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A História, sobre Fernão de Magalhães, indica: 

   - que ele entrou em conflito com D. Manuel I (por este não lhe ter concedido m 

aumento salarial de apenas 5,5%), o que terá originado que D. Manuel I não permitiu 

que Fernão de Magalhães lhe beijasse a mão após essa recusa de aumento salarial, 

atribuindo-se ao Rei a indicação de que Magalhães poderia, se quisesse, passar a 

servir um qualquer monarca estrangeiro; 

   

   - que ele pretendia efectuar a circum-navegação do planeta; 

 

   - que D. Manuel I tentou várias vezes, através de emissários que enviou a Sevilha 

para contactarem com Magalhães, evitar que a viagem se realizasse; 

 

 - que D. Manuel I enviou uma armada, em 06/04/1520, comandada pelos irmãos 

Brito, Jorge (que morreu em combate durante o trajecto) e António, para interceptar 

a frota de Fernão de Magalhães. 

 

                      Vamos demonstrar a inveracidade destes factos! 

 

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). 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 historiadores, 
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do monarca não ter estendido a sua mão, ao navegador, quando este a pretendeu 

beijar). 

 

Há autores que dizem 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. 

 

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. A nau capitaneada por Francisco Serrão naufragou na 

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

presença que o fez seu genro.  

 

Serrão escreveu a Magalhães dando-lhe excelentes referências das Molucas (nas 

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

 

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

das Molucas. Contudo havia um problema: pensava-se que estas ilhas estariam 

situadas na zona que o Tratado de Tordesilhas afectara a Espanha, embora este 

país desconhecesse a existência da localização das Molucas. Uma das eventuais 

razões para se pensar que as Molucas estavam no hemisfério espanhol é a de que 

Francisco Serrão, para se engrandecer, nas cartas que escreveu de Ternate deu 

informações propositadamente incorrectas “fazendo a distãncia daquelas ilhas 

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

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

almirante Dom Vasco da Gama”.  

  

Portugal precisava, portanto, que a Espanha as “descobrisse” para, eventualmente 

depois, lhe propor a sua aquisição. Era esta a missão de que D. Manuel I incumbiu 

Magalhães! 
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Curiosamente, um português, D. Álvaro de Bragança, ajudou, em Espanha, 

Cristóvão Colon e, o seu braço direito, Diogo Barbosa, ajudou Magalhães. 

Coincidência? Certamente que não. Também pensamos que D. Álvaro de Bragança 

era um agente secreto dos reis portugueses D. João II e D. Manuel I. 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”.  

 

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 D. Álvaro se encontrasse 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? 

 

 

 
 
 

Fig. 1 - Meridiano e Anti-Meridiano e sua comparação com os decorrentes do Tratado de 
Tordesilhas 
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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 Cristóvão Colon. Para quem tenha dúvidas das ligações portuguesas 

deste navegador, estes laços matrimoniais não deixam de ser bastante explícitos. 

 

Ora aquele D. Jorge sucedeu a seu pai em alguns cargos em Espanha e foi ele 

quem deu continuidade à sua actividade de colaboração com a Coroa Portuguesa. 

Por exemplo, quando do seu primeiro casamento em 1526, foi referenciado como 

sendo Camareiro do Rei (de Espanha) e Alcaide dos Alcazares de Sevilha e, noutro 

documento, é dado como Alcaide das Taracenas de Sevilha. Sabe-se que, 

nomeadamente no que se refere ao cargo de Alcaide dos Alcazares de Sevilha, ele 

delegou essas suas funções em Diogo Barbosa, sogro de Fernão de Magalhães.  

 

Assim pensamos que, na prática, foi Diogo Barbosa quem substituiu D. Álvaro de 

Bragança, após a morte deste, na missão secreta, a favor da Coroa Portuguesa, de 

receber em Sevilha, e de aí os orientar nos contactos com a Casa de la Contratación 

e, se necessário, com a Coroa Espanhola, os navegadores/agentes secretos que os 

reis portugueses pretendiam enviar a Espanha para missões que eram realizadas, 

oficialmente ao serviço deste país mas que, na realidade, se destinavam a servir os 

interesses estratégicos de Portugal. 

 

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

escreveu a Carlos V uma carta na qual reafirma o destino da sua viagem (as 

Molucas) e apresenta as coordenadas geográficas de vários pontos do planeta 

relacionados com o Tratado de Tordesilhas e com a rota que a sua expedição irá 

seguir. Para nós esta carta (de cujo teor o seu sogro também certamente 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.   

 

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 
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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, 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 e o Bispo de Lamego. Este era de parecer 

que o monarca deveria mandar chamar a Portugal o navegador (possívelmente o 

Bispo não conhecia a missão secreta de que o rei incumbira Fernão de Magalhães), 

mas o rei e os restantes conselheiros foram de parecer contrário e foi essa decisão, 

maioritária, que prevaleceu. 

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

Magalhães do seu projecto, como Nuno Ribeiro, João Mendes (este era um 

embaixador de Portugal junto de Carlos V, de nome completo João Mendes de 

Vasconcelos, 1.º Morgado do Esporão) e Sebastião Álvares.  

 

Todos estes “enviados” (alguns não estariam a par da missão de que o monarca 

português incumbira Magalhães mas outros, nomeadamente os que eram 

embaixadores de Portugal junto de Carlos V, estariam a par dessa missão), não 

tinham como objectivo por parte de D. Manuel I, de acordo com a nossa teoria, 

procurar dissuadir o navegador, mas, apenas, recolher dele informações que 

permitissem ao monarca português ir monitorizando a forma como estava a decorrer 

a preparação da expedição às Molucas.  

 

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

rei português, depois de se ter encontrado com o navegador em casa deste, conclui 

Manuel Villas-Boas, no seu livro sobre os Magalhães, que “quanto às preocupações 

de D. Manuel, é claro que o monarca estava interessado, em primeiro lugar, em 

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

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

frota, do seu armamento e do número e identidade dos tripulantes portugueses que 

a integravam, assim como a data provável da partida da expedição e da sua 

projectada rota”. 
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Aliás Villas-Boas diz que se revela “implicitamente, o ponto fraco com que se 

debatiam os agentes de D. Manuel, ao tentar presuadir Magalhães a regressar a 

Portugal: todos esbarravam na imprecisão das propostas oferecidas pelo monarca 

português, impedido, provávelmente pelo seu orgulho, de aberta e generosamente 

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

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

para o regresso, a Portugal, de Fernão de Magalhães e tentou explicar tal facto com 

o orgulho de D. Manuel I. Em nosso entender a razão pela qual não existia tal 

proposta decorre, apenas, do facto do nosso rei não querer que o navegador 

regressasse a Portugal, mas sim que cumprisse a missão de que o incumbira. 

 

São demasiados detalhes que o monarca português queria conhecer, incompatíveis 

com uma situação em que o rei apenas quizesse fazer abortar a operação. Em 

nosso entender, o que, efectivamente, D. Manuel I pretendia saber era se o projecto 

estava a evoluir no sentido de obter a adesão de Carlos V ou se, pelo contrário, 

estava a suscitar relutância junto do rei espanhol. Curiosamente, na Portugaliae 

Monumenta Cartographica, a propósito da visita de Sebastião Álvares à casa do 

navegador e da conversa, “romanceada”, que ambos teriam mantido, diz-se que 

Sebastião Álvares o teria informado que, na Corte Espanhola, se acreditava que 

Fernão de Magalhães pudesse ser “um agente secreto de Portugal”. 

 

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 terá 

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

Molucas aparecem no hemisfério de influência espanhola. Este Jorge Reinel era 

filho de Pedro Reinel, o qual apresentara em Lisboa, cerca de 1517, um planisfério 

no qual as Molucas estavam localizadas no hemisfério de influência portuguesa. Na 

biografia de Jorge Reinel, diz-se que o mesmo se encontrava em Sevilha, no ano de 

1519, colaborando com Magalhães e que “foi a esta cidade que o pai o foi buscar, 

sendo no entanto necessário para a vinda de Jorge que o pai acabasse um 

planisfério e um globo que o filho se tinha comprometido a fazer”. 
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Como é possível que Pedro Reinel tivesse apresentado, em Lisboa, um planisfério 

onde localizava as Molucas no hemisfério português e, cerca de um ano mais tarde, 

tivesse ajudado a preparar em Sevilha, conjuntamente com o seu filho Jorge, uma 

carta marítima onde localizava aquelas ilhas no hemisfério espanhol, sabendo que 

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

Reinel mudado de ideias ou obtivera, nesse período de cerca de um ano, novas 

informações sobre a localização das Molucas que o terão feito mudar de opinião? 

 

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

Reinel tinham sido informados, por D. Manuel I, da missão de que este incumbira 

Magalhães e estavam à disposição do monarca português para que essa missão 

pudesse ser efectivada, ou seja, estavam disponíveis para municiar o navegador 

com toda a documentação cartográfica que ele entendesse necessária para que 

Carlos V pudesse autorizar e apoiar a expedição de Magalhães. 

 

Assim, pensamos que terá sido transmitida por Fernão de Magalhães a D. Manuel I, 

através dum dos “enviados” deste, a ideia de que seria necessário, para 

impressionar Carlos V, que o navegador lhe pudesse exibir uma carta marítima 

bastante sugestiva. O monarca português terá, então, enviado Jorge Reinel a 

Sevilha, mas este terá sentido dificuldades para executar o trabalho a contento. 

 

Então, D. Manuel I terá pedido a Pedro Reinel para se deslocar a Sevilha, com o 

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

sendo, efectivamente, a missão de Pedro Reinel em Sevilha, a de ajudar o seu filho 

Jorge Reinel a completar a carta marítima necessária à sua futura apresentação por 

Magalhães a Carlos V. 

 

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

Fernão de Magalhães aparece, inesperadamente, em Sevilha, o célebre armador 

Cristovão de Haro, o rico especulador da Flandres, que se fixara em Lisboa. Mas 

dizia-se que o Rei D. Manuel o agastara por sua avareza e ingratidão. Por isso, 

segundo a versão oficial, a Haro tudo o que possa irritar o Rei D. Manuel lhe agrada. 
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Uma suposta “zanga” de Haro com o nosso rei, e lá vai Haro para Espanha e, num 

país tão grande vai logo ter com o Magalhães! A estratégia de D. Manuel I ao enviar 

Haro para Espanha era de que os espanhóis iriam logo pensar que, se Haro estava 

interessado em financiar a expedição, esta seria certamente um bom negócio. Assim 

a presença de Haro em Espanha era como que um “catalizador” para acelerar o 

arranque da expedição. 

 

Um documento existente em Sevilha, datado de 1519-07-17 (Barcelona), diz: “Carta 

del Rey D. Carlos a su hermano [político] el rey de Portugal, rogándole no haga 

novedad con el factor que Cristóbal de Haro, mercader, ha dejado en el Reino de 

Portugal al venir a España, y por tanto que no le impidan tratar y contratar como 

hasta ahora lo ha hecho en aquel reino, Cristóbal de Haro”. 

 

Ou seja, como a versão oficial portuguesa era de que o citado banqueiro tinha saído 

de Portugal zangado com o nosso rei, Carlos V 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! 

 

Um aspecto curioso que demonstra o “profissionalismo” de D. Manuel I é que 

Cristóvão de Haro tinha uma sobrinha (filha do seu irmão Jacob) que havia casado 

com Maximiliano Transilvano, secretário particular de Carlos V, o que facilitava 

fortemente os contactos do banqueiro flamengo com o Imperador. Maximiliano 

Transilvano esteve com Elcano e com os restantes tripulantes da “Victoria”, quando 

da sua chegada a Sevilha e deu conta do que ouviu numa carta que enviou ao 

Cardeal de Salzburgo e Bispo de Cartagena. 

 

Haro conhece Magalhães, deposita confiança nele, acha que a empresa terá êxito e 

assegura a Fernão de Magalhães que está pronto a financiar a sua expedição, 

juntamente com os seus amigos negociantes, se a Côrte e a Casa da Contratação 

não quiserem avançar com o dinheiro. Assim Fernão de Magalhães já não precisa 

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

espanhola. 
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Por essa honra, Magalhães concederá, à Coroa espanhola, um quinto do lucro. Esta 

nova proposta, que tira à Corte espanhola todo o risco, não é aceite. O Conselho da 

Coroa acha que se um comerciante conhecido e experimentado como Cristóvão de 

Haro deseja colocar o seu dinheiro em tal empresa é porque é um bom negócio. E 

resolve pôr o tesouro espanhol a financiar 75% da empresa, enquanto Haro 

financiou os restantes 25%. 

 

 
Fig. 2 - Contrato entre Fernão de Magalhães e a Coroa Espanhola, 1518 

 
 

ESTE CONTRATO FOI ASSINADO POR FERNÃO DE MAGALHÃES E POR RUI 

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

UM DOS OUTORGANTES. ACONTECE QUE POUCO TEMPO ANTES DA 

PARTIDA DA EXPEDIÇÃO, RUI FALEIRO DESISTIU DE EMBARCAR COM O 

PRETEXTO DE QUE UMA CIGANA LHE LERA A SINA E PROGNOSTICARA A 

SUA MORTE SE SEGUISSE NA VIAGEM. MAS EM VEZ DE SE MANTER EM 

ESPANHA, RUI FALEIRO DECIDIU REGRESSAR A PORTUGAL, ONDE SABIA 

QUE SERIA PRESO, COMO FOI (EM PRISÃO DOMICILIÁRIA NA COVILHÃ, 

DONDE ERA NATURAL) E TERÁ ENTREGUE A SUA CÓPIA DO CONTRATO A D. 

MANUEL I, DADO ESSA CÓPIA SE ENCONTRAR NOS ARQUIVOS 

PORTUGUESES. FALEIRO SERIA, TAMBÉM, UM AGENTE DE PORTUGAL, 

INFILTRADO EM ESPANHA. 

 

O objectivo da viagem de Magalhães não era realizar a circum-navegação da Terra, 

mas chegar às Molucas. Este facto é confirmado pelo documento do Corpo 
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Cronológico da Torre do Tombo, com a referência Parte I, maço 24, nº 64, assinado 

em Barcelona, em 19/04/1519, pelo Rei de Espanha, que 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. 

 

A frota para a viagem de circum-navegação partiu de Sevilha, no dia 10/08/1519, 

dirigindo-se para a foz do Rio Guadalquivir, onde esteve parada, cerca de um mês, 

em San Lucar de Barrameda, um porto no Mar Mediterrâneo com um castelo 

pertencente ao Duque de Medina-Sidónia, a efectuar os últimos abastecimentos de 

mantimentos. O navegador ficou em Sevilha onde, em 24/08/1519, elaborou e 

assinou, na presença do escrivão e de várias testemunhas, o seu testamento. 

Posteriormente, e segundo o relato de António Pigafetta, 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. 

 

A frota era constituida pelos seguintes navios: 

- “Trinidad”, sob o comando de Fernão de Magalhães; 

- “San Antonio”, comandada por Juan de Cartagena; 

- “Concepción”, sob o comando de Gaspar de Quesada; 

- “Victoria”, comandada por Luis de Mendoza; 

- “Santiago”, sob o comando de João Serrão. 

 

O número total de tripulantes era de 234. 

 

D. MANUEL I, SABENDO DA PARTIDA DE FERNÃO DE MAGALHÃES, DECIDIU 

ENVIAR UMA FROTA COMANDANDA PELOS IRMÃOS BRITO (JORGE E 

ANTÓNIO) PARA, SUPOSTAMENTE, INTERCEPTAREM A FROTA DE FERNÃO 

DE MAGALHÃES, PARA O IMPEDIREM DE CHEGAR ATÉ ÀS MOLUCAS. OS 

IRMÃOS BRITO PARTIRAM DE LISBOA A 06/04/1520.  

 

A data da partida estava relacionada com o facto de que, desde o reinado de D. 

Manuel I que, entre os meses de Março e Abril de cada ano, zarpava de Lisboa uma 

armada de naus e navios de carreira para a Índia. Isso tinha em consideração o 

facto de entre Abril e Agosto ocorrerem monções na Costa Ocidental da Índia. 
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As monções dificultavam ou, até, impediam a navegação. Dentro desse calendário, 

e aproveitando os ventos alísios, a armada passaria o Cabo da Boa Esperança no 

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

Setembro ou Outubro. 

 

Ou seja, o mais tardar, a frota dos irmãos Brito atingiria a Índia em Outubro de 1520. 

Em condições normais os irmãos Brito demorariam mais três meses a chegar da 

Índia às Molucas ou seja, atingiriam estas ilhas em Janeiro de 1521, ou seja muito a 

tempo de interceptar a frota de Fernão de Magalhães. 

 

Mas, curiosamente, a frota dos irmãos Brito só chegou às Molucas (a Ternate) em 

13/05/1522, ou seja quase um ano em meio depois da data possível para a sua 

chegada e muito depois da chegada às Molucas da frota magalhânica, a qual 

chegou a Tidore 08/11/1521. É óbvio que os Brito não pretendiam interceptar a frota 

magalhânica! 

 

Voltando à expedição de Fernão de Magalhães este, apesar da sua actuação 

decidida na repressão dos motins que ocorreram antes de atingir o Estreito, o navio 

“San Antonio” rebelou-se tendo Álvaro de Mesquita sido feito prisioneiro pelo chefe 

dos revoltosos, Estêvão Gomes, o qual decidiu regressar, com os seus 

companheiros de revolta, a Espanha, “por que iam enfadados daquela longa e 

duvidosa navegação”. Assim, o “San Antonio” 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 e só viria a ser liberto mais 

de um ano depois, após o regresso da “Victoria” e acabou por regressar a Portugal 

sob insistência de D. João III. 

 

COMO INDICA FERNÃO LOPES DE CASTANHEDA NA PÁG. 15 DO LIVRO VI DO 

CAPÍTULO V DA SUA “HISTÓRIA DO DESCOBRIMENTO E CONQUISTA DA 

ÍNDIA PELOS PORTUGUESES”, VOLUMES 4-6, A QUE SE ACEDE PELO SITE 

”https://books.google.pt/books?id=FQx1X0FpUeMC”, ESTÊVÃO GOMES NO SEU 

REGRESSO A SEVILHA TERÁ RECOLHIDO JUAN DE CARTAGENA. ESTA 

INFORMAÇÃO PERMITE PENSAR QUE JUAN DE CARTAGENA ERA UM 

CÚMPLICE DE MAGALHÃES POIS TERIA PREPARADO OS MOTINS PARA QUE 
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MAGALHÃES SE PUDESSE VER LIVRE DE ESPANHÓIS INCÓMODOS, COMO 

ERA O CASO DE MENDOZA E QUESADA. ISSO EXPLICARIA PORQUE ESTES 

FORAM MORTOS E CARTAGENA FOI POUPADO. 

 

De acordo com um documento que se encontra no Arquivo Geral das Indias, em 

Sevilha, datado de 08/05/1519, Fernão de Magalhães requereu à Casa de la 

Contratación, daquela cidade, que Rui Faleiro fosse substituído por Juan de 

Cartagena. PORTANTO JUAN DA CARTAGENA FOI UMA ESCOLHA DO 

PRÓPRIO FERNÃO DE MAGALHÃES! 

 

Estêvão Gomes era uma pessoa próxima da família de Fernão de Magalhães como 

se comprova por outro documento constante do mesmo arquivo, no qual se diz que 

Estêvão Gomes, quando partiu na armada de Magalhães, deixou alguns dos seus 

bens à guarda de Diogo Barbosa (sogro de Fernão de Magalhães). 

 

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”. 

 

Ou seja, o embaixador de Portugal em Espanha, João Rodrigues de Sá e Menezes, 

em 29/07/1521, dois meses e meio depois da chegada, a Sevilha, de Estêvão 

Gomes, já enviava para o Rei D. Manuel I informações de que a frota de Magalhães 

atingira o estreito que permitia a passagem para o Pacífico. Certamente terá obtido 

essa informação de Estêvão Gomes.   

 

MAS, MUITO POSSIVELMENTE, POUCO DEPOIS DA CHEGADA DE ESTÊVÃO 

GOMES A SEVILHA, DIOGO BARBOSA TERÁ MANDADO PARA LISBOA A 

INFORMAÇÃO DA DESCOBERTA DO ESTREITO. CURIOSAMENTE, EM 1521, 

EM DATA DESCONHECIDA MAS POSTERIOR A 05/04/1521 (DATA EM QUE 

PARTIU DE LISBOA UMA ESQUADRA COMANDADA POR D. DUARTE DE 

MENESES, FUTURO GOVERNADOR DA ÍNDIA), PARTEM PARA A ÍNDIA MAIS 

DUAS NAUS COMANDADAS POR SEBASTIÃO DE SOUSA, DE ELVAS. 
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ALIÁS ESTA ARMADA É REFERENCIADA COMO DISTINTA DAQUELA QUE 

PARTIU A 05/04/1521, COMO CONSTA DA PÁG. 536 DO VOLUME 3 DA “ASIA 

PORTUGUESA”, DE MANUEL FARIA E SOUSA, ACESSÍVEL PELO SITE DA 

INERNET “https://books.google.pt/books?id=QxpUAAAAcAAJ”. 

 

NA PUBLICAÇÃO “Relação das náos e armadas da India, com os successos dellas 

que se”, ACESSÍVEL PELO SITE “https://books.google.pt/books?id=7pTrH3zmhj8C, 

British Library,  Maria Hermínia Maldonado - 1985 -  East Indies”, INDICA-SE, NO 

ANO DE 1521, PARA ALÉM DA ARMADA DE D. DUARTE DE MENESES, 

PARTIRAM “2 VELLAS MAIS NO MESMO ANNO”, REFERINDO-SE ÀS 2 NAUS 

COMANDADAS POR SEBASTIÃO DE SOUSA. DIZ-SE, AINDA: “DEPOIS DE 

PARTIDO O GOVERNADOR PARTIRAM DUAS VELLAS PARA FAZEREM 

FORTALEZA NA ILHA S. LOURENÇO” (NOTA: A ILHA DE S. LOURENÇO É A 

ACTUAL MADAGASCAR). SERÁ QUE IAM SÓ PARA MADAGASCAR OU, 

ALGUMA DAS NAUS, SEGUIU PARA A ÍNDIA? 

 

SERÁ QUE ESTA ARMADA, PARTIU DE LISBOA DEPOIS DE 06/05/1521 (DATA 

DA CHEGADA A SEVILHA DA NAU “SAN ANTONIO”) E LEVOU CONSIGO A 

INFORMAÇÃO DA DESCOBERTA DO ESTREITO PARA A TRANSMITIR AOS 

IRMÃOS JORGE E ANTÓNIO DE BRITO? PORQUE É ESTRANHO QUE TENDO 

PARTIDO, EM 05/04/1521, A ARMADA DE 11 NAUS QUE LEVAVA O NOVO 

GOVERNADOR, D. DUARTE DE MENESES, TENHAM ZARPADO 

POSTERIORMENTE MAIS DUAS NAUS. 

 

A ARMADA DE D. DUARTE DE MENESES, CHEGOU ÀS COSTA DA ÍNDIA EM 

AGOSTO DE 1521, COMO INDICA FERNÃO LOPES DE CASTANHEDA NA PÁG. 

267 DA SUA “HISTÓRIA DO DESCOBRIMENTO E CONQUISTA DA ÍNDIA PELOS 

PORTUGUESES”, VOLUMES 4-6, A QUE SE ACEDE PELO SITE 

“https://books.google.pt/books?id=FQx1X0FpUeMC”. 

 

ADMITINDO QUE AS DUAS NAUS COMANDADAS POR SEBASTIÃO DE SOUSA 

TENHAM PARTIDO DE LISBOA NO FIM DE MAIO DE 1521, UMA DELAS PODIA 

TER CHEGADO À ÍNDIA EM OUTUBRO DESSE ANO, OU SEJA, 

EVENTUALMENTE A TEMPO DE TRANSMITIR ESSA INFORMAÇÃO DA 

PASSAGEM DO ESTREITO A JORGE E ANTÓNIO DE BRITO. 
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DE ACORDO COM FERNÃO LOPES DE CASTANHEDA, EM OUTUBRO DE 1521 

JORGE DE BRITO ENCONTRAVA-SE EM COCHIM, COMO SE INDICA NA PÁG. 

220 DA SUA “HISTÓRIA DO DESCOBRIMENTO E CONQUISTA DA ÍNDIA PELOS 

PORTUGUESES”, VOLUMES 4-6, A QUE SE ACEDE PELO 

SITE:”https://books.google.pt/books?id=FQx1X0FpUeMC”. 

 

ANTÓNIO DE BRITO, DEPOIS DA MORTE DO IRMÃO JORGE EM FINAIS DE 

1521 EM ACHEM (SAMATRA), SÓ CHEGOU A TERNATE A 13/05/1522, PELO 

QUE OS IRMÃOS BRITO NÃO TERÃO PARTIDO DA ÍNDIA ANTES DE 

NOVEMBRO DE 1521. ASSIM É POSSÍVEL QUE SEBASTIÃO DE SOUSA TENHA 

FEITO CHEGAR AOS IRMÃOS BRITO A INFORMAÇÃO DE QUE FERNÃO DE 

MAGALHÃES ATRAVESSARA O ESTREITO E QUE A SUA FROTA JÁ TERIA 

TIDO TEMPO DE CHEGAR ÀS MOLUCAS. 

 

SEGUNDO FERNÃO LOPES DE CASTANHEDA NA PÁG. 7 DO LIVRO VI, 

CAPÍTULO V, DA SUA “HISTÓRIA DO DESCOBRIMENTO E CONQUISTA DA 

ÍNDIA PELOS PORTUGUESES”, VOLUMES 4-6, A QUE SE ACEDE PELO SITE 

“https://books.google.pt/books?id=FQx1X0FpUeMC”, EM JANEIRO DE 1522 

ANTÓNIO DE BRITO ENCONTRAVA-SE EM DAGACIM (ILHAS DE BANDA). 

 

Fernão de Magalhães, depois de passar o Estreito entrou no oceano que ele 

apelidou de Pacífico e atingiu as ilhas que, mais tarde se viriam a designar por 

Filipinas, onde viria a morrer num combate na ilha de Mactan, contra os indígenas 

da tribo local, liderada por Lapu-Lapu. Assim, Fernão de Magalhães não viria a 

atingir as Molucas. 

 

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

da Silva para seu embaixador junto do Papa, se insere na mesma estratégia 

nacional. Sabendo-se da importância do Papa na resolução de eventuais conflitos 

entre países católicos, e antevendo o monarca português uma querela com 

Espanha, a curto prazo, por causa da posse das Molucas (na sequencia da viagem 

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

como embaixador, uma figura da Igreja altamente prestigiada como o era D. Miguel 

da Silva. 
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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 referido António de 

Brito, em Ternate, nas Molucas e D. Miguel da Silva, em Roma).  

  

A acção de D. Miguel da Silva, junto de Leão X, deverá ter sido determinante para a 

promolgação, por este Papa, da Bula Praecelsae Devotionis, datada de 03/11/1514, 

ou seja, cerca de três meses depois da chegada, a Roma, de D. Miguel da Silva. 

 

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

territórios que viesse a possuir para além da Índia. No caso das Molucas, aquilo que 

D. Manuel I pretendia era que os espanhóis lá chegassem mas que não tomassem 

posse dessas ilhas. Assim, a missão de Fernão de Magalhães era a de atingir as 

Molucas mas não as ocupando para que, posteriormente, os portugueses, através 

da construção dum forte em Ternate, pudessem reclamar a posse das Molucas, ao 

abrigo da citada bula. Desta forma, D. Manuel I evitava um conflito diplomático com 

o seu sobrinho e cunhado Carlos V. 

 

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

Molucas, da qual foi António de Brito o encarregado de iniciar a construção da 

fortaleza de São João Baptista em 24 de Julho de 1522 (mais de dois anos após a 

sua partida de Lisboa, o que demonstra que a sua esquadra não pretendia 

interceptar a frota de Magalhães). Desta forma cumpria as ordens enviadas por D. 

Manuel, que a partir daí queria assegurar o controlo do comércio do cravo e marcar 

uma presença efectiva que inviabilizasse a danosa reivindicação dos castelhanos à 

posse das Molucas, derivada da viagem de Fernão de Magalhães. 

 

Assim, uma vez as Molucas passando a ser conhecidas por Espanha, o rei 

português começou a preparar as condições para negociar a sua posse com o 

monarca espanhol e, para poder negociar em posição de força, mandou construir a 

referida fortaleza em Ternate. 

 

Pensamos que António Brito nunca poderia interceptar a armada de Fernão de 

Magalhães (este já morrera nas Filipinas, em 27/04/1521) nas águas das Molucas 
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pois, teoricamente, seriam águas espanholas e, com isso infrigiria o acordado em 

Tordesilhas (os cuidados que o Carlos V recomendava a Fernão de Magalhães para 

não entrar em águas de influência portuguesa deveriam ser idênticos aos de D. 

Manuel I em relação à armada dos Britos). Para D. Manuel era importante construir 

a fortaleza em Ternate mas só depois da partida, de lá, da armada do Magalhães 

pois, não tendo os espanhóis ali ficado, o nosso rei poderia explicar a Carlos V a 

construção da fortaleza dizendo que, como os espanhóis tinham retirado das 

Molucas ele, D. Manuel I, havia entendido tal facto como prova do desinteresse da 

Espanha em relação às Molucas. 

 

SEGUNDO GASPAR CORREIA (LENDAS DA ÍNDIA, ACESSÍVEL ATRAVÉS DO 

VOLUME 2 DA PUBLICAÇÃO DE RODRIGO FELNER “COLECÇÃO DOS 

MONUMENTOS INÉDITOS PARA A HISTÓRIA AS CONQUISTAS DOS 

PORTUGUESES, EM ÁFRICA, ÁSIA E AMÉRICA”, PÁG. 625, CAPÍTULO XIV) 

QUANDO OS ESPANHÓIS DA FROTA DE MAGALHÃES ESTAVAM EM TERNATE 

(MOLUCAS) APARECEU LÁ UM PORTUGUÊS, JOÃO DE LA ROSA, QUE JOÃO 

DE BARROS (DÉCADAS DA ÁSIA) DESIGNA POR JOÃO LAROSA (OUTROS 

CHAMAM-LHE PEDRO ALFONSO DE LOROSA), DIZENDO QUE ERA PILOTO E 

QUE SE PROPUNHA CONDUZIR OS ESPANHÓIS, DE VOLTA A ESPANHA, 

SEGUINDO A ROTA DO CABO DA BOA ESPERANÇA. 

 

ASSIM EVITARIAM SER ATACADOS POR UMA ARMADA PORTUGUESA QUE, 

VINDO DA ÍNDIA, SE DIRIGIA PARA TERNATE COM O PROPÓSITO DE OS 

MATAR A TODOS. A SER VERDADE ESTA INFORMAÇÃO, TAL DEMONSTRA 

QUE OS PORTUGUESES TUDO FIZERAM PARA EVITAR QUE OS 

CASTELHANOS SE INSTALASSEM NAS MOLUCAS, O QUE PERMITIRIA A D. 

MANUEL I EXPLICAR A CARLOS V QUE, TENDO OS ESPANHÓIS 

ABANDONADO AS MOLUCAS SERIA LEGÍTIMO, A PORTUGAL, ALI CONSTRUIR 

UMA FORTALEZA. 

 

AINDA SEGUNDO GASPAR CORREIA (NAS SUAS “LENDAS DA ÍNDIA”) A 

“VICTORIA”, COMANDADA POR SEBASTIÃO ELCANO E PILOTADA POR JOÃO 

LAROSA, AO SEGUIR UMA ROTA A CAMINHO DO CABO DA BOA ESPERANÇA, 

CRUZOU-SE COM UM NAVIO PORTUGUÊS COMANDADO POR PEDRO 

QUARESMA. OS COMANDANTES DOS DOIS NAVIOS CHEGARAM À FALA, 
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ELCANO DISSE QUE VINHA DAS MOLUCAS E, SEGUNDO GASPAR CORREIA, 

“A PEDRO QUARESMA NÃO LHE VEIO AO ENTENDIMENTO DE AFUNDAR A 

VICTORIA, EVITANDO QUE ESTA REGRESSASSE A CASTELA”. ESTA É MAIS 

UMA PROVA DE QUE D. MANUEL I HAVIA DADO ORDEM, A TODOS OS 

CAPITÃES DOS SEUS NAVIOS, PARA QUE NÃO INTERCEPTASSEM NAVIOS DA 

FROTA DE FERNÃO DE MAGALHÃES.     

 

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

DOBRAR O CABO DA BOA ESPERANÇA RUMOU A CABO VERDE ONDE 

FUNDEOU. CONTUDO, TENDO IDO UM BATEL A TERRA COM 20 ESPANHÓIS, 

ESTES VIRIAM A SER PRESOS PELAS AUTORIDADES PORTUGUESAS. ESTAS 

PROCURARAM IR A BORDO DA “VICTORIA” PRENDER OS RESTANTES 

ESPANHÓIS, MAS NÃO O CONSEGUIRAM POIS ELCANO MANDOU LEVANTAR 

FERRO. ALGUNS DOS PRISIONEIROS ESPANHÓIS ESCREVERAM A D. 

MANUEL I PARA QUE OS LIBERTASSEM. MAS O REI PORTUGUÊS DEU 

INDICAÇÕES PARA QUE ELES PUDESSEM CIRCULAR LIVREMENTE EM CABO 

VERDE MAS NÃO FORAM AUTORIZADOS A EMBARCAR PARA NENHUM LADO, 

O QUE FOI CUMPRIDO ATÉ MORREREM. 

 

 
Fig. 3 - Rota da Viagem de Circum-Navegação 

 

Assim, Portugal só depois de constatar esse desinteresse espanhol é que tinha 

decidido estabelecer-se nas Molucas. Outra alternativa possível seria D. Manuel I 

dizer que desconhecia que a expedição de Magalhães tivesse chegado às Molucas 
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e até estar certo de que elas estariam localizadas no hemisfério de influência 

portuguesa. Portanto, com uma linha de argumentação ou outra, o rei português 

teria sempre uma explicação plausível caso viesse a ser confrontado, por Carlos V, 

com o facto de haver uma fortaleza portuguesa em Ternate. D. Manuel contaria, 

certamente, que os relatos de Estevão Gomes e de João Sebastião Elcano a Carlos 

V, sobre as dificuldades do atravessamento do estreito, fariam com que o Rei de 

Espanha se desinteressasse das Molucas, o que contudo não viria a acontecer. 

 

Explica-se, assim, a razão pela qual António Brito só avançou para Ternate depois 

de ter sabido que tanto a “Victoria” como a “Trinidad” tinham partido das Molucas. E 

as ordens que teria recebido do nosso rei é de que deveria deixar passar, mesmo 

que pelo lado do hemisfério português, qualquer um dos navios da frota de 

Magalhães, de modo a que Carlos V pudesse vir a conhecer todas as dificuldades 

da viagem às Molucas através da rota do estreito. O que António de Brito não 

contava era que a “Trinidad”, comandada por Gonçalo Gomez Espinosa, procurando 

regressar a Espanha através do Pacífico, tivesse desistido desse itinerário e voltado 

às Molucas e, nessa situação, só restava a António Brito mandar prender os 

tripulantes da “Trinidad”, para que eles não fossem para Espanha contar que 

Portugal já estava a construir uma fortaleza num território supostamente localizado 

no hemisfério espanhol! 

 

SEGUNDO GASPAR CORREIA (“LENDAS DA ÍNDIA”) NÃO FOI FÁCIL A 

ANTÓNIO BRITO CONTRUIR A FORTALEZA DE TERNATE. COM O PASSAR O 

TEMPO COMEÇARAM A FALTAR MANTIMENTOS MAS, FELIZMENTE, CHEGOU 

UMA FROTA COMANDADA POR D. RODRIGO DA SILVA, A QUAL VINHA 

CARREGAR CRAVO E OUTRAS ESPECIARIAS. ESTA FROTA FORNECEU OS 

MANTIMENTOS NECESSÁRIOS. MAS ANTÓNIO BRITO QUE DOMINAVA 

TERNATE, SEM OPOSIÇÃO DOS LOCAIS, VIU-SE ENVOLVIDO NUMA GUERRA 

COM O RÉGULO DE TIDORE, O QUAL PROVOCOU A MORTE A VÁRIOS 

PORTUGUESES, NOMEADAMENTE ANTÓNIO TAVARES QUE FOI ENVIADO 

POR ANTÓNIO BRITO, A TIDORE, COM UMA ORDEM PARA QUE TODA A 

PRODUÇÃO DE CRAVO DA ILHA DE TIDORE FOSSE RESERVADA PARA SER 

CARREGADA NOS NAVIOS DE D. RODRIGO DA SILVA. 
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A “VICTORIA”, DEPOIS DE SAIR DE CABO VERDE RUMOU A SAN LÚCAR DE 

BARRAMEDA ONDE CHEGOU A 07/09/1522, DE ONDE A FROTA PARTIRA TRÊS 

ANOS ANTES CONCLUINDO, ASSIM, A PRIMEIRA CIRCUM-NAVEGAÇÃO DO 

NOSSO PLANETA.   

 

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

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

RETROCEDER. 

 

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

parte dos navios no Estreito de Magalhães e ali morrido. Foi substituído, no 

comando, por Juan Sebastián Elcano que, pouco depois (em 1526), viria a morrer 

em pleno Oceano Pacífico. Depois a frota passou a ser comandada por Andrés de 

Urdaneta. 

 

A EXPEDIÇÃO DE GARCIA JOIFRE DE LOIASA É REFERIDA POR GASPAR 

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

PERDERAM, NÃO SABENDO A LOCALIZAÇÃO EXACTA ONDE ESTAVAM, E 

DISPERSARAM-SE POR VÁRIAS ILHAS SEM NUNCA CONSEGUIREM CHEGAR 

ÀS MOLUCAS. MAS, NA REALIDADE CHEGARAM ÀS MOLUCAS E FIZERAM UM 

FORTE EM TIDORE (NESSE ANO DE 1525 A FORTALEZA DE TERNATE AINDA 

NÃO ESTAVA ACABADA, TENDO A CAPITANIA MUDADO DE ANTÓNIO DE 

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

RIVALIZARAM NAS MOLUCAS. 

 

EM 1527 HERNÁN CORTEZ PREPAROU UMA EXPEDIÇÃO ÀS MOLUCAS, QUE 

PARTIU EM 31/10/1527 DA COSTA OESTE DO MÉXICO COM 3 NAVIOS, 

COMANDADA PELO SEU PRIMO ÁLVARO SAAVEDRA Y CÉRON. SÓ O NAVIO 

DE COMANDO, A “FLORIDA” ACABARIA POR CHEGAR A TIDORE A 27/03/1528 

(ONDE SE ENCONTROU COM A FROTA DE GARCIA JOIFRE DE LOIASA), 

CONFIRMANDO A DIFICULDADE DE ACEDER ÀS MOLUCAS, MESMO QUE A 

PARTIR DA COSTA OESTE DA AMÉRICA.   

 

ÁLVARO SAAVEDRA Y CERÓN TENTOU POR DIVERSAS VEZES REGRESSAR 

À COSTA OESTE DO MÉXICO, MAS NUNCA O CONSEGUIU DEVIDO AOS 
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VENTOS CONTRÁRIOS, TENDO MORRIDO EM DEZEMBRO DE 1529 NUMA 

DESSAS TENTATIVAS. 

 

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

HAVIA PARTICIPADO NA FROTA DE GARCIA JOIFRE DE LOIASA), VIRIA A 

DESCOBRIR A FUTURA ROTA DO “GALEÃO DE MANILA”.   

 

ANDRÉS DE URDAÑETA VIRIA A DESCOBRIR, EM 1565, A FUTURA ROTA DO 

“GALEÃO DE MANILA”.  

 

Urdaneta deduziu que os ventos do Pacífico girassem como acontecia no Atlântico. 

Se no Atlântico os navios faziam uma larga volta para oeste para retomar os ventos 

que os retornariam da Madeira, a chamada "volta do mar", então pensou que, 

navegando ao largo para Norte antes de apontar a Este, apanharia ventos 

favoráveis que o levariam de volta à costa Oeste da América. 

 

A13/12/1521 morreu Manuel I, pelo que o “dossié” das Molucas passou para o seu 

filho e sucessor, D. João III, que viria a ser (tal como D. Manuel I) cunhado de Carlos 

V o qual, dois anos antes, havia conseguido obter o título de Imperador do Sacro-

Império Romano-Germânico, sucedendo ao seu avô Maximiliano I. 

 

Organizou-se a Junta de Badajoz-Elvas, que reuniu entre 1524 e 1529, para 

determinar a localização correcta do anti-meridiano de Tordesilhas. Cada Corôa 

nomeou três astrónomos ou cartógrafos, três pilotos e três matemáticos, que se 

reuniram várias vezes em Badajoz e Elvas, sem chegar a acordo. Do lado português 

participaram Lopo Homem e Diogo Lopes de Sequeira. A representação espanhola 

incluia Diogo Ribeiro, Hernando Colon (filho bastardo de Cristóvão Colon), Juan 

Vespucio, (sobrinho de Américo Vespucio) e Andrés de Santa Cruz. 

 

Mas os meios da época eram insuficientes para o cálculo exacto da longitude e cada 

grupo atribuía as ilhas das Molucas aos respectivos soberanos. Depois da reunião 

de 1528, da Junta, D. João III e Carlos V acordaram em não enviar mais expedições 

às Molucas enquanto não se esclarecesse em que hemisfério se encontravam as 

ilhas. 
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Segundo Bergreen, 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”. Os dois países viriam a assinar, a 22/04/1529, o Tratado de Saragoça, 

através do qual as referidas ilhas passaram para o domínio português. 

Curiosamente o Tratado permitia a reversibilidade da posse das Molucas, ou seja, 

se Espanha devolvesse a Portugal os 350.000 ducados poderia voltaria a possuir as 

Molucas. O Rei D. João III ficou muito desagradado com essa cláusula do Tratado, 

tendo admoestado fortemente António Azevedo Coutinho (embaixador português 

que subscrevera o Tratado) por esse facto. 

 

A viagem de circum-navegação veio provar que o diâmetro da Terra era menor do 

que se pensava, pelo que as Molucas, efectivamente, estavam no “espaço 

português” definido pelo Tratado de Tordesilhas. Devido ao acordado no Tratado de 

Saragoça, Portugal teve de pagar 350.000 ducados de ouro para que o imperador 

desistisse de reivindicar direitos sobre as Molucas, as quais se viria a verificar 

estarem de facto na zona portuguesa, apesar de então ser difícil provar 

cientificamente este facto. Portugal comprara algo que, efectivamente, lhe pertencia! 

Mais tarde, ao instalar em Portugal o domínio filipino (de Filipe I a Filipe III, ou seja 

de 1580 a 1640), a Espanha voltou a recuperar a posse das Molucas. 

 

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. 

 

Resumindo e concluindo, o navegador Fernão de Magalhães: 

 

- era filho de Rodrigo de Magalhães e de Alda de Mesquita; 

 

- terá nascido em Gaia;  

 

- contrariamente 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; 
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- era um agente secreto de D. Manuel I que tinha, 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 atribuído 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 rapidamente possível. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


