, ao citado Álvaro, durante a viagem que ambos empreenderam. Contudo, ao ser 
confrontado com a necessidade de ter de viver em Espanha para se poder habilitar à herança, 
o citado Diogo (que eventualmente já casara e até já teria filhos e uma vida estabilizada em 
Portugal) terá desistido da sua candidatura.  
 
Outro facto que lançou a confusão entre os historiadores foi o referido no livro de Cândido 
Teixeira (1925 e 1926, [17]) no qual se indicava que quando, depois da morte de Lopo 
Rodrigues de Magalhães, se efectuou, em 1521, o inventário dos seus bens, o seu filho Fernão 
estava ausente “e fora do reino como justificaram os mais irmãos e com efeito estava casado 
na Água de Pau, que é na Ilha de São Miguel, com Maria das Póvoas, que lhe fez procuração 
aos 21-IX-1521 para ele ir à vila de Figueiró assistir às partilhas do dito seu pai Lopo Rodrigues 
de Magalhães, e que lhe deu poder para ele vender todos os bens que tocassem à sua 
herança, feita pelo tabelião Daniel Fernandes, a qual anda incorporada a folhas 65 do dito 
inventário”. Este texto é, no mínimo, estranho, pois refere que a citada mulher passara uma 
procuração a seu marido Fernão de Magalhães para este ir a Figueiró participar nas partilhas 
por morte do pai daquele. Então se o dito Fernão, de acordo com a justificação dos seus 
irmãos, “estava ausente e fora do reino” (o que, à época, significava estar fora de Portugal 
Continental), o que só pode significar que ele não compareceu em Figueiró, como poderia ter 
recebido, da sua suposta mulher, uma procuração para ir a Figueiró? Há aqui uma contradição 
insanável! 
 
Pensam os defensores da “Hipótese de Figueiró” que o que terá efectivamente ocorrido é que, 
quando Lopo Rodrigues de Magalhães morreu (provávelmente no primeiro semestre de 1521, 
como o prova a data de 04/07/1521 em que, como adiante veremos, o seu filho Rui, que vivia 
em Lisboa, passou uma procuração para se fazer representar na partilha de bens), todos os 
seus filhos (os que estavam vivos à época) compareceram em Figueiró, excepto o navegador 
que, até, já tinha morrido, em Abril desse ano, nas Filipinas (é de notar que a notícia da sua 
morte só se viria a conhecer após 07/09/1522, data do regresso da nau “Victoria” a Espanha, 
sob o comando de Juan Sebastián Elcano, ou quando muito, cerca de dois meses antes, 
quando da prisão dos treze tripulantes do “Victoria” em Cabo Verde). A ausência dum dos 
herdeiros bloqueava a efectivação das partilhas. Alguém terá, então, tido a ideia de inventar 
uma estratégia segundo a qual, uma tal Maria das Póvoas (possivelmente uma mulher 
conhecida de alguns dos herdeiros, mas desconhecida em Figueiró) apresentava uma 
procuração, forjada por um notário amigo, como sendo a mulher do herdeiro Fernão, que 
estava ausente e, para criar uma “distância” suficientemente grande para justificar a “ausência”, 
lembraram-se dos Açores. Assim, entendemos não dar qualquer credibilidade a este hipotético 
documento. 
 
Aliás, na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]), na biografia do atrás citado 
Gaspar Álvares de Lousada, diz-se que “tanto na Idade Média, como no séc. XVI, muito se 
recorreu aos documentos falsos, por necessidade de justificar posse, direitos ou privilégios”, o 
que confirma a nossa tese sobre a referida procuração.  
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É curioso verificar que, em Felgueiras Gayo (1989, [8]), no título de Madureiras, no parágrafo § 
5, se refere um António de Madureira que casou com Maria das Póvoas, filha de António 
Fernandes das Póvoas (segundo o site Genea Portugal, ela seria filha bastarda e, 
efectivamente, no título de Póvoas, ela não consta entre os filhos legítimos de António 
Fernandes das Póvoas). Aquele António de Madureira era filho de Diogo Fernandes de 
Madureira (a quem, em 1437, “emprazarão a quinta de Valle de Cunha”) e bisneto de Álvaro 
Anes Madureira o qual, também segundo o mesmo autor, “passou à cidade do Porto”, e está 
enterrado na Igreja de S. Francisco da referida cidade. Admitindo, para o citado Diogo, uma 
data de nascimento próxima de 1417, o seu filho António terá nascido cerca de 1450 e 
pensamos que viveria, também, na zona do Porto. Admitindo que a sua mulher, Maria das 
Póvoas, seria significativamente mais nova (talvez nascida em 1470), ela teria sido 
contemporânea, na zona do Porto, da família do navegador que, possivelmente, com ela 
estabelecera uma relação de amizade. Daí, muito provávelmente, ser esta Maria das Póvoas  
 
(que entretanto teria enviuvado de António Madureira) que foi “utilizada” pelos irmãos do 
navegador, à data da morte de Lopo Rodrigues de Magalhães, como suposta mulher do 
“ausente” Fernão. Também é interessante notar que, em (Frutuoso c.1590, [39]), o respectivo 
autor, o eminente eclesiástico, teólogo e genealogista micaelense Doutor Gaspar Frutuoso, 
nascido na Ilha de S. Miguel (Açores) em 1522 e falecido em 1591, refere, na pág. 368 desse 
livro, que “veio a esta ilha Jácome das Póvoas Privado” e, na página seguinte, indica alguns 
ascendentes deste, nomeadamente o seu pai, Rui das Póvoas, “morador que foi na cidade do 
Porto”. Este Rui das Póvoas era, segundo o indicado em (Frutuoso c.1590: 369, [39]), filho de 
Fernando Anes das Póvoas o qual também era pai de António Fernandes das Póvoas (cf. 
Felgueiras Gayo 1989, [8], nº 1 do § 2 do título de Póvoas e confirmado pelo patronímico), o 
qual, por sua vez, era pai da citada Maria das Póvoas. O referido Jácome, primo direito de 
Maria das Póvoas, casou com Lucrécia de Resendes e foram, nomeadamente, bisavós de 
Úrsula de Mello Botelho, baptizada em Ponta Delgada em 15/10/1600 (Rodrigues 2008, [40]), 
pelo que o citado Jácome deverá ter nascido cerca de 1495 e, portanto, seria 
significativamente mais novo do que a sua prima Maria das Póvoas. Acresce que, tendo ela um 
primo na Ilha de S. Miguel, fácil lhe seria “inventar” uma história baseada na freguesia de Água 
de Pau, que deveria conhecer dos relatos do primo. 
 
A relação entre Póvoas e Magalhães é, aliás, confirmada pelo facto de, a anteriormente citada 
Isabel Baião (casada com Rui de Magalhães), ser irmã de Maria Baião que foi casada com 
João Dias de Madureira, o qual era, conforme se refere em (Felgueiras Gayo 1989, [8]), irmão 
do António de Madureira que foi marido da citada Maria das Póvoas. 
 
Em (Teixeira 1925 e 1926, [17] e Manso de Lima s.d., [23]) refere-se, a propósito de Jorge de 
Magalhães (suposto irmão do navegador), que ele “casou na cidade do Porto com Isabel 
Pessoa” (a qual, de acordo com (Felgueiras Gayo 1989, [8]), era filha de Gaspar Pessoa que 
“foi pagador das moradias da Casa Real do Porto onde foi morador”) e, mais adiante, indica-se 
que Jorge de Magalhães “foi cavaleiro fidalgo como consta de uma precatória que está 
incorporada no inventário de seus pais, passada a 24-VI-1525 pelo escrivão dos órfãos Rui de 
Magalhães”. Acontece que este Rui de Magalhães era o marido de Isabel Baião, o que 
demonstra um estreito relacionamento entre aquele e o seu primo Jorge, do ramo dos 
Magalhães de Figueiró. Pensamos que o citado Jorge se terá aconselhado, com o seu primo 
Rui, sobre a melhor forma de desbloquear as partilhas por morte do seu pai Lopo, face à 
ausência, em parte incerta, do seu irmão Fernão. Deverá ter sido Rui de Magalhães quem terá 
sugerido o envolvimento, nesse assunto, de Maria das Póvoas, de modo a que pudesse 
aparecer, em Figueiró dos Vinhos, uma procuração supostamente passada pelo Fernão, onde 
este era, fictíciamente, apresentado como marido daquela. Investigámos o local onde o 
tabelião que redigira essa procuração, Daniel Fernandes, exercia, à data, essa sua profissão e 
verificámos que era em Água de Pau, na ilha de S. Miguel, nos Açores. Pensam os defensores 
da “Hipótese de Figueiró” que ele terá emitido a falsa procuração a pedido de Jácome das 
Póvoas a quem a sua prima, Maria das Póvoas, pedira ajuda. Tal facto demonstra o extremo 
cuidado dos irmãos do Fernão em não correrem o risco de alguém colocar em dúvida a 
veracidade dessa procuração, o que estava salvaguardado pelo facto de não ser prático 
alguém se deslocar, tão longe quanto os Açores, para confirmar esse desiderato.  
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Houve outro suposto irmão do navegador, de nome Rui, que também não compareceu em 
Figueiró. Em (Teixeira 1925 e 1926, [17] e Manso de Lima s.d., [23]), refere-se que este Rui “foi 
cavaleiro da Ordem de Santiago e escrivão dos filhamentos do mordomo-mór Conde de 
Portalegre” e, mais adiante, refere-se uma procuração “que fez, para fazerem as partilhas de 
seus pais, na cidade de Lisboa em casa do dito conde a 4-VII-1521 de que foi tabelião Diogo 
Leitão, que está incorporada no dito inventário”.  
 
Portanto, o citado Rui enviou uma procuração e não compareceu em Figueiró. No que se refere 
a Maria das Póvoas não se sabe se esta compareceu em Figueiró, com a procuração do 
“suposto marido”, ou se, pelo contrário, não se deslocou a Figueiró e, quando recebeu dos 
Açores a falsa procuração que o seu primo Jácome lhe conseguiu arranjar, a terá entregue a 
Jorge de Magalhães que a terá exibido em Figueiró. Repare-se que existem cerca de dois 
meses e meio de diferença (de 04 de Julho a 21 de Setembro) entre a data da procuração 
passada pelo referido Rui, em Lisboa, e a que foi emitida nos Açores, o que se justificará pela 
demora no contacto, por carta, entre Maria das Póvoas (residente no Porto) e o seu primo 
Jácome (a residir na ilha de S. Miguel, Açores). 
 
Portanto a ligação da família Póvoas, ao Porto, parece inquestionável e a ligação de Maria das 
Póvoas, à família do navegador, é mais uma prova da grande probabilidade deste ter nascido 
na zona do Porto, muito possívelmente em Gaia. 
 
Também parece indubitável que se o Doutor Gaspar Frutuoso, que pertencia à geração 
imediatamente abaixo da do navegador e que sobre ele escreveu um extenso capítulo em 
(Frutuoso c.1580, [41]), tivesse tido conhecimento de algum casamento do navegador com a 
referida Maria das Póvoas e da suposta residência de ambos na freguesia de Água de Pau, 
naquela ilha, não deixaria de relatar tal situação. Se o não fez, foi porque tal casamento nunca 
existiu e apenas foi “inventado” para desbloquear um impasse na partilha de bens realizada 
após a morte do pai do navegador. Aliás, em (Frutuoso c.1582, [42]), refere-se apenas uma 
família, com o apelido de Magalhães, na ilha de Santa Maria, família essa que foi iniciada por 
um Bento Dias de Magalhães, cujas origens não são apresentadas, e que, segundo (Rodrigues 
2008, [40]), foi almoxarife na dita ilha. O referido Bento era da mesma geração do navegador, 
pelo que não poderia ser seu descendente. Aliás se houvesse, nos Açores, familiares próximos 
de Fernão de Magalhães, o Doutor Gaspar Frutuoso certamente os teria referenciado. 
Acontece, ainda, que o referido autor tinha tido conhecimento do casamento, em Espanha, do 
navegador, embora na pág. 201 de (Frutuoso c.1580, [41]), só referiu o seu apelido Barbosa e 
não o seu nome próprio Beatriz. Assim sendo, se tivesse tido notícia dum casamento dum 
Fernão de Magalhães nos Açores, não deixaria de ficar intrigado e iria procurar saber se este 
era ou não o navegador. 
 
É curioso constatar que outros genealogistas posteriores, como Frei João da Madre de Deus, 
Manso de Lima e Felgueiras Gayo, aparentam desconhecer o casamento, em Espanha, do 
navegador com Beatriz Barbosa, pois esta não aparece referenciada, nessa qualidade, em 
nenhuma das publicações daqueles autores. Aliás se eles tivessem tido conhecimento desse 
casamento, não deixariam de estranhar a existência do outro suposto casamento, por eles 
relatado, nos Açores, com a citada Maria das Póvoas. 
 
Também não deixa de ser curioso que o citado Rui, suposto irmão do navegador, tenha sido, 
de acordo com (Madre de Deus c.1765, [13]), casado com Catarina Jorge. Acontece que, em 
(Frutuoso c.1590, [39] e Rodrigues 2008, [40]), são referidos elementos duma família de 
apelido Jorge, sendo alguns cavaleiros da Ordem de Santiago (como o citado Rui de 
Magalhães, supostamente irmão do navegador, era) e com algumas senhoras, dessa família, 
de nome próprio Catarina, a residir em Água de Pau, na ilha de S. Miguel, nos Açores. Será 
que a mulher do dito Rui pertencia a esta família, e que isso também poderá ter contribuido 
para a emissão da procuração pelo tabelião Daniel Fernandes?  
 
É ainda de realçar um facto que parece demonstrar que as partilhas de bens, por morte de 
Lopo Rodrigues de Magalhães, se não resolveram rápidamente, apesar da tentativa de 
desbloqueamento com o recurso à procuração que envolveu o nome de Maria das Póvoas.  
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Sabe-se, nomeadamente de (Teixeira 1925 e 1926, [17] e Manso de Lima s.d., [23]), que o 
citado Lopo, depois de terminar a sua missão junto da família Ribeiro de Vasconcelos (como 
adiante se referirá), foi escrivão das cizas de Figueiró dos Vinhos. Acontece que o seu atrás 
referido genro Rui Cotrim foi seu colaborador, nesse cargo, desde 1512, e viria a suceder-lhe 
no mesmo, como consta da pág. 267 do Volume II de (Teixeira 1925 e 1926, [17]), onde se 
indica que, em 01/10/1522, Rui Cotrim “foi nomeado juiz das cizas de Figueiró, cargo que 
exercia há dez anos, como consta da chancelaria de D. João III”. Se o citado Lopo já tinha o 
seu genro Rui Cotrim a trabalhar como escrivão das cizas, obviamente tencionava deixar-lhe, 
em herança, esse cargo, facto que já deveria constar do seu testamento. Se o referido Lopo 
morreu no primeiro semestre de 1521 e, em Setembro desse ano, todas as procurações dos 
“ausentes” já estavam emitidas, porque razão só mais de um ano depois é que a nomeação de 
Rui Cotrim foi consumada? Se atendermos a que a data da sua nomeação é, sensivelmente, 
três semanas depois da chegada a Sevilha, de Juan Sebastián Elcano, é legítimo admitir que 
se esteve a aguardar por notícias sobre o paradeiro de Fernão de Magalhães, para concluir a 
partilha dos bens do citado Lopo.  
 
Assim, segundo os defensores da “Hipótese de Figueiró”, só depois de se ter tido a 
confirmação de que o navegador já morrera, é que terá havido condições para se poder dar, 
por concluida, aquela partilha, tanto mais que, entretanto, em Março de 1522, de acordo com o 
indicado em (Barrault 1998: 252, [30]), já morrera a verdadeira mulher do navegador, Beatriz 
Barbosa. 
 
Poderá pensar-se que três semanas é pouco tempo para a notícia da morte do navegador 
chegar de Espanha a Lisboa e daqui passar para o conhecimento dos herdeiros de Lopo 
Rodrigues de Magalhães. Pensa-se que se trata dum periodo de tempo adequado pois o que 
terá acontecido é que o 2.º Conde de Portalegre, que era D. João da Silva, um dos mais 
importantes nobres do reino, terá sido dos primeiros a conhecer, em Lisboa, essa notícia, e tê-
la-à transmitido, de imediato, ao seu escrivão dos filhamentos, o atrás indicado Rui 
(supostamente irmão do navegador) e este terá, logo de seguida, avisado os seus irmãos. 
Acresce que o 2.º Conde de Portalegre era casado com D. Maria de Menezes, filha de D. 
Álvaro de Bragança, o “protector” do sogro do navegador pelo que, tendo sido Diogo Barbosa 
um dos primeiros a saber a notícia da morte de Fernão de Magalhães, a terá transmitido para 
Lisboa, para a família dos Condes de Portalegre.  
 
A notícia da morte do navegador também poderá ter sido recebida, em Lisboa, algum tempo 
antes, quando treze tripulantes do “Victoria” foram presos, em Cabo Verde, em 14/07/1522 e 
terão informado que Fernão de Magalhães já morrera.  
 
É ainda de referir que a mãe do 2º Conde de Portalegre era D. Maria de Ayala, cujos pais 
foram Diego Garcia de Herrera e Inês Peraza, a qual era filha de Fernán Peraza, senhor de 
algumas das ilhas das Canárias e, portanto, uma figura importante da Corte Espanhola. De 
acordo com a pág. 24 do Volume II de (Braamcamp Freire 1973, [43]), a citada D. Maria de 
Ayala sobreviveu a seu marido D. Diogo da Silva, 1.º Conde de Portalegre e, “por cartas de 17 
e 28 de Julho de 1506, foi feita visinha de todas as ilhas dos Açores, com todos os privilégios, 
franquezas e liberdades concedidos aos moradores daquelas ilhas”. Este facto é mais uma 
justificação da possibilidade do Rui de Magalhães, suposto irmão do navegador, através da sua 
actividade no seio da Casa dos Condes de Portalegre, ter obtido uma procuração, em prazo 
relativamente curto, dum tabelião dos Açores. 
 
Além disso, também de acordo com a pág. 24 do Volume II de (Braamcamp Freire 1973, [43]), 
a citada D. Maria de Ayala foi “senhora de quatro duodécimos das ilhas de Forteventura e 
Lançarote do arquipélago das Canárias, das quais seu filho, o 2.º Conde de Portalegre, recebia 
trezentos mil reais de renda cada ano”. Um dos irmãos do 2.º Conde de Portalegre foi D. 
Miguel da Silva, importante eclesiástico que, em 1514, foi nomeado por D. Manuel I como seu 
embaixador, junto do Papa, em Roma. 
 
Pensamos que terá sido por influência directa de D. Branca da Silva (satisfazendo um pedido 
que ela terá recebido de Lopo Rodrigues de Magalhães) junto do seu irmão, que o 2.º Conde 
de Portalegre terá aceite receber, em Lisboa, o Rui de Magalhães (supostamente irmão do 
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navegador), cometendo-lhe as funções de seu escrivão dos filhamentos e, mais tarde, de seu 
vedor, ou seja, administrador da sua Casa e bens.  
 
Houve quem relacionasse uma hipotética residência do navegador nos Açores com o facto de, 
no seu contrato com Carlos I, aparecer uma referência a uma “isla de San Miguel”. Acontece 
que uma das ilhas mais ocidentais do arquipélago das Canárias, é aquela que, actualmente, é 
designada por La Palma, e cuja capital é Santa Cruz de La Palma. À época do navegador, e de 
acordo com (Frutuoso c.1580, [41]), essa cidade era designada por San Miguel de Santa Cruz 
pelo que a ilha de San Miguel, referida naquele contrato é, efectivamente, a de La Palma e não 
a ilha de S. Miguel, nos Açores.  
 
Alguns também puseram em causa que o navegador fosse o filho de Lopo Rodrigues de 
Magalhães ao descobrirem um documento em que se referia que um Fernão de Magalhães 
tinha tido o ofício de “lealdador dos pastéis” (que se refere ao produto/planta de que se faziam 
as tintas) das ilhas do Pico e do Faial. Supostamente, tinha-lhe sucedido no cargo um tal 
Amaro Pereira, por alvará de 18/01/1567. E diziam que aquele Fernão de Magalhães, 
"pasteleiro", era o filho do Lopo Rodrigues de Magalhães, o tal que estaria casado em Água de 
Pau, nos Açores (na ilha de São Miguel), e portanto, diziam que, por essa razão, ele nunca 
poderia ser o navegador. O citado documento tinha uma cota da Chancelaria de D. Sebastião 
(livro 19, pág. 228 verso, microfilme 1703) e consta do livro de autoria de Manuel Lamas de 
Mendonça e de Miguel Maria Telles Moniz Côrte-Real (2009, [44]), no qual, na página 68, 
aparece a transcrição do alvará (com a cota acima referida) passado ao dito Amaro Pereira, 
dizendo-se que este estava a substituir um Fernão de Magalhães que tinha tido aquele cargo. 
Contudo, nas páginas 69 e 70 do mesmo livro, aparece a transcrição, agora com data de 
11/10/1568 (com a cota de Chancelaria de D. Sebastião, livro 24, páginas 213 e 213 verso, 
microfilme 3560), de um novo alvará que foi passado ao referido Amaro Pereira, porque este 
havia perdido o seu original. E, nesse novo alvará, para além da repetição do texto do alvará 
anterior, aparece no final (mais concretamente na 7.ª e na 8.ª linha da página 70 do citado livro) 
uma correcção ao texto do alvará anterior dizendo que, embora no alvará anterior se diga que 
o cargo de “lealdador dos pastéis” das ilhas do Pico e do Faial vagou por falecimento do seu 
anterior detentor, Fernão de Magalhães, tal não estava correcto, pois se devia ter dito que o 
anterior detentor do cargo se denominava, efectivamente, Bartolomeu de Magalhães e não 
Fernão de Magalhães! 
 
Aqui se comprova como os investigadores históricos podem ser induzidos em erro se se 
limitarem a ler as provas documentais e não procederem à sua correcta interpretação. Se o 
citado Amaro Pereira não tem perdido o original do seu alvará, teríamos eternamente alguns 
investigadores a colocar em dúvida a “Hipótese de Figueiró” sobre a filiação do navegador, 
fazendo uma imediata ligação (sem qualquer prova que a pudesse suportar) entre o “lealdador 
dos pastéis” das ilhas do Pico e do Faial e o filho de Lopo Rodrigues de Magalhães.  
 
Pensamos que é fácil obter uma explicação para o facto de, no texto do primeiro alvará, se 
falar dum Fernão de Magalhães. Pesquisando no site da Internet “Anais da Ilha Terceira/I/XVI-
Wikisource” nele se explicita, no referente ao ano de 1536, que “em 3 de Outubro, deu El-Rei o 
regimento para se arrendarem os direitos do pastel” e, mais adiante, que “foi criado também 
um lealdador com um escrivão privativo, e ordenados suficientes, e servia em todas as ilhas, 
como se vê do alvará passado a Fernão de Freitas, que está a fl. 125 do Tombo da Câmara de 
Angra”. Na obra (Ornelas Mendes e Forjaz 2007, [45]), refere-se que a lealdação do pastel 
abrangia, até 1570, a ilha Terceira e todas as outras de baixo (ou seja, havia um só lealdador 
para várias ilhas em simultâneo), tendo ocorrido a desanexação após o falecimento de 
Bartolomeu de Magalhães, residente em Angra. Foi então que se efectuou a separação de 
cargos, criando-se um lealdador do pastel para a Terceira e outro para as ilhas do Faial, Pico, 
S. Jorge e Graciosa. Para o cargo de lealdador da Terceira foi nomeado Fernão de Freitas, por 
carta de 14/7/1570 (aqui surge uma aparente contradição de datas pois, no primeiro alvará 
passado a Amaro Pereira, a data é de 1567, dizendo-se que ele tomava posse por morte do 
anterior lealdador, que vimos ser o citado Bartolomeu Magalhães. Pensa-se que a data de 
1567 é que será a correcta).  
 
Este Fernão de Freitas terá assim substituido, naquele cargo, mas só para a Ilha Terceira, o 
referido Bartolomeu de Magalhães. Possivelmente o escrivão que assentou a posse do Fernão 
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de Freitas e do Amaro Pereira terá sido o mesmo e, tendo esse escrivão o nome próprio do 
Fernão na sua memória, ao redigir no alvará do Amaro Pereira o nome do lealdador 
Bartolomeu de Magalhães, que falecera e que iria ser substiuido por Amaro Pereira, terá 
juntado aquele nome próprio (do Fernão de Freitas) ao apelido Magalhães (do Bartolomeu), daí 
tendo resultado ter escrito, erradamente, Fernão de Magalhães em vez de Bartolomeu de 
Magalhães.  
 
Um outro suposto irmão do navegador foi Pedro de Magalhães que, segundo (Madre de Deus 
c.1765, [13]), “foi almoxarife do Comendador-Mor. Viveu na vila da Ega onde fez umas casas 
nobres, e foram seus descendentes os Magalhães que viviam em uma quinta junto a Pombal. 
Também foi seu descendente Francisco de Magalhães Cotrim que depois, de viúvo, foi Cónego 
na Sé de Braga. Casou com D. N, de que teve a Diogo Machado Cotrim". A referência “casou 
com D. N” significa que o autor desconhecia o nome da mulher de Pedro de Magalhães. É 
curioso investigar quem seria o Comendador-Mor de quem, o citado Pedro, foi almoxarife. 
Tratava-se, certamente, de D. Diogo de Noronha, que foi Comendador-Mor da Ordem de Cristo 
(a Ordem que "comandava" os Descobrimentos Portugueses), e que era filho de D. Pedro de 
Menezes, 1.º Marquês de Vila Real, e de sua mulher D. Beatriz de Bragança (filha de D. 
Fernando, 2.º Duque de Bragança, e de D. Joana de Castro), a qual, portanto, era irmã do já 
referido D. Álvaro de Bragança, “protector” do sogro do navegador.  
 
Assim temos que dois supostos irmãos do navegador, Rui e Pedro, estavam ao serviço, 
respectivamente, de um genro e de um sobrinho de D. Álvaro de Bragança, do qual era 
“colaborador” Diogo Barbosa, sogro de Fernão de Magalhães. Portanto, supostamente três 
filhos de Lopo Rodrigues de Magalhães (Fernão, Rui e Pedro) tiveram relações próximas com 
pessoas do círculo familiar ou pessoal de D. Álvaro de Bragança! Mera coincidência? 
Pensamos que não, como adiante referiremos. Isto pode demonstrar que o próprio Lopo 
Rodrigues de Magalhães estava bem relacionado na Corte de D. Manuel I.  
 
A propósito do já citado Rui Cotrim, que viria a ser genro de Lopo Rodrigues de Magalhães ao 
casar com a sua filha Branca, é de referir que alguns seus familiares próximos, nomeadamente 
o seu avô Jaime, pertenciam à Casa do Infante D. Henrique. Assim, pensam os defensores da 
“Hipótese de Figueiró”, que este enquadramento terá reforçado o interesse do jovem Fernão 
pelas epopeias marítimas que esses familiares de Rui Cotrim lhe terão contado. 
 
Os signatários descendem de Branca de Magalhães (o seu nome próprio terá decorrido de 
uma homenagem do seu pai, Lopo Rodrigues de Magalhães, à atrás citada D. Branca da Silva, 
mulher de João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos, 3.º Senhor de Figueiró e Pedrógão), 
suposta irmã do navegador. Esta viria a casar com Rui Cotrim que, segundo o Volume I, título 
de “Cotrins de Figueiró e Pedrógão”, do livro (Teixeira 1925 e 1926, [17]), era escudeiro da 
Casa de Rui Mendes de Vasconcelos (filho de João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos) o qual, 
inclusivamente, concedeu aos noivos uma significativa verba em numerário, como dote de 
casamento. Como atrás dissémos, Rui Cotrim viria a suceder ao seu sogro, Lopo Rodrigues de 
Magalhães, como escrivão das cizas de Figueiró dos Vinhos. Um dos filhos de Rui Cotrim e de 
Branca de Magalhães, Diogo Cotrim de Magalhães foi, por sua vez, pai de vários filhos, entre 
os quais Rui Cotrim de Magalhães e Manuel Cotrim de Magalhães, ambos 11.ºs tios-avós dos 
signatários, que morreram na batalha de Alcácer Quibir, conforme referido em (Teixeira 1925 e 
1926, [17]). 
 
O atrás citado Rui Cotrim terá nascido cerca de 1460 para que, em 10/01/1487, como atrás 
referimos, pudesse ter sido investido no cargo de escrivão das cizas de Figueiró, por renúncia 
de Lopo Rodrigues de Magalhães. Alguns autores pensam que essa transmissão do cargo, do 
Lopo para o Rui, foi concomitante com o casamento deste com Branca de Magalhães, o que 
implicava que esta teria nascido cerca de 1470, ou seja, que era mais velha do que o seu irmão 
Fernão. Pensamos que essa ideia é incorrecta pois os signatários são descendentes de 
Ignácio Lopes, o qual era quarto neto da referida Branca. Acontece que este Ignácio foi 
baptizado em Figueiró dos Vinhos a 17/12/1671, pelo que terá certamente nascido nesse ano. 
Entre os citados Ignácio e Branca há pois cinco gerações de diferença, pelo que aplicando uma 
média de 30 anos entre gerações consecutivas, teremos que a referida Branca teria nascido 
cerca de 1671 – 5 x 30 = 1521. Contudo, dado que um avô do citado Ignácio, foi Francisco de 
Magalhães Cotrim, que era padre, podemos admitir uma média maior entre gerações, dado 
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que o referido padre pode ter sido pai já numa idade avançada. Admitindo um máximo de 35 
anos entre gerações consecutivas teremos: 1671 – 5 x 35 = 1496, pelo que Branca de 
Magalhães não deverá, seguramente, ter nascido antes de 1490, ou seja, quando da 
transmissão do cargo entre os referidos Lopo e Rui, a citada Branca não teria ainda nascido 
sendo, portanto, significativamente mais nova do que o seu marido. A transmissão do cargo 
entre Lopo e Rui ter-se-à devido ao facto de eles serem parentes entre si (a mãe de Rui Cotrim 
era prima segunda de Lopo Rodrigues de Magalhães).  
 
Aliás a frase atrás indicada de que Rui Mendes de Vasconcelos (que foi o 4.º Senhor de 
Figueiró e Pedrógão) havia concedido aos noivos uma significativa verba em numerário, como 
dote de casamento, confirma a nossa tese de que o casamento entre Branca de Magalhães e 
Rui Cotrim não ocorreu em 1487. De facto o referido Rui Mendes de Vasconcelos só foi o 4.º 
Senhor de Figueiró e Pedrógão depois da morte do seu pai João Rodrigues Ribeiro de 
Vasconcelos, 3.º Senhor de Figueiró e Pedrógão, a qual ocorreu em 1489, como atrás 
indicámos. Assim, se o casamento tivesse acontecido antes de 1489, seria mais lógico que o 
referido dote tivesse sido oferecido pelo citado João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos e não 
pelo seu filho Rui Mendes de Vasconcelos. 
 
Em (Barros 2009, [7]) e (2009, [46]), é apresentada uma hipótese de Fernão de Magalhães ser 
natural da Ribeira Lima, nomeadamente de Ponte da Barca (local onde se situava o tronco da 
família Magalhães), com base num documento existente na Torre do Tombo, no Corpo 
Cronológico (colecção de documentos organizada por Manuel da Maia, logo depois do 
terramoto de 1755, formada por 525 maços, que agrupam 82.902 documentos, criada de forma 
artificial com base, sobretudo, nos “papéis” do funcionário régio Pedro de Alcáçova Carneiro, 
incorporados na Torre do Tombo em 1569) reproduzido em (Garcia 2007, [21]) e datado de 
19/05/1517, no qual o navegador declara ter recebido a maior parte da dívida que um certo 
João Abraldez tinha para consigo, após uma deslocação do seu irmão Duarte de Sousa 
(munido duma procuração do navegador) ao almoxarifado de Ponte de Lima, onde recebeu 
oitenta mil réis que lhe foram entregues pelo almoxarife Lopo Pereira. Em (Barros 2009, [7]) e 
(2009, [46]), diz-se, erradamente, que o irmão que recebera a procuração do navegador era 
Diogo de Sousa e não Duarte de Sousa. Tivémos a oportunidade de ler o citado documento e 
constatar, até pela assinatura, que se trata, efectivamente, de Duarte de Sousa. Acontece, 
ainda, que o facto de tal operação ter ocorrido em Ponte de Lima, nada tem a ver com a 
hipótese do navegador ter nascido nessa região. De facto, também em (Garcia 2007, [21]), 
vem transcrito um mandado de D. Manuel I, datado de 04/09/1514, dando instruções ao 
almoxarifado de Ponte de Lima, local escolhido pela Coroa para pagar uma dívida, desta, à 
família Abraldez, no valor de duzentos cruzados, para que, em vez do pagamento ser 
efectuado à referida família, o seja a Fernão de Magalhães junto do qual, um elemento dessa 
família que estivera na Índia com o navegador, contraira um dívida de valor superior. Portanto 
foi a Coroa que escolheu Ponte de Lima para local do pagamento e não o navegador, pelo que 
este facto não pode ser argumento para justificar que o navegador fosse natural dessa região 
ou nela tivesse residência. 
 
Fica, contudo, uma dúvida: porque razão esse irmão Duarte, não só não consta dos nobiliários, 
nomeadamente de (Felgueiras Gayo, [8], Teixeira 1925 e 1926, [17] e Manso de Lima s.d., 
[23]), como também não foi contemplado, pelo navegador, no seu testamento de Sevilha, 
apesar de aquele lhe ter prestado uma importante colaboração como seu procurador? Duas 
hipóteses se perfilam: 
- ou Duarte de Sousa morreu, sem descendentes, antes do navegador ter feito o testamento, 
ou seja entre 1517 e 1519; 
- ou Duarte de Sousa e o navegador, nesse periodo, se incompatibilizaram, do que resultou 
aquele não ter sido contemplado, por este, no seu referido testamento. 
 
Para os defensores da “Hipótese de Figueiró”, o facto de Duarte de Sousa não constar da 
relação de herdeiros de Lopo Rodrigues de Magalhães pode configurar que aquele já tinha 
morrido, sem descendentes, antes do seu pai morrer.  
 
É de salientar que na publicação (Baião 1995: 306, [47]), se diz: “Ainda sobre a estada em 
Azamor podemos dizer que entre a gente de que era capitão Ayres Telles estavam, como 
cavalleiros, Fernão de Magalhães e Duarte de Sousa, nome que como adeante se verá, 
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corresponde ao de seu irmão, e provávelmente era elle”. Devemos realçar o cuidado do autor 
em não tomar uma decisão formal sobre a relação, como irmãos, entre os citados Fernão e 
Duarte. Esta posição eventualmente não terá sido seguida por outros autores ao considerarem 
que o Diogo de Sousa, que terá estado na Índia e Azamor ao mesmo tempo do navegador era, 
necessáriamente, seu irmão.   
 
É de referir que a listagem dos filhos de Lopo Rodrigues de Magalhães, indicada em (Teixeira 
1925 e 1926, [17] e Manso de Lima s.d., [23]), é a que consta do inventário dos seus bens, 
efectuado depois do seu falecimento, onde estão listados os nomes dos seus herdeiros, à data. 
Do exposto resulta que, de acordo com a “Hipótese de Figueiró”, o navegador terá tido, 
nomeadamente, os seguintes irmãos, por ordem alfabética dos seus nomes próprios: Branca 
(casada com Rui Cotrim), Brites (freira em Stª Clara de Santarém), Diogo (casado com Isabel 
Gomes de Vide), Duarte, Isabel (casada com Fernão Pires de Figueiró e João Gomes de Vide, 
alcaide-mór de Penela), Margarida (casada com Belchior Leitão), Joana (freira em Lorvão), 
Jorge (casado com Isabel Pessoa), Leonor (freira em Cóz), Pedro e Rui (casado com Catalina 
Soaja).  
 
 
2.3.2 – “Hipótese de Aveiro” 
 
Neste caso, conforme referido na Árvore Genealógica III, os irmãos do navegador seriam, 
presumívelmente, os seguintes: Genebra (casada primeiramente com João Barbosa e, 
posteriormente, com André Afonso Cão), Diogo, Isabel e Duarte. Como tivémos oportunidade 
de referir, nenhum dos nobiliários que consultámos apresenta este conjunto de irmãos, só 
referindo a possibilidade do navegador ter uma irmã Genebra. Pensamos que, tanto esta como 
Duarte, já teriam falecido à data do testamento de Sevilha ou, então, estariam vivos mas 
incompatibilizados com o navegador, dado não terem sido contemplados no citado testamento. 
 
É de notar que o facto de Rodrigo de Magalhães ter dado, a um filho seu, o nome de Diogo de 
Sousa, poderá estar relacionado com a presumível razão pela qual Lopo Rodrigues de 
Magalhães o terá feito em relação ao seu filho Diogo: para homenagear o Diogo de Sousa, filho 
do Senhor de Briteiros, morto na sequência da “vingança” da família Soares de Albergaria, 
como atrás referimos. 
 
Há autores que referem que Paio Afonso de Magalhães estava com o seu irmão Fernão, o 
Velho, Senhor de Briteiros, quando este assassinou Álvaro Soares de Albergaria, junto da 
Ponte do Prado. Tal facto e o conhecimento da posterior vingança da família Soares de 
Albergaria, que provocou a morte a Diogo de Sousa, terão levado Rodrigo de Magalhães (que 
era primo direito de Diogo de Sousa), a homenagear o seu primo dando, a um filho seu, o 
nome daquele.  
 
 
2.3.3 – Verdadeiros irmãos do navegador 
 
É de referir que, sendo a “Hipótese de Aveiro” aquela que é correcta surgem-nos, agora, as 
seguintes dúvidas: 
- com quem terá casado o Fernão que era filho de Lopo Rodrigues de Magalhães? Com a 
citada Maria das Póvoas, possívelmente em segundas núpcias desta? Terá vivido nos Açores? 
Mas, se viveu nos Açores, porque razão o Doutor Gaspar Frutuoso (que escreveu sobre o 
navegador) não faz referência à passagem deste Fernão (do ramo de Figueiró), homónimo do 
navegador, pelos Açores? Terá tido descendência? Terá sido cavaleiro da Ordem de Santiago, 
como refere Manso de Lima? Mas então porque razão não aparece o seu nome na relação dos 
cavaleiros dessa Ordem, em Portugal, como acontece com o seu irmão Rui? Será que Manso 
de Lima pensava que o Fernão, do ramo de Figueiró, era o navegador (o qual tinha sido 
cavaleiro daquela Ordem, em Espanha), surgindo daí a sua eventual confusão? 
- os irmãos Diogo e Isabel, citados pelo navegador no seu testamento de Sevilha, casaram e 
tiveram descendência? Porque é que não são referidos pelos nobiliários? É de salientar que, 
nas “provanças” de Lourenço de Magalhães (cf. Baião 1921: 54, [4]), se diz que “Diogo de  
Sosa de Magallanes su hermano e Ysabel de Magallanes asiu mismo son muertos e como al 
tempo de su fin e muerte no dexaron hijos ni herederos ni descendientes”. Seria verdade? Não 
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terão sequer casado, razão pela qual o navegador, no seu testamento de Sevilha, referia que 
se casassem em Espanha?   
 
São dúvidas que, num futuro tão próximo quanto possível, procuraremos esclarecer. 
 
É de notar que no documento, atrás citado, no qual o navegador faz a doacção duma quinta, 
em Gaia, a sua irmã Isabel, ele se apresenta como “filho maior dos ditos meus senhores pai e 
mãe”, o que significa que ele seria o filho primogénito ou, eventualmente, o filho varão mais 
velho. Assim deixa de ter sentido a tese defendida por Manuel Abranches de Soveral (s.d, [36]) 
quando, na referência biográfica de Aldonça (ou Alda) de Mesquita, indica que esta teria 
morrido na sequência do parto do seu filho Fernão, o navegadior. Se o seu filho Fernão se 
apresenta com sendo o filho primogénito é porque teve irmãos mais novos, todos da mesma 
mãe Alda.  
 
Assim, o navegador teria, certamente, irmãos de nomes próprios Diogo, Isabel e Duarte (os 
dois primeiros por ele referidos no seu testamento e o Duarte por constar duma procuração que 
o navegador lhe passou). Presumívelmente, teria ainda, pelo menos, uma meia-irmã de nome 
Genebra. 
 
 
 
2.4 – Enigma referente à sua naturalidade 
 
Num texto publicado na Internet (Cruz Fernandes 2008, [35]), refere-se que Fernão de 
Magalhães, com a idade de 12 anos, teria decidido partir, com seu irmão Diogo, para Lisboa, 
para serem pajens na Côrte. Nesse texto não é referido o local donde eles partiram mas, como 
é voz corrente entre alguns historiadores, que o navegador terá nascido na região do Porto, 
poderão, eventualmente, ter partido dessa zona.  
 
Em (Garcia 2007, [21]), é apresentado um texto elaborado por Fernando de Oliveira, um 
navegador do séc. XVI, autor de vários livros náuticos e históricos, referindo que Fernão de 
Magalhães teria nascido na zona do Porto.  
 
Há contudo quem defenda que o navegador teria nascido em Sabrosa, como é o caso de 
(Martins de Freitas s.d., [6] e Barrault 1998: 8, [30]), mas esta tese já foi rebatida por vários 
historiadores como, por exemplo, os autores das publicações (Baião 1921, [4], Barros 2009, [7] 
e 2009, [46]).  
 
Os defensores da tese de que o navegador teria nascido em Sabrosa afirmam que esse 
nascimento teria ocorrido na Casa da Pereira, naquela vila, na qual existe uma lápide que 
procura assinalar tal evento. Contudo, esquecem-se que a referida casa segundo, por exemplo, 
o indicado na obra em quatro volumes de Julio Teixeira, intitulada “Fidalgos e Morgados de Vila 
Real e seu Termo”, editada pela Imprensa Artística, Vila Real, entre 1946 e 1954, era 
propriedade de João da Silva Telles, que dizem ser Senhor da Quinta da Souta e da Casa da 
Pereira, o qual teria casado com Teresa de Magalhães, suposta irmã do navegador. Se a 
família Magalhães só terá tido contacto com essa casa depois do referido casamento, não é 
óbviamente provável que o navegador tivesse nascido numa casa que não pertencia à sua 
família, mas sim a um seu suposto futuro cunhado.  
´ 
Em (Barros 2009, [7] e 2009, [46]), sugere-se que o navegador teria nascido em Ponte da 
Barca, por ser a localidade onde se estabelecera o tronco da família Magalhães. 
 
Por sua vez, o autor de (Costa dos Santos 2004, [48]), sugere que o navegador poderá ter 
nascido em Figueiró dos Vinhos, em virtude dos seus supostos pais (admitindo como válida a 
“Hipótese de Figueiró”) terem vivido muito tempo nesta localidade. O atrás citado Fernando de 
Oliveira, que era da geração imediatamente abaixo da do navegador (talvez cerca de vinte 
anos mais novo) e que, segundo o indicado em (Costa dos Santos 2004: 47, [48]), seria natural 
de Pedrógão Grande, pensava, como atrás dissemos, que aquele teria nascido no Porto. 
Sendo Pedrógão situado muito perto de Figueiró, seguramente que Fernando de Oliveira teria 
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todo o interesse em situar o nascimento do navegador na região da qual ele próprio era natural, 
pelo que, não o fazendo, tal significa que Fernão de Magalhães não terá nascido em Figueiró.  
   
Pensamos que o navegador terá nascido em Gaia, pelas seguintes razões: 
- num documento contratual elaborado em Valhadolid, em 23/02/1518, entre Fernão de 
Magalhães, Rui Faleiro e Juan de Aranda, referido na Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira ([24]), ele apresenta-se “como sendo vizinho do Porto”; 
- no seu testamento o navegador contempla apenas uma instituição em Portugal. Trata-se dum 
convento de freiras (os restantes três conventos por ele contemplados são todos em Espanha: 
um em Sevilha, outro em Aranda de Duero e outro em Barcelona), da região do Porto, que era 
um convento de Dominicanas que existia em Gaia e que tinha sido fundado por Maria Mendes 
Petite, que foi mãe de Pedro Coelho, um dos assassinos de D. Inês de Castro, convento que, à 
época, era designado por Convento de S. Domingos das Donas do Porto, sendo actualmente 
designado por Convento do Corpus Christi, segundo o indicado em (Barros 2009, [7]). 
Curiosamente, existe um texto referente a uma oferta em dinheiro, pelo Rei D. Afonso V, ao 
mesmo Convento de S. Domingos das Donas do Porto, o que confirma que esta seria, à época 
do navegador, a designação oficial do convento e que, demonstra que a palavra “Porto” se 
aplicava, na época, não apenas à cidade em si, mas também às zonas limítrofes, pelo que um 
convento em Gaia era designado como um convento no Porto. Assim, alguém que se 
designava como “vizinho do Porto”, como o navegador o fez, poderia sê-lo, tendo nascido ou 
habitando em Gaia; 
- o facto do navegador ter nascido, preferencialmente em Gaia e não no Porto, também se 
pode dever ao facto de, à época, esta cidade lutar “ferozmente para conservar o seu privilégio 
de não permitir a permanência dos nobres dentro dos seus muros”, como se confirma pelo 
facto dos portuenses haverem “incendiado as casas que um fidalgo, Rui Pereira, tivera a 
imprevidência de ali mandar construir”, conforme citações retiradas de (Barros 2009, [7] e 
2009, [46]). 
 
É curioso assinalar aquilo que se encontra referido na pág. 125 de (Silva Lopes 1971, [49]): 
“esse facto foi o alargamento do termo do Porto, alargamento iniciado por D. Fernando em 
1369 e continuado, passados anos, por D. João I. O termo do Porto passou a abranger Gaia, a 
sul do Douro, e chegou a Norte, a incorporar Azurara e Penafiel”. Assim, dado que na época de 
Fernão de Magalhães já haviam passado mais de cem anos sobre este alargamento do termo 
do Porto, é legítimo considerar que, tendo o navegador nascido em Gaia, ele se apresentasse 
como “vizinho do Porto” e não como “vizinho de Gaia”. 
 
O autor de (Martins de Freitas s.d., [6]) refere que o navegador, no seu testamento de Sevilha, 
também afirma ser “vizinho” desta cidade, pelo que, segundo ele, Fernão de Magalhães não 
poderia ser, simultaneamente, “vizinho” do Porto e de Sevilha. Contudo, este autor explicita 
que, naquela época, a designação de “vizinho” duma dada localidade se aplicava, 
indistintamente, aos seus naturais, aos seus moradores ou a quem neles possuisse bens 
imóveis. Assim sendo, pensamos que o navegador, ao apresentar-se como “vizinho” do Porto, 
queria significar que tinha nascido nessa zona e, ao referir-se como “vizinho” de Sevilha, 
pretendia indicar que era morador nessa cidade. Aliás, em (Barros 2009: 28, [7]), refere-se que 
era frequente poder-se obter “carta de vizinhança” do Porto, desde que se residisse fora dos 
seus muros, ou seja, nomeadamente, quem morasse em Miragaia ou Vila Nova de Gaia 
poderia ter o estatuto de “vizinho de fora parte”. 
 
Acontece também que, segundo o indicado na pág. 52 de (Barrault 1998, [30]), dois meses 
após a sua chegada a Sevilha, o navegador ali casou, a 28/12/1517, com Beatriz Barbosa e 
ficou a viver naquela cidade (não sabemos se em casa do seu sogro ou noutra casa) pelo que, 
quando subscreveu o atrás citado documento contratual elaborado em Valhadolid, em 
23/02/1518, ele há cerca de quatro meses que já vivia em Sevilha. Assim se, em Valhadolid, no 
referido documento contratual, ele quizesse referir o local onde residia à época, ele ter-se-ia 
designado como “vizinho de Sevilha” como viria a acontecer, mais tarde, noutras ocasiões, 
nomeadamente no seu testamento. Se, no primeiro documento contratual que ele subscreveu 
com a Coroa Espanhola ele se auto-intitulou de “vizinho do Porto”, é óbvio que ele pretendia 
assinalar o local da sua naturalidade e não o da sua residência. 
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Na obra do Visconde de Lagoa (1938, [50]), no Volume I, pág. 101, diz-se que no foral da 
cidade do Porto o título de “vizinho do Porto” só poderia ser concedido nomeadamente ou a 
naturais dessa cidade, ou a quem lá estivesse a exercer algum cargo ou àqueles que, sendo 
casados, nela tivessem um periodo de residência, com as respectivas mulheres, não inferior a 
quatro anos consecutivos. Assim sendo, dado que o navegador só tinha casado pela primeira 
vez em Sevilha e não consta que tivesse algum cargo continuado no Porto, só poderia utilizar o 
título de “vizinho do Porto” se lá tivesse nascido (ou nas zonas limítrofes, como Gaia). 

 
É também de notar que, no atrás referido documento contratual elaborado em Valhadolid, em 
23/02/1518, do qual também foi subscritor Juan de Aranda, este se apresentou como sendo 
“vizinho da cidade de Burgos”, o que segundo o indicado na pág. 98 do mesmo volume da 
citada obra do Visconde de Lagoa (1938, [50]), significava que este era natural de Burgos “visto 
que o cargo de Feitor da Casa de la Contratacion impunha a Aranda a obrigação de ter 
domicílio em Sevilha”. Assim sendo, tendo apresentado Aranda a sua naturalidade (Burgos) no 
referido documento contratual, faz sentido que Fernão de Magalhães tivesse feito o mesmo, 
pelo que terá indicado a zona do Porto como local do seu nascimento. 
 
No livro (Barros 2009, [7]) refere-se que “nos papéis” do Convento do Corpus Christi existe um 
tombo de propriedades, feito em 1513, que, no título relativo a Vila Nova de Gaia, se refere á 
existência duma devesa, perto da fonte de Santa Marinha, “junto com o caminho que vay teer 
ao loguar de Ruy de Magalhães, que ficava muito próximo das antigas taracenas”. Da nossa 
investigação sobre quem seria este Rui de Magalhães pudémos concluir que se deve tratar do 
filho dos atrás citados André Afonso Cão e Genebra de Magalhães, tendo o referido Rui 
casado com Isabel Baião, irmã de João Baião.  
 
De acordo com o livro sobre famílias do Porto, de autoria de Pedro Brito, o dito Rui de 
Magalhães, “cunhado de João Baião”, foi juiz e vereador do Porto em 1525, 1526, 1540, 1549 e 
1551, pelo que presumimos que terá nascido cerca de 1490. Acontece que o conhecido 
genealogista Cristóvão Alão de Morais (1997, [9]), ao referir-se, na sua obra (no título de “Cãos 
e Nóbregas”) ao citado André Afonso Cão, indica que o mesmo era “Provedor das Tarracenas 
d’ El-Rei e Capitão das Galés que, em tempo antigo, houve no Porto”. Consultando a Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]), verifica-se que “tarracena” é sinónimo de “tarcena” 
ou de “tercena”, e que significa “estaleiro naval”.  
 
Em (Barbosa da Costa 1758, [51]) refere-se, em relação ao Convento de Corpus Christi, que 
ele “tem mais na vizinhança que parte com a cerca do convento daz Freiraz a chamada 
Tercena, que he hum lugar bem emparedado e fechado que dizem ser obra mandada fazer 
pelo Snr. Rey D. Manoel para recolher a fabrica das suas galleras, que entravão neste Porto, e 
hoje serve para recolher az madeiraz, e fabrica real domina nelle o superintendente da Ribeyra 
do Ouro”.  
 
Acresce que, em (Felgueiras Gayo 1989, [8]), se confirma que este Rui de Magalhães bem 
como a sua mulher Isabel Baião, “morarão na quinta de Vila Nova que veyo aos Cernaches”, 
ou seja, que moraram em Gaia.   
 
Portanto parece provável que o citado Rui de Magalhães, referido na documentação do 
Convento de Corpus Christi, seria o filho de André Afonso Cão e de Genebra de Magalhães.  
 
É também curioso assinalar que, na página 37 de (Barros 2009, [7]), se refere que “no Porto, 
Fernão de Magalhães tinha familiares em posições influentes. Desde logo, os alcaides da 
cidade e vedores da fazenda do Rei, João Rodrigues de Sá [e Meneses] e seus filhos, 
Henrique e Francisco”. Contudo, o autor de (Barros 2009, [7]), não explicita qual a relação de 
parentesco entre o navegador e o referido João Rodrigues de Sá [e Meneses]. Ora, de acordo 
com (Felgueiras Gayo 1989, [8]), este João Rodrigues de Sá [e Meneses], também conhecido 
por João Rodrigues de Sá, o Velho, era filho de Henrique de Sá de Meneses, o qual era neto 
de Fernão de Sá, Senhor de Sever, sendo que este era meio-irmão do João de Sá ou João 
Afonso de Sá que consta das anteriores Árvores Genealógicas I e III. Mais adiante 
verificaremos que este João Rodrigues de Sá [e Meneses] foi um embaixador de Portugal na 
Côrte de Carlos V, habitualmente apenas designado por João Rodrigues. 
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Pensamos que a grande influência da família Sá, junto da Côrte, poderá ter contribuido para 
que Fernão de Magalhães e o seu irmão Diogo, tivessem sido aceites, em Lisboa, como pajens 
da Rainha D. Leonor, mulher de D. João II.  
 
Do exposto resulta que, com grande probabilidade, o navegador Fernão de Magalhães terá 
nascido em Gaia. 
 
 
2.4.1 – “Hipótese de Figueiró” 
 
A possibilidade do navegador ter nascido em Ponte da Barca é, no caso da “Hipótese de 
Figueiró”, uma abordagem incorrecta, dado que o avô paterno do navegador (o Senhor de 
Briteiros) vivia na sua quinta de Briteiros, próximo de Guimarães, pelo que já há muito tempo 
este ramo da familia se afastara de Ponte da Barca. 
 
Em relação à tese do navegador ter nascido em Gaia, a “Hipótese de Figueiró” acrescenta o 
seguinte: 
- uma irmã de Lopo Rodrigues de Magalhães, Violante de Magalhães, foi a segunda mulher de 
Gonçalo Coelho, o qual era quarto neto de Estêvão Coelho e de Maria Mendes Petite a qual, 
como atrás dissémos, foi a fundadora do Convento de S. Domingos das Donas do Porto, em 
Gaia;  
- uma tia de Lopo Rodrigues de Magalhães, Francisca de Sousa (irmã do Senhor de Briteiros) 
era casada, conforme consta das árvores genealógicas atrás apresentadas, com João de Sá, 
também conhecido por João Afonso de Sá, que era filho bastardo de João Rodrigues de Sá, o 
das Galés (assim cognominado por ter vindo do Porto com uma frota de galés combater a frota 
castelhana que estava a cercar a cidade de Lisboa e que, por esse feito, foi nomeado, pelo Rei 
D. João I, Alcaide-Mor do Porto), o qual, por sua vez, era filho de Rodrigo Anes de Sá, Alcaide-
Mor de Gaia, pelo que presumimos que, por essa ligação familiar, a família de Lopo Rodrigues 
de Magalhães terá vivido em Gaia;  
- uma tia-avó de Lopo Rodrigues de Magalhães, Isabel Gil de Magalhães (irmã de João de 
Magalhães, 1.º Senhor da Barca) era casada com Gonçalo de Sá, Senhor de Aguiar, filho 
legítimo do atrás referido João Rodrigues de Sá, o das Galés, o que reforça a ligação de Lopo 
Rodrigues de Magalhães com a família dos Sás. 
 
É curioso assinalar que, segundo (Felgueiras Gayo 1989, [8]), João Rodrigues de Sá, o das 
Galés, era genro de Diogo Lopes Pacheco o qual, conjuntamente com o atrás citado Pedro 
Coelho, participou no assassínio de D. Inês de Castro. 
Há que conciliar com todas as datas dos cargos exercidos por Lopo Rodrigues de Magalhães, 
o facto do nascimento do seu filho Fernão ter ocorrido, presumivelmente em Gaia, 
provávelmente em 1480. 
 
Pensamos que nada impedia que, dentro duma mobilidade habitual para a época, Lopo 
Rodrigues de Magalhães e sua mulher passassem algum tempo junto das suas tias da família 
Sá, em Gaia, o que permitiria, não só que Fernão aí tivesse nascido como ali tivesse passado 
algumas temporadas, sendo possível que toda a agitação à volta das taracenas locais o tivesse 
seduzido nos seus sonhos de vir a ser um futuro navegador. 
 
 
2.4.2 – “Hipótese de Aveiro” 
 
A possibilidade do navegador ter nascido em Ponte da Barca é, no caso da “Hipótese de 
Aveiro”, uma abordagem incorrecta, dado que o ramo familiar do avô paterno do navegador 
(Paio Afonso de Magalhães) já há muito tempo se afastara de Ponte da Barca. 
 
Em relação à tese do navegador ter nascido em Gaia, a “Hipótese de Aveiro” acrescenta o 
seguinte: 
- uma tia de Rodrigo de Magalhães, Francisca de Sousa (irmã de Paio Afonso de Magalhães) 
era casada, conforme consta das árvores genealógicas atrás apresentadas, com João de Sá, 
também conhecido por João Afonso de Sá, que era filho bastardo de João Rodrigues de Sá, o 
das Galés, o qual, por sua vez, era filho de Rodrigo Anes de Sá, Alcaide-Mor de Gaia, pelo que 
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presumimos que, por essa ligação familiar, a família de Rodrigo de Magalhães terá vivido em 
Gaia;  
- uma tia-avó de Rodrigo de Magalhães, Isabel Gil de Magalhães (irmã de João de Magalhães, 
1.º Senhor da Barca) era casada com Gonçalo de Sá, Senhor de Aguiar, filho legítimo do atrás 
referido João Rodrigues de Sá, o das Galés, o que reforça a ligação de Rodrigo de Magalhães 
com a família dos Sás.  
 
Referimos, anteriormente, que Rodrigo de Magalhães seria filho de Maria da Cunha (ou Maria 
Álvares de Carvalho), a qual, possívelmente depois de enviuvar de Paio Afonso de Magalhães, 
viria a casar com D. Sancho de Noronha, do qual teve uma filha, Joana de Noronha. Esta viria 
a casar com Gregório de Cernache. Este era bisneto de Álvaro Anes de Cernache (um dos 
bravos combatentes da Ala dos Namorados na batalha de Aljubarrota) pelo que, dado que o 
seu irmão mais velho, Fernão Álvares de Cernache, morreu solteiro, veio a ser o 4º Senhor de 
Gaia-a-Grande, da Colheita de Coja e da Casa de Campo Bello e o 3º Senhor do vínculo dos 
Cernaches, em Chaves. O facto de Joana de Noronha ter sido uma das senhoras da Casa de 
Campo Bello, ainda hoje existente em Gaia, reforça a ligação da família do navegador a esta 
localidade e será mais uma confirmação de que terá sido em Gaia que o navegador terá 
nascido. 
 
 
2.4.3 – Naturalidade correcta do navegador 
 
Como atrás referimos, existe um artigo intitulado Magallanes (Arias de la Canal 2004, [28]), no 
qual se cita um catálogo (1990, [29]), no qual, no Tomo VII, item 1334, se indica que no livro do 
ano 1519, Ofício XV, Livro I, referente ao escrivão Bernal G. Vallesillo (o mesmo que notariou o 
testamento de Sevilha do navegador), Folio 551, Fecha: 19 de Marzo, se refere o seguinte 
assunto: “Donación de uma quinta de viñas y castañales y tierras de pan sembrar, radicadas en 
tierras de Guyan, término de la ciudad de Puerto de Portugal, que el Comendador Fernando de 
Magallanes, capitán de Sus Altezas, hijo legítimo de Rodrigo de Magallanes y de Alda de la 
Mesquita, difuntos, vecinos que fueran de la citada ciudad de Puerto de Portugal, hace a su 
hermana Isabel de Magallanes”. Dado que Guyan significa Gaia, este texto é uma excelente 
confirmação da naturalidade do navegador, em Gaia. 
 
Nesse documento o navegador refere que “a qual dita quinta eu houve e herdei dos ditos meus 
senhores pai e mãe”, o que reforça a ligação da família de Fernão de Magalhães a Gaia. 
 
Aliás, o facto de, neste texto, se dizer que Rodrigo de Magalhães e sua mulher Alda de 
Mesquita eram vizinhos do Porto, confirma que o seu agregado familiar viveria nessa região, 
nomeadamente em Gaia, o que induz a forte possibilidade do navegador ter nascido em Gaia. 
 
Do exposto resulta que, muito provávelmente, o navegador terá nascido em Gaia. 

 
 

 
2.5 – Enigma de onde terá vivido o seu ramo familiar  
 
2.5.1 – “Hipótese de Figueiró” 
 
No livro (Teixeira 1925 e 1926, [17] que, no que se refere à família Magalhães, transcreve o 
que foi escrito, sobre ela, pelo conhecido genealogista do século XVIII, Manso de Lima (s.d., 
[23]), indica-se que “Lopo Rodrigues de Magalhães teria ido para Figueiró dos Vinhos tomar 
conta dos bens dos sobrinhos do Senhor da Barca, que seriam João Rodrigues de 
Vasconcelos e seus irmãos, que ficaram órfãos”. Também Alão de Morais (1997, [9]), diz que 
Lopo Rodrigues de Magalhães foi para Figueiró e Pedrógão “para tratar dos bens da Casa de 
João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos, que ficou órfão de pouca idade”, conforme referido em 
(Abranches de Soveral s.d., [1]). Nestas afirmações há, em nosso entender, aspectos correctos 
e outros incorrectos, o que gera contradições. 
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O primeiro facto correcto é que João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos pertencia à família dos 
Senhores de Figueiró e Pedrógão (foi o 3.º Senhor de Figueiró e Pedrógão) e ficou órfão, com 
cerca de dez anos. De acordo com (Abranches de Soveral s.d., [1]) ele teria nascido cerca de 
1425, pelo teria ficado órfão, em 1435, pela morte de seu pai Rui Vasques Ribeiro (2.º Senhor 
de Figueiró e Pedrógão), o qual era filho de Rui Mendes de Vasconcelos, um dos destacados 
combatentes na batalha de Aljubarrota. Rui Vasques Ribeiro casara com Violante de Sousa 
que era trineta de D. Maria Pais Ribeira, 15.ª Senhora da Casa de Sousa e de D. Afonso Diniz 
(filho bastardo de D. Afonso III, Rei de Portugal). Contudo, João Rodrigues Ribeiro de 
Vasconcelos não era sobrinho do Senhor da Barca (estamos a falar de João de Magalhães, 1.º 
Senhor da Barca), mas sim seu cunhado, dado o 1.º Senhor da Barca ter casado com Isabel de 
Sousa, irmã de João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos. 
  
Aliás que sentido faria o suposto pai do navegador ir tomar conta dos bens dum órfão, que 
tinha tios quer do lado da família materna quer da paterna, que poderiam exercer tal tarefa sem 
que fosse necessário que aparecesse um estranho, exterior à família, que se ocupasse da 
mesma? Acresce que, quando João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos ficou órfão, ainda sua 
irmã era solteira, estando ainda longe o seu casamento com o futuro 1.º Senhor da Barca. 
 
Portanto, Lopo Rodrigues de Magalhães (que terá nascido cerca de 1443) não poderia ter 
tomado conta do património que João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos herdou quando ficou 
órfão mas sim dos bens que ele deixou, à data da sua morte, em 1489, à sua viúva, D. Branca 
da Silva e aos seus filhos, entre os quais Rui Mendes de Vasconcelos (que foi o 4.º Senhor de 
Figueiró) e Pedro Sousa Ribeiro de Vasconcelos, bens aos quais, para além dos que herdara 
de seu pai, acrescentara os que D. Afonso V lhe concedera como recompensa pela sua 
contribuição em várias campanhas militares promovidas pelo Rei com a alcunha de “o 
Africano”, como, por exemplo, a conquista de Alcácer Ceguer. Entre esses bens, que o Rei lhe 
concedera, inclui-se o actualmente designado por Palácio dos Vasconcelos, em Santiago da 
Guarda, no concelho de Ansião, a norte de Tomar, tal como consta do texto (Trindade 2001, 
[52]) publicado na Internet. Segundo esse texto, aquele palácio viria a ser doado, em 
09/06/1468, por D. Afonso V a João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos, e por este (ver carta 
régia de D. Manuel I, datada de Maio de 1497) ao seu segundo filho varão, o atrás referido 
Pedro Sousa Ribeiro de Vasconcelos. 
 
Nesta situação já faria todo o sentido a intervenção de Lopo Rodrigues de Magalhães.  
 
Pensamos que, D. Branca da Silva, ao ficar viúva, tenha constatado que precisava de ajuda 
para gerir o património familiar, pois: 
- o seu filho varão mais velho, Rui Mendes de Vasconcelos, que tinha acompanhado o pai na 
carreira das armas (tendo, nomeadamente, combatido em Ceuta), aceitara, posteriormente, o 
cargo de Alcaide-Mor de Penamacor;  
- o seu segundo filho varão, Pedro Sousa Ribeiro de Vasconcelos, era um habitual 
frequentador da Côrte, destacando-se nos seus dotes de poeta, tal como referido em 
(Braamcamp Freire 1973, [43]), para além de, mais tarde, ter sido nomeado Alcaide-Mor de 
Pombal; 
- outro seu filho varão, Diogo, era eclesiástico (Costa dos Santos 2004: 195, [48]), tendo sido 
Bispo do Porto e Arcebispo de Braga com o nome de D. Diogo de Sousa (actualmente existe, 
em Braga, um Museu Municipal com o seu nome). 
 
Assim todos poderiam estar longos períodos longe da região de Figueiró e Pedrógão, pelo que 
nenhum deles poderia assegurar com facilidade a gestão do património familiar. Nesse caso D. 
Branca da Silva poderá ter-se aconselhado com a sua cunhada Isabel (que já também era 
viúva, dado o 1.º Senhor da Barca ter, entretanto, falecido), sobre uma solução para o seu 
problema. Esta ter-lhe-à sugerido o nome de Lopo Rodrigues de Magalhães que tinha, entre 
outras, as seguintes características: 
- não pertencia aos morgados da Barca, pelo que não tinha de gerir os bens do seu ramo 
familiar; 
- a sua avó paterna era parente de Isabel de Sousa, viúva do 1.º Senhor da Barca;  
- era sobrinho-neto de João de Magalhães, 1.º Senhor da Barca; 
- era primo de Gil de Magalhães, 2º Senhor da Barca, que era casado, em primeiras núpcias, 
com D. Maria de Menezes, irmã de D. Branca da Silva. 
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Era pois um elemento comum às famílias Magalhães e Sousa, o que terá sido um factor 
importante para a sua escolha para a tarefa referida. 
Em (Costa dos Santos 2004: 27, [48]) refere-se que Lopo Rodrigues de Magalhães foi “para 
Figueiró dos Vinhos com a finalidade de exercer as funções de tutor dos filhos menores de 
João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos, senhor de Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos”.  
 
É possível que, quando morreu, em 1489, João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos ainda 
tivesse filhos menores pois, apesar do seu filho mais velho (como atrás se indicou), já ter sido 
companheiro de armas do pai, um dos seus descendentes, Afonso de Vasconcelos e Sousa, 5º 
Conde da Calheta e filho do 3º Conde de Castelo Melhor, nascido em 17/01/1664, era sexto 
neto do atrás citado Pedro Sousa Ribeiro de Vasconcelos, o que corresponde a sete gerações 
de diferença entre eles. Admitindo um hiato de cerca de 25 a 30 anos entre gerações, isso 
corresponderia a que, este último, tivesse nascido cerca de 1475, tendo provavelmente 14 
anos de idade quando o pai morreu, podendo ainda haver outros filhos, mais novos, que 
fossem menores de idade, o que permite admitir, como possível, uma dupla função de 
tutor/gestor de bens, atribuída a Lopo Rodrigues de Magalhães. 
 
De acordo com (Trindade 2001, [52]), pensamos que a morte de D. Branca da Silva “não 
deverá ter ocorrido antes dos meados da década de noventa”, ou seja, cerca de 1495. 
 
É ainda de salientar que no Volume VII de (Felgueiras Gayo 1989, [8]), no § 27, nº 7, em 
relação a Lopo Rodrigues de Magalhães, se diz “viveo em Figueiro dos Vinhos por ser 
nomeado tutor dos filhos de menores da Sra. de Figueiro e Pedrógão sobrinhos da mulher do 
Sr. da Barca com ordem de ElRey”, o que confirma a nossa tese de que os menores seriam os 
filhos de João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos. 
 
Em (Costa dos Santos 2004: 28, [48]) indica-se que Lopo Rodrigues de Magalhães mantinha 
“estreitas ligações com a Universidade de Coimbra” e que possuia “uma craveira intelectual de 
destaque, qualidades que asseguravam aos filhos do senhor de Pedrógão Grande e Figueiró 
dos Vinhos uma cuidada e esmerada educação”. 
 
A nossa aturada investigação sobre a actividade de Lopo Rodrigues de Magalhães (na maioria 
dos documentos apenas aparece indicado como Lopo Rodrigues), conduziu aos seguintes 
resultados obtidos, nomeadamente, na consulta dos registos das chancelarias régias: 
- Chancelaria de D. Afonso V: 
  Em 01/03/1463 (Livro 9, pág. 34 verso), foi nomeado, por três anos, coudel das vilas de 
Figueiró e Pedrógão e, nessa data, é referenciado como sendo escudeiro de João Rodrigues 
Ribeiro (trata-se, certamente, do atrás citado João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos); em 
05/01/1473 (Livro 33, pág. 8), foi nomeado, por três anos, escrivão da coudelaria de Figueiró e 
Pedrógão, e, a partir dessa data, é referenciado como sendo escudeiro régio ou del-rei; em 
18/01/1473 (Livro 33, pág. 5 verso), foi nomeado vitaliciamente como escrivão dos órfãos de 
Figueiró e, também, vitaliciamente, escrivão da Câmara de Figueiró e, ainda, volta a ser 
nomeado, por três anos, para o cargo, que já exercera, de coudel das vilas de Figueiró e 
Pedrógão. 
- Chancelaria de D. João II: 
  No Livro 19, págs. 58 e 63 verso, aparece menção à sua renúncia, a 10/01/1487, do cargo de 
escrivão das cizas de Figueiró a favor de Rui Cotrim, escudeiro e morador em Figueiró, ficando 
o acto registado com a data de 13/02/1487. É de notar que, conforme consta da Árvore 
Genealógica I atrás apresentada, este Rui Cotrim é o que nela vem referenciado como seu 
genro. Não conseguimos localizar a data na qual Lopo Rodrigues de Magalhães terá tomado 
posse do cargo a que renunciou. No documento de renúncia continua a ser designado por 
escudeiro del-rei. 
- Chancelaria de D. Manuel I: 
  Em 25/01/1496 (Livro 32, pág. 73 verso), sendo morador em Lisboa, foi nomeado inquiridor na 
Casa do Cível, em Lisboa, continuando a ser designado como escudeiro del-rei; em 02/04/1500 
(Livro 12, pág. 12), renunciou, num tabelião de Lisboa, ao cargo de inquiridor das Inquirições 
Judiciais de Pedrógão Grande, a favor de Diogo de Magalhães, morador nesta vila. Este acto 
foi registado em 07/04/1500; em 25/02/1501 (Livro 1, págs. 12 e 15), renunciou ao cargo de 
escrivão dos órfãos de Pedrógão Grande. Em 16/03/1501 foi eleito para esse cargo o seu filho 
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Diogo de Magalhães, acto que foi registado em 26/03/1501. Neste último documento aparece, 
explicitamente, a relação filho-pai, entre Diogo de Magalhães e Lopo Rodrigues, o que nos 
confirmou que este seria o citado Lopo Rodrigues de Magalhães. 
 
Há quem ponha em dúvida que o Lopo Rodrigues, que aparece na generalidade destes 
documentos seja Lopo Rodrigues de Magalhães, pelo facto de não aparecer explicitado, 
nesses documentos, o apelido Magalhães. Para além dessa dúvida ser dissipada no último 
documento, no qual se refere que ele é pai dum Diogo de Magalhães, também é preciso ter em 
conta que era frequente, à época, alguém não ser identificado por todos os seus apelidos. É, 
por exemplo, o caso do atrás citado D.Nuno Rodrigues Freire de Andrade, 6.º Grão-Mestre da 
Ordem de Cristo que, na generalidade da documentação da época, é apenas referenciado 
como D. Nuno Rodrigues.  
 
Do exposto podem retirar-se as seguintes conclusões: 
- Lopo Rodrigues de Magalhães já se encontrava em Figueiró, pelo menos a partir de 1463, 
como escudeiro de João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos, ou seja 26 anos antes da morte 
deste, tendo presumivelmente sido escolhido para essa função por influência de sua tia-avó, a 
citada D. Isabel de Sousa, casada com João de Magalhães, 1.º Senhor da Barca, irmã do 
referido João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos; 
- o facto de já ter actividade em Figueiró, como escrivão, e ser escudeiro de João Rodrigues 
Ribeiro de Vasconcelos, poderá ter sido determinante para a sua escolha como tutor/gestor 
dos bens dos filhos deste, após a sua morte em 1489; 
- aparentemente, e admitindo como mais provável a data de 1490 para ele ter iniciado a sua 
função de tutor/gestor dos bens dos filhos de João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos, ele terá, 
entre 1490 e 1496, ou seja durante cerca de seis anos, permanecido mais tempo em Figueiró 
do que noutro local (dado haver filhos menores do referido João Rodrigues Ribeiro de 
Vasconcelos que necessitariam do seu apoio pessoal), embora circulando entre esta vila e 
outras localidades, nomeadamente Lisboa e Porto. A partir do momento em que aqueles terão 
atingido a maioridade, Lopo Rodrigues de Magalhães terá vindo morar para Lisboa, tanto para 
continuar a tratar de bens dos Senhores de Figueiró e Pedrógão, nesta cidade, como (segundo 
os defensores da “Hipótese de Figueiró”) para dar apoio aos seus próprios filhos Fernão e 
Diogo de Magalhães que tinham vindo, para Lisboa, como pajens da Côrte, cerca de 1490; 
- ele teria permanecido em Lisboa, possivelmente de 1496 até 1501, onde, tendo exercido 
funções régias, terá tido a possibilidade de contactar, de perto, com a Côrte e, até, muito 
provávelmente, com o próprio D. Manuel I; 
- dado que em (Felgueiras Gayo 1989, [8]), se refere que ele casou, na Beira, com Margarida 
Nunes, “pessoa principal”, o seu casamento poderá ter-se efectuado em Figueiró ou Pedrógão, 
localidades onde, à época, existiam famílias “principais” com este apelido, muito embora, como 
atrás dissémos, haja uma tese que indica que Margarida Nunes seria duma família do Minho 
(Meireles). 
 
Do exposto resulta que o ramo familiar onde, segundo a “Hipótese de Figueiró”, se inseria o 
navegador, era o ramo dos Magalhães de Figueiró. 
 
 
2.5.2 – “Hipótese de Aveiro” 
 
Segundo esta hipótese o enquadramento familiar do navegador seria o de seus supostos pais 
Rui de Magalhães e Alda de Mesquita, que terão inicialmente vivido em Gaia e, posteriormente, 
em Aveiro, quando o chefe da família terá, supostamente, ocupado o cargo de Alcaide-Mor de 
Aveiro, em data que se não consegue precisar com exactidão.  
 
De acordo com (Taveira 2010: 36, [25]), em Aveiro, Rui de Magalhães “só aparece 
documentado em 1486”. 
 
Até ao ano de 1485 o senhorio de Aveiro estava atribuido a D. Sancho de Noronha, 1.º Conde 
de Odemira o qual, de acordo com o indicado na Wikipédia, recebeu de D. Afonso V, em 1449, 
a doacção da vila de Aveiro. 
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Com o Código de Referência PT/TT/CHR/1-1/0028/12-IV, existe um documento da Chancelaria 
de D. Afonso V, flv. 28, flv. 12v,, com data de 20/05/1467, em que se indica que “D. Afonso V 
privilegia D. Sancho de Noronha, conde de Odemira, senhor da vila de Aveiro, concedendo-lhe 
licença para que à sua morte a dita vila fique para seu neto varão, nascido do casamento entre 
D. Afonso e de D. Maria, filha do dito conde”. 
 
De acordo com a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]), D João I constituiu seu 
filho D. Pedro Senhor de Aveiro, em sua vida, doação que D. Duarte confirmou. O Infante D. 
Pedro cercou-a de muralhas em 1418. A seguir, D. Afonso V declara o Infante D. Pedro e seus 
descendentes como Senhores da vila de Aveiro para todo o sempre, por carta passada em 
Santarém em 12/7/1448. 
  
Ainda de acordo com a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]), depois da batalha 
de Alfarrobeira, D. Afonso V doou Aveiro ao Conde de Odemira, D. Sancho de Noronha, em 
sua vida, por diploma passado em Lisboa em 13/6/1449, doação depois ampliada em outras 
vidas. A Casa do 2.º Conde de Odemira foi depois confiscada, por ele se ter envolvido na 
conspiração contra D. João II, o qual fez então mercê da vila de Aveiro a sua irmã a Infanta D. 
Joana, recolhida no Mosteiro de Jesus, em Aveiro. Esta doação foi a 19/8/1485, tendo a Infanta 
conservado o senhorio de Aveiro até à sua morte, em Aveiro, a 12/5/1490. 
 
D. João II legou então a vila de Aveiro ao seu filho ilegítimo D. Jorge, no testamento de 
24/9/1495. Em 27/5/1500 D. Manuel I confirmou a doação de D. João II, pois D. Jorge não 
tomara posse. O Senhorio só pôde ser, porém, assumido em 1520, quando o Conde de 
Odemira faleceu. Seguiram-se, na qualidade de Donatários, os Duques de Aveiro, 
descendentes de D. Jorge. 
 
Aveiro só terá recebido foral, em 1515, dado por D. Manuel I. 
  
Quanto à suposta Alcaidaria de Aveiro, no.site no “google.pt”, inserindo-se a frase"alcaides 
mores de Aveiro", aparece uma listagem por séculos e, em cada século, uma organização por 
decénios. Contudo, não se encontra qualquer referência a Rui de Magalhães, mas encontra-se 
a informação de que não houve Alcaide-Mor de Aveiro antes de 1522. 
Portanto, pensamos que, eventualmente, Rui de Magalhães terá tido algum cargo de chefia em 
Aveiro, por mandato do Conde de Odemira, mas não como Alcaide-Mor. 
 
 
2.5.3 – Enquadramento familiar verdadeiro 
 
Dado que aquele que, aparece documentado em Aveiro é um Rui de Magalhães e não o pai do 
navegador, Rodrigo de Magalhães, fica a dúvida se este teve ou não algum cargo em Aveiro ou 
se este cargo foi ocupado por Rui (Pais) de Magalhães, seu meio-irmão, como aliás se sugere 
em (Abranches de Soveral s.d., [1]). 
 
Dado que o navegador, no seu testamento de Sevilha, não fez qualquer referência a nenhuma 
instituição de Aveiro, pensamos que ele nunca terá residido, em grande permanência, naquela 
cidade. Mesmo admitindo que, poucos anos depois do nascimento do navegador em Gaia 
(cerca de 1480), o seu pai tenha partido para Aveiro, não sabemos, contudo, se a sua família o 
terá acompanhado e, em particular, se Fernão de Magalhães terá vivido em Aveiro (pode ter 
acontecido que a mulher e os filhos de Rodrigo de Magalhães tenham permanecido em Gaia, 
ou que o jovem Fernão ali tenha ficado em casa de familiares) até cerca de 1492 (altura em 
que o navegador terá vindo para Lisboa, para servir como pajem da Rainha D. Leonor). 
Práticamente ele terá permanecido em Lisboa até ao seu embarque, em 1505, para a Índia, na 
frota de D. Francisco de Almeida. Daí até 1514 ele terá passado a maior parte do tempo quer 
no Oriente, quer no Norte de África, pelo que não terá tido grande contacto com a sua família. 
Esse contacto poderá ter ocorrido, com maior frequência, entre 1514 e 1517 (ano da sua 
partida para Sevilha).  
 
Tudo leva a crer que o enquadramento familiar verdadeiro do navegador terá sido o de seus 
pais Rodrigo de Magalhães e Alda de Mesquita, que terão inicialmente vivido em Gaia e, 
eventualmete e posteriormente, em Aveiro.  
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2.6 – Enigma de quem seria a sogra do navegador 
 
Na publicação (Cruz Fernandes 2008, [35]) diz-se que o navegador “em 1505 embarca para a 
Índia na frota de D. Francisco de Almeida, passando os nove anos seguintes a estabelecer a 
soberania portuguesa no Oriente, onde aprendeu a manter-se vivo em condições hostis”, 
acrescentando que “esteve em todos os lugares de combate, Malaca, Cananor, cêrco de Diu, 
Sofala, etc., onde recebeu múltiplos ferimentos”. Por sua vez, no livro (Figueiroa Rêgo 1956, 
[34]), refere-se que “Fernão de Magalhães, escudeiro, irmão de Diogo de Sousa, foi na armada 
do Vice-Rei, em 1505”.  
 
Segundo reza a História, depois de ter participado em várias viagens à Índia e a África, o 
navegador ter-se-à incompatibilizado com D. Manuel I (aspecto que pensamos não 
corresponder à verdade dos factos, conforme adiante demonstraremos) e parte para Espanha. 
Tentou então contactar a Coroa Espanhola (reinava Carlos I, futuro imperador Carlos V) e 
recomendam-lhe fazê-lo através dum português, de nome Diogo Barbosa, que vivia em 
Espanha para onde se deslocara como acompanhante do Duque de Bragança que, nesse país, 
se exilara. No livro (Villas-Boas 1998, [3]), refere-se que Fernão de Magalhães não conhecia o 
citado Diogo Barbosa. Contudo a relação entre o navegador e Diogo Barbosa viria a ser 
bastante amigável a ponto do navegador Fernão de Magalhães ter vindo a casar com Beatriz 
Barbosa, filha desse Diogo Barbosa e de sua segunda mulher Maria Caldera.   
     
É interessante analisar, melhor, a família da mulher do navegador. O seu sogro, Diogo 
Barbosa, tinha sido um importante navegador tendo, nomeadamente, participado na viagem de 
João da Nova, à Índia, em 1501, conforme referido em (Fontes s.d., [53]) e sido, até, 
comandante duma das naus, conforme indicado em (Domingues 1960, [54]). A expedição de 
João da Nova permitira descobrir as ilhas de Ascensão e de Santa Helena.  
 
Diogo Barbosa era filho de Fernão Gonçalves Barbosa e de Leonor Vaz Malheiro e neto 
paterno de Gonçalo Fernandes Barbosa e de Brites ou Beatriz Correia, o que justificará o facto 
de ter dado o nome, de Beatriz, à sua filha que viria a casar com o navegador. Por sua vez, 
Guiomar da Cunha, sua primeira mulher, pertencia às importantes famílias “Cunha” e 
“Carvalho”, dos denominados “Carvalhos de Basto” (Cunha e Freitas s.d., [5]).  
 
Diogo Barbosa terá ido para Espanha na comitiva de D. Álvaro de Bragança, o qual era irmão 
do 3.º Duque de Bragança, D. Fernando II, que, segundo (Domingues 1960, [54]), o rei D. João 
II “levara ao patíbulo em Évora, depois de lhe desmascarar a traição a favor de Castela”, sendo 
que a execução ocorrera em 20/06/1483. D. Álvaro terá sido forçado a exilar-se e teve acção 
relevante em Espanha onde foi um dos “patrocinadores” de Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón 
e foi nomeado, pela rainha Isabel, a Católica, para diversos altos cargos, como, por exemplo, o 
de Governador da Justiça de Castela e o de fundador e primeiro presidente da Casa de la 
Contratación de Sevilha (Fontes s.d., [53]). Foi face à sua influência política que conseguiu a 
nomeação de Diogo Barbosa para tenente-alcaide de Sevilha e para Comendador da Ordem 
de Santiago. Foi também (Fontes s.d., [53]) por influência de D. Álvaro, que Diogo Barbosa 
viria a casar, em segundas núpcias (possívelmente depois de ter ficado viúvo da primeira 
mulher, Guiomar da Cunha), com Maria Caldera, que pertencia a uma família rica de Sevilha. É 
de notar que, na publicação (Perez Castañeda y Couto de Leon 1980, [55]), aparece uma 
referência a um membro duma família Caldera, de San Lucar de Barrameda.  
 
No livro (Barrault 1998: 43 e 44, [30]) refere-se que, quando em Outubro de 1517, em Sevilha, 
Diogo Barbosa recebeu, em sua casa, o navegador, o citado Diogo havia acabado “de ser 
nomeado alcaide do arsenal de Sevilha e comendador da Ordem de Santiago e indica-se que 
Diogo Barbosa apresentou, ao navegador, a sua mulher Maria Caldera e a sua filha Beatriz, a 
qual teria “cerca de vinte e cinco anos e ainda não encontrara marido”. Isto significa que Beatriz 
teria nascido cerca de 1517 – 25 = 1492. Em (Fontes s.d., [53]), refere-se que D. Álvaro de 
Bragança havia conseguido fazer de Diogo Barbosa “tenente do Alcaide de Sevilha e 
Comendador da Ordem de Santiago. Pouco depois casou-o com Maria Caldera, que pertencia 
à mais rica família da cidade”. Ainda, em (Fontes s.d., [53]), diz-se que D. Álvaro terá morrido, 
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em Toledo, em 1504. Assim sendo, Diogo Barbosa só teria casado com Maria Caldera cerca 
de 1492. Esta data pode ser confirmada nas habitualmente designadas por “provanças” de 
Jaime Barbosa (cf. Medina 1888: 306, [56]) nas quais se diz, com data de 03/06/1529, que 
“podrá haber treinta é siete anõs, poco mas ó menos, que el dicho comendador Barbosa se 
casó y veló con la dicha su muger en esta ciudad de Sevilla...”, ou seja, esse casamento teria 
ocorrido cerca de 1529 – 37 = 1492, o que coincide com a data que atrás estimámos para o 
nascimento de Beatriz Barbosa. Assim sendo, pensamos que a referida Beatriz terá sido a filha 
primogénita de Diogo Barbosa e de Maria Caldera por ter, previsívelmente, nascido pouco 
tempo depois do casamento dos seus pais. 
 
A ascendência de Guiomar da Cunha, primeira mulher de Diogo Barbosa, pode ser encontrada 
na obra (Cunha e Freitas s.d., [5]), na qual se refere que seria filha de Leonor Rodrigues da 
Cunha (a qual na referida obra é dada como natural do Porto) e de Afonso Martins (que na 
referida obra é indicado como natural de Gaia) e que teria casado com um Diogo Barbosa (filho 
de Fernão Barbosa), que pensamos ser o sogro do navegador. 
 
O facto de Diogo Barbosa ter tido, do seu segundo casamento, uma filha de nome próprio 
Guiomar é uma provável confirmação de que a sua primeira mulher terá sido, efectivamente, 
Guiomar da Cunha, pois Diogo Barbosa terá pretendido, assim, homenagear a sua primeira 
mulher, da qual só terá tido dois filhos varões. 
 
É curioso notar que a citada Leonor Rodrigues da Cunha era irmã do anteriormente citado 
Rodrigo Álvares de Carvalho, o qual foi figura destacada no reinado de D. Afonso V (cf. Mello 
Vaz de São Payo 1984, [57]). Este Rodrigo Álvares de Carvalho era, como dissémos, o pai de 
Maria da Cunha (ou Maria Álvares de Carvalho), a qual supomos ter sido a avó materna do 
navegador. Assim sendo, a primeira mulher de Diogo Barbosa era prima direita da avó materna 
do navegador Fernão de Magalhães.  
 
Este teria assim uma dupla relação familiar com Diogo Barbosa: 
 - por um lado Diogo Barbosa seria irmão dum cunhado do navegador, pois era irmão do João 
Barbosa casado com Genebra de Magalhães, suposta meia-irmã do navegador; 
- por outro lado, a primeira mulher de Diogo Barbosa seria prima direita da avó materna do 
navegador. 
 
Outro aspecto importante que, em nosso entender, confirma que a primeira mulher de Diogo 
Barbosa seria Guiomar da Cunha, resulta do facto de, em (Garcia 2007: 104, [21]), se referir 
que, na viagem às Molucas, participou João da Silva, natural da Graciosa, filho de Nuno da 
Silva e de D. Isabel de Vasconcelos, o qual é indicado como primo da mulher de Fernão de 
Magalhães. Não conseguimos, nos nobiliários, encontrar nenhum João da Silva com esta 
filiação. Contudo, dado que uma tia de Guiomar da Cunha (primeira mulher do sogro do 
navegador), denominada Isabel de Carvalho, que terá sido casada com João Mendes de 
Vasconcelos, Senhor da Honra de Numães (o qual é referenciado no título de “Carvalhos” da 
obra de Felgueiras Gayo 1989, [8], como sendo filho de Lourenço Mendes de Vasconcelos e 
de D. Brites Pereira, sendo que esta era irmã do Condestável D. Nuno Álvares Pereira), é 
muito provável que os citados Isabel de Carvalho e João Mendes de Vasconcelos tenham tido 
uma filha de nome Isabel de Vasconcelos (que teria ficado com o mesmo nome próprio da sua 
mãe), que tivesse sido mulher do citado Nuno da Silva. Aliás, dado que se sabe que a mãe de 
D. Rodrigo da Cunha era da família Silva e que esta família tinha ligações aos Vasconcelos, 
como o atesta, por exemplo, o facto do atrás citado João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos ter 
casado com D. Branca da Silva, (esta era irmã, para além do 2.º Conde de Portalegre e de D. 
Miguel da Silva, já atrás referidos, de Santa Beatriz da Silva e ainda de D. Maria de Menezes, a 
qual foi a primeira mulher de Gil de Magalhães, 2.º Senhor da Barca, filho de João de 
Magalhães, 1.º Senhor da Barca) pensamos que, efectivamente, o referido João da Silva 
poderia ser primo segundo da mulher do navegador. 
 
Como a família Barbosa, do pai da mulher do navegador, não tinha ligações nem com 
Vasconcelos nem com Silvas, é por demais evidente que o citado João da Silva só poderia ser 
parente de Beatriz Barbosa, através da portuguesa Guiomar da Cunha (primeira mulher de 
Diogo Barbosa) e não da espanhola Maria Caldera (segunda mulher do referido Diogo). 
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Dado que Beatriz Barbosa morreu em Março de 1522, tal significa que, quando Juan Sebastián 
Elcano regressou a Sevilha, Diogo Barbosa era o único dos familiares mais próximos de 
Fernão de Magalhães que ainda se encontrava vivo. 
 
Num artigo intitulado Magallanes (Arias de la Canal 2004, [28]) cita-se um catálogo (1990, [29]), 
no qual se transcreve, no Tomo VII, item 1426, com data de 04/06/1519, um documento, 
lavrado em Sevilha, que consta do livro do ano 1519, Ofício XV, Livro II, referente ao escrivão 
Bernal G. Vallesillo (o mesmo que notariou o testamento de Sevilha do navegador), Folio 126, 
com o seguinte assunto: “Carta de dote que el Comendador Diego Barbosa y su mujer Maria 
Caldera, otorgan en favor de su hija Beatriz Barbosa, prometida del Comendador Fernando de 
Magallanes”.  
  
Poder-se-à estranhar que este documento seja de 1519 quando se sabe que o casamento do 
navegador com Beatriz Barbosa terá ocorrido em Dezembro de 1517 (cf. Taveira 2010: 23, 
[25]). A explicação para tal facto, segundo a Dra. Margarida Ortigão Ramos Leme seria que, 
por vezes, um dado facto que ocorria numa dada data só era registado, notarialmente, em data 
posterior. 
 
 Assim sendo, parece inequívoco que a sogra do navegador terá sido Maria Caldera, segunda 
mulher de Diogo Barbosa. 
 
 
 
2.7 – Enigma de quem seriam os cunhados do navegador 
 
Segundo a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]) a frota largou de Sevilha, no dia 
10/08/1519, dirigindo-se para a foz do Rio Guadalquivir, onde esteve parada, cerca de um mês, 
em San Lucar de Barrameda (um porto na costa atlântica do Sul de Espanha, com um castelo 
pertencente ao Duque de Medina-Sidónia), a efectuar os últimos abastecimentos de 
mantimentos. O navegador ficou em Sevilha onde, em 24/08/1519, elaborou e assinou, na 
presença do escrivão e de várias testemunhas, o seu testamento, o qual vem citado em (Baião 
1921, [4]). Posteriormente, e segundo o relato de António Pigafetta (cf. Fernão de Magalhães – 
a primeira viagem à volta do mundo contada pelos que nela participaram, [58]), Fernão de 
Magalhães, na sua qualidade de capitão-general, deslocou-se, conjuntamente com os capitães 
dos diversos navios sob o seu comando, em batéis, de Sevilha até San Lucar de Barrameda, 
juntando-se, ali, à frota, a qual partiu, rumo às Canárias, em 20/09/1519, para iniciar a viagem 
com destino às Molucas, a qual, posteriormente, se haveria de concluir com a realização da 
primeira circum-navegação ao nosso planeta. 
 
A frota, segundo (Baião do Nascimento s.d., [59]), era constituida pelos seguintes navios: 
- “Trinidad”, sob o comando de Fernão de Magalhães; 
- “San António”, comandada por Juan de Cartagena; 
- “Concepción”, sob o comando de Gaspar de Quesada; 
- “Victória”, comandada por Luis de Mendoza; 
- “Santiago”, sob o comando de João Serrão. 
 
O número total de tripulantes, de acordo com (Correia da Silva s.d., [60]), era de 234. 
 
A viagem foi bastante atribulada, nomeadamente com motins a bordo, conforme relatado em 
(Baião do Nascimento s.d., [59]) e (Bergreen 2005, [61]). Assim, Juan de Cartagena 
insubordinou-se no meio do Atlântico e foi levado, como prisioneiro, para bordo do 
“Concepción”, tendo o comando do “San António” sido entregue a Álvaro de Mesquita. Mais 
tarde, Gaspar de Quesada também se revoltou e mandou libertar Juan de Cartagena para que 
este se pudesse associar à revolta. Fernão de Magalhães não teve contemplações: 
- mandou degolar e esquartejar Gaspar de Quesada, em 07/04/1520, para dar um sinal 
inequívoco de como qualquer futura revolta seria, por ele, reprimida. Seguidamente, atribuiu o 
comando do “Concepción” a Duarte Barbosa, que alguns autores dizem que era cunhado de 
Fernão de Magalhães; 
- Juan de Cartagena foi abandonado, numa praia deserta, juntamente com o Padre Pedro 
Sanchez de Reina, que também pertencia ao grupo dos revoltosos.  
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- mandou, também, matar Luis de Mendoza, comandante da nau “Victoria”.  
 
Apesar da actuação decidida do navegador na repressão dos motins, o navio “San António” 
viria a rebelar-se novamente, mais tarde, tendo Álvaro de Mesquita sido feito prisioneiro pelo 
chefe dos revoltosos, Estêvão Gomes, o qual, segundo (Garcia 2007, [21]), decidiu regressar, 
com os seus companheiros de revolta, a Espanha, “por que iam enfadados daquela longa e 
duvidosa navegação”. Assim, o “San António” rumou a Sevilha à qual aportou em 06/05/1521, 
onde os seus tripulantes “foram mal recebidos e perto de ser castigados”. Álvaro de Mesquita 
ficou preso em Burgos (Villas-Boas 1998: 361, [3]) e só viria a ser liberto mais de um ano 
depois, de acordo com o indicado em (Villas-Boas 1998: 362, [3]), “após o regresso da Victoria 
e acabou por regressar a Portugal sob insistência de D. João III”.   
 
O “Santiago” encalhou e ficou perdido na Costa Atlântica a 22/05/1520, e o “Concepción” foi 
queimado junto à ilha de Peñol, sendo os seus 115 tripulantes distribuidos pelo “Victória” e pelo 
“Trinidad”. Curiosamente, Fernão de Magalhães, para quem o objectivo principal da expedição 
era atingir as Molucas, acabou por não chegar até elas pois a rota que tomou, a partir do 
Estreito que viria a ter o seu nome (o Estreito foi atravessado em 28/11/1520 e, seguidamente, 
a frota entrou no oceano que Magalhães baptizou de “Pacífico”), colocou-o a Norte das 
Molucas, nas ilhas que, mais tarde, viriam a designar-se por Filipinas. Neste arquipélago o 
navegador viria a morrer, a 27/04/1521, em combate com os indígenas, na ilha de Mactan.  
 
É de notar contudo que em (Dornellas 1922: 147, [38]), depois do autor descrever a versão 
"oficial" da morte do navegador, acrescenta o seguinte: "É assim que se escreve a história da 
morte de Fernão de Magalhães. Teria sido de facto assim? Teriam sido os habitantes de 
Mactan que o mataram? Ou teriam sido os seus companheiros? Ainda um dia me hei-de referir 
a este facto mais circunstanciadamente e apresentar razões para supor que foi morto pelos 
companheiros, o que enfim seria razoável em face do tremendo ciúme de não ser Magalhães 
de nacionalidade Espanhola".  
 
As naus “Victória” e “Trinidad” viriam a atingir a ilha de Tidore, nas Molucas, a 08/11/1521, 
conforme indicado em (Barrault 1998: 232, [30]). Curiosamente, quando os elementos da 
expedição tentaram localizar, nas Molucas, Francisco Serrão, ficaram decepcionados, 
conforme se refere em (Barrault 1998: 232, [30]): o amigo de Magalhães morrera envenenado 
pelo sultão de Tidore (rival do de Ternate, com a filha do qual Serrão casara), cerca de oito 
meses antes. 
 
A nau “Trinidad”, sob o comando de Gonzalo Gómez de Espinosa, saiu de Tidore pouco depois 
do “Victoria” daí ter partido de regresso a Espanha, mas Espinosa decidiu seguir uma rota 
através do Oceano Pacífico na direcção do Panamá. Contudo, após ter sofrido uma forte 
tempestade, a “Trinidad” teve de voltar às Molucas, mais concretamente a Ternate. A sua 
tripulação foi aí aprisionada pelos portugueses e, mais tarde, enviada para Malaca, daí para 
Goa e depois para Lisboa. Num documento intitulado “autos do fiscal de Sua Majestade com o 
capitão Gonzalo Gómez de Espinosa sobre o abono do salário do tempo em que esteve preso 
pelos portugueses”, datado de 1528 e que se encontra depositado no Arquivo Geral das Indias, 
em Sevilha, refere-se que Espinosa foi feito prisioneiro pelos portugueses e trazido para 
Lisboa, onde chegou em finais de Julho de 1526.  
 
Assim, depois da morte de Fernão de Magalhães, o único navio que concluiu a viagem foi o 
“Victória” (cf. Prestage 1943, [62]) que, na sua rota de regresso a Sevilha, sob o comando de 
Juan Sebastián Elcano (o qual, segundo Reglá 1978, [63], terá nascido em 1486), chegou, no 
dia 10/07/1522, à ilha de Santiago, do arquipélago português de Cabo Verde, conforme se 
indica em (Barrault 1998, [30]). Quatro dias depois, um dos treze homens que foram a terra 
resolveu gabar-se de que foi um dos primeiros a dar a volta ao mundo, o que despertou 
suspeitas nas autoridades portuguesas que os fizeram prisioneiros. Perante esta situação, 
Elcano resolveu fugir com o “Victoria” e os restantes tripulantes, chegando a Sevilha em 
07/09/1522. Segundo (Correia da Silva s.d., [60]), dos 234 que iniciaram a viagem, só 18 
efectuaram a circum-navegação e chegaram a Espanha no “Victória”. Um dos sobreviventes foi 
António Lombardo Pigafetta, italiano de Vicenza, que fez o relato escrito de toda a viagem e 
das suas incidências. 
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Juan Sebastián Elcano viria a receber de Carlos V, conforme referido em (Bergreen 2005: 396, 
[61]), para além de parte das receitas da viagem (o carregamento de especiarias trazidas das 
Molucas), uma “pensão anual de quinhentos ducados, o grau de cavaleiro e um brasão 
apropriado para o marinheiro que viajara à volta do mundo”. Esse brasão “representava um 
castelo, especiarias, dois Reis malaios, um globo e a inscrição: primus circumdedesti me”. 
 
Contudo, quem ficou mundialmente associado à primeira viagem de circum-navegação do 
nosso planeta foi, efectivamente, Fernão de Magalhães e não Juan Sebastián Elcano. De 
acordo com o indicado em (Rocha Soares s.d.: 49, [64]), para além de uma estátua em Punta 
Arenas, no Chile, “à vista do Estreito de Magalhães”, estátua da qual o governo chileno 
ofereceu a Portugal uma réplica (localizada na Praça do Chile, em Lisboa), “a astronomia 
lembra-o numa das crateras da Lua e nas duas galáxias mais próximas da Terra (as Nuvens de 
Magalhães), avistadas pela sua frota no Atlântico Sul”. Também, “foi aos microfones da Rádio 
Magallanes (Magalhães) que Salvador Allende, Presidente da República do Chile, fez o seu 
último discurso, em 11 de Setembro de 1973. Os modernos exploradores deram o nome de 
Magalhães à sonda espacial que atingiu o planeta Vénus e penetrou na sua atmosfera”.     
 
Referimos atrás que, depois do motim a bordo do “Concepción”, Fernão de Magalhães 
entregou o comando daquele navio ao seu cunhado Duarte Barbosa (que alguns dizem que 
seria sobrinho).  
           
Acontece que em (Medina 1888: 293ss, [56]) são apresentadas umas “provanças” de alguns 
filhos do casamento do Comendador Diogo Barbosa com a sua segunda mulher, Maria Caldera 
(habitualmente designadas por “provanças” de Jaime Barbosa, nome próprio de um desses 
filhos) que sobreviveram não só à morte do referido Comendador como à dos seus filhos mais 
velhos. Essas “provanças”, que se iniciam em 1540, eram destinadas a habilitá-los à herança 
do navegador, dado que, uma vez este morto, a primeira herdeira seria a sua viúva Beatriz 
Barbosa, dado os respectivos filhos já terem morrido de tenra idade. Depois da morte de 
Beatriz Barbosa, quem ficou seu herdeiro foi o seu pai sobrevivo, Diogo Barbosa que, como 
atrás dissemos, se habilitou à herança do genro tendo até pleiteado com o Diogo de Sousa de 
Magalhães, irmão do navegador. Aparentemente, Diogo Barbosa não terá conseguido os seus 
intentos até à data da sua morte em 1525. Depois do seu falecimento, os seus filhos 
sobrevivos, reclamaram a herança do navegador sendo que, segundo as referidas “provanças”, 
esses filhos sobrevivos seriam os do seu segundo casamento com Maria Caldera, dado que 
todos os filhos do seu primeiro casamento já teriam entretanto falecido (sem geração?). Em 
(Medina 1888: 295, [56]) pode ler-se o seguinte: “Item, suplica á V. M. le mande dar el sueldo y 
quintaladas de Duarte Barbosa y de Juan da Silva y Martin de Magallanes, primos de los 
dichos herederos...”. Assim sendo, dado que o interesse de Jaime Barbosa, para receber as 
verbas que competiam aos citados indivíduos, era ter com eles uma relação familiar tão 
próxima quanto possível, se Duarte Barbosa fosse seu irmão ou meio-irmão, não deixaria de o 
referir nessa qualidade. Se o referiu como primo, é porque Duarte Barbosa não era cunhado do 
navegador. Como anteriormente dissemos, pensamos que Duarte Barbosa seria filho de João 
Barbosa e de Genebra de Magalhães, meia-irmã do navegador.  
 
Portanto é errado aquilo que consta em (Barrault 1998, [30]), onde se afirma que, em Outubro 
de 1517, o navegador não encontrou Duarte Barbosa em casa de seu pai Diogo Barbosa, por 
este ter referido que “Duarte, que é soldado, partiu há três anos para as Índias”. Duarte 
Barbosa não era, como vimos, filho de Diogo Barbosa, mas sim seu sobrinho. 
 
Este Duarte Barbosa merece uma referência especial pois foi, não só um importante 
navegador, como um qualificado escritor. Tendo acompanhado Fernão de Magalhães na 
viagem às Molucas fez, ao longo dela, relatos detalhados das diferentes etnias e culturas que 
foi encontrando ao longo da expedição. Sobreviveu ao combate, na ilha de Mactan, que vitimou 
o navegador mas viria a ser, mais tarde, assassinado pelos indígenas da ilha de Cebu, em 
1521.  
 
Em (1990, [29]), no Tomo VII, item 1012, refere-se um documento que consta do “Libro del 
año: 1518 – Oficio; XV – Libro: I – Escribania: Bernal G. Vallesillo – Folio: 477 – Fecha: 4 de 
febrero”, que tem o seguinte assunto: “ Diego Barbosa, caballero de la Orden de Santiago, 
alcaide de los Alcazáres y Atarazanas de Sevilla, en nombre de don Jorge de Portugal, otorga 
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poder a Duarte Barbosa, criado del Obispo de Sigüenza...”. Este Duarte Barbosa será, 
seguramente, o sobrinho de Diogo Barbosa que partiu na expedição às Molucas com Fernão 
de Magalhães. Se, no site “Google.pt”, inserirmos “Obispo de Sigüenza en 1518”, aparece-nos 
um artigo intitulado “Catedral de Sigüenza – Articulo de la Enciclopedia” onde se diz que foi 
bispo daquela diocese, entre 1512 e 1532, D. Fradique de Portugal. Se consultarmos na 
Wikipédia (versão espanhola) em “Fradique de Portugal”, verificamos que ele era filho de D. 
Afonso, 1º Conde de Faro e 2º Conde de Odemira, o qual era irmão de D. Álvaro de Bragança, 
e ambos irmãos do 3º Duque de Bragança que, supostamente, D. João II mandou executar em 
Vila Viçosa, em 1483. Na Wikipédia diz-se que D. Fradique foi conselheiro do Rei Católico 
Fernando de Aragão (depois da morte da Rainha Isabel) e, posteriormente, conselheiro de 
Carlos V. No site “Genea Portugal” aparece D. Fradique de Portugal referenciado como D. 
Fradique de Faro.  
 
Há quem pense que o Duarte Barbosa que integrou a expedição às Molucas, era o Duarte 
Barbosa que foi um dos primeiros portugueses a visitar o Bahrain tendo relatado no seu livro 
(cf. Barbosa 1518, [65]), aquilo que viu nos territórios costeiros do Oceano Índico, tendo o seu 
livro servido de base para diversas obras literárias posteriores como, por exemplo (Dames 
1989, [66]). Pensamos que este Duarte Barbosa não seria o sobrinho de Fernão de Magalhães, 
mas sim um seu homónimo, tal como referido em (Albuquerque 1987, [10]). De facto, em 
(Clarke 1981: 46, [66]), diz-se que o Duarte Barbosa que visitou o Bahrain teria declarado, em 
1486, o seguinte: “around it grows much seed pearl, also large pearls of good quality. The 
merchants of the island itself fish for these pearls, and have therefrom great profits”. Pensamos, 
contudo, que poderá haver algum engano em relação à data de 1486, dado esta ser anterior à 
chegada, ao Oceano Índico, da armada chefiada por Vasco da Gama, que foi a primeira 
armada portuguesa a cruzar o referido oceano (só a partir deste seria possível atingir o 
Bahrain). Se aquela frase tivesse sido escrita em 1486, isso significaria que este Duarte 
Barbosa seria significativamente mais velho do que Fernão de Magalhães, o que não acontecia 
com o primo da mulher deste que devia ser significativamente mais novo do que o navegador. 
Mesmo que aquela frase tivesse sido escrita pouco tempo antes da publicação de (Barbosa 
1518, [65]), ou seja em 1516, o autor dessa frase e desse livro não poderia ser o primo da 
mulher do navegador, pois este Duarte Barbosa teria nascido cerca de 1500, sendo pouco 
provável (embora não impossível) que, com apenas 16 anos de idade, tivesse chegado ao 
Bahrain e que tivesse maturidade suficiente para escrever tal livro. 
 
Em (Correia 1997: 308, [68]), no Doc. II, datado de 22/01/1512, apresenta-se uma “carta régia 
a prover Duarte Barbosa, cavaleiro da Casa Real, como escrivão da feitoria de Calecut, por se 
encontrar sua mulher na Índia e pelos serviços já prestados naquelas partes”. Pensamos que, 
tendo o suposto primo da mulher do navegador nascido cerca de 1500, ele não teria idade 
suficiente, em 1512, para já ser designado como “cavaleiro da Casa Real”. Assim é provável 
que o Duarte Barbosa, que consta da referida carta régia, seja aquele que escreveu o livro 
(Barbosa 1518, [65]) não sendo, portanto, o  Duarte Barbosa que acompanhou o navegador. 
 
A partir do indicado em (Cunha e Freitas s.d., [5]) e nas “provanças” de Jaime Barbosa, pode 
concluir-se o seguinte: 
- do casamento de Diogo Barbosa (que era natural de Gaia) com a sua primeira mulher 
Guiomar da Cunha, terão nascido, pelo menos, os filhos Álvaro Dias (de Gaia, com ordens 
menores em 06/05/1486) e Lopo Dias, também natural de Gaia e casado com uma Maria 
Vieira; 
- do casamento de Diogo Barbosa com a sua segunda mulher Maria Caldera, terão nascido 
pelo menos os filhos Beatriz, Guiomar (esta terá casado com Gaspar de Viernes, de Sevilha), 
Jaime e Isabel (esta casou com Alonso de Ortiz, de Sevilha). 
 
Assim os cunhados do navegador seriam, provávelmente, Álvaro e Lopo (meios irmãos de 
Beatriz Barbosa, mulher do navegador) e Guiomar, Jaime e Isabel (sendo estes irmãos inteiros 
da citada Beatriz). 
 
Assim os cunhados do navegador terão sido: Álvaro Dias, Lopo Dias, Guiomar Barbosa, Jaime 
Barbosa e Isabel Barbosa. 
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2.8 – Enigma da sua ligação familiar com Álvaro de Mesquita e outros parentes  

 
O parentesco com Álvaro de Mesquita, que acompanhou o navegador na viagem às Molucas e 
que, de acordo com o indicado no livro (Zweig 1945, [69]), chegou a comandar um dos navios 
da frota, é também importante.  
 
Álvaro de Mesquita, segundo alguns nobiliários, seria filho de Fernão de Mesquita e de Joana 
de Lucena embora, em (Garcia 2007: 102, [21]), seja referenciado como filho de Fernando de 
Mesquita e de Inês Gonçalves. Aparentemente, nos dois casos, o pai seria o mesmo, havendo 
só divergência no que se refere ao nome da mãe. O referido Fernão Mesquita era irmão, 
nomeadamente, de Brites de Mesquita e de Alda de Mesquita e, de acordo com o indicado na 
“Árvore n.º 5” de (Taveira 2010, [25]), terá tomado ordens menores em 1452 (mais 
precisamente em 23/09/1452), pelo que teria nascido cerca de 1440. Assim sendo, o seu filho 
Álvaro, terá nascido cerca de 1470, pelo que seria razoávelmente mais velho do que o 
navegador. Tal facto faz sentido dado, segundo (Garcia 2007: 104, [21]) ter levado consigo, na 
expedição às Molucas, um seu filho, de nome Francisco de Mesquita. Segundo (Alão de Morais 
1997, [9]), no “Título de Mesquitas” refere-se que Fernão de Mesquita, “que alguns nobiliários 
lhe chamam Doutor Fernão de Mesquita, foi senhor do Morgado da Sovereira no termo de 
Souzel, o qual morgado ele instituiu: casou-se com uma sua amiga e outros dizem que com 
Joana de Lucena irmã do Doutor Diogo de Lucena, filhos de Mestre Rodrigo médico del Rey D. 
João II e poderia ser casado com ambas”. 
 
Poder-se-ia, assim, pensar que Fernão de Mesquita teria casado duas vezes: uma primeira 
vez, com Joana de Lucena e, eventualmente uma segunda vez, com uma Inês Gonçalves. Tal 
não é, contudo, correcto dado no site “TT on line” aparecer um documento com o Código de 
Referência PT/TT/CHR/K/5/5-15, da Chancelaria de D. Manuel I, liv. 5, fl. 5, com a data de 
1508-02-15 e o seguinte teor: “A Joana de Lucena, viúva do doutor Fernão da Mesquita, é 
outorgado que seus criados e homens, mordomos, caseiros e lavradores que estejam e lavrem 
em suas quintas e casais encabeçados sejam privilegiados e escusados de pagarem encargos 
lançados pelos concelhos”. Assim, foi Joana da Lucena quem ficou viúva de Fernão de 
Mesquita e não o contrário.  
 
Assim sendo, Fernão de Mesquita poderia ter casado, primeiro, com Inês Gonçalves e ter tido, 
com ela, o filho Álvaro e, depois de enviuvar, teria casado com Joana de Lucena, que lhe 
sobreviveu. Assim, Inês Gonçalves poderia ser a “amiga” de Fernão de Mesquita, referida por 
Alão de Morais. 
 
Ainda no “TT on line” consta outro documento, com o Código de Referência 
PT/TT/CHR/K/32/90-330, da Chancelaria de D. Manuel I, liv. 32, fl. 90, com a data de 1496-01-
21 e o seguinte texto: “A João Pereira, cavaleiro da casa del-rei, fidalgo do Conde de Faro, 
mercê de Almoxarife das rendas de [Alvito, do almoxarifado de Estremoz], como até então fora 
por carta de D. Afonso V e como fora [Álvaro da Mesquita] mas que por alguma razão quis que 
o não fosse mais”. Este documento confirma que Álvaro de Mesquita teria nascido, como atrás 
referimos, cerca de 1470 para que, antes de 1496, pudesse ser almoxarife de Estremoz. 
Coloca-se a dúvida de se saber como Álvaro de Mesquita, admitindo que seria filho do Fernão 
de Mesquita que era irmão de Brites e Alda de Mesquita, terá aparecido em Estremoz dado seu 
pai estar relacionado com a zona de Vila Real de Trás-os-Montes, como consta do seguinte 
documento que se pode consultar no site “TT on line”, da Chancelaria de D. Manuel I, liv. 37, fl. 
29v, com o Código de referênciaPT/TT/CHR/K/37/29-125V, a data de 1501-08-21 e o seguinte 
texto: “A Pero de Nisa, escudeiro, fidalgo, morador em Vila Real, perdão de parte do degredo 
de 3 anos para Ceuta a que foi condenado por, enquanto juiz nessa vila, ter dormido com uma 
presa manceba de um clérigo e de ter solto dois presos (segundo sentença feita por Gil Vaz 
por Álvaro Rodrigues, escrivão, a 29 de Julho de 1499, assinada pelo bacharel João Rodrigues 
Cordeiro, sobrejuiz na Casa do Civel em Lisboa e pelo doutor Fernão de Mesquita, 
desembargador dos agravos na corte, ambos do desembargo do rei com poderes de alçada 
nas comarcas de Entre Doiro e Minho e Trá-los-Montes), por ter servido três meses e meio, 
segundo uma certidão feita por João Álvares, escrivão dos contos em Ceuta, a 10 de Abril de 
1500 e assinada por Diogo Coelho, contador nessa cidade”.  
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Contudo, o facto de Alão de Morais o dar como senhor dum morgadio em Souzel, poderá 
indiciar que Fernão de Mesquita terá saido de Vila Real para ir viver no Alentejo. Será que, 
como diz (Taveira 2010: 33, [25]), a propósito de Fernão de Mesquita, este “terá ido para 
Estremoz por proximidade à casa de Bragança, a quem pertencia aquela vila, ou por ligação à 
casa de D. Afonso, conde de Faro, senhor de Aveiro e alcaide-mor de Estremoz”? Assim 
sendo, Fernão de Mesquita, suposto pai do Álvaro de Mesquita que acompanhou o navegador 
na expedição às Molucas, poderia ter saido de Vila Real para Estremoz, antes de 1470, de 
modo a possibilitar que o referido Álvaro tivesse nascido em Estremoz (e aí tivesse sido 
almoxarife) e, mais tarde, Fernão de Mesquita teria voltado a Vila Real onde, em 1499, era 
desembargador dos agravos.  
 
É ainda de referir no “Título de Mesquitas” de (Alão de Morais 1997, [9]) se diz que o citado 
Fernão de Mesquita teve um filho Álvaro de Mesquita o qual, por sua vez, teve um filho 
Francisco. Este facto, que coincide com a informação dada em (Garcia 2007: 104, [21]) de que 
o filho de Álvaro de Mesquita se chamava Francisco, indicia que o Álvaro de Mesquita, que 
acompanhou o navegador na expedição às Molucas, era sobrinho de Brites e de Alda de 
Mesquita, por ser filho do irmão destas denominado Fernão de Mesquita. 
 
É de notar que, em (Taveira 2010: 25, [25]), se questiona se o navegador teria tomado o nome 
próprio de Fernão como homenagem da sua mãe ao Fernão de Mesquita, irmão dela. Tal 
hipótese parece-nos bastante plausível, embora o nome próprio Fernão, dado ao navegador, 
também pudesse ser, simultâneamente, uma homenagem ao Senhor de Briteiros, que era tio-
avô do navegador.  
 
Vamos abordar a relação familiar entre o navegador, Álvaro de Mesquita e outros parentes que 
seguiram na expedição às Molucas, separadamente de acordo com a “Hipótese de Figueiró” e 
com a “Hipótese de Aveiro”. 
 
 
2.8.1 – “Hipótese de Figueiró” 
 
Segundo os defensores desta hipótese, Álvaro de Mesquita era sobrinho de Brites de 
Mesquita, a qual era avó do Fernão neto do Senhor de Briteiros, pelo que entre este Fernão e o 
citado Álvaro havia uma relação de primos segundos, por Álvaro de Mesquita ser primo direito 
de Lopo Rodrigues de Magalhães, pai do Fernão, do ramo dos Magalhães de Figueiró. 
  
Fernão de Magalhães terá ainda “aliciado” para a expedição, um outro seu primo, Martim de 
Magalhães, que é citado em (Fernão de Magalhães – a primeira viagem à volta do mundo 
contada pelos que nela participaram, [58]), no qual se transcreve um depoimento de Martin de 
Aiamonte, grumete da nau “Victoria”, no qual este refere que, na frota, ia um parente do 
navegador, de nome Martim de Magalhães. Este, segundo (Garcia 2007, [21]), seria filho de 
António Martins e de Catarina de Magalhães. Contudo nos nobiliários, nomeadamente em 
(Felgueiras Gayo 1989, [8]), não consta nenhum Martim de Magalhães com estes pais, embora 
se refira um Martim de Magalhães ou Martim Sousa de Magalhães, que era filho dum tio 
paterno do Fernão do ramo de Figueiró, Gonçalo Rodrigues de Magalhães (irmão de Lopo 
Rodrigues de Magalhães) e de sua mulher Briolanja de Azevedo. Este era, portanto, primo 
direito daquele Fernão. Seria este, efectivamente, o Martim de Magalhães que acompanhou o 
navegador na expedição? Em caso afirmativo, seria mais uma prova de que o navegador 
poderia ser o Fernão, do ramo dos Magalhães de Figueiró.  
 
Contudo existe, nomeadamente em (Felgueiras Gayo 1989, [8]), uma referência a uma 
Catarina de Magalhães, filha do 2.º Senhor da Barca. De acordo com o indicado na nossa 
Árvore Genealógica II, a referida Catarina seria da mesma geração de Lopo Rodrigues de 
Magalhães e sua prima segunda. Assim sendo, um seu eventual filho Martim, seria primo em 
terceiro grau do Fernão do ramo de Figueiró. 
 
O Martim de Magalhães que integrou a expedição, de acordo com o indicado em (Barrault 
1998: 243, [30]), morreu a 26/06/1522 e “com ele, desaparece a possibilidade de haver pelo 
menos um Magalhães a dar a volta ao Mundo”. Conseguimos apurar que existiu um processo 
de habilitação à herança do referido Martim de Magalhães, na qual uma Ana do Quental se 
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reclama de ser mãe daquele. Pensamos, contudo, que ela não seria sua mãe, mas sim sua 
madrasta, vindo, por morte da dita Catarina de Magalhães, reclamar a herança do seu enteado. 
 
A propósito do 2.º Senhor da Barca, por nós atrás referido, é de destacar que ele teve, do seu 
segundo casamento com D. Isabel de Menezes, filha de Gonçalo Nunes Barreto, Alcaide-Mor 
de Faro e Senhor de Quarteira, alguns filhos que usaram o apelido Barreto de Magalhães, 
entre os quais os de nome próprio Pedro e António. Acontece que estes partiram, segundo 
(Villas-Boas 1998, [3]), também, em 1505, na frota de D. Lourenço de Almeida, na qual, como 
atrás dissémos, também se integraram Fernão de Magalhães e o seu irmão Diogo. Contudo, 
enquanto estes, de acordo com (Figueiroa Rêgo 1956, [34]), eram escudeiros, Pedro Barreto 
de Magalhães foi ao comando duma nau da frota, o que indicia que era mais velho do que o 
suposto navegador que era seu primo em terceiro grau. Em (Villas-Boas 1998: 200, [3]), refere-
se que Fernão de Magalhães teria estado, simultâneamente, com os seus citados primos na 
ilha de Moçambique, “sendo provável, dada a pequenez da ilha de Moçambique, que os irmãos 
Barreto de Magalhães tenham, nesta ocasião, encontrado o seu primo Fernão, naquelas 
primeiras semanas de 1507”. Contudo, mais adiante, no mesmo livro (Villas-Boas 1998: 246, 
[3]), diz-se que “também se verifica um certo afastamento entre o navegador e os seus 
familiares mais proeminentes, afastamento que sobressai na Índia, onde Fernão de Magalhães 
estivera ao mesmo tempo que seus primos Pedro Barreto de Magalhães e Antonio de 
Magalhães; não se encontram, de facto, quaisquer referências nas crónicas a que tivesse 
privado na Índia com estes seus primos, nem tão-pouco a que tivesse tripulado as mesmas 
naus ou combatido juntos, mesmo na batalha de Diu onde sabemos que tanto o navegador 
como Pedro Barreto de Magalhães estiveram presentes”. Isto parece provar que haveria um 
afastamento entre o navegador e os seus familiares de Ponte da Barca, o que seria mais um 
argumento a favor da ligação do navegador ao ramo dos Magalhães de Figueiró.  
Em relação ao atrás citado João da Silva, natural da Graciosa, filho de Nuno da Silva e de D. 
Isabel de Vasconcelos, o qual é indicado como primo da mulher de Fernão de Magalhães (cf. 
Garcia 2007: 104, [21]), já explicitámos a nossa ideia de que ele deveria ser primo segundo de 
Beatriz Barbosa.   
 
A “Hipótese de Figueiró” permite ainda considerar, como anteriormente indicado, um 
parentesco do navegador com Cristóvão Rebelo (caso a mãe do navegador fosse Margarida 
Nunes e esta pertencesse à família Meireles) e uma relação familiar com o piloto Gonçalo de 
Oliveira (que seria casado com uma prima segunda do Fernão do ramo de Figueiró). 
 
Do exposto resulta que, segundo a “Hipótese de Figueiró”, o navegador era primo segundo de 
Álvaro de Mesquita e primo em terceiro grau de Martim de Magalhães. João da Silva deveria 
ser primo segundo da mulher do navegador e Gonçalo de Oliveira seria casado com uma prima 
segunda do navegador. 
 
 
2.8.2 – “Hipótese de Aveiro” 
 
Nesta hipótese, Álvaro de Mesquita, por ser filho dum irmão da mãe do navegador, passa a ser 
primo direito deste. É de notar que, em (Taveira 2010: 25, [25]), se questiona se o navegador 
teria tomado o nome próprio de Fernão como homenagem da sua mãe ao Fernão de Mesquita, 
irmão dela.   
 
Num documento constante do arquivo de Sevilha, com data de 1521, com o Código de 
Referencia: ES.41091.AGI/1.16416.2.24.1//PATRONATO,34,R.14, encontra-se referido o 
seguinte assunto: “Carta de los oficiales reales de la Casa de la Contratación de Sevilla, por la 
que dan cuenta de la llegada el 8 de mayo de 1521 al puerto de esa ciudad, de la nao 'San 
Antonio', una de las cinco naos que había llevado Magallanes, que tenía 35 personas y por 
capitán Jerónimo García, escribano de la armada. Traían preso a Alvaro de la Mezquita, primo 
carnal de Magallanes. Declararon que su venida había sido porque el general los había 
obligado a entrar en una tierra sumamente áspera, desconocida de todos los que iban en la 
armada de Magallanes, y sin bastimentos. Sevilla, mayo de 1521 (No expresa el día)”. Como 
se pode verificar, refere-se que Álvaro de Mesquita seria “primo carnal” do navegador o que, 
para alguns autores, poderia ser sinónimo de primo direito situação que, segundo a “Hipótese 
de Aveiro”, efectivamente se verifica. É de notar que, em (Abranches de Soveral s.d., [36]), se 
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diz que “primo carnal” pode não significar que se trate dum primo direito (ou primo co-irmão) 
mas apenas que se não trata dum “primo por afinidade”.  
 
Também no arquivo de Sevilha se pode encontrar o documento com o Código de Referencia: 
ES.41091.AGI/1.16403.15.414//INDIFERENTE,420,L.9,F.53V-54R, com data de 1522-11-29 
(Valhadolid), intitulado “Pago a Martín de la Mezquita” e que refere o seguinte: “Sobrecédula a 
los oficiales de la Casa de la Contratación para que, conforme a la cédula incorporada de 
Valladolid a 26 de Agosto de 1.520 en que se hace merced de quince mil maravedíes anuales 
a Martín de la Mezquita, portugués, sobrino de Fernando de Magallanes, durante todo el 
tiempo que tarde en volver la armada enviada a descubrir la Especiería al mando del dicho 
Magallanes, libren a Mezquita todo lo que le deba de dicha merced, hasta la fecha en que 
volvió la nao de San Antonio”. Não conseguimos encontrar, nem nos nobiliários nem em 
(Abranches de Soveral s.d., [36]) nenhum Martim de Mesquita com idade adequada a participar 
na expedição às Molucas. Dado que, na época, a designação “sobrinho” era aplicável a filhos 
de primos, será que este Martim seria filho de Álvaro de Mesquita? Ou seria, efectivamente, 
sobrinho do navegador, sendo filho dum dos seus irmãos? Em (Taveira 2010: 27, [25]) refere-
se: “Também vem referido na carta de Sebastião Álvares como Martim de Mesquita, de 
Estremoz. Seria irmão mais novo, talvez filho ou mais provávelmente sobrinho de Álvaro. É dito 
sobrinho de Magalhães que, no contexto da época, pode significar filho de primo co-irmão”. 
Este Martim de Mesquita regressou a Espanha, a bordo da nau “San António”. 
 
Os irmãos Barreto de Magalhães seriam primos segundos de Rodrigo de Magalhães e, 
portanto, primos em terceiro grau do seu filho Fernão. 
 
Em relação a Martim de Magalhães, admitindo que este era neto do 2.º Senhor da Barca, a sua 
mãe, Catarina, seria prima segunda de Rodrigo de Magalhães, pelo que Martim seria primo em 
terceiro grau do navegador. É de referir que, em (Taveira 2010: 27, [25]) se admite a hipótese 
(embora não demonstrada) de Catarina de Magalhães (mãe de Martim de Magalhães) ser filha 
de Genebra de Magalhães e de João Barbosa, o que faria com que Martim de Magalhães fosse 
sobrinho-neto do navegador. Também se pode colocar a hipótese de ter existido uma irmã do 
navegador, que se chamasse Catarina de Magalhães e que tivesse um filho Martim pelo que, 
nesse caso, Martim de Magalhães seria sobrinho do navegador. 
 
João da Silva continuaria a ser primo segundo da mulher do navegador e Gonçalo de Oliveira 
seria casado com uma prima segunda do navegador. 
 
 
2.8.3 – Relações correctas de parentesco 
 
É de referir que, em (Taveira 2010, [25]), na Árvore n.º 4, sugere-se que o Álvaro Mesquita, que 
acompanhou o navegador na expedição, seria o filho de Fernão de Mesquita Moutinho, irmão 
da atrás citada Inês Vaz Moutinho. Esta hipótese parece não ser correcta pois esse Álvaro era 
um parente demasiado afastado do navegador, não se coadunando com a designação de 
“primo carnal”.  
 
Sendo válida a “Hipótese de Aveiro”, temos as seguintes relações familiares: 
- Álvaro de Mesquita era primo direito do navegador; 
- Martim de Magalhães seria primo em terceiro grau do navegador; 
- João da Silva seria, presumívelmente, primo segundo da mulher do navegador; 
- Gonçalo de Oliveira seria casado com uma prima segunda do navegador. 
 
 

 
2.9 – Enigma do seu relacionamento com D. Manuel I 
 
Pensamos que Fernão de Magalhães não entrou em conflito com D. Manuel I (como refere a 
“versão histórica oficial”), mas que, pelo contrário, foi um agente secreto ao seu serviço, no 
intuito de Portugal poder dominar as Ilhas das Especiarias (designadas por Molucas). Em 
(Barrault 1998: 9, [40]) diz-se que, quando o navegador e o seu irmão Diogo estavam em 
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Lisboa, como pajens da Rainha D. Leonor, quem estava responsável pela educação deles era 
“o próprio irmão da soberana, Manuel, duque de Beja”, ou seja, o futuro Rei D. Manuel I. Assim 
sendo havia uma grande relação de proximidade entre o monarca e o navegador, o que torna 
pouco provável a relação conflituosa entre eles (e até de desrespeito mútuo, como o caso, 
amplamente referido por diversos historiadores, do monarca não ter estendido a sua mão, ao 
navegador, quando este a pretendeu beijar). De acordo com (Correia da Silva s.d., [60]), 
Fernão de Magalhães auferia, em 1513, antes de partir para Azamor, uma tença de 1850 reais; 
uma vez regressado daquela praça do Norte de África, solicita ao rei português um aumento de 
100 reais (apenas 5,5%) e, por essa pequena diferença, D. Manuel I incompatibiliza-se com 
ele! Parece-nos muita “zanga” por pouco dinheiro!  
 
Em (Barrault 1998: 13, [30]) diz-se, contudo, que D. Manuel I “não gosta de Fernão, seu antigo 
aluno de quem não apreciava de modo nenhum o temperamento difícil e o seu modo abrupto 
de corrigir os mestres quando estes se enganavam”. Parece-nos uma frase escrita por alguém 
que não percebeu que, o “aparente” clima de “ódio” entre o soberano e o navegador, era 
propositado de modo a iludir, junto da Coroa Espanhola, a verdadeira missão de Magalhães.  
 
Como se pode entender que um jovem provinciano, como o futuro navegador, que tinha tido o 
privilégio de ser pajem da Rainha D. Leonor, criasse mau ambiente junto do seu mestre, o qual 
era irmão da rainha? Não faz de todo sentido! O mesmo autor (Barrault 1998: 10, [30]) refere 
que a família Magalhães nunca escondera que, fiel a D. João II, apoiara a sua sucessão pelo 
seu filho bastardo D. Jorge, contra a subida ao trono de D. Manuel I, o que representaria mais 
um argumento para o suposto “ódio” entre o soberano e o navegador. Contudo, em (Martins de 
Freitas s.d.: 36, [6]) refere-se que, à época, existiam em Portugal cinco graus de nobreza e que 
“a família Magalhães estava enquadrada na quarta classe, isto é, quarto grau, ou mais 
precisamente na dos fidalgos de cotta de armas e geração que tem insígnias de nobreza”, o 
que significa que os Magalhães não tinham influência junto da Corte, pelo que pouca 
importãncia teria a opinião desta família no referente à sucessão de D. João II.  
 
No entanto, segundo o indicado em (Arana, Diogo 1881, [70]) e citado em (Oliveira Martins 
1994: 129, [71]), o navegador era um frequentador da corte de D. Manuel I pois “os seus 
serviços tinham-lhe conquistado um lugar na corte, andando nos livros dos moradores da casa 
de el-rei D. Manuel com bom foro”. Portanto tudo aponta para que houvesse um bom 
relacionamento pessoal entre o monarca e o navegador, pelo que, o que faz sentido, é 
considerar que, sendo o navegador um agente secreto do Rei Venturoso, havia que criar uma 
“fachada” de mau relacionamento entre os dois, de modo a que ninguém pudesse suspeitar da 
missão que o monarca lhe confiara.  
 
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 arquipélago, conforme 
indicado em (Barrault, 1998: 33, [30]).  
 
A nau capitaneada por Francisco Serrão (cf. Garcia 1999: 75, [72]), naufragou na ilha de 
Ternate e, segundo (Garcia 2007, [21]), 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.  
 
Há até quem refira que Fernão de Magalhães participou, também, na expedição de António 
Abreu, como é o caso de Fernando de Oliveira num texto citado em (Garcia 2007: 197, [21]). 
Também Fernão Lopes de Castanheda, num documento citado em (Garcia 2007: 267, [21]), 
refere que as ilhas Molucas “as descobrira António de Abreu por mandado de Afonso de 
Albuquerque, governador que naquele tempo era das Índias por el-rei de Portugal; do que o 
mesmo Fernão de Magalhães fora testemunha, e tendo a certeza onde aquelas ilhas jaziam”. 
Também tal situação é indicada em (Arana, Diogo 1881, [70]) e citada em (Oliveira Martins 
1994: 129, [71]), onde se refere que “parece que acompanhou Francisco Serrão até Ternate, 
regressando a Malaca e logo a Portugal, onde se acha em 1512 com 32 anos de idade e duas 
viagens ao Oriente”. Em (Garcia 2007: 23, [21]) diz-se que não é de estranhar a falta de 
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informação conclusiva sobre a participação, ou não, de Magalhães na expedição de António de 
Abreu e de Francisco Serrão por apenas se conhecerem “os nomes dos capitães, dos pilotos, 
do feitor, do escrivão e de alguns companheiros de Francisco Serrão que chegaram a Ternate 
em 1512”. E, mais adiante, na página seguinte, “sublinhemos, também, que na restante 
documentação de Fernão de Magalhães este não se atribui estadas em qualquer local onde 
esteve, pelo que não se estranhará também o seu silêncio sobre esta jornada”. Em (Garcia 
2007: 24ss, [21]) diz-se que o navegador “aprendeu de um seu parente chamado Gonçalo de 
Oliveira, em cuja companhia foi ter àquela terra (Molucas)” e, mais adiante, refere-se que o 
próprio Fernão Lopes de Castanheda alude à participação do navegador no descobrimento das 
Molucas, por António de Abreu, afirmando “do que o mesmo Fernão de Magalhães fora 
testemunha, e tendo certeza onde aquelas ilhas jaziam”. Também na Collier’s Encyclopedia 
(1990: 428, [73]) se refere que as Molucas foram exploradas por Magalhães em 1511-1512. 
 
Em (s.d., [74]), para além de se referir que Magalhães terá estado nas Molucas (sem se 
explicitar se o fez inserido na frota de António Abreu) é apresentado um facto que, a ser 
verdadeiro, parece ser uma boa confirmação dessa estadia. Assim, ao mencionar o seu 
escravo Henrique, indica-se que o mesmo era usado como Magalhães como seu intérprete e 
diz-se que “foi capturado em Sumatra quando era criança e levado às Molucas onde foi 
vendido a Magalhães em 1511”. 
 
Coloca-se contudo a questão: será que a muito provável presença de Magalhães na expedição 
de António de Abreu e de Francisco Serrão às Molucas foi, deliberadamente omitida dos 
registos coevos, a mando de D. Manuel I, para que Carlos I não estranhasse a proposta, que o 
navegador lhe formulou, de pretender chegar, pelo Leste, às Molucas, as quais Magalhães já 
conhecera vindo de Malaca, ou seja, de Oeste?  
 
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 exacta 
localização das Molucas. Uma das eventuais razões para se pensar que as Molucas estavam 
no hemisfério espanhol é apresentada em (Garcia 2007: 56, [21]) onde se diz, citando (Barreira 
1563, [75]), 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”. Isto 
justifica a frase do navegador, ao apresentar em Espanha o seu projecto, de “que pela costa do 
Brasil e Rio da Prata havia mais breve navegação à especiaria que pelo cabo da Boa 
Esperança e que, além de Samatra e Maluco e outras terras orientais cairem na conquista de 
Castela, as ilhas de Maluco estavam não muito adiante de Panamá”, como se refere em 
(Frutuoso c.1580: 199, [41]). 
 
Em (Lobato 2009: 19, [76]) diz-se que os espanhóis haviam tido notícia da existência das 
Molucas “através de relatos dos próprios navegadores portugueses”. A Espanha reinvindicava 
a sua posse “desde 1516, ao abrigo do tratado de Tordesilhas de partilha do mundo celebrado 
com Portugal em 1494”, dado os espanhóis estarem convictos de que as Molucas estavam 
situadas no seu hemisfério de influência. Contudo, não havia um conhecimento “directo”, 
daquelas ilhas, por parte dos espanhóis e, na óptica de D. Manuel I, tal conhecimento era 
importante que existisse para que Portugal pudesse negociar, com a Espanha, a posse das 
Molucas.  
 
Portugal precisava, portanto, que a Espanha “descobrisse” as Molucas, através duma rota 
marítima dentro do hemisfério de influência espanhola para, eventualmente depois, lhe propor 
a aquisição daquelas ilhas. 
 
Se, como reza a História, o navegador tivesse ido, para Espanha, incompatibilizado com D. 
Manuel I, não teria, como “vingança”, transmitido a Carlos I que os portugueses haviam 
chegado a umas ilhas (as Molucas) situadas no hemisfério espanhol, violando o acordado no 
Tratado de Tordesilhas? Com esta informação ele teria provocado um incidente diplomático 
entre os dois países, o que não aconteceu pois, conforme indicado em (Arana, Diogo 1881, 
[70]) e reproduzido em (Oliveira Martins 1994: 128, [71]), no contrato assinado entre o 
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navegador e a Coroa Espanhola estabelece-se, formalmente, como condição prévia para a 
viagem do navegador, “a proibição de Magalhães ofender de qualquer modo os direitos 
senhoriais da Coroa Portuguesa”. Esta citação demonstra bem o cuidado que ambos os reinos 
tinham em não violar o acordado no Tratado de Tordesilhas, pelo que, se Magalhães quisesse, 
realmente, “vingar-se” de D. Manuel I, ter-lhe-ia sido fácil comprometer o monarca português 
junto de Carlos I. 
 
Em (Ramos, Vasconcelos e Sousa, Gonçalves Monteiro 2009: 223, [77]) refere-se que, através 
da viagem empreendida por Fernão de Magalhães e concluida por Juan Sebastián Elcano, “os 
espanhóis atingiram as Molucas, fonte exclusiva do cravo. Como não havia meio de calcular a 
latitude com exactidão, desconhecia-se a qual das monarquias peninsulares pertencia, de 
acordo com o Tratado de Tordesilhas, o território”. No texto citado existe uma incorrecção pois 
o problema não estava, essencialmente, relacionado com a latitude mas sim com a longitude. 
 
Esta “descoberta” das Molucas, por parte dos espanhóis, foi a missão da qual Magalhães teria 
sido incumbido por D. Manuel I, a exemplo do que D. João II fizera, em relação à descoberta 
da América, com Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón (aliás Salvador Fernandes Zarco, de 
acordo com Mascarenhas Barreto 1988, [78] e Laranjeira 2008, [79]). 
 
Contudo, há uma diferença entre os casos de Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón e de Fernão 
de Magalhães pois, segundo o indicado em (Arana, Diogo 1881, [70]) e citado em (Oliveira 
Martins 1994: 128, [71]), “não se dá com Magalhães o que sucedera com Colombo. Ele não 
propõe o seu plano a D. Manuel, nem vai para Espanha porque lho rejeitem”.  
 
Pensamos que, efectivamente, foi D. Manuel I que propôs a Fernão de Magalhães a missão de 
dar a conhecer, aos espanhóis, a localização das Molucas. Curiosamente, segundo (Fontes 
s.d., [53]), foi um português, o atrás citado D. Álvaro de Bragança, quem ajudou, directamente, 
em Espanha, Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón e, através das relações de influência que 
conseguiu criar, em Sevilha, para o seu “protegido” Diogo Barbosa, quem acabou por ajudar, 
indirectamente (pois D. Álvaro morreu em 1504, ou seja treze anos antes de Magalhães ter 
chegado a Sevilha), mais um navegador português em Espanha: Fernão de Magalhães. 
Coincidência? Certamente que não. Também pensamos que o citado D. Álvaro de Bragança 
era um agente secreto dos reis portugueses D. João II e D. Manuel I. Segundo (Fontes s.d., 
[53]), apesar de viver em Espanha, D. Álvaro “manteve sempre uma ligação muito estreita com 
Portugal, sobretudo depois da morte de D. João II (1495), nomeadamente nos negócios das 
explorações marítimas”, o que é confirmado em (Garcia 1999: 68, [72]) onde se refere que uma 
das naus, que integrou a frota de Pedro Álvares Cabral em 1500, “pertencia à parceria de D. 
Álvaro de Bragança com os banqueiros-mercadores Bartolomeu Marchioni, Girolamo Sernigi e 
António Salvago”. Tudo isto, em nosso entender, é revelador da actividade dúplice de D. Álvaro 
de Bragança. Também é de estranhar que, segundo o indicado em (Domingues 1960: 124, 
[54]), D. Álvaro se encontrava na comitiva presidida por D. Manuel I que, em finais de 1499, 
acompanhou a transladação do corpo de D. João II da Sé de Silves (este rei falecera no 
Castelo de Alvor) para o Mosteiro da Batalha. Por que razão D. Álvaro prestava, assim, 
homenagem ao rei que mandara matar o seu irmão? Todos estes factos parecem estranhos se 
não forem analisados à luz duma estratégia montada pelos referidos reis portugueses para 
iludir a Coroa Espanhola!  
 
Acontece que D. Álvaro de Bragança teve um filho, D. Jorge Alberto de Portugal y Melo, que foi 
o 1.º Conde de Gelves (título espanhol), o qual casou primeiro com D. Guiomar de Ataíde e, 
depois, com D. Isabel Colón de Toledo, a qual era filha de Diego Colón, 1.º Duque de Veragua 
(título também espanhol), o qual era filho do navegador Cristóbal Colón. Para quem tenha 
dúvidas das ligações portuguesas deste navegador, estes laços matrimoniais não deixam de 
ser bastante explícitos.  
 
Ora aquele D. Jorge sucedeu a seu pai em alguns cargos em Espanha e foi ele quem deu 
continuidade à sua actividade de colaboração com a Coroa Portuguesa. Por exemplo, quando 
do seu primeiro casamento em 1526, foi referenciado como sendo Camareiro do Rei (de 
Espanha) e Alcaide dos Alcazares de Sevilha e, noutro documento, é dado como Alcaide das 
Taracenas de Sevilha. Sabe-se que, nomeadamente no que se refere ao cargo de Alcaide dos 
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Alcazares de Sevilha, ele delegou essas suas funções em Diogo Barbosa, sogro de Fernão de 
Magalhães.  
 
Assim pensamos que, na prática, foi Diogo Barbosa quem substitui D. Álvaro de Bragança, 
após a morte deste, na missão secreta, a favor da Coroa Portuguesa, de receber em Sevilha, e 
de aí os orientar nos contactos com a Casa de la Contratación e, se necessário, com a Coroa 
Espanhola, os navegadores/agentes secretos que os reis portugueses pretendiam enviar a 
Espanha para missões que eram realizadas, oficialmente ao serviço deste país mas que, na 
realidade, se destinavam a servir os interesses estratégicos de Portugal. 
 
Outro personagem que já havia ajudado Colón e que também muito contribuiu para que a 
expedição de Fernão de Magalhães fosse apoiada pela Coroa Espanhola, foi o Bispo de 
Burgos, Juan Rodriguez de Fonseca, também conhecido por “Cardeal Fonseca” (cf. Zweig 
1945: 89, [69]), o qual havia sido capelão de Isabel, a Católica. Curiosamente, investigando a 
sua ascendência paterna, vemos que ele era bisneto paterno de Inês Dias Botelho e de Pedro 
Rodrigues da Fonseca, o qual tinha ascendência da ilustre família portuguesa dos Sousas, 
também antepassados de Fernão de Magalhães. Pelo lado materno, Juan Rodriguez de 
Fonseca era bisneto de Henrique Manoel de Vilhena, Conde de Seia, dele descendendo 
através duma relação extramatrimonial deste com D. Maior de Portocarrero. O referido Conde 
de Seia fora casado com D. Brites de Sousa, trineta de D. Afonso III, Rei de Portugal, e da 
“moura” Madragana (depois Mor Afonso), ou seja, a referida D. Brites pertencia, também, à 
família Sousa. Portanto o Bispo de Burgos tinha ascendência paterna de Sousas e ligações, 
pelo lado materno, a esta família. 
 
Um dado importante a referir é o de que, de acordo com o indicado em (Bergreen s.d., [80]), o 
anteriormente citado Juan de Cartagena, que inicialmente seguiu na expedição ao comando da 
nau “San António”, era sobrinho ou filho do Bispo de Burgos. Será que a missão “secreta” de 
Juan de Cartagena na armada seria a de preparar as condições para que Fernão de 
Magalhães se pudesse “desfazer” de alguns espanhóis incómodos, como Gaspar de Quesada 
e Luis de Mendoza, através dum suposto “motim” que Juan de Cartagena viria a encabeçar? 
Não deixa de ser estranho o tratamento diferenciado que Magalhães lhes deu: enquanto 
Quesada viria a ser esquartejado no mastro dum dos navios e Luis de Mendoza não teria 
melhor sorte, Juan de Cartagena foi deixado numa praia com o padre Pedro Sanchez de 
Reina. Será, como adiante veremos, que estando previsto o regresso inopinado a Espanha de 
Estêvão Gomes, ao comando da nau “San António”, tudo estivesse previsto para esta nau 
voltasse a passar junto à referida praia para resgatar Cartagena e o padre, levando-os de volta 
a Espanha? 
 
Aliás num documento do Arquivo das Índias, em Sevilha, com o Código de Referência 
ES.41091.AGI/1.16416.2.24.1//PATRONATO,34,R.8, datado de 08/05/1519, aparece a 
acompanhá-lo um “Requerimento hecho por Magallanes a los oficiales de la Casa de la 
Contratación de Sevilha, sobre que Ruy Falero no fuese en esta armada según lo mandaba Su 
Majestad por carta (Barcelona, 26 de julio de 1519), y que en su lugar fuese Juan de 
Cartagena...”. Ou seja, aparentemente, é o próprio Magalhães que sugere a presença, na 
expedição, de Juan de Cartagena! 
 
Curiosamente, muitos outros personagens relacionados, em Espanha, com a epopeia de 
Fernão de Magalhães, são membros ou têm ligações pelo casamento, com a família Sousa: 
- o seu sogro Diogo Barbosa também era Sousa, daí o falar-se no parentesco entre ele e o 
navegador; 
- D. Álvaro de Bragança também o era, por sua mãe, além de ser casado com um elemento da 
referida família pelo que, consequentemente, o seu filho D. Jorge de Portugal y Melo, também 
era Sousa; 
- D. Fradique de Portugal (de quem foi criado Duarte Barbosa, primo da mulher do navegador) 
que, como atrás dissémos, foi conselheiro do Rei Católico Fernando de Aragão e de Carlos V, 
era sobrinho de D. Álvaro de Bragança e, consequentemente, também era Sousa; 
- um dos emissários de D. Manuel I a Sevilha, D. Álvaro da Costa, também era Sousa; 
- um embaixador de Portugal junto da Corte de Carlos V, João Rodrigues de Sá de Menezes, 
também era Sousa;  
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- outro embaixador de Portugal em Espanha, João Mendes de Vasconcelos (que foi o 1º 
Morgado do Esporão), era casado com uma Sousa. 
 
Também outras pessoas, relacionadas com a estratégia de D. Manuel I em relação às 
Molucas, têm ligações à família Sousa: 
- D. Miguel da Silva, que foi enviado para Roma pelo rei português, tinha ascendência Sousa, 
através da sua avó paterna D. Isabel de Menezes; 
- os irmãos Jorge e António de Brito eram filhos de João Brito Nogueira e de D. Brites de Lima, 
a qual tinha ascendência de Sousas. Acresce que António de Brito era casado com D. Isabel 
de Albuquerque, a qual era filha de Lopo de Sousa, Senhor do Prado.  
 
Parece inquestionável que havia entre o navegador e todas estas pessoas que gravitaram à 
sua volta um factor comum: todos eram descendentes ou interligados com alguns 
descendentes de D. Gonçalo Mendes de Sousa, o Bom (falecido em 1190), a ponto de se 
imaginar que se a operação que conduziu à realização da expedição do navegador tivesse um 
nome de código, ele seria sem dúvida: “Sousa”. E não nos esqueçamos que, nas armas dos 
Sousas, estavam as quinas das armas de Portugal. 
 
Pensamos aliás que esse código estava subjacente à expedição do navegador e, 
periodicamente, era necessário exibir esse código para que todos os que cooperavam entre si 
soubessem que tudo estava a correr conforme planeado. 
 
Um dos sinais terá sido dado quando o navegador mandou hastear a bandeira com as suas 
armas, na nau “Santiago”, a qual estava fundeada em Sevilha, o que gerou o conflito já atrás 
referido. Outro sinal foi dado pelo navegador ao referir, com veemência, no seu testamento, 
que era Magalhães e Sousa! Então, se ele tinha tanto orgulho em ser Sousa, porque razão não 
usava esse apelido, tanto mais que quando, num gesto para “espanhol impressionar”, decidiu 
abdicar da sua nacionalidade portuguesa e adoptar um nome espanhol, passou simplesmente 
de Fernão de Magalhães para Fernando (ou Hernando) de Magallanes, quando poderia ter 
passado para Fernando (ou Hernando) de Sousa de Magallanes? 
 
Pensamos que, ao falar no apelido Sousa no seu testamento de 24/08/1519 (cujo teor o seu 
sogro Diogo Barbosa seguramente se encarregaria de mandar para Portugal para que 
chegasse ao conhecimento de D. Manuel I), o navegador pretendeu garantir ao Rei de Portugal 
que, embora estando contratado por Carlos V para realizar a sua expedição sob a égide da 
Coroa Espanhola, continuava fiel às quinas das armas dos Sousas, ou seja, fiel a Portugal.  
 
Também é de assinalar que, poucos dias depois de lavrar o seu testamento, o navegador 
escreveu a Carlos V a carta que vem referida em (Garcia 2007: 165, [21]), 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 daria 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.   
 
Parece-nos, também, que a atrás referida 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 em Sevilha, o adiante referido António de Brito, em Ternate, nas Molucas e D. 
Miguel da Silva, em Roma).  
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A acção de D. Miguel da Silva, junto de Leão X, deverá ter sido determinante para a 
promolugação, 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. A acção diplomática 
do monarca português, junto de Leão X, já se havia iniciado antes quando, em 12 de Março de 
1514, chegou a Roma a faustosa embaixada enviada por D. Manuel I ao Papa, ao qual o 
monarca português ofereceu, nomeadamente, um elefante carregado com uma arca de ouro. 
 
Da Wikipédia pode transcrever-se o seguinte: “A sua completa consagração europeia deu-se 
com a aparatosa embaixada, em 1514, chefiada por Tristão da Cunha, enviando ao papa Leão 
X presentes magníficos como pedrarias, tecidos e jóias. Dos animais raros, destacaram-se um 
cavalo persa e um elefante, chamado Hanno, doravante mascote do papa, que executava 
várias habilidades. Mas uma das inúmeras novidades que encantaram os espiritos curisosos 
das cortes europeias da época terá sido sem dúvida o rinoceronte trazido das Índias, que 
assumiu, então, um papel preponderante na arte italiana”.  
 
Do site da Internet, intitulado “The Philippine Islands, 1493-1803”, de Emma Helen Blair, pode-
se extrair a versão, em inglês, da Bula Praecelsae Devotionis: 
 [This bull, called Precelse denotionis, confirms and extends certain bulls of Leo X's 
predecessors, Nicholas V and Sixtus IV, reciting the bulls so confirmed and extended—two of 
the former and one of the latter. In the first bull, Dum diversas, authority is granted to King 
Alfonso V of Portugal to make war upon the infidels, to conquer their lands, and to reduce them 
to slavery. It concedes also plenary indulgence for their sins to all taking part in the expeditions 
against the Moors, or aiding the expeditions with gifts. (166) Its date is June 18, 1452. The 
second bull is dated January 8, 1454, and is called Romanus Pontifex. In it Nicholas “after 
reviewing with praise the zeal of Prince Henry in making discoveries and his desire to find a 
route to southern and eastern shores even to the Indians, granted to King Alfonso all that had 
been or should be discovered south of Cape Bojador and Cape Non toward Guinea and 'ultra 
versus illam meridionalem plagam' as a perpetual possession.” (167) The third bull, the Eterni 
Regis of June 21, 1481, confirms that of Nicholas V. It “granted to the Portuguese Order of 
Jesus Christ (168) spiritual jurisdiction in all lands acquired from Cape Bojador ‘ad Indos’.” This 
bull also contained and sanctioned the treaty of 1480 between Spain and Portugal, by which the 
exclusive right of navigating and of making discoveries along the coast of Africa, with the 
possession of all the known islands of the Atlantic except the Canaries, was solemnly conceded 
to Portugal. (169) After thus reciting these bulls “of our own accord ... approve, renew, and 
confirm the aforesaid instruments" (170) Pope Leo extends and amplifies them in the following 
words: and for added assurance, we do by virtue of the authority and tenor of the above 
instruments, concede anew, (to the King of Portugal) everything, all and singular, contained in 
the aforesaid instruments, as well as all other empires, kingdoms, principalities, duchies, 
provinces, lands, cities, towns, forts, dominions, islands, ports, seas, coasts, and all 
possessions whatsoever, real or personal, wherever they may be, and all uninhabited places 
whatsoever, recovered, found, discovered, and acquired from the above-mentioned infidels by 
the said King Emmanuel and his predecessors, or to be hereafter recovered, acquired, found 
and discovered, by the said King Emmanuel and his successors—both from Capes Bogiador 
and Naon (171) to the Indies and any district whatsoever, wherever situated, even although at 
present unknown to us. And likewise we do extend and amplify the instruments above-
mentioned and everything, all and singular contained therein, as aforesaid, and in virtue of holy 
obedience, under penalty of our (wrath,) we do, by the authority and tenor of the foregoing, 
forbid all faithful Christians, whomsoever, even although possessing imperial, regal, or any 
other dignity whatsoever, from hindering, in any manner, King Emmanuel and his successors in 
the aforesaid, and from presuming to lend assistance, counsel, or favor to the infidels. The 
Archbishop of Lisboa and the Bishops of Guarda and Funchal are ordered to see that the 
provisions of this bull are observed. (172)]. 
 
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 Carlos V. 
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Para além das missões secretas de Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón e de Fernão de 
Magalhães, em Espanha, também se inclui, nesta mesma estratégia, a missão secreta do 
“achamento” do Brasil, por Pedro Álvares Cabral, em 1500, conforme se refere em (Domingues 
1960: 129, [54]), ao dizer-se que “tudo nos faz supor que esta armada, partindo 
ostensivamente a caminho da Índia, levava uma segunda missão de natureza secreta, talvez 
apenas do conhecimento do capitão-mor: revelar oficialmente o descobrimento e tomar posse 
das vastas terras a Oeste, de cuja existência já se tinha informação segura, possívelmente 
desde que Bartolomeu Dias, a conselho de Pêro de Alenquer, para mais fácilmente dobrar o 
Cabo da Boa Esperança, rumara quanto possível ao Poente, de onde o grande piloto calculou 
– e acertou – que deviam soprar ventos favoráveis no sentido oeste-leste, no hemisfério sul, tal 
como no hemisfério norte nas viagens de regresso da costa de África”. É de notar que, em 
(Causa Mérita s.d., [81]), se refere que, em 1498, o rei D. Manuel I encarregou Duarte Pacheco 
Pereira de efectuar, a partir do arquipélago de Cabo Verde, uma viagem de reconhecimento 
dos territórios que se encontravam situados para além da linha de demarcação definida pelo 
Tratado de Tordesilhas. Aquele navegador tem relatos que atestam que, entre Novembro e 
Dezembro de 1498, atingiu a costa do Brasil, algures entre o Maranhão e o Pará, o que 
demonstra que os portugueses já conheciam o Brasil, muito antes do seu “achamento” por 
Pedro Álvares Cabral.  
 
Outra possível missão secreta, a mando de D. Manuel I, poderá ter sido aquela que foi 
empreendida por João Dias de Solis, em 1514, conforme referido em Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira ([24]), em (Reglá 1978, [63]) e em (s.d., [82]), na qual o navegador 
português, ao serviço de Fernando de Aragão (um dos Reis Católicos), vai reconhecer as 
costas da América do Sul, na zona situada a Poente da linha de demarcação definida pelo 
Tratado de Tordesilhas e chega àquele que designou por “Rio de Solis” e que, mais tarde, foi 
rebaptizado como “Rio da Prata”. Foi morto por indígenas quando fazia o reconhecimento da 
margem norte do citado rio e a missão gorou-se. Será que Solis foi o primeiro agente secreto a 
quem D. Manuel I incumbiu de, ao serviço da Coroa Espanhola, “dar a conhecer” as Molucas 
aos espanhóis e, uma vez a missão não tendo tido sucesso, devido à morte prematura de 
Solis, o monarca português ter decidido, mais tarde, propor essa mesma missão a Fernão de 
Magalhães?  
 
O facto de, numa viagem anterior, à América Central, Solis ter entrado, aparentemente de 
forma abusiva, numa parte da costa brasileira que estava na zona de influência portuguesa, daí 
resultando um pedido do rei D. Manuel I, junto de Fernão de Aragão, para que Solis fosse 
preso (cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, [24]), poderá indiciar que o monarca 
português pretendia mostrar o seu “desagrado” para com Solis, de modo a esconder, junto da 
Coroa Espanhola, que ele era um seu agente secreto? Ou Solis estava, efectivamente, ao 
serviço dos interesses espanhóis e, tendo a sua missão fracassado, a Coroa Espanhola se terá 
desinteressado de insistir na busca duma passagem, para Ocidente, sob a América do Sul? 
Terá sido esse desinteresse, por parte dos espanhóis, que levou a que D. Manuel I enviasse, 
para Espanha, o seu agente secreto Fernão de Magalhães pretendendo, assim, reacender o 
interesse de Espanha na procura dessa passagem e permitindo que, uma vez ela encontrada, 
os espanhóis pudessem “descobrir” as Molucas? Qualquer das duas situações é possível, no 
que se refere ao relacionamento entre Solis e os reinos de Portugal e de Espanha. Há quem 
levante dúvidas sobre a nacionalidade portuguesa de João Dias de Solis, dado este seu último 
apelido não ser, aparentemente, de origem portuguesa. Esquecem-se, contudo, que existe no 
Baixo Alentejo, a cerca de 15 km a Leste da vila de Almodôvar, uma povoação que, 
actualmente, é designada por S. Pedro de Solis. Pensamos que o navegador terá nascido 
nesta localidade tomando, do nome desta, o seu último apelido. Assim ele chamar-se-ia 
apenas João Dias mas, para dar a conhecer a sua naturalidade, terá acrescentado o nome 
daquela povoação ao seu nome, passando a usar João Dias de Solis.  
 
Curiosamente, no site da Internet “reencontro.com.br”, num texto relacionado com os 450 anos 
de História da cidade brasileira de São Paulo, refere-se que D. João III enviou ao Brasil uma 
frota, chefiada por Martim Afonso de Sousa, a qual zarpou de Lisboa em 03/12/1530, cuja 
missão era a de colonizar o Brasil, o qual se encontrava à mercê de corsários e de piratas. Ao 
desembarcar naquele território, Martim Afonso de Sousa, depois de ter ido até ao rio da Prata, 
travou conhecimento com dois portugueses que por lá moravam e que haviam casado com 
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filhas de chefes indígenas, um denominado João Ramalho, morador no planalto de Piratininga 
e, outro, António Rodrigues, que habitava no litoral, em Tumiaru (Bertioga). A acção destes 
dois portugueses junto das respectivas tribos das suas mulheres, foi determinante para que 
Martim Afonso de Sousa e os seus companheiros fossem bem recebidos pelos nativos. O autor 
do texto diz desconhecer se esses portugueses teriam chegado ao Brasil, em 1513, com a 
expedição de João Dias de Solis ou, em 1519, com a frota de Fernão de Magalhães. 
Pensamos que terão sido companheiros de João Dias de Solis pois os seus nomes não 
constam da lista dos portugueses que acompanharam Fernão de Magalhães, a qual é 
apresentada em (Garcia 2007: 102 ss, [21]). 
 
O objectivo da viagem de Magalhães não era realizar a circum-navegação da Terra, mas 
chegar às Molucas. Este facto é confirmado em (Ramos, Vasconcelos e Sousa, Gonçalves 
Monteiro 2009: 87, [77]) onde se refere, a propósito da viagem de circum-navegação 
completada por Juan Sebastián Elcano, que “esta realização, contudo, não estava nos planos 
de Fernão de Magalhães, pois este não tinha autorização para navegar pela zona portuguesa, 
sabendo que seria punido pelos portugueses se por ela passasse”. Também no Corpo 
Cronológico da Torre do Tombo, com a referência Parte I, maço 24, nº 64, se confirma, num 
documento assinado em Barcelona, em 19/04/1519, pelo Rei de Espanha, 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. 
 
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. Além disso, segundo o indicado em (Frutuoso c.1580: 200, [41]) e em (Villas-Boas 
1998: 324, [3]), D. Manuel I teria, na sequência das notícias que recebera de D. Álvaro da 
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 Vasconcellos de Menezes. Este era de parecer que o monarca deveria mandar 
chamar a Portugal o navegador ou de o mandar assassinar (possívelmente 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. 
 
Houve outros “enviados” de D. Manuel I a Espanha para tentar “dissuadir” Magalhães do seu 
projecto. Em (Villas-Boas 1998: 334, [3]) fala-se de Nuno Ribeiro e de 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, em (Villas-Boas 1998: 337, [3]), de Sebastião 
Álvares. 
 
Em (Garcia 2007: 153, [21]) fala-se num outro, de nome João Rodrigues (este era um 
embaixador de Portugal junto de Carlos V, de nome completo João Rodrigues de Sá de 
Menezes). 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 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. A descrição do teor da carta 
que Sebastião Álvares (que, à época, era cônsul em Sevilha e cuja carta se encontra 
reproduzida em Garcia 2007: 158 a 163, [21]) escreveu ao rei português, depois de se ter 
encontrado com o navegador em casa deste, é referida em (Villas-Boas 1998: 337ss, [3]) e, 
nesse livro, diz-se 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, na mesma página, refere-se 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 
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queria conhecer, incompatíveis com uma situação em que o rei apenas quizesse fazer abortar 
a operação. Em nosso entender, o que, efectivamente, D. Manuel I pretendia saber era se o 
projecto estava a evoluir no sentido de obter a adesão de Carlos I ou se, pelo contrário, estava 
a suscitar relutância junto do rei espanhol. Curiosamente, em Portugaliae Monumenta 
Cartographica ([84]), 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, em (Villas-Boas 1998: 338 e 339, [3]), diz-se que se revela “implicitamente, o ponto fraco 
com que se debatiam os agentes de D. Manuel, ao tentar presuadir 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 o autor de (Villas-Boas 1998, [3]) 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, aparecer em Sevilha o cosmógrafo Jorge Reinel. Este, 
de acordo com o indicado em (Villas-Boas 1998: 329, [3]), terá produzido para Magalhães, em 
finais de 1518 ou princípios de 1519, uma carta marítima na qual as Molucas aparecem no 
hemisfério de influência espanhola. Este Jorge Reinel era filho de Pedro Reinel, o qual, de 
acordo com o indicado em (Villas-Boas 1998: 304, [3]), apresentara em Lisboa, cerca de 1517, 
um planisfério no qual as Molucas estavam localizadas no hemisfério de influência portuguesa. 
Na Wikipédia, 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”.  
Esta citação é espantosa e uma excelente confirmação da nossa teoria. Este episódio é 
também confirmado na pág. 879 de Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]), na 
biografia de Jorge Reinel, e em (s.d.: 38, [85]). 
 
Se, conforme se refere em (Villas-Boas 1998: 304, [3]), por motivos de interesse nacional, “era 
óbvio que, enquanto Fernão de Magalhães estivesse em Portugal seria difícil persuadir os 
conceituados cartógrafos portugueses a desenharem uma carta localizando as Molucas no 
hemisfério espanhol”, como se explica, então, que um conceituado cartógrafo português, como 
era 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 I? Havia Pedro Reinel mudado de ideias ou obtivera, nesse periodo 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 I pudesse autorizar e apoiar a expedição de 
Magalhães.  
 
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 I, 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, 
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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 a completar 
a carta marítima necessária à sua futura apresentação por Magalhães a Carlos I, em 
Barcelona, em Abril de 1519, conforme referido em (Villas-Boas 1998: 330, [3]). O facto dos 
cartógrafos portugueses apresentarem, em Portugal, as Molucas como estando localizadas no 
hemisfério português, era uma atitude “políticamente correcta” pois, a D.Manuel I, interessava 
obter o máximo de argumentos possíveis para negociar favorávelmente a futura aquisição das 
Molucas a Espanha, pelo que afirmar que essas ilhas estavam no hemisfério português fazia 
parte dessa estratégia negocial. Na Wikipédia também se diz que Jorge Reinel, uma vez 
regressado a Portugal, “serviu D. João III de Portugal como mestre de cartas e agulhas de 
marear (bússolas), tendo-lhe sido outorgada uma pensão anual de 10 mil reais a partir de 
1528”. Esta última passagem demonstra bem que tanto Jorge Reinel, como o seu referido pai, 
eram homens de confiança da Coroa Portuguesa.  
 
É curioso notar que existem algumas mensagens cifradas trocadas entre os embaixadores de 
Portugal junto de Carlos V e o Rei D. Manuel I. Por exemplo, no site “TT on line”, com o Código 
de Referência PT/TT/CC/1/10/31, com o título: Carta de João Rodrigues para o rei sobre a 
conversa que tivera com Fernando de Magalhães, com a data de 1511-05-10 e localizada no 
Corpo Cronológico, Parte I, maço 10, n.º 31 (é de notar que este João Rodrigues é o 
embaixador João Rodrigues de Sá de Menezes): "Carta que João Roiz escreveu a Sua 
Magestade em que lhe diz que falara com Fernão de Magalhães e do que resultara dissera a 
Joanne Mendes para escrever a Sua Magestade e que El Rei estava muibom e muito perto de 
ser Emparador ainda que há muitos inconvenientes. De Barcelona 10 de Maio de 1511". 
Depois alguém riscou o ano de 1511 e escreveu: "1519" que, efectivamente, seria o ano 
correcto, pois a data de 10/05/1519 dista poucos meses da data da partida da expedição do 
navegador. O Joanne Mendes de que a carta fala é o embaixador João Mendes de 
Vasconcelos, 1.º Senhor do Esporão. 
 
Pensamos que o significado desta carta era informar o Rei de Portugal não só dos contactos 
com o navegador (que ele não revelava mas que informara João Mendes de Vasconcelos dos 
mesmos, ficando ele de os comunicar a D. Manuel I), mas também da evolução da candidatura 
de Carlos I a Imperador, pois esta candidatura poderia perturbar a evolução da preparação da 
expedição do navegador. 
 
Recorde-se (ver o que diz a esse respeito a Collier’s Encyclopedia [73]) que Carlos I, depois da 
morte do seu avô paterno, herdou as possessões do Arquiducado de Áustria, dos Ducados de 
Carinthia e Carniola, parte de Istria, o Tirol, etc. O título Imperial também ficou vago e Carlos 
tinha todo o interesse de ser eleito, contra a vontade do seu irmão mais novo, Fernando, e do 
Rei Francisco I de França. Acabou por o conseguir, com um custo de 850.000 florins em 
subornos a favor dos sete Eleitores. O dinheiro foi-lhe emprestado pelos grandes banqueiros 
alemães Fuggers e Welsers. Carlos recebeu a coroa de prata da Alemanha (silver crown of 
Germany) em 1521, em Aix-la-Chapelle e foi coroado pelo Papa, em Bolonha, em 1530. O seu 
irmão Fernando casou em 1521 com Ana da Boémia e da Hungria, pelo que o referido 
Fernando passou a reclamar os direitos da família Habsburgo em relação àqueles tronos.  
 
No livro (Zweig s.d., [83]) lê-se, sobre esse período de Carlos V: "Depois da morte do avô 
paterno, ..., para coroar-se precisava de dinheiro. Para isso convocou as Cortes em Santiago. 
Os Procuradores negaram-se a conceder-lhe os subsídios solicitados, transladando as Cortes 
para a Corunha, onde estava a esquadra que o havia de levar para a Alemanha. Com dádivas, 
promessas e ameaças sobre alguns Procuradores, conseguiu o monarca que estes, com um 
voto de maioria destes, lhe dessem um subsídio de 400.000 ducados. Embarcou então, em 
1520, deixando como regente em Espanha, contra a vontade das Cortes, ao cardeal Adriano, 
de Aragão, a Don Juan de Lanuza e de Valência, e a Don Diego de Mendoza. Don Carlos, para 
ganhar os votos dos Eleitores que o nomeram Imperador, precisou de dinheiro e contraiu 
dívidas, pedindo dinheiro emprestado aos banqueiros Fuegger e Welser." 
 
O facto de Carlos I precisar de muito dinheiro quer para efeitos militares (havia revoltas em 
vários locais das possessões que herdara, nomeadamente na Flandres e até mesmo em 
Espanha, onde existiu o célebre movimento dos “Comuneros”) quer para a sua candidatura 
imperial, preocupou D. Manuel I que, para evitar que por falta de dinheiro a expedição às 
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Molucas se não efectivasse, enviou para Sevilha o seu amigo banqueiro Cristóvão de Haro 
(que era flamengo de naturalidade) que, efectivamente, conforme consta de diversos 
documentos, acabou por financiar quase 25% da expedição (os restantes 75% foram 
suportados pela Coroa Espanhola). É curioso que, segundo a versão oficial da História, 
Cristóvão de Haro terá saido para Espanha por se ter zangado com o Rei de Portugal! 
 
De facto, no livro (Zweig 1945: 93, [69]), diz-se sobre o rico armador e capitalista flamengo 
Cristóvão de Haro: "A vitória estava ganha com a audiência na casa da Contratacion.....E cai-
lhe mais um trunfo decisivo no jogo. Aparece por estes dias em Sevilha, inesperadamente, o 
célebre armador Cristovão de Haro, o rico especulador da Flandria, que trabalha com todo o 
capital internacional da sua época...Até então fixara-se especialmente em Lisboa. Mas o Rei D. 
Manuel agastara-o por sua avareza e ingratidão. Por isso lhe agrada tudo o que possa irritar o 
Rei D. Manuel. 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, 
ele concederá à Coroa espanhola, magnanimamente, 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 é um bom negócio, será muito rendosa. E resolve pôr-se o tesouro 
espanhol a financiar a empresa. E a partir daí tudo corre depressa e bem".  
 
Este texto é extraordinário pois refere a suposta “zanga” de Haro com o nosso rei, e lá vai o 
Haro para Espanha, mas estranha das coincidências: num país tão grande vai logo “dar de 
caras” com o navegador! Além disso revela um outro aspecto da estratégia de D. Manuel I ao 
enviar o Haro para Espanha: é que os espanhóis iriam logo pensar (como efectivamente viria a 
acontecer) que, se o Haro estava interessado em financiar a expedição do navegador, esta 
seria certamente um bom negócio. Assim a presença de Haro em Espanha era como que um 
“catalizador” para acelerar o arranque da expedição.  
 
Consultando os arquivos espanhóis, encontra-se uma informação curiosa relativamente à 
presença do banqueiro Cristóvão de Haro, em Espanha. De facto, nos arquivos da cidade de 
Sevilha, com uma referência ES.41091.AGI/1.16403.15.414//INDIFERENTE,420,L.8,F.55R(1), 
encontra-se um documento que tem o seguinte título: Mandamiento a Cristóbal de Haro, com 
data de 1519-04-06 (Barcelona), no qual se explicita: “Real Cédula a Cristóbal de Haro, vecino 
de la ciudad de Burgos, para que haga lo que le escriba el obispo de Burgos acerca de su ida a 
Sevilla”. Isto demonstra aquilo que temos vindo a dizer: o Bispo de Burgos que apoiava a 
expedição do navegador, recebeu em Burgos o banqueiro Cristóvão de Haro, enviado por D. 
Manuel I, dando-lhe instruções para como ele deveria actuar em Sevilha.  
 
No mesmo site consegue aceder-se a um outro documento, que tem o código 
ES.41091.AGI/1.16403.15.414//INDIFERENTE,420,L.8,F.131V, e o seguinte título: Carta al rey 
de Portugal, e data de 1519-07-17 (Barcelona) e o seguinte conteudo: “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 saido 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! 
 
É ainda de notar que Cristóvão de Haro tinha uma particularidade importante: tinha uma sua 
sobrinha casada com Maximiliano Transilvano, o qual era Secretário de Carlos V, e esteve com 
os tripulantes da nau “Victoria” depois da chegada destes a Sevilha e depois a Valhadolid, 
onde foram falar com Carlos V, e escreveu (em Valhadolid, a 5/10/1522) um relato ao Cardeal 
de Salisburgo do que os tripulantes tinham contado a Carlos V. Este relato de Maximiliano 
Transilvano está referido em Fernão de Magalhães – a primeira viagem à volta do mundo 
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contada pelos que nela participaram: 279 ss, [58]. Mais uma extraordinária coincidência, a 
demonstrar todo o “profissionalismo” da operação montada por D. Manuel I.   
 
É pois extraordinário de constatar que, sendo a Espanha um país tão grande em área 
territorial, todos os portugueses que se zangavam com D. Manuel I e partiam para Espanha, 
em vez de se deslocarem para uma das muitas províncias espanholas para além da Andaluzia, 
iam todos parar a Sevilha, acabando por ir ajudar Fernão de Magalhães! Que estranha 
coincidência, ou seria tudo propositado e as supostas “zangas” eram para ocultar o “complot” 
português em torno da expedição do navegador? Pensamos que a resposta é afirmativa. 
 
No documento do Corpo Cronológico da Torre do Tombo, Parte I, maço 25, n.º 52, com o 
Código de Referência PT/TT/CC/1/25/52, emitido em Barcelona, refere-se: “Carta de João 
Rodrigues para o rei, do estado em que estava o negócio, em que o mesmo senhor lhe falara. 
Que o rei aparecia todos os dias melhor. Os vassalos e os do seu conselho se tinham 
admirado com a sua constância, enchendo todos com as maiores esperanças. O bispo de 
Burgos tinha partido para fazer a armada”. Esta carta, do Embaixador João Rodrigues de Sá de 
Menezes para D. Manuel I, também é sintomática da monitorização aos preparativos da 
expedição, referida de forma cifrada pela palavra “negócio”. O dizer que “o rei aparecia todos 
os dias melhor” não se referia ao excelente estado de saude de Carlos I mas sim de que ele 
continuava interessado em promover a expedição do navegador. E o nosso “comparsa” Bispo 
de Burgos lá partira para Sevilha para “fazer a armada”. 
 
Depois de toda esta linguagem cifrada, alguém ainda pode ter dúvidas de que Fernão de 
Magalhães era um agente secreto de D. Manuel I?    
 
Também não deixa de ser curioso o “timing” escolhido por D. Manuel I para enviar Fernão de 
Magalhães para Espanha. O navegador chegara a Lisboa cerca de 1514, vindo de Azamor e, 
aparentemente, não se lhe conhecem novas viagens entre esse ano e o ano de 1517 no qual, 
em Outubro (cf. Barrault 1998: 41, [30]), se dirige a Sevilha. Porquê em Outubro? Pensamos 
que por uma razão muito simples: no mês anterior, ou seja, em Setembro, Carlos I entrara, 
pela primeira vez, em Espanha, para ocupar o seu trono. Não nos esqueçamos que, em 1517, 
Carlos I tem apenas 17 anos.  
 
Sendo este muito jovem e, além disso, sobrinho de D. Manuel I, fácil é admitir que o monarca 
português teria algum ascendente sobre Carlos I. Assim sendo, D. Manuel I apenas enviou 
Fernão de Magalhães para Espanha em Outubro de 1517, por estar certo de que lhe seria mais 
fácil iludir o jovem Carlos I do que o experiente Fernando de Aragão, que foi regente de 
Espanha até 1516. Aliás, segundo o indicado em (Lobato 2009: 19, [76]), como já atrás 
referimos, os espanhóis reinvindicaram, em 1516, a posse das Molucas, com base nos seus 
direitos adquiridos através do Tratado de Tordesilhas. Portanto, na fase final da sua regência, 
Fernando de Aragão tinha manisfestado forte interesse em possuir as Molucas, pelo que a sua 
morte e a posterior ascensão, ao trono de Espanha, de Carlos I, foi positiva para os objectivos 
de D. Manuel I. 
 
Para reforçar o seu ascendente junto de Carlos I, o Rei D. Manuel I decide casar, em terceiras 
núpcias, com uma sua sobrinha e irmã de Carlos I, a infanta D. Leonor, tendo o casamento 
sido realizado no Crato, em 24/11/1518. Assim, a relação do monarca português com o rei 
espanhol, para além duma relação de tio-sobrinho, passava também a ser uma relação entre 
cunhados. 
 
A preocupação de Magalhães, ao enviar a Carlos I uma carta sobre a sua teoria relativamente 
à localização das Molucas (cf. Garcia 2007, [21]), poucos dias antes de zarpar de S. Lucar de 
Barrameda, é uma boa prova da nossa teoria de que a expedição do navegador se inseria na 
missão que D. Manuel I lhe confiara e que consistia na “descoberta” das Molucas, chefiando 
uma esquadra espanhola.  
 
Também no documento que consta do Corpo Cronológico da Torre do Tombo, com a 
referência Parte I, maço 24, nº 64, se determina que “os capitães, pilotos, oficiais, mestres e 
contra-mestres e marinheiros, obedeçam a Fernão de Magalhães, capitão-geral da armada 
para Moluco e outras terras a descobrir”, o que implicava que a frota não poderia ser 
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interceptada por nenhum navio espanhol e que o seu comando, sob as ordens dum português, 
não poderia ser posto em causa.  
 
Não deixa de ser curioso que tanto deste último documento como o do contrato celebrado, em 
1518, entre a Coroa Espanhola, por um lado, e Fernão de Magalhães e Rui Faleiro, por outro 
(que consta da gaveta 18, maço 10, nº 4, da Torre do Tombo), se encontre uma cópia nos 
arquivos reais portugueses. Pensamos que poderá ter sido Rui Faleiro quem terá trazido, para 
Portugal, as referidas cópias, dado que, nem ele, nem o seu irmão Francisco Faleiro, partiram 
na expedição. E não o fizeram dado que, de acordo com um documento que se encontra no 
Arquivo Geral das Indias, em Sevilha, datado de 08/05/1519, Fernão de Magalhães requereu à 
Casa de la Contratación, daquela cidade, que Rui Faleiro fosse substituido por Juan de 
Cartagena (o tal que, como atrás dissémos, se viria a rebeliar contra ele e que Fernão de 
Magalhães deixou abandonado, em terra, algures na América do Sul) e que Francisco Faleiro 
também não fosse na expedição “dado não haver entregue a altura da longitude de leste oeste 
como havia prometido”.  
 
É extraordinário como os irmãos Faleiro, ambos cosmógrafos, que haviam colaborado com o 
navegador na preparação da viagem, acabariam por não embarcar, impedidos por Fernão de 
Magalhães! Só pode haver uma explicação lógica para este facto: era importante que alguém 
trouxesse, para Lisboa, para mostrar a D. Manuel I, uma cópia do contrato celebrado entre o 
navegador e a Coroa Espanhola, para confirmar ao rei português que tudo estava a decorrer 
conforme planeado e que Carlos I fora enganado pela estratégia montada pelo seu tio.  
 
Na Wikipédia avança-se como possível explicação para que Rui Faleiro não tivesse embarcado 
na expedição que, uns tempos antes da partida desta, teria consultado o seu horóscopo e que 
nele havia uma previsão de morte violenta caso embarcasse. Também se apresenta uma outra 
hipótese que é a de que teria enlouquecido e, por isso, não embarcara. 
 
Esta segunda hipótese parece-nos incorrecta pois, em (s.d., [85]) que cita (2004, [86]), diz-se 
que quando Rui Faleiro regressou a Portugal esteve preso na sua terra natal (a Covilhã) 
durante dez meses mas, “a pedido do governo espanhol, regressou a Sevilha, onde 
enlouqueceu e viria a falecer”. Portanto o enlouquecimento, caso tenha sido veridico e não 
ficcionado (para assim evitar continuar a dar informações dos seus conhecimentos de 
cosmografia à Coroa Espanhola) só terá ocorrido depois do seu regresso a Sevilha. 
 
Essa situação também é referida em (s.d., [87]) onde se diz que, depois de ter sido preso em 
Portugal, “Rui Faleiro acabou por ser solto a pedido do rei espanhol, voltando de novo para 
Sevilha. Pouco tempo depois enlouqueceu, tendo ficado a receber, por mercê do rei espanhol, 
uma tença e ao cuidado de seu irmão Francisco”. Esta versão de ter ficado sob “tutela” do seu 
irmão Francisco é confirmada num documento datado de 03/01/1529, existente no Arquivo 
Geral das Indias, de Sevilha, em que é referido um pleito entre Eva Alfonso (mulher de Rui 
Faleiro) e Francisco Faleiro, relacionado com o facto deste ser “curador dos bens” de Rui 
Faleiro o qual, segundo (s.d., [87]), terá morrido em 1544. Segundo (s.d., [88]), Francisco 
Faleiro não terá regressado a Portugal e ainda se encontrava vivo em 1574.   
 
Em (Zweig s.d., [83]) aparece outra explicação para o não embarque de Rui Faleiro ao referir-
se que Magalhães não pretendeu dividir o comando da frota, “numa viagem tão cheia de 
perigos, com um co-piloto tão histérico e disputado como Rui Faleiro” e, mais adiante, diz-se 
que “levá-lo significaria colocar um obstáculo no caminho, e Magalhães precisa das mãos 
desimpedidas para livrar-se dos perigos à sua frente e da conspiração nas suas costas”. Mais à 
frente indica-se, sobre o facto de Rui Faleiro não ter embarcado que, “para o público externo, 
esta renúncia suavemente forçada é transformada numa espécie de promoção: um acto 
imperial nomeia Faleiro único comandante de uma segunda frota (que só existe no papel)”.  
 
Pensamos que o facto de Rui Faleiro não ter embarcado na expedição já estava previsto na 
missão que o monarca português lhe confiara e que consistia em trazer, para Lisboa, uma 
cópia dos documentos contratuais com a Coroa Espanhola, subscritos por ele e pelo 
navegador. Aliás só essa razão pode explicar o seu regresso a Portugal pois ele saberia que se 
arriscaria a ser preso, como se refere em (s.d., [87]), dado “ao tempo as leis portuguesas 
serem severas para com aqueles que abandonassem o País, levando segredos ou sequer irem 
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colaborar no estrangeiro em expedições marítimas”. Aliás, Rui Faleiro vivia casado, em 
Espanha, com Eva Alfonso (que era espanhola), pelo que não teria razões pessoais/familiares 
para vir a Portugal, correndo o risco de ser preso. A sua vinda ocorreu por estar acordada entre 
ele e o rei português. Apesar de Rui Faleiro estar a cumprir uma missão de D. Manuel I este, 
para manter uma aparência de desagrado com a “colaboração” de Rui Faleiro com a Coroa 
Espanhola, tinha de o mandar prender, de modo a dar um sinal exterior da aplicação da lei. 
Pensamos, contudo, que essa ordem de prisão estaria já, préviamente acordada entre Rui 
Faleiro e o monarca, e que este se teria comprometido a mandar avisar, de imediato, Carlos V 
dessa detenção, para que este pudesse pedir a D. Manuel I para libertar Faleiro no mais curto 
prazo de tempo possível. 
 
Portanto, em nosso entender, D. Manuel I pretendia “monitorizar” toda a viagem de Fernão de 
Magalhães desde a sua preparação até ao seu próprio desenvolvimento. Um dos aspectos que 
confirma a nossa teoria é o “estranho” regresso da nau “San António” a Espanha. De facto, há 
relatos que confirmam que este navio esteve na entrada do estreito que viria a tomar o nome 
de Magalhães, sob o comando de Álvaro de Mesquita e seguindo as indicações de navegação 
do piloto Estêvão Gomes. Este era português e, segundo a sua biografia apresentada na pág. 
518 da Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]), era natural do Porto, o que não 
deixa de ser curioso dada a nossa presunção de Fernão de Magalhães ter nascido em Gaia. 
  
Nessa mesma biografia indica-se que, quando o Imperador Carlos V lhe concedeu, em 
21/05/1534, uma carta de armas, na respectiva justificação foi mencionado que as armas lhe 
eram atribuidas “em reconhecimento dos assinalados serviços que prestou à armada de 
Magalhães, tendo descoberto o Estreito, na qualidade de guia do piloto-mor”. Em (Villas-Boas 
1998: 350, [3]) diz-se que Estêvão Gomes decidiu regressar a Espanha por entender que a 
armada não tinha mantimentos suficientes para chegar às Molucas, ou seja “para enfrentar a 
desconhecida extensão do novo oceano”. Acontece, porém, que em (Villas-Boas 1998: 350, 
[3]), o autor refere estranheza por esta razão invocada por Estêvão Gomes, não só por a 
armada se haver abastecido de víveres, uns dias antes, num estuário designado por Santa 
Cruz, mas também pelo facto, aceite naquela época, de que o mar que separava a América da 
Ásia não seria muito extenso. Assim, seria previsível que os mantimentos recentemente 
aprovisionados seriam suficientes para essa travessia, supostamente bem menor do que o 
regresso a Espanha que terá sido efectuado apenas com esses víveres, embora se 
desconheça se, nesse regresso, se terão efectuado algumas escalas para novos 
reabastecimentos. Em nosso entender, o regresso “precipitado” da nau “San António” a 
Espanha (chegou a Sevilha a 04/03/1521), poderá ter-se destinado a dar a conhecer, a D. 
Manuel I, que a passagem para ocidente já havia sido encontrada. Para “disfarçar” as 
verdadeiras razões desse regresso era necessário aparentar um motim, no qual Estêvão 
Gomes destituiria, do comando do navio, Álvaro de Mesquita. Uma vez chegados a Espanha, 
terá sido possívelmente Diogo Barbosa quem terá promovido que essa informação chegasse a 
Lisboa, ao conhecimento do monarca português. 
 
Esta nossa presunção tem, ainda, mais as seguintes confirmações:  
- Estêvão Gomes foi nomeado piloto da Casa da Contratação de Sevilha, com um salário anual 
de 30.000 maravedis, a partir de 10/02/1518 (ou seja cerca de quatro meses depois da 
chegada de Magalhães a Sevilha), conforme consta dum documento existente no Arquivo 
Geral das Índias, de Sevilha. Contudo, segundo o indicado em (Serrão s.d., [89]), Estêvão 
Gomes terá ido para esta cidade na mesma época em que Magalhães para lá partiu, ou seja, 
no último trimestre de 1517; 
- Estêvão Gomes era uma pessoa próxima da família de Magalhães como se comprova por 
outro documento constante do mesmo arquivo, no qual se diz que Estêvão Gomes, quando 
partiu na armada de Magalhães, deixou alguns dos seus bens à guarda de Diogo Barbosa 
(sogro de Fernão de Magalhães); 
- Estêvão Gomes, segundo o indicado na pág. 518 da Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira ([24], além de piloto, era um conhecido cartógrafo tendo, nomeadamente, elaborado 
em Portugal, antes da sua ida para Espanha, uma carta da navegação das Molucas na qual, 
segundo (Serrão s.d., [89]), incluira estas ilhas no hemisfério de influência espanhola; 
- Estêvão Gomes é referenciado por António Pigafetta como alguém que odiava Fernão de 
Magalhães, por ter sido preterido no comando da armada deste, argumentando, ainda, que o 
que mais irritava Estêvão Gomes era estar às ordens de um português, dando assim a 
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entender que ele seria espanhol e não português, o que não é correcto pois, no atrás citado 
documento em que foi nomeado piloto da Casa da Contratação, se explicita que ele era um 
cidadão português.  
 
Portanto, em nosso entender, Estêvão Gomes, seria mais um “homem de mão” do rei 
português, que o teria enviado para Espanha para dar apoio a Magalhães. Aliás surge-nos a 
dúvida se os outros motins, que levaram à morte de Quesada e ao abandono de Cartagena 
numa praia, não teriam sido hábilmente preparados por Magalhães para que a armada 
passasse a ser, maioritariamente, comandada por portugueses. Em (Ikor 2010 : 391, [90]) diz-
se que, quando do suposto motim a bordo da nau “San António”, durante o qual Estêvão 
Gomes terá destituido Álvaro de Mesquita do comando do navio, o primo de Magalhães não 
terá oposto significativa resistência, o que poderá confirmar que se tratava de algo já 
préviamente combinado entre os dois supostos opositores, cumprindo ordens de Fernão de 
Magalhães. Ainda de acordo com o indicado em (Ikor 2010 : 391 e 392, [90]), quando inquirido 
em Sevilha sobre as razões do seu regresso prematuro, Estêvão Gomes terá informado que 
haviam descoberto a passagem para Ocidente e que ele teria pensado que a missão da 
expedição estava, assim, concluida, tendo decidido regressar a Espanha para informar Carlos 
V da descoberta da referida passagem, seguindo uma prática adoptada por todos os 
navegadores portugueses que, quando descobriam algo de novo vinham, de imediato, relatar o 
sucedido ao monarca que os contratara. Em nosso entender é uma explicação bastante 
rebuscada que pretenderia apenas ocultar o verdadeiro motivo desse inopinado regresso, que 
seria o de dar a conhecer a D. Manuel I a forma como estava a decorrer a expedição de 
Magalhães.  
 
Não deixa de ser curioso que, na pág. 40 de (1987, [84]), se indique que, depois do regresso 
de Estêvão Gomes a Sevilha, em 1521, um dos Reinel (não se sabe se Pedro ou Jorge) terá 
executado um mapa onde representava a costa oriental da América do Sul até ao Estreito de 
Magalhães, com a legenda “hesta terra descobrio Fernando de Magalhães”. Mas o Estreito não 
está representado, e a costa vira para leste na extremidade Sul, o que não é correcto. Será que 
Estêvão Gomes se enganou nas informações que transmitiu (o que é pouco provável dado ele 
próprio ser especialista na elaboração de cartas de navegar), ou forneceu, propositadamente, 
dados errados para enganar os espanhóis? Pensamos que esta última hipótese será a mais 
provável. Também é de realçar que, nesse mapa da autoria dum dos Reinel, aparecem as 
Molucas localizadas no hemisfério de influência portuguesa, dado esse mapa ter sido 
elaborado em Portugal, muito provávelmente entre as datas das chegadas, a Sevilha, de 
Estêvão Gomes (em 1521) e de Juan Sebastián Elcano (em 1522), pois se fosse posterior a 
esta última data, seguramente que o mapa conteria informações resultantes da viagem de 
circum-navegação, nomeadamente no que se refere ao Estreito de Magalhães.  
 
A confirmação de que Estêvão Gomes seria, também, um agente de D. Manuel I é-nos dada 
pelo documento do Corpo Cronológico, Parte I, maço 27, n.º 38, com o Código de Referência 
PT/TT/CC/1/27/38, datado de 1521-07-29 (Logronho), com o seguinte conteudo: “Carta de 
João Rodrigues para o rei dizendo-lhe que entregou a sua carta ao cardeal. Deu-lhe novidades 
sobre a armada no estreito, de Pamplona e da fortaleza de Navarra. Que todos queriam tratar 
da paz e falava-se do casamento da filha do rei de Inglaterra com o imperador”. Ou seja, pouco 
tempo após o regresso da nau “San António” a Espanha, o nosso embaixador João Rodrigues 
de Sá de Menezes informava D. Manuel I de que a frota de Magalhães atingira o Estreito. 
Depois acrescenta “faits divers” sobre, Pamplona, Navarra e o casamento do Rei de Espanha,  
para “disfarçar” o assunto primordial da carta. Também refere ter entregue uma carta ao 
Cardeal (entenda-se, em linguagem cifrada, o “Cardeal” como sendo aquele que é 
frequentemente designado por Cardeal Fonseca, o seja, o Bispo de Burgos). 
 
É de referir que no Museu do Centro Científico e Cultural de Macau, situado na Rua da 
Junqueira, em Lisboa, existe uma réplica dum mapa executado por Domingos Teixeira, datado 
de 1573, em que se apresenta o Estreito de Magalhães designado por “Estreito de Fernão de 
Magalhães”. 
 
Em (Barros 2009: 19, [7]), confirma-se que a missão primordial da viagem de Magalhães era a 
descoberta das Molucas, ao referir-se que “o seu objectivo..., como se pode ver em toda a 
documentação em redor do negócio de Magalhães, fora descobrir o Moluco, as Molucas”. 
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No mesmo livro (Barros 2009, [7]), em nota de rodapé da pág. 38, se diz que “é o que se infere 
dos acontecimentos que se seguiram à primeira viagem de circum-navegação. O regresso dos 
sobreviventes da jornada à Península Ibérica abriu a questão das Molucas. De parte a parte, 
portugueses e castelhanos procuraram fazer valer os seus direitos sobre as ilhas”. Ou seja, o 
plano de D. Manuel I, através da acção de Fernão de Magalhães, resultara em pleno, pois a 
“descoberta” das Molucas, pelos espanhóis, permitiu abrir a discussão sobre a posse destas 
ilhas.  
 
D. Manuel I, segundo o indicado em (Garcia 1999: 87, [72]), “deu mesmo ordens para se 
construir uma fortaleza em Ternate, nas Molucas”, da qual, segundo o referido em (Garcia 
1999: 170, [72]), 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 reinvindicação dos castelhanos à posse das 
Molucas, derivada da viagem de Fernão de Magalhães”. A frota em que António de Brito estava 
inserido, como capitão da caravela “Santo António”, está referenciada em (Garcia 2007: 110ss, 
[21]), dizendo-se que a citada frota foi comandada por Jorge de Brito (o qual, segundo o 
indicado em (Lobato 2009: 21, [76]), “acabaria por ser morto numa escaramuça em Samatra, 
sucedendo-lhe no comando da armada de Maluco seu irmão António de Brito”) e partiu do Tejo 
a 06/04/1520. Assim, cerca de seis meses e meio depois da partida da expedição comandada 
por Fernão de Magalhães, D. Manuel I envia, a partir de Lisboa, uma expedição para ocupar a 
ilha de Ternate, nas Molucas, e aí construir uma fortaleza. Ainda de acordo com o indicado em 
(Lobato 2009: 21, [76]), “a armada de António de Brito ancorou em Ternate a 13 de Maio de 
1522, tarde demais para interceptar as naus Victoria e Trinidad, que tinham partido de Tidore 
havia quatro meses” (sublinhado nosso). A frase por nós sublinhada, se analisada à luz da 
versão histórica “oficial” (a qual se baseia numa hipotética “traição” de Fernão de Magalhães 
em relação a D. Manuel I) parece corresponder a um insucesso, pois poderia pensar-se que a 
missão da armada dos irmãos Brito era a de interceptar os navios da frota de Fernão de 
Magalhães. Se, pelo contrário, essa frase for analisada pelo prisma da nossa tese, a armada 
dos irmãos Brito não pretendia interceptar a frota de Magalhães mas, pelo contrário, chegar 
“propositadamente” depois desta, às Molucas, para que os espanhóis pudessem, sem 
quaisquer impedimentos da parte portuguesa, “descobrir” as Molucas. 
 
È de notar que, em (Garcia 2007: 111, [21]), se refere que o cronista Gaspar Correia relata o 
suposto desagrado do Governador da Índia, Diogo Lopes de Sequeira, pelo facto dos irmãos 
Jorge e António de Brito, quando da sua passagem por Goa, não lhe terem querido “mostrar o 
regimento, em que lhe ElRey dizia que achando, em Maluco, Castelhanos ou lá fossem ter, 
todos matasse, e suas naos queimasse...”.  
 
Pensamos que há duas conclusões importantes a retirar deste texto de Gaspar Correia:  
- a de que os irmãos Brito, quando partiram de Lisboa em 06/04/1520, levavam uma missão 
secreta que lhes havia sido cometida, directamente, por D. Manuel I e que eles nem sequer 
estavam autorizados, por este, a revelá-la ao Governador da Índia; 
- aquilo que o citado cronista refere, como sendo a suposta missão de que os irmãos Britos 
estavam incumbidos, é um perfeito absurdo, pois se os citados irmãos não revelaram o seu 
segredo a Diogo Lopes de Sequeira, nem este nem qualquer cronista podia conhecer esse 
segredo. Aliás, aquilo que o cronista refere como sendo o suposto segredo da missão dos 
irmãos Brito era algo, tão evidente, que nunca poderia ser segredo. Pensamos que o 
verdadeiro segredo era que a missão dos irmãos Brito, contráriamente ao referido pelo cronista 
Gaspar Correia, consistia não em atacar a expedição de Fernão de Magalhães mas, pelo 
contrário, deixar que esta expedição chegasse às Molucas e de lá partisse de regresso a 
Espanha. Só depois desse regresso é que os irmãos Brito tinham ordens, de D. Manuel I, para 
avançar para Ternate e, aí, construir uma fortaleza. 
 
A prática dos irmãos Brito demonstra, aliás, aquilo que, segundo pensamos, seria o objectivo 
da sua missão. Para o leitor menos atento pode ficar a dúvida porque razão a armada dos 
irmãos que, “oficialmente” tinha como missão interceptar, junto às Molucas, a expedição do 
navegador e, posteriormente, construir uma fortaleza em Ternate, acabou por falhar a 
intercepção ao navegador e só começou a construir a referida fortaleza mais de dois anos 
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depois da sua partida de Lisboa? Não será estranho que uma armada que deveria chegar 
rápidamente às Molucas mais se tenha comportado como um “combóio suburbano”, daqueles 
que param em todas as estações e apeadeiros? (não esquecer que, em termos médios, ao fim 
de cerca de um ano, a citada armada poderia já ter chegado às Molucas). E que, 
inclusivamente, antes de se dirigir finalmente para as Molucas, tenha parado na ilha de Banda 
para receber informações duma frota, comandada pelo cunhado de Jorge de Albuquerque, 
denominado Garcia Henriques (ver coluna da direita da pág. 125 de Garcia 2007, [21]), frota 
essa que fora, “discretamente”, até à zona das Molucas para confirmar se a expedição de 
Magalhães (embora com este já morto) já tinha zarpado das ilhas Molucas para a sua viagem 
de regresso à Europa? Em (Garcia 2007: 119, [21]) cita-se uma descrição de Fernão Lopes de 
Castanheda que “referiu que, quando António de Brito chegou a Banda, em Fevereiro (de 
1522), já lá estava Garcia Henriques, o qual lhe comunicou então que aí soubera de certa 
certeza que foram ter às ilhas de Maluco duas naus castelhanas (a Victoria e a Trinidad) que 
carregaram de cravo e se tornaram”.  
 
É interessante notar que, em (Fonseca 2002, [91]), se transcreve o atrás citado texto de 
Gaspar Correia, mas João Abel da Fonseca acredita, totalmente, na veracidade do que aquele 
cronista relatou sobre o segredo da missão dos irmãos Brito, apesar de João Abel da Fonseca 
referir, noutra parte do seu artigo, que existem erros que “ocorrem em inúmeras crónicas e 
derivam do facto dos cronistas estarem a escrever de cor, tantas vezes pelo conhecimento 
directo que tiveram com os intervenientes”. 
 
Pensamos que António Brito nunca poderia interceptar a armada de Fernão de Magalhães nas 
águas das Molucas pois, teóricamente, seriam águas espanholas e, com isso infrigiria o 
acordado em Tordesilhas (os cuidados que o Carlos V recomendava a Fernão de Magalhães 
para não entrar em águas de influência portuguesa deveriam ser identicos aos de D. Manuel I 
em relação à armada dos Britos). Para D. Manuel era importante construir a fortaleza em 
Ternate mas só depois da partida, de lá, da armada do Magalhães pois, não tendo os 
espanhóis ali ficado, o nosso rei poderia explicar a Carlos V a construção da fortaleza dizendo 
que, como os espanhóis tinham retirado das Molucas ele, D. Manuel I, havia entendido tal facto 
como prova do desinteresse da Espanha em relação às Molucas. 
 
Assim, Portugal só depois de constatar esse desinteresse espanhol é que tinha decidio 
estabelecer-se nas Molucas. Outra alternativa possível seria D. Manuel I dizer que desconhecia 
que a expedição de Magalhães tivesse chegado às Molucas e até estar certo de que elas 
estariam localizadas no hemisfério de influência portuguesa. Portanto, com uma linha de 
argumentação ou outra, o rei português teria sempre uma explicação plausível caso viesse a 
ser confrontado, por Carlos V, com o facto de haver uma fortaleza portuguesa em Ternate. D. 
Manuel contaria, certamente, que os relatos de Estevão Gomes e de Elcano a Carlos V, sobre 
as dificuldades do atravessamento do estreito, fariam com que o Rei de Espanha se 
desinteressasse imediatamente das Molucas, o que efectivamente não veio a acontecer. 
 
Explica-se, assim, a razão pela qual António Brito só avançou para Ternate depois de ter 
sabido que tanto a “Victoria” como a “Trinidad” tinham partido das Molucas. E as ordens que 
teria recebido do nosso rei é que deveria deixar passar, mesmo que pelo lado do hemisfério 
português, qualquer um dos navios da frota de Magalhães, de modo a que Carlos V pudesse 
vir a conhecer todas as dificuldades da viagem às Molucas através da rota do estreito. O que 
António de Brito não contava era que a “Trinidad”, procurando regressar a Espanha através do 
Pacífico, tivesse desistido desse itinerário e tivesse voltado às Molucas e, nessa situação, só 
restava a António Brito mandar prender os tripulantes da “Trinidad”, para que eles não fossem 
para Espanha contar que Portugal já estava a construir uma fortaleza num território 
supostamente localizado no hemisfério espanhol! 
 
O indicado em (Lobato 2009: 19, [76]) vem reforçar a nossa tese de que a construção duma 
fortaleza nas Molucas era um desígnio pessoal de D. Manuel I, inserido na sua estratégia para 
a posse daquelas ilhas. De facto, nessa página refere-se que “em Portugal, a decisão de 
construir uma fortaleza em Maluco não foi pacífica. Várias foram as vozes que se ergueram 
para a contestar, caso de Rui de Brito Patalim, antigo capitão de Malaca (1511-1514), que, 
como muitos outros, não encontrava qualquer utilidade na multiplicação de novos entrepostos e 
centros de decisão na Insulíndia que, a seu ver, esvaziariam Malaca da sua função de cabeça 
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dos interesses portugueses na região”. Contudo, como também se encontra referido na mesma 
página, “a decisão do rei D. Manuel de construir uma fortaleza nas Molucas” foi ditada “pelo 
objectivo de contrariar o eventual estabelecimento dos espanhóis” naquela região. Em (Lobato 
2009: 16, [76]) diz-se que, embora a fortaleza de Ternate “tenha sido construida já depois da 
morte do rei D. Manuel (que reinou entre 1495 e 1521), a sua erecção deveu-se a uma ordem 
expressa deste rei”. De facto, como atrás referimos, a chegada de António de Brito a Ternate 
ocorreu a 13/05/1522 pelo que só, posteriormente a essa data, se iniciou a construção da 
fortaleza em causa. 
 
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.  
 
O local para a implantação da fortaleza já fora objecto de estudos realizados anteriormente à 
partida, para as Molucas, da armada dos irmãos Brito. De facto, segundo o indicado em 
(Lobato 2009: 20, [76]), “o local para a fortaleza já havia sido escolhido anteriormente por D. 
Tristão de Meneses, comandante da terceira expedição portuguesa enviada de Malaca a 
Maluco, em Maio de 1518, por iniciativa do governador da Índia, Lopo Soares de Albergaria 
(1515-18), tendo o capitão-mor do mar de Malaca, D. Aleixo de Meneses (1518), 
disponibilizado navios e homens, alimentos e artigos de comércio, parte a expensas da 
fazenda real, parte às custas de particulares”. Mais adiante, referem-se as causas que levaram 
D. Tristão de Meneses a renunciar “à construção da fortaleza, tornando pública a sua intenção 
de apenas recolher informação sobre o local onde a futura fortificação deveria ser erguida. A 
escolha veio a recair sobre a ilha de Ternate, num lugar situado a cerca de uma légua de 
Talangame, porto de águas profundas, livre de recifes, capaz de servir de ancoradouro aos 
navios portugueses vindos de Malaca. Este ancoradouro já era usado pelos portugueses desde 
o tempo de Francisco Serrão, o primeiro português que, com dez companheiros sob as suas 
ordens, se estabelecera em Ternate em 1512”.   
 
É curioso referir que alguns autores, como (Pereira Brandão 1991, [92]), indicam que Francisco 
Serrão seria um espião às ordens de Espanha. Em (Pereira Brandão 1991: 80, [92]) refere-se 
que Lisboa era, então, um grande centro de espionagem pois, nas suas ruas, “em casas 
escuras à beira dos locais onde os marinheiros e pilotos contavam as suas aventuras, junto às 
fundições de canhões, junto ao estado-maior de Portugal – a Casa da Mina e Índia – na corte, 
centenas de espiões, alguns brilhantemente vestidos, com designações mais ou menos 
diplomáticas, saltitavam, de bolsa aberta, tentando comprar mapas, engajar pessoas, fazer dos 
pilotos e dos marinheiros informadores dos seus países”. Em (Pereira Brandão 1991: 82, [92]) 
diz-se que Francisco Serrão “mantinha contactos com o espião Pedro Afonso de Lorosa, seu 
contacto na corte espanhola de Carlos V”. Mais adiante, na mesma página, indica-se que a 
Espanha conseguira uma base sólida de espionagem e “com Fernão de Magalhães, Serrão, 
Barbosa e vários cartógrafos, todos às ordens de Lorosa”, o que revelava o entendimento do 
autor de que tanto Magalhães, como o seu sogro Diogo Barbosa e Francisco Serrão seriam 
espiões a soldo de Carlos V e que teriam, como seu superior hierárquico, Pedro Afonso de 
Lorosa. Pensamos que esta tese não faz qualquer sentido, pois na publicação (Bergreen s.d., 
[80]), indica-se que Lorosa foi um dos companheiros de Francisco Serrão que com ele 
naufragou em Ternate, quando da atrás referida expedição de António Abreu às Molucas, em 
1512. Ora se tanto Serrão como Lorosa ficaram a viver em Ternate, como poderiam ter 
contacto com Espanha se não havia navios espanhóis a navegar na região antes da chegada 
da frota de Magalhães às Molucas? Em (Pereira Brandão 1991: 83, [92]) diz-se que D. Manuel 
I enviara D. Jorge de Meneses às Molucas com a missão de eliminar, por meio de veneno, o 
“espião mais perigoso” que era Francisco Serrão. Ora acontece que, em (Garcia 2007: 150, 
[21]), se transcreve uma carta enviada a D. Manuel I pelo sultão de Ternate, Abu Haiat, 
provávelmente em Maio de 1521, na qual se descrevem as condições da morte, por 
envenenamento, de Francisco Serrão, ordenada pelo sultão de Tidore, que estava em conflito 
com o de Ternate, não fazendo qualquer referência a nenhuma intervenção de D. Jorge de 
Meneses nesse acontecimento.  
 
Depois da frota de Magalhães, após a morte deste, ter atingido as Molucas, Carlos I (então já 
imperador e com o nome de Carlos V) voltou a tentar promover novas expedições àquelas 
ilhas. No Arquivo Geral das Indias, juntamente com o atrás indicado requerimento de Fernão 
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de Magalhães a impedir que os irmãos Faleiro embarcassem na expedição, aparece uma 
instrução para que não haja portugueses na armada de Andrés de Niño, a qual seria 
capitaneada por Gil González de Dávila. Acontece que, na Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira ([24]), se refere que Andrés de Niño navegou muito tempo ao serviço de Portugal e 
que, em 1522 “procurou navegar em direcção às Molucas, mas como os seus esforços não 
fossem recompensados, retrocedeu”. Será que Andrés de Niño também era um “homem de 
mão” da Coroa Portuguesa e que tinha instruções de D. João III para dizer, a Carlos V, que era 
difícil repetir a rota para as Molucas, iniciada por Magalhães, de modo a desinteressar o 
monarca espanhol em relação àquelas ilhas e, consequentemente, fazendo com que Carlos V 
pudesse baixar o preço de venda, daquelas ilhas, a Portugal? 
 
Outra das viagens promovidas por Carlos V foi a que, em 1524, segundo (Barros 2009, [7]), 
teve como comandante o português Estêvão Gomes, ou seja aquele que, como atrás 
dissémos, partira na expedição de Magalhães mas não chegara a atravessar todo o estreito 
por ter decidido regressar a Espanha com a nau “San António”. De acordo com (s.d., [93]) a 
expedição de Estêvão Gomes pretendia encontrar uma passagem idêntica à do Estreito de 
Magalhães mas que estivesse situada no Atlântico Norte. Assim, partiu em 1524 da Corunha, 
rumo à Terra Nova, dali tendo seguido para a Nova Escócia (Canadá) e explorado a costa 
Leste dos Estados Unidos da América do Norte. Não conseguiu, todavia, encontrar a desejada 
passagem. 
 
Na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]) indica-se, na pág. 282, na biografia de 
Sebastião Cabot ou Cabotto, que este navegador, natural de Veneza, partiu em 1525 de San 
Lucar de Berrameda para “descobrir as Molucas, Tarsus, Ophir, Cipango e Cathae. A 
expedição devia seguir pelo estreito de Magalhães mas, faltando-lhe mantimentos, Cabot 
desembarcou na costa do Brasil, onde foi recebido hostilmente pelos portugueses. Seguiu, 
então, para o Sul, descobrindo os rios Uruguai e Paraná e explorando a parte inferior do 
Paraguai. No entanto, entrou ainda no Rio de la Plata, mas confiando excessivamente nos 
relatos dos índios que lhe falavam em minas de ouro e prata de fabulosa riqueza – que, na 
realidade, existiam no Peru – perdeu três anos em inúteis explorações. Fracassada a 
expedição, regressou a Espanha, foi preso e mandado para Orã, em África”.  
 
Em (Reglá 1978: 422, [63]), refere-se que Garcia Joifre de Loaisa partiu da Corunha em 1525, 
rumo às Molucas, tendo perdido grande parte dos navios da sua frota no Estreito de Magalhães 
e morrido nesse local. Foi substituido, no comando, por Juan Sebastián Elcano que, pouco 
tempo depois (em 1526, com 40 anos de idade), viria a morrer em pleno Oceano Pacífico, 
supostamente por ter comido um peixe venenoso que a tripulação havia pescado. Não deixa de 
ser curioso que Elcano, uma vez mais, viria a substituir um comandante duma frota, o qual 
morrera durante a viagem mas, desta vez, não lhe sobreviveu por muito tempo. O comando da 
frota viria a ser assumido por Andrés de Urdaneta, que era natural de Vilafranca de Ordizia, 
localidade situada na provincia de Guipuzcoa (País Basco), onde terá nascido cerca de 1498. A 
expedição viria a atingir as Molucas, onde permaneceu até 1536, sem saber que entretanto, 
pelo Tratado de Saragoça de 1529, Carlos V já havia vendido as Molucas a D. João III, Rei de 
Portugal. 
 
Durante a sua estadia no Oriente, Andrés de Urdaneta viria a ter uma filha duma nativa, a 
quem pôs o nome de Grácia, e que trouxe consigo para a Europa. No regresso à Europa 
seguiu a “rota portuguesa”, ou seja pelo Cabo da Boa Esperança, tal como Juan Sebastián 
Elcano fizera durante a expedição de Magalhães. Assim, Urdaneta fez uma segunda viagem de 
circum-navegação ao nosso planeta. Não deixa de ser estranho que Andrés de Urdaneta, 
antes de atracar em Espanha, tenha préviamente vindo a Lisboa, onde lhe foram apreendidos, 
pelas autoridades portuguesas, todos os documentos que trazia a bordo, nos quais havia 
relatado todas as incidências da viagem. Porque razão o terá feito, se Lisboa era um porto 
hostil? Ainda para mais sabendo que se arriscava a ser preso, deixando a sua filha Grácia 
abandonada à sua sorte (até arriscando-se a que esta fosse violada, dado o seu aspecto físico 
exótico, por ser filha duma oriental). Curiosamente, depois de lhe terem apreendido os seus 
documentos, Urdaneta conseguiu encontrar-se com o Embaixador de Espanha, em Lisboa, o 
qual lhe recomendou que fugisse de Portugal, e lhe forneceu os meios de fuga para ele e para 
a sua filha. Será que Urdaneta era, também, um agente de Portugal infiltrado em Espanha?  
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Este relato confirma que a rota para as Molucas, pelo Estreito de Magalhães, era difícil e 
arriscada, e demonstra que regressar a Espanha, pelo percurso inverso, era uma missão 
quase impossível. Aliás tal desiderato é confirmado em (Zweig 1945, [69]), no qual se indica 
que, durante vários anos, o estreito passou a ser utilizado apenas por piratas que o utilizavam 
para seu esconderijo, daí partindo para lançarem os seus ataques, o que levou os espanhóis a 
privilegiarem a utilização dum percurso, parcialmente por terra, na zona do Panamá e, mais 
tarde, a partir do México, para daí atingirem o Oceano Pacífico. Essas dificuldades terão 
conduzido Carlos V a preferir vender as Molucas a Portugal, do que a manter uma rota 
comercial com as Molucas pelo hemisfério de influência espanhola.   
 
Alguns anos mais tarde Urdaneta partiu para o México integrado na expedição de Hernán 
Cortez, tendo participado na conquista daquele território. Talvez arrependido das mortandades 
em que participou, decidiu seguir a carreira eclesiástica, tendo entrado, em 1553, no Convento 
de Santo Agostinho na Cidade do México, onde foi frade até 1559. Nessa data, segundo a 
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([24]), Filipe II de Espanha deu-lhe ordem para 
integrar a frota de Miguel Lopez de Legazpi que, partindo da costa mexicana do Pacífico, se 
destinava a navegar para Ocidente para tomar posse das ilhas Filipinas. Urdaneta viria a 
conseguir, pela primeira vez, fazer aquilo que então se designava por “torna viagem”, ou seja, 
regressar das Filipinas a Acapulco através do Oceano Pacífico. Para isso, Urdaneta concebeu 
uma estratégia que consistia em, ao sair de Manila, rumar para Norte, até cerca do paralelo 
40º, de modo a apanhar uma corrente marítima que o levasse para Leste, até à costa da 
Califórnia, descendo depois, ao longo desta costa, até Acapulco. Passou a ser esta a rota do 
denominado “Galeão de Manila”, o qual assegurava o comércio entre o México e as Filipinas. 
Urdaneta, depois desta viagem, voltaria ao citado Convento de Santo Agostinho, onde viria a 
falecer em 1568.  
 
O Rei D. Manuel I sabia das dificuldades financeiras pelas quais passava Carlos V, o que se 
comprova, por exemplo, pelas instruções que o monarca português deu ao seu Embaixador 
João Rodrigues (Sá de Meneses) para ir emprestando dinheiro à Coroa Espanhola no intuito 
de facilitar a futura aquisição das Molucas. De facto, com o Código de Referência 
PT/TT/CC/1/26/120, existe um documento localizado no Corpo Cronológico, Parte I, maço 26, 
n.º 120, datado de 1521-01-25, com o título “Carta de D. Manuel I para João Rodrigues, 
representar o cardeal, almirante e governadores do reino de Castela” e com o seguinte texto: 
“O sentimento que tinha de satisfazer em tudo o que lhe pedia emprestado Francisco de Alcalá, 
para o imperador; mas vendo a grande necessidade em que estavam emprestou 50.000 
cruzados”. 
 
É indiscutível que o Rei D. João III procurou, tal como o seu pai, criar as melhores condições 
negociais com Espanha, no que se refere à futura aquisição, das Molucas, ao seu cunhado 
Carlos V. Assim, procurou reclamar, junto deste, relativamente às tentativas espanholas de 
navegar para aquelas ilhas e de lá trazer especiarias pois, conforme o indicado na pág. 329 do 
Volume IV de (Serrão s.d., [89]), D. João III, “por intermédio do seu embaixador junto de Carlos 
V, protestou contra este comércio e navegação em domínios situados no hemisfério que lhe 
pertenciam pelo Tratado de Tordesilhas” e, mais adiante, refere-se que “o Imperador, julgando 
pertencerem-lhe as Molucas, por idêntica razão, tenta um entendimento, propondo como 
árbitro o Papa Alexandre VI”. Mas a questão arrasta-se, com sucessivas reuniões de 
cosmógrafos de ambas as partes, sem que se chegue a acordo. 
 
A monitorização da forma como estariam a evoluir as negociações com o Imperador Carlos V 
é-nos fornecida pelo documento constante do Corpo Cronológico, Parte II, maço 107, n.º 58, 
com o Código de referência PT/TT/CC/2/107/58, emitido em Valladolid, com data de 1523-03-
23 e o seguinte conteudo: “Carta de João Rodrigues dando conta ao rei que estando as 
negociações de Molucas em silêncio, esperando todos o ajuste do imperador com Sua Alteza 
se mandaram preparar as naus que estavam em Biscaia para ir aquele Estado, o que fez 
admiração a todos: que se dizia ser a cidade de Rodes tomada e o rei de França ter falecido”. 
O autor da carta é o nosso embaixador, várias vezes anteriormente referido, João Rodrigues 
de Sá de Menezes. 
 
Contudo, segundo (Bergreen 2005, [61]), razões financeiras forçaram Carlos V a pedir, em 
1529, um empréstimo de 350.000 ducados ao rei D. João III, de Portugal, tendo empenhado, 
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como garantia do empréstimo, “as Molucas e todas as ilhas que ficavam para Oriente”. 
Segundo o mesmo autor, os dois países viriam a assinar o Tratado de Saragoça, através do 
qual as referidas ilhas passaram para o domínio português, o que também é confirmado em 
(Garcia 1999: 87, [72]). Também, em (Frutuoso c.1582: 214, [42]), se refere que “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 a ilhas de 
Maluco como empenhadas, porque pera esta viagem tinha necessidade de dinheiro. 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 demonstra que D. João III pretendia 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 posse “ad eternum” das Molucas 
para a Coroa Portuguesa. Aliás a pressa com que, pouco tempo depois do empréstimo, foi 
assinado o Tratado de Saragoça, confirma a nossa tese. Em (Ramos, Vasconcelos e Sousa, 
Gonçalves Monteiro 2009: 223, [77]) indica-se que a questão das Molucas se arrastou “e veio a 
entroncar directamente nas negociações do casamento do rei. As duas partes chegaram a 
acordo, formalizado já depois dos casamentos (Saragoça, 1529)”. Os casamentos indicados 
referem-se ao de D. João III, com D. Catarina, irmã de Carlos V e deste com D. Isabel, irmã de 
D. João III. Segundo a Wikipédia, o Tratado de Saragoça foi assinado em 22/04/1529 e nele se 
definia a continuação do meridiano de Tordesilhas no hemisfério oposto (ou seja, o anti-
meridiano) a 297,5 léguas do Leste das Ilhas Molucas, as quais eram cedidas pela Espanha 
mediante o pagamento, por Portugal, de 350.000 ducados de ouro.  
 
Em (Martins de Freitas s.d., [6]), no seu Documento XIII, reproduz-se um “Tratado sobre a 
posse, navegação e Commercio das Molucas, entre El-Rei D. João III e o Imperador Carlos V”, 
celebrado em Lérida em 23/04/1529 e ratificado em Lisboa a 20/06/1530, no qual se refere a 
venda, da Espanha a Portugal, das Molucas, por 350.000 ducados. Este documento contratual 
é complementar do Tratado de Saragoça, conforme está indicado na pág. 490 do Volume V de 
(Serrão s.d., [89]), onde se refere que o Tratado de Saragoça “foi aprovado, confirmado e 
ratificado por Carlos V, em Lérida, a 23 de Abril de 1529 e por D. João III, em Lisboa, a 20 de 
Junho de 1530”.  
 
Estes acordos confirmam a nossa teoria de que foi a questão das Molucas que levou o Rei D. 
Manuel I a utilizar os serviços de Fernão de Magalhães como seu agente secreto. 
 
Mais tarde veio a demonstrar-se que as Molucas, efectivamente, estavam no “espaço 
português” definido pelo Tratado de Tordesilhas. Isto é confirmado em (Garcia 1999: 87, [72]) 
onde se diz que, devido ao acordado no Tratado de Saragoça, “Portugal teve de pagar 350.000 
ducados de ouro para que o imperador desistisse de reivindicar direitos sobre as Molucas, as 
quais se viria a verificar estarem de facto na zona portuguesa, apesar de então ser difícil provar 
cientificamente este facto”. Essa dificuldade científica é comprovada na pág. 176 do Volume VI 
de (Serrão s.d., [89]), onde se diz que “as dificuldades da determinação prática de longitudes 
eram tantas que, mesmo depois de atingidas as Molucas, durante anos se discutiu entre 
Castela e Portugal o hemisfério em que se encontravam”. Pelo Tratado de Tordesilhas havia 
sido determinado que a “linha de repartição” das zonas de influência portuguesa e espanhola, 
ficaria situada a 370 léguas a Poente da ilha de Santo Antão, que é a mais ocidental do 
arquipélago de Cabo Verde. Mas qual seria o significado da unidade “légua” adoptada nesse 
tratado? 
 
Em (Garcia 2007: 166, [21]), na qual se transcrevem as informações transmitidas por Fernão 
de Magalhães ao monarca espanhol, por carta do início de Setembro de 1519, o navegador 
refere que a ilha de Santo Antão está situada “a vinte e dois graus ao oriente da linha da 
repartição”. No artigo (Casaca 2009, [94]), citando a publicação (Fernandes 1518, [95]), indica-
se que “cada grau são 16 léguas e dois terços de légua, que são duas milhas, contando três 
milhas por légua”. Assim, considerando que 16 léguas e dois terços de légua equivalem a 
16,67 léguas virá, de acordo com Magalhães: 16,67 x 22 = 366,74 léguas, valor muito 
aproximado às 370 léguas determinadas pelo Tratado de Tordesilhas. Também é de assinalar 
que, conforme indica o texto (Fernandes 1518, [95]), dois terços de légua equivalem a duas 
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milhas pelo que uma légua corresponderá a 2,985 <> 3 milhas, ou seja, existe uma relação de, 
aproximadamente, três milhas por légua. Como a cada grau correspondem 16,67 léguas, isso 
significa que, a cada grau equivalem 16,67 x 2,985 = 49,76 <> 50,0 milhas. A dúvida levantada 
pelo autor de (Casaca 2009, [94]) é se a milha considerada em (Fernandes 1518, [95]) seria a 
antiga “milha romana”, a qual correspondia a 1.480 m = 1,48 km, ou a “milha italiana” de Clávio, 
que equivalia a 1.624 m = 1,624 km. Havendo uma diferença de 1.624 - 1.480 = 144 m = 0,144 
km, entre as duas referidas “milhas”, dado que 370 léguas correspondem a 370 x 3 = 1.110,0 
milhas, a distância definida pelo tratado de Tordesilhas poderia variar de 1.110,0 x 0,144 = 
159,84 km, consoante se adoptasse a “milha romana” ou a “milha italiana”. Pensamos que as 
equivalências indicadas correspondem a distâncias medidas ao longo do equador, dado a ilha 
de Santo Antão, do arquipélago de Cabo Verde, se situar não muito acima do equador, pois 
tem apenas cerca de 17º de Latitude Norte (e tem uma longitude de cerca de 25º Oeste). Dado 
que a esfera terrestre corresponde a 360 graus e que a cada grau correspondem cerca de 50,0 
milhas, teremos um perímetro da circunferência terrestre, ao longo do equador, igual a 360 x 
50,0 = 18.000,0 milhas, o que equivale, pela “milha romana”, a 18.000,0 x 1,480 = 26.640,0 km 
e, pela “milha italiana”, a um valor de 18.000,0 x 1,624 = 29.232,0 km.  
 
Contudo, em (Casaca 2009, [94]), refere-se ainda a possibilidade de, no Tratado de 
Tordesilhas, se ter considerado a denominada “légua castelhana”, a qual equivale a 5.572 m = 
5,572 km e, nesse caso, cada grau equivaleria a 17,5 léguas. Desse modo o valor do perímetro 
equatorial passaria a ser de 360 x 17,5 x 5,572 = 35.103,8 km. No caso de ter sido adoptada, 
no Tratado de Tordesilhas, a “légua castelhana”, por ser esta unidade a utilizada num dos 
países subscritores do tratado, as 370 léguas corresponderiam a 370 x 5,572 = 2061,64 km. 
Contudo, em (Cortesão 1990: 673, [96]), refere-se: “... dá a medida exacta da ciência 
geográfica lusitana, naquela época: Duarte Pacheco Pereira calculava o valor do grau terrestre 
em 18 léguas, ou seja 106,56 quilómetros, com erro por carência de 4%...”, pelo que, se a 18 
léguas correspondem 106,56 Km, então será: 1 “légua portuguesa” = 5,92 km. Sabe-se, 
também, que Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón registava que cada légua tinha quatro milhas 
e que, em (Cortesão 1990: 673, [96]), se refere que cada milha correspondia a 1.477,5 m. Ora 
este valor é aproximadamente o da “milha romana” de 1.480 m, pelo que, efectivamente, uma 
“légua portuguesa” (de 5.920 m) correspondia a 4 “milhas romanas” de 1.480 m cada. Assim 
surge uma nova teoria de que, no Tratado de Tordesilhas, possa ter sido adoptada a “légua 
portuguesa” (correspondente, como atrás indicado, a quatro “milhas romanas”, embora o autor 
de Casaca 2009, [94] pense que a milha subjacente ao referido tratado fosse a “milha italiana”). 
No caso de se considerar a “légua portuguesa”, teríamos 370 x 5,92 = 2.190,4 km, valor que se 
aproxima mais da distância real entre o meridiano definido pelo Tratado de Tordesilhas e a ilha 
de Santo Antão do arquipélago de Cabo Verde, que é de cerca de 2.400 km. Na actualidade, 
de acordo com a Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira ([20]), a Terra tem um diâmetro 
equatorial avaliado em 12.756,78 km, a que corresponde um perímetro terrestre, ao nível do 
equador, de 12.756,78 x 3,1416 = 40.076,7 km, sendo que o critério que conduz a um valor 
mais próximo deste é, efectivamente, o da “légua portuguesa”. 
 
A missão da qual D. Manuel I incumbira Fernão de Magalhães não tinha, efectivamente, razão 
de ser, resultando, apenas, duma deficiente informação geográfica.  
 
Ou seja, D. Manuel I pretendeu ser mais astuto do que Carlos V, mas este acabou por vender, 
a Portugal, algo que pertencia, por direito, ao nosso país! Mais tarde, em 1580, com a 
ascenção de Filipe II de Espanha (filho de Carlos V) ao trono de Portugal, as Molucas 
passariam para a posse da Coroa Espanhola. 
 
Depois da assinatura do Tratado de Saragoça, ainda ocorreram alguns conflitos, na zona das 
Molucas, entre portugueses e espanhóis, conforme se indica em (Freire de Andrada 1651: 104 
a 114, [97]), em que se relata o conflito entre a administração portuguesa nas Molucas e a frota 
do navegador espanhol Ruy López de Villalobos. Este, segundo a Wikipédia partiu, em 
Novembro de 1542, de Jalisco (na costa Poente do México), para Ocidente, na direcção das 
Filipinas. Em Agosto de 1543, quando pretendia regressar ao México, a sua frota terá entrado 
nas águas territoriais das Molucas e foi interceptada por navios portugueses que, cumprindo 
ordens do Governador das Molucas, Jorge de Castro, deram voz de prisão a todos os 
tripulantes da frota espanhola. Ruy López de Villalobos viria a morrer na prisão, em 
04/04/1544, na ilha de Amboyna. 
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Não deixa de ser interessante reproduzir a parte final da publicação (Dornellas 1929, [22]): 
“Dividido o Mundo em duas partes, podendo uma ser explorada por Portugal e a outra por 
Castela, havia a necessidade de cada país ter o seu caminho e ser senhor do Mar que o 
levasse ao Oriente e então Portugal com o caminho já feito pela costa de África até à India 
auxiliou Castela a tomar posse da parte do globo até exactamente onde terminava a posse de 
Portugal. Cristóvão Colon, Fernão de Magalhães, Estêvão Gomes, Gonçalo da Costa, João 
Dias de Solis e outros navegadores portugueses, estou hoje absolutamente convencido, 
prestaram serviços a Castela porque a diplomacia da época para lá os mandou. 
 
Sobre Fernão de Magalhães, que é o navegador que neste momento nos preocupa, aí ficam 
alguns dos 208 documentos que existem no Arquivo das Indias, em Sevilha, e donde se 
depreende que não só o caminho para a India pelo Estreito de Magalhães era conhecido, como 
eram conhecidas as espécies de habitantes dessas paragens, seus costumes, princípios, 
etc..... É tarde, bem sei, mas ainda é tempo de fazer justiça ao Rei de Castela e a Fernão de 
Magalhães. Só o que desejo é que algum historiador português se lembre de escrever a 
história de Fernão de Magalhães, não lendo nada das inúmeras lendas que sobre tão grande 
homem se têm escrito, mas lendo todos os documentos que sobre a sua viagem existem e que 
transformam por completo o conceito que se tem feito de tão grande vulto da história da 
civilização mundial.” 
 
O que é que Affonso de Dornellas quereria dizer com isto? Seria que ele tinha a presunção de 
que, efectivamente, Fernão de Magalhães não fora o “traidor a Portugal” que a História nos 
vem dizendo ao longo dos séculos? 
 
Uma possível hipótese que poderá corresponder ao sugerido por Affonso de Dornellas é a de 
Fernão de Magalhães ter sido um agente secreto de D. Manuel I mas não para este monarca 
“ludibriar” Carlos V mas sim para D. Manuel I ajudar este seu sobrinho e futuro cunhado. Sabe-
se que, no periodo que mediou entre a morte de Fernando de Aragão (o Rei Católico) e a 
entrada, em Espanha, do seu neto Carlos I (periodo que correspondeu a cerca de um ano e 
meio) a regência de Espanha foi entregue ao Cardeal Cisneros. Este, segundo o indicado na 
Wikipédia, teve de fazer frente a um conjunto de nobres desejosos de recuperar o poder 
perdido e às intrigas dos que pretendiam substituir, no trono, Carlos I pelo seu irmão Fernando, 
educado em Espanha (Carlos I tinha nascido na Flandres, ali tinha sido educado e não falava o 
castelhano).  
 
Portanto, havia um ambiente de alguma tensão em Espanha (que viria a atingir o seu auge 
com o Movimento dos Comuneros) pelo que D. Manuel I poderá ter receado que esse clima de 
instabilidade pudesse vir a ter repercussões negativas em Portugal.  
 
Assim, D. Manuel I poderá ter decidido ajudar o seu sobrinho na missão de expandir o império 
espanhol, o qual se poderia tornar num desígnio nacional em torno do qual a nobreza 
espanhola se poderia congregar à volta de Carlos I. 
 
Para isso, D. Manuel I poderá ter enviado Fernão de Magalhães para Espanha (com o prévio 
acordo de Carlos I) mas, para que o navegador não fosse rejeitado pela nobreza espanhola 
pelo facto de ser português, teria encenado uma zanga entre si e o navegador para que este 
pudesse ser recebido em Espanha como alguém que fora proscrito pelo seu próprio país.  
 
O casamento de D. Manuel I com uma irmã de Carlos I (a infanta D. Leonor), em Novembro de 
1518 (cerca de um ano depois da partida de Fernão de Magalhães para Espanha), pode 
significar que tal casamento teve como objectivo, primordial, um estreitamento das relações 
entre os dois monarcas ibéricos, que pode justificar a hipótese referida. 
 
É, assim, uma tese perfeitamente plausível através da qual, não só D. Manuel I poderia 
implementar a sua estratégia de vir a possuir as Molucas mas, simultãneamente, Carlos I 
poderia também obter vantagens internas. Assim, Fernão de Magalhães poderá ter prestado, 
simultâneamente, um bom serviço a Portugal e a Espanha. 
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Seria esta a hipótese que estaria no pensamento de Afonso de Dornellas? É bem possível que 
sim. 
 
É curioso referir que, contrariamente ao que foi históricamente divulgado, a família do 
navegador não terá sido ostracisada em Portugal, muito pelo contrário, pois vários elementos 
de apelido Magalhães, familiares mais ou menos próximos do navegador, continuaram a 
ocupar cargos públicos de destaque, como se refere em (Villas-Boas 1998, [3]). Aliás, vimos 
anteriormente, que dois dos seus primos (Rui e Pedro de Magalhães, do ramo de Figueiró) 
ocupavam lugares de relevo nalgumas das principais casas nobres do reino e nelas 
continuaram a exercer funções depois da partida do navegador para Espanha. De facto, como 
anteriormente referimos, foi na casa do 2.º Conde de Portalegre, em 1521, que o citado Rui de 
Magalhães (filho de Lopo Rodrigues de Magalhães) celebrou uma procuração relacionada com 
a partilha de bens, por morte de seu pai. 
 
É ainda curioso referir que três figuras importantes da habitualmente designada por Época do 
Descobrimentos, citadas no presente texto, Fernão de Magalhães, Lopo Soares de Albergaria 
e Pedro Álvares Cabral, têm uma ligação familiar comum. De facto, Fernão de Magalhães era 
quarto neto paterno de D. Nuno Rodrigues Freire de Andrade, 6.º Grão Mestre da Ordem de 
Cristo, dado que uma filha deste, D. Teresa Freire de Andrade, foi casada com Afonso 
Rodrigues de Magalhães, Alcaide-Mor do Castelo da Nóbrega, sendo ambos trisavós do 
navegador. Por sua vez, Lopo Soares de Albergaria era neto materno de Estêvão Soares de 
Melo, 6.º Senhor de Melo e de uma outra D. Teresa Freire de Andrade, a qual era neta paterna 
do referido D. Nuno Rodrigues Freire de Andrade, 6.º Grão Mestre da Ordem de Cristo, pelo 
que Lopo Soares de Albergaria era trineto do referido D. Nuno. Por sua vez, esta D. Teresa 
Freire de Andrade, depois de ter ficado viúva de Estêvão Soares de Melo, 6.º Senhor de Melo, 
casou, novamente, com Fernando Álvares Cabral, 3.º Senhor de Azurara, tendo ambos sido 
avós de Pedro Álvares Cabral, pelo que este era trineto do citado D. Nuno.  
 
Assim, tanto Fernão de Magalhães como Lopo Soares de Albergaria e Pedro Álvares Cabral, 
descendem de D. Nuno Rodrigues Freire de Andrade, 6.º Grão Mestre da Ordem de Cristo, 
sendo que Fernão de Magalhães é duma geração imediatamente posterior em relação à dos 
outros dois. Os autores do presente trabalho descendem das duas referidas Teresas, pelo que 
também descendem de D. Nuno Rodrigues Freire de Andrade, 6º Grão Mestre da Ordem de 
Cristo, o qual foi o responsável pela educação do futuro Rei de Portugal, D. João I, tendo sido 
ele quem propôs para o seu educando, quando ele tinha sete anos, o título de Mestre de Avis, 
em virtude de, por essa altura, haver falecido o Mestre da Ordem de Avis. 
 
Ao terminar este nosso trabalho deparámos com um artigo (cf. Valdez dos Santos 2002: 147ss, 
[33]) que apresenta, nomeadamente, os seguintes factos “estranhos”: 
- que não se percebe porque é que o navegador deixou a lucrativa função de quadrilheiro-mor 
em Azamor, veio sem autorização a Lisboa e foi logo recebido pelo Rei D. Manuel I, o qual se 
limitou a mandá-lo regressar sem o castigar; 
- que é difícil de explicar as audiências que D. Manuel I concedeu ao navegador - uma das 
quais secreta - e o facto de lhe dar, implicitamente, conforme os cronistas escreveram, 
autorização para servir em Espanha o que, segundo Damião de Góis, lhe permitiu 
"desnaturalizar-se por cartas públicas"; 
- que é de difícil explicação que estando supostamente o navegador malquisto com o Rei - 
João de Barros até escreveu que "sempre el-Rei lhe teve ensejo", ou seja, antipatia - e num 
período de sigilo cartográfico, lhe fosse permitida a consulta das "Cartas da Casa da India" e 
frequentes contactos com os pilotos, cartógrafos e cosmógrafos da corte. 
 
Face a esse conjunto de factos “estranhos”, conclui o autor: "Perante o amontoado de pontos 
obscuros indicados - aos quais se podiam juntar mais - somos levados a formular, hoje uma 
mera hipótese mas, num amanhã, depois de devidamente estudada, uma pergunta formal: não 
seria Fernão de Magalhães um hábil agente secreto do Rei D. Manuel I de Portugal?”.  
 
Seremos nós os destinatários da mensagem do Coronel Valdez dos Santos, ao contribuirmos 
para juntar factos que, só à luz duma tese de agente secreto, têm sentido lógico? 
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Do exposto pensamos que o navegador Fernão de Magalhães foi, efectivamente, um agente 
secreto ao serviço de D. Manuel I, Rei de Portugal. 
 
 
 
3 – CONCLUSÕES FINAIS 
 
Do exposto pode concluir-se, em relação ao navegador Fernão de Magalhães, o seguinte: 
- era filho de Rodrigo de Magalhães e de Alda de Mesquita; 
 
- terá nascido em Gaia;  
 
- contráriamente ao que alguns historiadores referem, não apresentou a D. Manuel I nenhum 
plano de viagem que este tenha rejeitado, não havendo, neste particular, nenhuma semelhança 
com a versão “oficial” do relacionamento entre D. João II e o seu agente secreto Cristóvão 
Colombo/Cristóbal Colón; 
 
- seria um agente secreto de D. Manuel I que teria, como missão, dar a conhecer, aos 
espanhóis, as ilhas Molucas, através duma rota marítima que passasse, maioritariamente, pelo 
hemisfério que o Tratado de Tordesilhas havia atribuido a Espanha; 
 
- não tinha nos seus planos efectuar a circum-navegação do planeta, tendo a mesma sido 
realizada devido ao interesse dos tripulantes da nau “Victória” de regressarem, a Sevilha, o 
mais rapidamente possível. 
 
 
 
Datas importantes a reter 
 
- 1454 : A 8 de Janeiro, a Bula Romanus Pontifex, do Papa Nicolau V, reconhecia a Portugal o 
direito exclusivo de explorar e comercializar na costa ocidental africana 
para além dos cabos Não e Bojador. 
 
- 1456 : A Bula Inter Cetera, do Papa Calisto III, atribuia à Ordem de Cristo o domínio e a 
jurisdição espiritual sobre a vasta orla marítima definida pela Bula Romanus Pontifex. 
 
- 1469 a 1504 : Reinado de Isabel de Castela e de Fernando de Aragão (Os Reis Católicos). 
 
- 1472 : João Vaz Corte-Real atinge as costas da Terra Nova. 
 
- 1479 : Pelo Tratado de Alcáçovas o reino de Castela reconhecia o fundamento dos direitos 
portugueses ao domínio da costa africana e das ilhas atlânticas, com excepção das Canárias. 
 
- 1480 : Data provável do nascimento de Fernão de Magalhães. 
 
- 1481 : Morre D. Afonso V e D. João II torna-se Rei de Portugal, promovendo a reunião das 
Cortes de Évora onde inicia uma luta contra o poderio da nobreza, defendendo a centralização 
do poder. A Casa da Mina é instalada em Lisboa e a imprensa é introduzida em Portugal.   
 
- 1481 a 1495 : Reinado de D. João II, Rei de Portugal. 
 
- 1482 : Cortes de Santarém e Construção do Forte de S. Jorge da Mina.  
 
- 1483 : Diogo Cão chega à foz do Rio Zaire. 
 
- 1484 : João Afonso de Aveiro chega ao Benim. 
 
- 1485 : As armas reais do escudo de Portugal são alteradas por D. João II, passando as cinco 
quinas a apontar para baixo. Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón apresenta a D. João II, o seu 
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plano de descobrir um caminho para a Índia, por Ocidente, plano que é rejeitado, pelo que 
decide passar a Castela.  
 
- 1487 : Afonso de Paiva e Pêro da Covilhã são enviados por D. João II, por terra e para 
Oriente, para tentarem obter as informações necessárias à preparação da descoberta do 
camino marítmo para a Índia.  
 
- 1488 : Bartolomeu Dias dobra o Cabo das Tormentas, mais tarde designado por Cabo da Boa 
Esperança. 
 
- 1490 : Casamento do infante D. Afonso, filho de D. João II, com D. Isabel, filha dos Reis 
Católicos. Cortes de Évora. 
 
- 1491 : Morte do infante D. Afonso, na sequência da queda dum cavalo. 
 
- 1492 : Os Reis Católicos conquistam Granada. Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón descobre 
a América. 
 
- 1493 : A 4 de Março, no seu regresso da América a bordo da nau “Niña”, Cristóvão 
Colombo/Cristóbal Colón chegou a Lisboa. No dia 9 de Março foi recebido por D. João II em 
Vale Paraíso (Santarém). No dia 11 de Março teve uma entrevista com a Rainha D. Leonor, em 
Vila Franca de Xira. Zarpou de Lisboa, para Espanha, no dia 13 de Março. Em 15 de Março 
chegou a Palos.   
 
- 1493 : Em meados do mês de Abril, Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón é recebido, em 
Barcelona,  pelos Reis Católicos. Foi por terra, desde Palos, e demorou quase um mês a 
chegar a Barcelona pois, ao longo do caminho, todos o queriam saudar e ver de perto os 
“exóticos” índios que ele trouxera, consigo, da América Central.  
 
- 1493 : A 3 de Maio, a Bula Inter Coetera, do Papa Alexandre VI, estabelecia uma separação 
entre as zonas de inflência de Portugal e Espanha através dum meridiano que passava a 100 
léguas a Oeste das ilhas de Cabo Verde. 
 
- 1494 : A 7 de Junho, é assinado o Tratado de Tordesilhas que mudou o meridiano de 
separação entre as zonas de inflência de Portugal e Espanha para 370 léguas a Oeste das 
ilhas de Cabo Verde, o que permitia incluir, no hemisfério português, parte significativa do 
território que, em 1500, se passou a designar por Brasil, pois aquele meridiano passa próximo 
da actual cidade de Belém do Pará. Pêro da Covilhã chega à Etiópia. 
 
- 1495 : A 25 de Outubro morre, em Alvor, D. João II, Rei de Portugal. 
 
- 1495 a 1521: Reinado de D. Manuel I, Rei de Portugal. 
 
- 1497 : Vasco da Gama sai de Lisboa para a descoberta do caminho marítimo para a Índia. O 
Rei D. Manuel I casa com D. Isabel, viúva do infante D. Afonso. 
 
- 1498 : Vasco da Gama descobre o caminho marítimo para a Índia. Em Novembro e 
Dezembro, Duarte Pacheco Pereira chega à costa do Brasil, entre o Maranhão e o Pará. Morre 
a Rainha D. Isabel de Aragão. 
 
- 1499 : Vasco da Gama regressa a Lisboa.  
 
- 1500 : Pedro Álvares Cabral efectua o “achamento” do Brasil. Em 24 de Fevereiro nasce, em 
Gand, o futuro Carlos I, Rei de Espanha. D. Manuel I casa com a sua cunha da D. Maria, filha 
dos Reis Católicos. 
 
- 1504 : Morre Isabel de Castela, a Rainha Católica. Morre também, em Toledo, D. Álvaro de 
Bragança. 
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- 1504 a 1506 : Reinado, em Espanha, de Filipe I, também conhecido por Filipe o Belo (filho de 
Maxilimiano I de Habsburgo), casado com Joana, a Louca, filha dos Reis Católicos. 
 
- 1505 : Fernão de Magalhães parte, pela primeira vez, para a Índia, na frota de D. Francisco 
de Almeida, o qual será o 1.º Vice-Rei da Índia. 
 
- 1506 : Fernão de Magalhães vai para Quíloa a mando do vice-rei D. Francisco de Almeida. 
 
- 1506 : A 20 de Maio morre, em Valhadolid, Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón. 
 
- 1506 a 1516 : Regência de Fernando de Aragão, o Rei Católico (viúvo de Isabel de Castela, a 
Rainha Católica). 
 
- 1507 : Afonso de Albuquerque conquista Ormuz. 
 
- 1509 : Fernão de Magalhães esteve presente na batalha naval de Diu, depois encontram-se 
registos da sua presença em Cochim e, posteriormente, seguiu para Malaca na armada 
comandada por Diogo Lopes de Sequeira. É publicado o regimento das Casas da Índia e da 
Mina. Afonso de Albuquerque torna-se Governador da Índia. 
 
- 1510 : No início do ano Fernão de Magalhães deixou a Índia de regresso a Portugal, mas a 
sua nau naufragou perto das Maldivas, sendo obrigado a regressar à Índia. Em Setembro, 
Fernão de Magalhães estava em Cananor, conforme o atesta umas ordens emitidas por Afonso 
de Albuquerque. Em Outubro, Fernão de Magalhães estava novamente em Cochim. Afonso de 
Albuquerque conquista Goa. 
 
- 1511 : Em Agosto, Fernão de Magalhães parte na armada que se destinava à  conquista de 
Malaca. 
  
- 1512 : António de Abreu capitaneia uma frota, na qual segue Francisco Serrão, que parte de 
Malaca para as Molucas. Há quem diga que Fernão de Magalhães incorporou esta frota. 
 
- 1513 : Em Janeiro Fernão de Magalhães parte de Malaca de regresso a Portugal, via  
Cochim. Em Agosto, Fernão de Magalhães sai de Lisboa na armada comandada pelo 4.º 
Duque de Bragança, com destino a Azamor. Na conquista desta cidade esteve em perigo de 
vida, tendo sido morto o seu cavalo. Consta que ali permaneceu cerca de dez meses.  
 
- 1514 a 1517 : Desde o seu regresso de Azamor até à partida para Sevilha (em Outubro de 
1517), há registos da presença do navegador em Portugal.  
 
- 1514 : Vasco Nuñez de Balboa, depois de chegar por mar, ao Panamá, consegue através 
dum percurso terrestre chegar à costa Oeste da América Central e avistar aquele que 
denomina de “Mar do Sul” e que, mais tarde, Fernão de Magalhães viria a denominar de 
“Oceano Pacífico”. O português João Dias de Solis, ao serviço da Coroa Espanhola, chega ao 
Rio da Prata, onde foi morto por nativos. 
 
-  1516 : A 23 de Janeiro morre Fernando de Aragão, o Rei Católico. Os portugueses ocupam 
Timor. 
 
- 1516 : Carlos I (filho de Filipe I e de Joana, a Louca) é proclamado a 30 de Maio, em Madrid, 
Rei de Espanha mas, à data ainda não se encontrava em Espanha, país onde nunca tinha ido. 
Na ausência de Carlos I, a regência fica a cargo do Cardeal Ximenes de Cisneros. 
 
- 1517 : Em Setembro, Carlos I entra, pela primeira vez, em Espanha. Em Outubro, Fernão de 
Magalhães chega a Sevilha e, nesse mesmo ano, a 28 de Dezembro, aí casa com Beatriz 
Barbosa. Os portugueses chegam a Cantão. 
 
- 1518 : Fernão de Magalhães é investido, em Espanha, como cavaleiro da Ordem de 
Santiago. D. Manuel I casa com D. Leonor, irmã de Carlos I de Espanha. 
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- 1518 : Em 24 de Novembro o Rei D. Manuel I casa, no Crato e em terceiras núpcias (as suas 
duas primeiras mulheres, respctivamente Isabel e Maria eram filhas dos Reis Católicos e, 
consequentemente, tias de Carlos I), com uma sua sobrinha e irmã de Carlos I, a infanta D. 
Leonor, passando a ser, para além de tio de Carlos I, também seu cunhado.  
 
- 1519 : Carlos I é proclamado Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, com o nome 
de Carlos V. 
 
- 1519 : Em 24 de Agosto, Fernão de Magalhães lavra, em Sevilha, o seu testamento. A 20 de 
Setembro, a frota comandada por Fernão de Magalhães parte, de San Lucar de Barrameda, 
rumo às Canárias. 
 
 - 1520 : A 28 de Novembro, a frota comandada por Fernão de Magalhães atravessa o Estreito 
que ficará conhecido pelo seu apelido e entra no oceano que Magalhães baptizou de “Pacífico”. 
 
 - 1521 : A 27 de Abril, Fernão de Magalhães é morto em combate na ilha de Mactan (Filipinas). 
 
- 1521 : A 13 de Dezembro, em Lisboa, morre D. Manuel I, Rei de Portugal. 
 
 - 1521 a 1557 : Reinado de D. João III, Rei de Portugal. 
 
 - 1522 : A 7 de Setembro, regressa a Sevilha a nau “Victoria”, sob o comando de Juan 
Sebastián Elcano, único navio da frota a realizar a circum-navegação da Terra. Pouco tempo 
depois da chegada de Elcano a Sevilha, parte de Espanha o navegador Andrés de Niño com a 
missão de rumar em direcção às Molucas mas, como os seus esforços não foram bem 
sucedidos, retrocedeu”. 
 
- 1524 : O português Estêvão Gomes (que foi piloto da expedição de Fernão de Magalhães 
mas que regressou, prematuramente, a Espanha, a bordo da nau “San Antonio”), parte da 
Corunha, ao serviço de Carlos V, para uma tentativa de descoberta duma passagem 
setentrional para o Oceano Pacífico, chegando à Terra Nova e explorando a costa Leste dos 
Estados Unidos da América do Norte. Vasco da Gama é nomeado Vice-Rei da Índia e, nesse 
mesmo ano, morre em Cochim. 
 
- 1525 : Garcia Joifre de Loaisa partiu, da Corunha, com rumo às Molucas, tendo perdido 
grande parte dos navios da sua frota no Estreito de Magalhães e morrido nesse local. Foi 
substituido, no comando, por Juan Sebastián Elcano que, pouco tempo depois (em 1526), viria 
a morrer em pleno Oceano Pacífico. 
 
- 1525 : Sebastião Cabot ou Cabotto parte de San Lucar de Barrameda em direcção às 
Molucas. Chega aos Rios Uruguai e Paraná e sobe o Rio da Prata. Passa três anos nesta 
região e regressa a Espanha onde é preso. D. João III casa com D. Catarina, irmã do 
Imperador Carlos V. 
 
 - 1529 : A 22 de Abril, é assinado o Tratado de Saragoça que entrega a posse das Molucas a 
Portugal. 
 
- 1532 : Inicia-se a colonização do Brasil. 
 
- 1542 : Os portugueses chegam ao Japão. 
 
- 1554 : Nasce o futuro Rei D. Sebastião. 
 
- 1557 : A 11 de Junho morre, em Lisboa, D. João III, Rei de Portugal. Macau é cedido aos 
portugueses pelo imperador chinês Chi-Tsung. A Rainha D. Catarina assume a regência de 
Portugal. 
 
- 1558 : Morte do Imperador Carlos V. 
 
- 1562 : O Cardeal D. Henrique assume a regência de Portugal. 
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- 1568 : D. Sebstião é aclamado Rei de Portugal. 
 
- 1578 : Batalha de Alcácer Quibir. 
 
- 1580 : D. António, Prior do Crato, é nomeado rei, em Santarém, mas é derrotado na Batalha 
de Alcântara, pelo que Portugal passa a ficar sob o domínio de Filipe II de Espanha (filho de 
Carlos V).  
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