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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.  
 
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 mistérios 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. 
 
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 este foi quem teve a seu cargo a educação de D. João, Mestre 
de Avis, futuro Rei D. João I, de Portugal. Desse casamento houve, nomeadamente, a 
descendência que consta da árvore genealógica seguinte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A investigação constante deste artigo foi candidata ao “A. H. de Oliveira Marques 
Prize for Best Article on Portuguese History published in 2009”.  
 



 2

             Afonso Rodrigues de Magalhães < > Teresa Freire de Andrade 
                                  c. 1340                       I                    c.1345 
                                                                   I 
            ------------------------------------------------------------ 
            I                                                                       I 
 Gil Afonso de Magalhães                     Diogo Afonso de Magalhães < > Inês Vasques 
 (c. 1366 ; faleceu c. 1404)                    c. 1370                 I                         (falecida c. 1454) 
                                                                                            I 
         ----------------------------------------------------------------------------------       
         I                                              I                                                 I                                                                             
Afonso Rodrigues      João de Magalhães       Gil Afonso de Magalhães  < > Violante de Sousa 
de Magalhães     (c. 1401 -1.º Senhor da Barca)       c. 1402                                      c. 1405 
     c. 1400                 (< > Isabel de Sousa)                                                   I 
                                                        I                                                              I 
                                               (15º netos)                                                       I 
                                   -------------------------------------                                        I 
                                  I                                           I                                        I 
                   José Mattos e Silva   António Mattos e Silva                              I 
                                                                                                                       I 
                                                                                                                       I 
                                                                                                                       I 
                                                                                                                       I 
                                                                                                                       I 
               --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               I                                          I                                         I                               I 
Paio Afonso de Magalhães    Rui de Magalhães    Fernão de Magalhães    Francisca de Sousa 
          c. 1425                              c. 1430                    (o Velho, c. 1423)                 c. 1427 
   (<> Isabel Sequeira)        (<>Alda de Mesquita)    (<>Brites de Mesquita)      (<>João de Sá)                                   
              I                                         I                                     I 
 Rui Pais de Magalhães    Leonor de Magalhães    Lopo Rodrigues de Magalhães 
          c. 1450                                 c. 1450                            c. 1443     
           (<>N)                          (<>João Barbosa)             (<> Margarida Nunes)             
              I                                                                                      I 
Paio Rodrigues de Magalhães                   ----------------------------------------- 
           c. 1480                                            I                                               I            
      (<> Filipa Pereira)                Fernão de Magalhães       Branca de Magalhães <> Rui Cotrim 
              I                                    (o Navegador, c. 1480)      c. 1490                     I                           
              I                                       (<> Beatriz Barbosa)                                    (13º netos)                          
    Lourenço de Magalhães                                                                -------------------------------- 
          c. 1510                                                                                    I                                     I 
  (<>Antonia Benites Osorio)                                     José Mattos e Silva   António Mattos e Silva 
 
                                                                      
  
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.  
 
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. Por seu lado, Alda de Mesquita e Brites de Mesquita eram irmãs.  
 
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. Seria que tal alcunha estaria relacionada com alguma doença que ambos 
tinham como epilepsia, Parkinson, ou outra que lhes afectasse o sistema nervoso? 
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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 também 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 do Fernão filho do citado Lopo.  
 
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: 
a) - O navegador terá nascido cerca de 1480 (“talvez em 1478, como admitem alguns 
dos seus biógrafos”, conforme referido na pág. 36 de [4]), provávelmente na região 
limítrofe do Porto. 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 (Ver [5]); 
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. 
 
De todos os individuos de nome Fernão de Magalhães, “candidatos” a ser o 
navegador, o único que satisfaz todos os requisitos históricos indicados é o 
filho de Lopo Rodrigues de Magalhães e de Margarida Nunes, que pertence ao 
ramo habitualmente designado por “Magalhães de Figueiró”. 
 
Esta conclusão já havia sido por nós revelada em [6] e [7]. Na pág. 36 de [1] indica-se 
que “Lopo Rodrigues era escrivão de um tribunal” e, na mesma página, transcreve-se 
uma passagem da obra [8], 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. 
É de notar que o autor de [8], Frei João da Madre de Deus, foi um dos primeiros 
genealogistas que indicou, em meados do séc. XVIII, aquela que entendemos ser a 
filiação correcta do navegador. 
 
Também Manuel Fernandes Thomaz, na sua publicação “João Jacinto de Magalhães 
e a sua ascendência”, a páginas 165 e seguintes do n.º 2 da Revista Lusófona de 
Genealogia e Heráldica, refere, embora sem o documentar, que o navegador era o 
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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, irmão do navegador, pelo que o referido João Jacinto 
era 5.º sobrinho-neto deste. 
 
Numa “Nota C” da publicação “Description des octants et sectants anglois ou quarts de 
cercle à reflection...”, do citado João Jacinto de Magalhães, publicada em 1775, 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 
do Diogo de Magalhães irmão do navegador. Assim, efectivamente, o referido cientista 
era 5.º neto do Diogo de Magalhães, 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 afigura-se-nos não 
só correcta mas sobretudo credível, 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 é o 
irmão “puiné” do Diogo, o João Jacinto está a dizer que o Diogo era mais velho do que 
o Fernão, o que é perfeitamente possível e que vamos, doravante, levar em linha de 
conta. Curiosamente, na pág. 281 e seguintes, da colectãnea “Os Grandes 
Portugueses”, dirigida por Hernâni Cidade, apresenta-se um artigo sobre Fernão de 
Magalhães, da autoria de Francisco Fernandes Lopes, o qual na pág. 285 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 corrobora a afirmação de João Jacinto de Magalhães e 
situa o nascimento do Diogo cerca de 1478.   
 
Outro aspecto interessante é dizer-se, no Volume VII de [3], 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. 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. 
 
Ainda mais curioso é que D. Rodrigo da Cunha, segundo o indicado em [18], 
encarregou Simão Torrezão Coelho de proceder às investigações sobre quem era o 
Fernão descobridor do Estreito de Magalhães. O referido Simão, segundo [46], 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 o indicado em [18], o referido Simão Torrezão Coelho, 
ao apresentar a D. Rodrigo da Cunha os resultados da sua investigação, ficou muito 
agradado e vangloriava-se por ter constatado que o navegador pertencia 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. 
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Em [10], 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.  
 
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 em [14], 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 [2]). 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 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; 
- 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 da árvore genealógica atrás apresentada, 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 [3], 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; 
- 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 [2] e [11]. 
 
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.  
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É curioso assinalar aquilo que se encontra referido na pág.125 de [15]: “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 [1] 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, na pág. 28 
de [2], 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 [13], 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. 
 
Na obra do Visconde de Lagoa intitulada “Fernão de Magalhães”, editado por “Seara 
Nova”, Lisboa, 1938, 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, significava que este 
era natural de Burgos “visto que o cargo de Feitor da Casa de 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. 
 
A frota largou de Sevilha, segundo [14], 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 
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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 [5]. 
Posteriormente, e segundo o relato de António Pigafetta indicado, nomeadamente em 
[27], 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 [28], 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 [29], era de 234. 
 
A viagem foi bastante atribulada, nomeadamente com motins a bordo, conforme 
relatado em [28] e [30]. 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. Atribuiu o 
comando do “Concepción” ao seu cunhado Duarte Barbosa; 
- Juan de Cartagena foi abandonado, numa praia deserta, juntamente com o Padre 
Pedro Sanchez de Reina, que também pertencia ao grupo dos revoltosos.  
 
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 [10], 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 (ver pág. 361 de [24]) e só viria 
a ser liberto mais de um ano depois, de acordo com o indicado na pág. 362 de [24], 
“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.  
 
As naus “Victória” e “Trinidad” viriam a atingir a ilha de Tidore, nas Molucas, a 
08/11/1521, conforme indicado na página 232 de [13]. Curiosamente, quando os 
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elementos da expedição tentaram localizar, nas Molucas, Francisco Serrão, ficaram 
decepcionados, conforme se refere na pág. 232 de [13]: o amigo de Magalhães 
morrera envenenado pelo sultão de Tidore (rival do de Ternate, com cuja filha 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” (Ver [32]), o qual, na sua rota de regresso a Sevilha, sob o comando de 
Juan Sebastián Elcano (o qual, segundo [59], terá nascido em 1486), chegou, no dia 
10/07/1522, à ilha de Santiago, do arquipélago português de Cabo Verde, conforme se 
indica na pág. 244 de [13]. Quatro dias depois um dos treze homens que vão a terra 
resolve gabar-se de que foi um dos primeiros a dar a volta ao mundo, o que desperta 
suspeitas nas autoridades portuguesas que os fazem prisioneiros. Perante esta 
situação, Elcano resolve fugir com o “Victoria” e os restantes tripulantes, chegando a 
Sevilha em 07/09/1522. Segundo [29], 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. 
 
Juan Sebastián Elcano viria a receber de Carlos V, conforme referido na pág. 396 de 
[30], 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.  
 
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 [41] e sido, até, 
comandante duma das naus, conforme indicado em [31]. A expedição de João da 
Nova permitira descobrir as ilhas de Ascensão e de Santa Helena.  
 
Diogo Barbosa era 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”). O facto de Diogo Barbosa ter tido, também, uma filha Guiomar é uma 
provável confirmação de que a sua primeira mulher terá sido, efectivamente, Guiomar 
da Cunha. 
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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 [31], 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 (Ver [41]). 
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, 
(Ver [41]), 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 (na 
publicação [42] aparece uma referência a um membro duma família Caldera de San 
Lucar de Barrameda).  
 
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). Na pág. 9 de [13] diz-se que, quando o navegador e o seu irmão Diogo 
estavam em 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 [29], 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!  
 
Na pág. 13 de [13] 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, refere na pág. 10 de [13], 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, na pág. 36 de [1] 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 [47] e citado 
na pág. 129 de [48], 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 
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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. 
Também atrás foi referido que Lopo Rodrigues de Magalhães exerceu cargos régios 
em Lisboa, pelo que também deverá ter tido um certo relacionamento de proximidade 
com o monarca.  
 
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 na pág. 33 de [13]. A nau capitaneada por 
Francisco Serrão (Ver também a pág. 75 de [49]), naufragou na ilha de Ternate e, 
segundo [10], 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 na pág. 197 
de [10] e, ainda, Fernão Lopes de Castanheda, num documento citado na pág.267 de 
[10] onde se 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 [47] e 
citada na pág. 129 de [48] 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”. Na pág. 23 de [10] diz-se que não é 
de estranhar a falta de 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”. Na pág. 24 e 
seguintes de [10], 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 em [50], na pág. 428, se refere que as Molucas foram exploradas 
por Magalhães em 1511-1512. 
 
Em [51], 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?  
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Serrão também escreveu a D. Manuel I, dando-lhe conta da riqueza, em especiarias, 
das Molucas. Contudo havia um problema: pensava-se que estas ilhas estariam 
situadas na zona que o Tratado de Tordesilhas afectara a Espanha, embora este país 
desconhecesse a existência das Molucas. Uma das eventuais razões para se pensar 
que as Molucas estavam no hemisfério espanhol é apresentada na pág. 56 de [10], 
onde se diz, citando [52], 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 na pág. 199 
de [39].  
 
Em [53], na pág. 19, 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 [47] e reproduzido na pág. 128 de [48], no contrato 
assinado entre o 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 [54], na pág. 223, 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 [55] e [56]). Contudo, há uma diferença 
entre os casos de Cristóvão Colombo/Cristóbal Colón e de Fernão de Magalhães pois, 
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segundo o indicado em [47] e citado na pág. 128 de [48], “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 existência das Molucas. Curiosamente, 
segundo [41], 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 [41], 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 na pág. 68 de [49] 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 
na pág. 124 de [31], 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. 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 Alcazares de 
Sevilha, ele delegou essas suas funções em Diogo Barbosa, sogro de Fernão de 
Magalhães.  
 
Outra 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” (ver o indicado na pág. 89 de [26]), o qual havia sido capelão de Isabel, a 
Católica. Curiosamente, investigando a sua ascendência, vemos que ele era bisneto 
materno de Henrique Manoel de Vilhena, Conde de Seia, resultantes duma ligação 
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 à ilustre família 
portuguesa dos Sousas, também antepassados de Fernão de Magalhães.  
 
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: 
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- 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; 
- 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;  
- outro embaixador de Portugal em Espanha, João Mendes de Vasconcelos (que foi o 
1º Morgado do Esporão), era casado com uma Sousa. 
 
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 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 Hernando de Magallanes, quando poderia ter passado para 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 na pág. 165 de [10], 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 
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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).  
 
O objectivo da viagem de Magalhães não era realizar a circum-navegação da Terra, 
mas chegar às Molucas. Este facto é confirmado na pág. 87 de [54] 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 na pág. 200 de [39] e na pág. 324 de [24], 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. 
 
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 na pág. 329 de 
[24], 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 na pág. 
304 de [24], 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 [14] (na biografia de Jorge Reinel) e na pág. 38 de [61].  
 
Se, conforme se refere na pág. 304 de [24], por motivos de interesse nacional, “era 
óbvio que, enquanto Fernão de Magalhães estivesse em Portugal seria difícil persuadir 
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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, 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 na pág. 330 de [24]. 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 
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da evolução da candidatura de Carlos I a Imperador, pois esta candidatura poderia 
perturbar a evolução da preparação da expedição do navegador. 
 
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 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 [26], pág. 93, 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 a Cristóvão de Haro em Espanha. De facto o documento que tem o 
Código de Referencia ES.41091.AGI/1.16403.15.414//INDIFERENTE,420,L.8,F.55R(1) 
e o título: Mandamiento a Cristóbal de Haro, com data de 1519-04-06 (Barcelona), 
explicita-se: “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, o qual tem o Código de 
Referencia ES.41091.AGI/1.16403.15.414//INDIFERENTE,420,L.8,F.131V, que tem o 
título: Carta al rey de Portugal, e data de 1519-07-17 (Barcelona) e o seguinte 
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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 Cadeal de Salisburgo do que os tripulantes 
tinham contado a Carlos V. Este relato de Maximiliano Transilvano está referido a 
partir da pág. 279 do livro [27]. Mais uma extraordinária coincidência, a demonstrar 
todo o “profissionalismo” da operação montada por D. Manuel I.   
  
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 (Ver pág. 41 de [13]), 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 na pág. 19 de 
[53], 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 muito 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 
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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. 
 
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 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 09/08/1519, 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 [62] que cita [63], 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 [63] 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 (que, segundo [64], terá morrido em 
1544). Segundo [65], Francisco Faleiro não terá regressado a Portugal e ainda se 
encontrava vivo em 1574.   
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Em [60] aparece outra explicação para o não embarque de Rui Faleiro ao referir-se 
que Magalhães não pretende 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 [63], dado 
“ao tempo as leis portuguesas serem severas para com aqueles que abandonassem o 
País, levando segredos ou sequer irem 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 de [14], 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”. Na pág. 350 de [24] 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 na mesma pág. 350 
de [24], 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 
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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. 
 
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. Na pág. 
391 de [67], 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 nas págs. 391 e 392 de [67], 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.  
 
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). 
 
Em [2], confirma-se que a missão primordial da viagem de Magalhães era a 
descoberta das Molucas, ao referir-se, no final da pág.19, que “o seu objectivo..., como 
se pode ver em toda a documentação em redor do negócio de Magalhães, fora 
descobrir o Moluco, as Molucas”. 
 
No mesmo livro [2], 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” da Molucas, pelos espanhóis, permitia abrir a 
discussão sobre a posse destas ilhas.  
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D. Manuel I, segundo o indicado na pág. 87 de [49], “deu mesmo ordens para se 
construir uma fortaleza em Ternate, nas Molucas”, da qual, segundo o referido na pág. 
170 de [49], 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 nas págs. 110 e seguintes de [10], dizendo-se que a citada 
frota foi comandada por Jorge de Brito (o qual, segundo o indicado na pág. 21 de [53], 
“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 na pág. 21 de [53], “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. 
 
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.  
 
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 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, de acordo com [14], 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 [2], 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 [70] 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 
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(Canadá) e explorado a costa Leste dos Estados Unidos da América do Norte. Não 
conseguiu, todavia, encontrar a desejada passagem. 
 
Em [14] 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 [59] refere-se, na pág. 422, 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. 
 
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 [26], 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.   
 
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 [66], 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 são-nos fornecidas 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 
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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 [30], razões financeiras forçaram Carlos V a pedir, em 1529, um 
empréstimo de 350.000 ducados ao rei D. João III, de Portugal, tendo empenhado, 
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 na pág. 87 de [49]. Também na pág. 214 de [40], 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. Na pág. 223 de [54] 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 [1], 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 [66], 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 na pág. 87 de [49] 
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 
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de então ser difícil provar cientificamente este facto”. Essa dificuldade científica é 
comprovada na pág. 176 do Volume VI de [66], 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 não se conhecia a localização exacta do “anti-meridiano”.  
 
Assim sendo, a missão da qual D. Manuel I incumbira Fernão de Magalhães não 
tinha, efectivamente, razão de ser, resultando, apenas, duma deficiente 
informação geográfica.  
 
Não deixa de ser interessante reproduzir a parte final da publicação [25]: “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? 
 
Também 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 
[24]. Aliás, vimos anteriormente, que dois dos seus irmãos (Rui e Pedro) 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 Rui de 
Magalhães celebrou uma procuração relacionada com a partilha de bens, por morte de 
seu pai. 
 
Ao terminar este nosso trabalho deparámos com um artigo que consta da pág. 147 e 
seguintes dos já citados anais do VII Simpósio de História Marítima, sob o título 
“Fernão de Magalhães – a sua viagem ao Pacífico”, editados pela Academia de 
Marinha, em 2002, no artigo da autoria do Coronel Nuno Valdez dos Santos e que  
apresenta, nomeadamente, os seguintes factos “estranhos”: 
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- 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? 
 
 
Resumindo e concluindo, pensamos que o navegador Fernão de Magalhães: 
- era filho de Lopo Rodrigues de Magalhães e de Margarida Nunes, como o 
sugeriram alguns autores, nomeadamente Frei João da Madre de Deus, Manso 
de Lima, Felgueiras Gayo, Cândido Teixeira e Manuel Villas-Boas (este último, 
com quem temos uma relação de amizade há longos anos, várias vezes nos 
sensibilizou para uma diferença de abordagem sobre esta temática, através 
duma frase sua, que seguimos escrupulosamente: “deixem falar o Magalhães”); 
- terá nascido em Gaia;  
- terá tido, como sogra, Guiomar da Cunha, da família dos “Carvalhos de Basto”;  
- 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” (a 
única a zarpar das Molucas) de regressarem a Sevilha o mais rápidamente 
possível. 
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